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�� KKĐĐMYA KONUSUMYA KONUSU: CAMIN : CAMIN 
YAPISI VE RENKLYAPISI VE RENKLĐĐ CAMLARCAMLAR



�� KONU BAKONU BAŞŞLILIĞĞI I ĐĐLE KLE KĐĐMYA KONUSU MYA KONUSU 
ARASINDAKARASINDAKĐĐ ĐĐLLĐŞĐŞKKĐĐ: Cam: Camıın tarihte ilk n tarihte ilk 
bulunubulunuşşu anlatu anlatıılarak glarak güünnüümmüüzde renkli zde renkli 
camlarcamlarıın n üüretilmesi ve gretilmesi ve güünlnlüük yak yaşşamda amda 
kullankullanıımmıı..



HEDEF VE DAVRANIHEDEF VE DAVRANIŞŞLARLAR

�� Hedef Hedef --1:1: CamCamıın tarihte bulunun tarihte bulunuşşunu unu 
aaççııklamaklama

�� KazanKazanıımlarmlar

�� 1)Cam1)Camıın yapn yapııssıınnıın ve camn ve camıı oluoluşşturan ana turan ana 
maddelerin anlatmaddelerin anlatıılmaslmasıı. . 

�� 2)Cam2)Camıın gn güünlnlüük hayatta kullank hayatta kullanıım m 
şşekillerinin ekillerinin öörneklendirilmesi rneklendirilmesi 



HEDEF VE DAVRANIHEDEF VE DAVRANIŞŞLARLAR

�� Hedef Hedef --22: Cam: Camıın yapn yapııssıınnıın ve renkli n ve renkli 
camlarcamlarıın anlatn anlatıılmaslmasıı..

�� KazanKazanıımlarmlar

�� 1) Cam1) Camıı oluoluşşturan bileturan bileşşiklerin anlatiklerin anlatıılmaslmasıı..

�� 2) Cama renk veren kimyasallar2) Cama renk veren kimyasallarıın n 
anlatanlatıılmaslmasıı..

�� 3) Cam yap3) Cam yapıımmıınnıın anlatn anlatıılmaslmasıı..



GGÜÜNLNLÜÜK YAK YAŞŞAMDA AMDA 
KARKARŞŞIMIZA IMIZA ÇÇIKAN OLAYIKAN OLAY

Cam, Cam, ççok ok ççeeşşitli kullanitli kullanıım alanlarm alanlarıı bulmubulmuşş stratejik stratejik öönemi olan birnemi olan bir
madde olup, basit bir su bardamadde olup, basit bir su bardağığından ndan ççok karmaok karmaşışık bir teknikk bir teknik
donandonanıım malzemesine kadar kullanm malzemesine kadar kullanıım alanm alanıı genigenişştir. Cam tir. Cam 
dokunuldudokunulduğğunda sert ve katunda sert ve katıı bir malzemedir. Gevreksi bir yapbir malzemedir. Gevreksi bir yapııssıı
vardvardıır, sert bir yr, sert bir yüüzeyle aniden karzeyle aniden karşışılalaşşttığıığında knda kıırrıılmaya meyillidir.lmaya meyillidir.
Buna raBuna rağğmen kimya terminolojisinde smen kimya terminolojisinde sııvvıı olarak tanolarak tanıımlanmaktadmlanmaktadıır.r.
Yani sYani sııvvıılarlarıı tataşışımak imak iççin tasarlanmin tasarlanmışış vazolarvazolarıın n ççooğğu aslu aslıında snda sııvvıınnıınn
kendi formudur. Cam sertlekendi formudur. Cam sertleşşmek imek iççin soin soğğutulduutulduğğunda bu temelunda bu temel
nitelikleri tanitelikleri taşışımaktadmaktadıır ancak, r ancak, ııssııttııldldığıığında nitelikleri tamamen denda nitelikleri tamamen değğiişşir.ir.
SSüüneklikneklik derecesine kadar yumuderecesine kadar yumuşşamaya baamaya başşlar ve elar ve eğğer yeterli er yeterli 
derecede derecede ııssııttııllıırsa(1200rsa(1200--1500 C) su gibi ak1500 C) su gibi akııccıı olur.Cam,bu olur.Cam,bu öözellizelliğği i 

sayesinde gsayesinde güünlnlüük yak yaşşamamıımmıızda szda sııklklııkla kullankla kullanıılmaktadlmaktadıır.r.







YaygYaygıın olarak camn olarak camıın tesadn tesadüüf eseri kef eseri keşşfedildifedildiğğine ine 
inaninanıılmaktadlmaktadıır. Camr. Camıın ken keşşfine dair en sfine dair en sıık bahsi k bahsi 
gegeççen aen aççııklama Yunan tarihklama Yunan tarihççi i Piny'ninPiny'nin
aaççııklamasklamasııddıır. r. Piny'ePiny'e ggööre birtakre birtakıım tm tüüccarlar ccarlar 
teknelerinden kteknelerinden kııyyııya ya ççııktktııktan sonra bir nehir ktan sonra bir nehir 
kkııyyııssıında kamp kurup, nehir yatanda kamp kurup, nehir yatağığında bir atenda bir ateşş
yakmyakmışışlardlardıır. Sonraki gr. Sonraki güün ise n ise öönceki gnceki güünnüün n 
ateateşşinin kinin küülleri aranda lleri aranda şşeffaf, parlak cam  effaf, parlak cam  
parparççalaralarıı bulmubulmuşşlardlardıır. Erken dr. Erken döönemlerde, cam nemlerde, cam 
sanatsanatıı daha daha ççok Mok Mııssıır ve Mezopotamya'da r ve Mezopotamya'da 
geligelişşmimişştir.tir.

CamCamıın tarihn tarihççesiesi





CAMIN YAPISICAMIN YAPISI

Cam, aCam, aşışırrıı ııssııttıılmlmışış alkalialkali ve ve toprak alkalitoprak alkali metal metal 
oksitleriyleoksitleriyle, di, diğğer bazer bazıı metal oksitlerin  metal oksitlerin  
çöçözzüülmesinden olulmesinden oluşşan oluan oluşşan bir an bir ssııvvıı olup ana olup ana 
maddesi (SiOmaddesi (SiO22) ) silisyumdursilisyumdur. Cam, ak. Cam, akışışkan bir kan bir 
maddedirmaddedir. . amorfamorf yapyapııssıınnıı koruyarak katkoruyarak katıılalaşşan an 
inorganik cisimler olarak taninorganik cisimler olarak tanıımlanabilir. mlanabilir. ÜÜretim retim 
ssıırasrasıında hnda hıızlzlıı sosoğğuma nedeniyle kristal yapuma nedeniyle kristal yapıı
yerine yerine amorfamorf yapyapıı oluoluşşur. Bu yapur. Bu yapıı cama cama 
sasağğlamllamlıık ve saydamlk ve saydamlıık k öözellizelliğğini kazandini kazandıırrıır.r.



Cam moleküllerinin
yapısı

Amorf Yapı



Modell zur Struktur von Glas, hier am Beispiel eines Silicatglases 
verdeutlicht. Die SiO4-Tetraeder sind unregelmäßig vernetzt. In den 
relativ großen Zwischenräumen können Kationen wie Natrium oder 

Kalium eingebaut werden.





CAM YAPIMINDA KULLANILANCAM YAPIMINDA KULLANILAN
KATALKATALĐĐZZÖÖRLERRLER

CamCamıın yapn yapııssıında bulunan maddeleri ergime noktalarnda bulunan maddeleri ergime noktalarıı
altaltıında belirli bir snda belirli bir sııcaklcaklııkta eritebilmek ikta eritebilmek iççin katalizin katalizöörlere rlere 
ihtiyaihtiyaçç vardvardıır. Bu katalizr. Bu katalizöörler rler şşunlardunlardıır:                                                r:                                                

�� NaNa22COCO33 ( Soda) :( Soda) : Sodyum karbonatSodyum karbonatıın erime noktasn erime noktasıı
890 derece d890 derece düüzeylerinde, Karbonat olarak bilinen zeylerinde, Karbonat olarak bilinen 
PotasPotas’’ıın ise erime noktasn ise erime noktasıı yine 890 derece yine 890 derece 
civarcivarıındadndadıır. r. ĐĐkisi de fabrikalarda kisi de fabrikalarda üüretilirler. Soda retilirler. Soda 
üüretimi genellikle retimi genellikle SolyavSolyav yyööntemiyle (tuzlu suyun intemiyle (tuzlu suyun iççine ine 
Amonyum karbonat eklenmesi) gerAmonyum karbonat eklenmesi) gerççekleekleşştirilir.tirilir.

�� NaNa22SOSO44 :: Cam eriyiCam eriyiğğinde yalninde yalnıızca bu madde zca bu madde 
kullankullanıılabilir.Erime derecesi 900 civarlabilir.Erime derecesi 900 civarıındadndadıır.r.

�� PbPb33OO44 (Kur(Kurşşun Oksit) :un Oksit) : Cama Cama ışıışık kk kıırrıılganllganlığıığınnıı artartıırmak rmak 
suretiyle daha fazla parlaklsuretiyle daha fazla parlaklıık kazandk kazandıırrıır. Camr. Camıın n öözgzgüül l 
aağığırlrlığıığı artar.artar.

�� Bor:Bor: CamCamıın n ııssıı dedeğğiişşimlerine dayanimlerine dayanııklklııllığıığınnıı
artartıırabilir.(Laboratuarrabilir.(Laboratuar camlarcamlarıı, yemek pi, yemek pişşirilen cam irilen cam 
kaplarkaplar……))



Cam pratik olarak katCam pratik olarak katıı bir madde olarak gbir madde olarak göörrüünse de, nse de, 
teknik olarak steknik olarak sııvvıı halde bir maddedir.Sohalde bir maddedir.Soğğutulduutulduğğunda, unda, 

iiççindeki molekindeki moleküüller, bir kristalin geometrik ller, bir kristalin geometrik 
ddüüzeninde dezeninde değğil, bir sil, bir sııvvıınnıın tipik n tipik öözellizelliğği olan i olan 
ddüüzensiz bir yapzensiz bir yapııda katda katıılalaşışır.Kristaller.Kristalleşşmenin menin 
ggüçüç olduolduğğu karmau karmaşışık molekk moleküüler bir dler bir düüzene zene 
sahiptir. Bu sahiptir. Bu öözellizelliğği sebebiyle i sebebiyle Amorf KatAmorf Katıı veya veya 
SSüüper Soper Soğğumuumuşş SSııvvıı olarak adlandolarak adlandıırrııllıır.r.





CAMI OLUCAMI OLUŞŞTURAN ANA TURAN ANA 
MADDELERMADDELER

�� OKSOKSĐĐTLERTLER

�� ERERĐĐTTĐĐCCĐĐLERLER

�� STABSTABĐĐLLĐĐZATZATÖÖRLERRLER



�� OKSOKSĐĐTLER:TLER:

AAğğssıı tabaka olutabaka oluşşturup camlaturup camlaşşma ma öözellizelliğği i 
sasağğlayan maddelerdir. layan maddelerdir. KuvarsKuvars kumu kumu 
bunlarbunlarıın ban başışında gelir. Anda gelir. Ağğ oluoluşşturan turan 
oksitlerin en oksitlerin en öönemlileri ise SiOnemlileri ise SiO22, B, B22OO33 ve ve 
PP22OO55 ((fosforfosforpentaoksitpentaoksit) ) dirdir..



�� ERERĐĐTTĐĐCCĐĐLER :LER :

AAğğ oluoluşşturan ve cam haline gelebilen oksitlerin turan ve cam haline gelebilen oksitlerin 
erimelerini kolaylaerimelerini kolaylaşşttıırmak amacrmak amacııyla cam yla cam 
bilebileşşimine katimine katıılan maddelerdir. lan maddelerdir. BaBaşşllııcalarcalarıı
NaNa22O, KO, K22O, LiO, Li22O dur. CamlaO dur. Camlaşışıccıılarlarıın erime n erime 
ssııcaklcaklığıığınnıı ddüüşşüürerek onlarrerek onlarıın erimelerini n erimelerini 
kolaylakolaylaşşttıırrıır. r. ÖÖzellikle 1713zellikle 1713˚̊C'deki silisyumun C'deki silisyumun 
erime derecesi 1500erime derecesi 1500˚̊C'ye dC'ye düüşşer. Eriticiler aer. Eriticiler ağğ
iiççine girerek onu deine girerek onu değğiişştirditirdiğği ii iççin eriticilere in eriticilere 
modifikatmodifikatöörr de denilmektedir.de denilmektedir.



�� STABSTABĐĐLLĐĐZATZATÖÖRLER(SABRLER(SABĐĐTLETLEŞŞTTĐĐRRĐĐCCĐĐLER) LER) ::

StabilizatStabilizatöörler, camrler, camıın kimyasal dayann kimyasal dayanıımmıı, , 
kkıırrıılma indisi, lma indisi, dielektrikdielektrik öözellikleri zellikleri üüzerinde etki zerinde etki 
yaparlar. Formyaparlar. Formüüllüüne stabilizatne stabilizatöör ilave r ilave 
edilmemiedilmemişş bir cam su karbir cam su karşışıssıında stabil nda stabil öözellik zellik 
ggööstermez. Bu camlara su camstermez. Bu camlara su camıı denilir. denilir. 
StabilazatStabilazatöörr olarak kullanolarak kullanıılan maddelerin lan maddelerin 
babaşşllııcalarcalarıı CaOCaO, , BaOBaO, , PbOPbO, , MgOMgO ve ve ZnOZnO dur.dur.



CAM ELDE ETMEDE CAM ELDE ETMEDE 
KULLANILAN KARIKULLANILAN KARIŞŞIMLARIMLAR

�� Normal camNormal cam

�� %72 Silis%72 Silis

�� % 15 Soda% 15 Soda

�� % 13 Kalker% 13 Kalker



�� ve kristal cam ive kristal cam iççin;in;

�� % 42 Silis% 42 Silis

�� % 24 Potas + Soda% 24 Potas + Soda

�� % 34 Kur% 34 Kurşşun oksitun oksit



CAMA RENK VERENCAMA RENK VEREN
MADDELERMADDELER

�� BakBakıır:r: YeYeşşil, turkuaz, kil, turkuaz, kıırmrmıızzıı Krom:Krom: sarsarıı, , 
yeyeşşil il Demir:Demir: yeyeşşil, mavi, saril, mavi, sarıı Nikel:Nikel: Potas Potas 
camcamıında meneknda menekşşe e Kobalt:Kobalt: Koyu mavi ve Koyu mavi ve 
aaççıık mavi soda camk mavi soda camıında sarnda sarıı renk renk 
Magnezyum:Magnezyum: mor, eflatun mor, eflatun Selenyum:Selenyum:
Soda camSoda camıında pembe nda pembe GGüümmüüşş:: Koyu sarKoyu sarıı
kurkurşşun camun camıında amber renk nda amber renk AltAltıınn: : 
pembe, kpembe, kıırmrmıızzıı Titanyum:Titanyum: SarSarıı, , 
kahverengi kahverengi ÇÇinko, Fosfat, Kalay:inko, Fosfat, Kalay: OpakOpak
beyaz beyaz Uranyum:Uranyum: YeYeşşilimsi sarilimsi sarıı Antimon:Antimon:
SarSarıı



YardYardıımcmcıı BileBileşşenler :enler :

Bu bileBu bileşşenler genelde adi camenler genelde adi camıın formn formüüllüüne ne 
girmezler, ancak degirmezler, ancak değğiişşik cam tik cam tüürlerinde rlerinde 
dedeğğiişşik etkiler saik etkiler sağğlamak lamak üüzere kullanzere kullanıılan lan 
oksitlerdir. oksitlerdir. ÖÖrnerneğğinin

�� (MnO(MnO22):): CamCamıın rengini an rengini aççar.ar.

�� (As(As22OO33):): Renk verici ve saflaRenk verici ve saflaşşttıırrııccııddıır.r.

�� (Na(Na22SOSO44):): RedRedüükleyicidir.kleyicidir.

�� (KNO(KNO33):): CamCamıın saydamln saydamlığıığınnıı sasağğlar.lar.



CAM TCAM TÜÜRLERRLERĐĐ

�� Soda Soda kalsikkalsik CamCamıı

�� KurKurşşun Camun Camıı (Kristal Cam) (Kristal Cam) 

�� BorosilikatBorosilikat CamCamıı

�� AlAlüüminosilikatminosilikat CamCamıı

�� Silisyum CamSilisyum Camıı (%96 SiO(%96 SiO22) ) 

�� ÖÖzel Camlar(Emniyet Camlarzel Camlar(Emniyet Camlarıı,Buzlu ,Buzlu 
Camlar,Renkli Camlar,Fiber Camlar,Renkli Camlar,Fiber GlasGlas))



CAMIN KULLANIMCAMIN KULLANIM
ALANLARIALANLARI

�� AYDINLATMA(Pencere,kandiller,vitrayAYDINLATMA(Pencere,kandiller,vitray……))

�� TIP(TIP(ĐĐlalaçç kutularkutularıı,ila,ilaçç kaplarkaplarıı,,ççeeşşitli cam itli cam 
malzemeler,deney tmalzemeler,deney tüüpleri..)pleri..)

�� KOZMETKOZMETĐĐK(ParfK(Parfüüm m şşiişşeleri,krem kaplareleri,krem kaplarıı,ayna),ayna)

�� TAKI(YTAKI(Yüüzzüük,Cam bilezik,kolye,cam boncuklar)k,Cam bilezik,kolye,cam boncuklar)

�� MUTFAK ve EV DEKORASYONUNDA MUTFAK ve EV DEKORASYONUNDA 
(Bardak,tabak,elektrikli ara(Bardak,tabak,elektrikli araçç geregereççler, ler, 
borcamborcam……))











HazHazıırlayanrlayan

�� Ebru AysanEbru Aysan

�� 2033840820338408


