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Bisikletim neden Bisikletim neden 
paslandpaslandıı??



GGüünlnlüük yak yaşşam ile am ile 
iliilişşkisi:kisi:

GGüünlnlüük hayatta kullandk hayatta kullandığıığımmıız z 
bisiklet belli bir zamandan bisiklet belli bir zamandan 

sonra paslanmaya sonra paslanmaya 
babaşşlayabilir.Bunun nedeni layabilir.Bunun nedeni 
bisikletimizdeki metal veya bisikletimizdeki metal veya 

alaalaşışımlarmlarıın havadaki nem ve n havadaki nem ve 
oksijenle tepkimeye girerek bir oksijenle tepkimeye girerek bir 

oksit tabakasoksit tabakasıı
oluoluşşturmasturmasıındandndandıır.r.



Kimya konusu ile Kimya konusu ile 
iliilişşkisi:kisi:

Bisikletin paslanmasBisikletin paslanmasıı
ssıırasrasıında kimyasal tepkime nda kimyasal tepkime 

gergerççekleekleşşmektedir.Bu mektedir.Bu 
olaya korozyon da olaya korozyon da 

denilmektedir.Meydana denilmektedir.Meydana 
gelen tepkime gelen tepkime ççeeşşidi idi 

yyüükseltgenmekseltgenme--indirgenme indirgenme 
tepkimesidir.tepkimesidir.



Kimya Konusu:Kimya Konusu:
YYüükseltgenmekseltgenme--ĐĐndirgenme ndirgenme 

reaksiyonlarreaksiyonlarıı

11. SINIF KONUSU11. SINIF KONUSU



HEDEF1: KOROZYON HEDEF1: KOROZYON 
OLAYINI KAVRAYABOLAYINI KAVRAYABĐĐLMELME

1)Korozyon olay1)Korozyon olayıınnıı öörneklerle rneklerle 
aaççııklar.klar.

2)Metal korozyonunu 2)Metal korozyonunu 
elektrokimyasal yelektrokimyasal yöönden nden 

inceler.inceler.
3)Korozyona neden olan 3)Korozyona neden olan 

kokoşşullarullarıı aaççııklarklar



Korozyon metallerin Korozyon metallerin 
havadaki nemle vehavadaki nemle ve

oksijenle etkileoksijenle etkileşşerek erek 
yyüükseltgenmesi yanikseltgenmesi yani

oksitlenmesidir.Bu olay oksitlenmesidir.Bu olay 
metalin zamanlametalin zamanla
aaşışınmasnmasıına ve na ve 

kullankullanıılmaz hale lmaz hale 
gelmesinegelmesine

neden olur.neden olur.



4 Fe + 3 O2� 2Fe2O3





HEDEF2:YHEDEF2:Yüükseltgenme indirgenme kseltgenme indirgenme 
tepkimelerini kavrayabilmetepkimelerini kavrayabilme

1)Y1)Yüükseltgenme indirgenme kavramkseltgenme indirgenme kavramıınnıı
öörneklerle arneklerle aççııklar.klar.

2)Y2)Yüükseltgen indirgen madde kavramkseltgen indirgen madde kavramıınnıı
aaççııklar.klar.

3)Kimyasal olaylardaki y3)Kimyasal olaylardaki yüükseltgenme kseltgenme 
indirgenmeyi gindirgenmeyi göösterir.sterir.



Elektron alElektron alışış--veriverişşinin olduinin olduğğu u 
tepkimelere ytepkimelere yüükseltgenmekseltgenme--indirgenme indirgenme 

ya da redoks tepkimeleri denir.ya da redoks tepkimeleri denir.

�� ZnZn(k)  (k)  �� Zn + 2e    (yZn + 2e    (yüükseltgenme)kseltgenme)

�� CuCu(suda) (suda) +2e +2e �� CuCu(k)(k) (indirgenme)(indirgenme)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ZnZn(k) +(k) + CuCu(suda) (suda) �� ZnZn(suda) +(suda) + CuCu(k) (k) (redoks tepkimesi)(redoks tepkimesi)

+2 -

+2 -

+2 +2



Yükseltgenme bir maddenin elektron 
vermesi olayıdır. 
Zn � Zn + 2e  (Yükü 0’dan +2’ye 
yükselmiştir.)

Đndirgenme bir maddenin elektron 
alması olayıdır.

Cu + 2e  � Cu (Yükü +2’den 0’a 
indirgenmiştir)

+2 -

+2 -



HEDEF3:Elektrokimyasal pillerin yapısını
kavrayabilme

1)Bir elektrokimyasal pilde pilin kısımlarını
gösterir.

2)Her bir elektrotta gerçekleşen yarı
tepkimeleri yazar.

3)Tuz köprüsünün önemini açıklar.
4)Hücre içindeki her bir elektronun akış

yönünü gösterir.





Redoks tepkimelerinin elektrik enerjisi
üretebilecek şekilde

düzenlenmesiyle yapılmış sistemlere elektrokimyasal pil 
denir.



•Elektrot yükseltgenme 
ve indirgenme 

olaylarının olduğu 
kısımlardır.

Elektrolit elektrik 
akımını ileten iyonik 

çözeltilerdir.



HEDEF4:STANDART PĐL GERĐLĐMĐNĐ
AÇIKLAYABĐLME

1)Standart pil gerilimini açıklar.
2)Hidrojen elektrotun yapısı ve gerilimini açıklar.

3)Hidrojen elektrot kullanarak elektrotların
gerilim değerlerinin belirlenmesini açıklar.
4)Elektrotların gerilim değerlerine bakarak
pilin anot ve katot tepkimelerini belirler.

5)Dengeye ulaştığında pilin geriliminin nasıl 
hesaplanacağını açıklar.



HH22(g)(g)

PtPt
HClHCl

a
H+
=1



Standart Hidrojen Elektrot (SHE)Standart Hidrojen Elektrot (SHE)

Bir yBir yüükseltgenmenin gerkseltgenmenin gerççekleekleşşebilmesi iebilmesi iççin karin karşışıssıındanda
bir indirgenmeye,bir indirgenmenin gerbir indirgenmeye,bir indirgenmenin gerççekleekleşşebilmesi iebilmesi iççin in 

karkarşışıssıında bir ynda bir yüükseltgenmeye ihtiyakseltgenmeye ihtiyaçç vardvardıır.r.ĐşĐşte bu te bu 
nedenle nedenle ççeeşşitli indirgen ve yitli indirgen ve yüükseltgen maddelerin bu kseltgen maddelerin bu 
öözelliklerini kzelliklerini kııyaslayabilmek iyaslayabilmek iççin bir referans elektrot in bir referans elektrot 

seseççilmelidir.ilmelidir.

IUPAC(ULUSLARARASI TEORIUPAC(ULUSLARARASI TEORĐĐK VE UYGULAMALI K VE UYGULAMALI 
KKĐĐMYA BMYA BĐĐRLRLĐĞĐĐĞĐ) taraf) tarafıından referans elektrotndan referans elektrot

olarak hidrojen elektrodu seolarak hidrojen elektrodu seççilmiilmişş ve bu elektrodunve bu elektrodun
standart yarstandart yarıı pil gerilimi 0,00 volt olarak kabul edilmipil gerilimi 0,00 volt olarak kabul edilmişştir.tir.

Standart hidrojen elektrodu (SHE) 25 Standart hidrojen elektrodu (SHE) 25 °°CC’’ta 1M Hta 1M H++ iyonu iyonu 
iiççeren bir asit eren bir asit çöçözeltisine batzeltisine batıırrıılmlmışış platin bir platin bir 

elektrot ve bu elektrodun yelektrot ve bu elektrodun yüüzeyine gzeyine göönderilen 1 atm nderilen 1 atm 
basbasıınnççllıı HH22 gazgazıından olundan oluşşur.ur.



Standart Elektrot Potansiyelleri (SHE ye göre ölçülmüştür).

+1.680 V+1.680 VAuAu++ + e+ e-- �� AuAu

+0.799 V+0.799 VAgAg++ + e+ e-- �� AgAg

+0.340 V+0.340 VCuCu2+2+ + 2e+ 2e-- �� CuCu

+0.268 V+0.268 VHgHg22ClCl22 + 2e+ 2e-- �� 2Hg + 2Cl2Hg + 2Cl--

+0.223 V+0.223 VAgCl + eAgCl + e-- �� Ag + ClAg + Cl--

0.00 V0.00 V2H2H++ + 2e+ 2e-- �� HH22

--0.126 V0.126 VPbPb2+2+ + 2e+ 2e-- �� PbPb

--0.230 V0.230 VNiNi2+2+ + 2e+ 2e-- �� NiNi

--0.401 V0.401 VCdCd2+2+ + 2e+ 2e-- �� CdCd

--0.409V0.409VFeFe2+2+ + 2e+ 2e-- �� FeFe

--0.7440.744CrCr3+3+ + 3e+ 3e-- �� CrCr

--0.763 V0.763 VZnZn2+2+ + 2e+ 2e-- �� ZnZn

--1.706 V1.706 VAlAl3+3+ + 3e+ 3e-- �� AlAl

YarYarıı hhüücre potansiyelicre potansiyeli (E(Eoo))
25 25 ººC C 

YYüüzeyler Araszeyler Arasıındaki  reaksiyonndaki  reaksiyon
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HEDEF5:ELEKTROLĐZ OLAYINI 
AÇIKLAYABĐLME

1)Elektrolizin tanımını yapabilir.
2)Elektroliz olayında elektrolitik hücrenin 

kısımlarını şema üzerinde gösterir.





EEpilpil <0 olan tepkimeler<0 olan tepkimeler
kendilikendiliğğinden gerinden gerççekleekleşşmez. mez. 

Bu tBu tüür tepkimelerinr tepkimelerin
gergerççekleekleşşmesi imesi iççin din dışışararııdan dan 

elektrik akelektrik akıımmıı verilmesi gerekir.Bu verilmesi gerekir.Bu 
şşekilde kendiliekilde kendiliğğinden olmayan bir inden olmayan bir 

redoks tepkimesinin  dredoks tepkimesinin  dışışararııdan dan 
elektrik enerjisi verilerek elektrik enerjisi verilerek 

gergerççekleekleşşmesine mesine elektrolizelektroliz denir. denir. 





SUYUN ELEKTROLSUYUN ELEKTROLĐĐZZĐĐ

KATOTKATOT
2H (suda) +2e 2H (suda) +2e ��HH2(g2(g

ANOTANOT
2OH (suda) 2OH (suda) ��1/2 O1/2 O2(g) + 2(g) + HH22OO(s)+(s)+2 e2 e

+ -

- -



BĐR ELEKTROLĐZ DEVRESĐNDE;

*Elektrik akımını ileten çözeltilere elektrolit denir.Asit,
Baz,tuz çözeltileri birer elektrolittir.

*Elektrolit içine batırılan elektrotlar genellikle Pt,Cu,Ag
Au gibi metaller veya grafit olur.

*Elektroliz doğru akım kaynağı ile yapılır.Üretecin artı
kutbuna bağlı olan elektrota anot,eksi kutbuna bağlı olan 

Elektroda katot denir.

*Pozitif yüklü iyonlar eksi kutba ,negatif yüklü iyonlar artı
kutba gider.

*Katotta indirgenme anotta yükseltgenme tepkimeleri olur.



NaClNaCl erieriğğinin elektroliziinin elektrolizi

ANOT TEPKĐMESĐ

2Cl (s)�Cl2(g)+2e (yükseltgenme yarı tepkimesi)

KATOT TEPKĐMESĐ

2Na (s)+2e �2 Na(k) (indirgenme yarı tepkimesi)

- -

+ -



GGüünlnlüük Hayattan Dik Hayattan Diğğer er ÖÖrnekler:rnekler:

PPĐĐLLERLLER



Günlük yaşamımızda en çok kullandığımız pillerdir.Pilin 
katodunu  ortasına yerleştirilen karbon  çubuk oluşturur. 

Çinko gövde ile karbon çubuk arası NH4Cl ve ZnCl2 den 
oluşan bir macunla doludur.

Yükseltgenme : Zn(k) → Zn   (aq) +2e-

Đndirgenme:       2NH4 +2e- => 2NH3 + H2

Epil=1,6V



�� NNĐĐKEL KADMKEL KADMĐĐYUM YUM 
PPĐĐLLERLLERĐĐ;;

�� NETPNETPĐĐL:L:

�� Cd(k)Cd(k)++2Ni(OH)2Ni(OH)33(k)(k)<=><=>CdO(k)CdO(k)++2Ni(OH)2Ni(OH)
22(k)(k)++HH22O(s)O(s)

�� Bu piller kBu piller küçüüçük ve uzun k ve uzun öömmüürlrlüüddüür.Fotor.Fotoğğraf raf 
makinelerinde,Hesap makinelerinde makinelerinde,Hesap makinelerinde 
kullankullanııllıır.r.ŞŞarj edilebilir.arj edilebilir.



�� LLĐĐTYUM TYUM ĐĐYON PYON PĐĐLLERLLERĐĐ
Son zamanlarda taSon zamanlarda taşışınabilir nabilir 
elektronik aletlerde kullanmak elektronik aletlerde kullanmak 
iiççin pil in pil ççalalışışmalarmalarıı lityum iyonu lityum iyonu 
pilleri pilleri üüzerine zerine 
yoyoğğunlaunlaşşmmışışttıır.Lityum en hafif  r.Lityum en hafif  
ve en bve en büüyyüük elektrokimyasal k elektrokimyasal 
potansiyele sahiptir.Bu da potansiyele sahiptir.Bu da 
pillerin en kpillerin en küçüüçük kk küütlede en tlede en 
yyüüksek potansiyel ksek potansiyel üüretmesine retmesine 
olanak saolanak sağğlar.lar.

Lityum iyonu pilleri pil tam Lityum iyonu pilleri pil tam 
boboşşalmadan da almadan da şşarj arj 
edilebilir.Nikel kadmiyum pilleri edilebilir.Nikel kadmiyum pilleri 
bu durumda zarar gbu durumda zarar göörrüür.r.



DeDeğğerlendirme:erlendirme:

Asidik ortamda aAsidik ortamda aşşaağığıdaki redoks daki redoks 
tepkimelerini gertepkimelerini gerççekleekleşştiriniz.tiriniz.
FeFe + MnO+ MnO4 4 �������� FeFe + + MnMn
CuCu + NO+ NO3 3 �������� CuCu + NO+ NO

+3- +2+2

- +2



AAşşaağığıdaki redoks tepkimelerini daki redoks tepkimelerini 
yaryarıı tepkime ytepkime yööntemiyle ntemiyle 
denkledenkleşştiriniz.tiriniz.

ClCl22 + SO+ SO2 2 �������� SOSO4 4 + + ClCl

(asidik ortam)(asidik ortam)
MnOMnO4 4 + H+ H22S S �������� MnMn + S+ S
(asidik ortam)(asidik ortam)

--2

- +2



Kaynaklar:Kaynaklar:

www.encyklopedia.inaczej.infowww.encyklopedia.inaczej.info
www.www.otomobiltutkusuotomobiltutkusu.com.com
fotografligezirehberifotografligezirehberi.com.com
www.www.geocitiesgeocities.com.com
www.www.pedalsesipedalsesi.com.com
bilgebilgebilgebilge..blogspotblogspot.com.com
www.www.tasaramatasarama.com.com
www.alternatifwww.alternatif--istanbulistanbul.net.net
www.www.kartalotosanayikartalotosanayi.com.com
http://tr.http://tr.wikipediawikipedia.org/.org/wikiwiki/Korozyon/Korozyon
www.www.korenmakorenma.com.com
www.www.kimyaegitimikimyaegitimi.com.com
www.www.balkayakoyubalkayakoyu.com.com



HazHazıırlayan:rlayan:

G. PG. Pıınar Arslannar Arslan
2033838820338388


