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SORULAR 

 
1. SORU 

Aşağıda verilmiş olan NO2’nin bozunma reaksiyonu süresince NO2 konsantrasyonu ölçülmüş ve aşağıdaki değerler bulunmuştur.  

NO2 (g)  NO (g) + ½ O2 (g) 

Zaman (sn) NO2 (M) ln[NO2] 1/[NO2] 

0 0,0100 -4,60517 100,00000 

50 0,00787 -4,84470 127,06480 

100 0,00649 -5,03749 154,08320 

200 0,00481 -5,33706 207,90021 

300 0,00380 -5,57275 263,15789 

 Buna göre; 

a) NO2’nn bozunma reaksiyonunun derecesini grafik çizerek bulunuz. 

0. derece grafiği    1. derece grafiği    2. derece grafiği 

   

Reaksiyonun derecesi grafik yoluyla deneyerek bulunur. Önce 0. derece sonra 1. ve 2. derece denklemlere göre grafik 

çizilir. Hangi grafiğin eğimi 1 ise reaksiyonun derecesi o grafiğin denkleminin derecesindedir. Yukarıda 0., 1. ve 2. 

derece denklem grafikleri çizilmiştir. Buna göre bu reaksiyon 2. derece reaksiyondur. 

 

b) Reaksiyon hız sabitini (k) hesaplayınız.   

Reaksiyon 2. derece olduğuna göre reaksiyonun denklemi: 1/CA=1/CA0 + kt 

k = (1/CA - 1/CA0)/t  

k = (1/0,00380 – 1/0,0100)/300 

k = (263,15789 – 100) / 300 

k = 0,54 
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2. SORU 

Aşağıdaki terimleri tarif ediniz (tanımlayınız). 

 

Reaktör: reaksiyonun gerçekleştiği ortam veya kap 

 

Reaksiyon: iki veya daha fazla maddenin birbiri ile etkileşmesi sonucu kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikte maddeler 

oluşturması süreci 

 

Kütle Dengesi: sisteme giren ile çıkanın dengede olduğu hâl 

 

Redoks: elektron alış-verişinin olduğu indirgenme-yükseltgenme reaksiyonları 

 

Yükseltgenme: elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkime 

 

İndirgenme: bir atomun elektronu almasını sağlayan kimyasal tepkime 

 

Havalandırma: sulara oksijen kazandırmak amacıyla yapılan işlem 

 

Dezenfeksiyon: patojen mikroorganizmaların yok edilmesi işlemi 

 

Sterilizasyon: tüm mikroorganizmaların yok edilmesi işlemi 

 

Nötralizasyon: kimyasal olarak nötrleştirme işlemi 

 

3. SORU 

a) Reaktörleri işletme moduna ve geometrisine göre sınıflayınız. İsimlerini yazınız. 

 

İşletme moduna göre: tek-evreli-homojen (Homogeneous) ve çok-evreli-heterojen (Heterogeneous) reaktörler 

İşletme geometrisine göre: Karıştırmalı Tank Reaktörler, Tubuler Reaktörler, Paket yataklı Reaktörler, Akışkan yataklı 

Reaktörler 

 

 

b) Reaktörleri işletme tipine göre sınıflayıp açıklayınız. Her birine şekil çizerek örnek veriniz. 

 

     

Kesikli (Batch)   yarı kesikli (semi-batch)   Sürekli (Continuous) 
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4. SORU 

a) Dezenfektan nedir? Örnek vererek açıklayınız. 

 

Dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasal maddelere denir. Mesela klor içme sularında bir dezenfektan olarak 

kullanılır. İçme suyundaki patojenik mikroorhanizmaları yok etmek suretiyle dezenfeksiyon işlemi gerçekleşit. 

 

b) Çamaşır suyunda hangi dezemfektan madde bulunmaktadır? Formülü ile yazınız. 

 

Sodyum hipoklorit (NaClO) 

 

c) Kırılma noktası klorlamasını şekil çizerek tüm safhalarını açıklayınız. 

 

A: Artık klorun indirgenen 

bileşiklerce parçalanması 

B: Kloro- organik bileşiklerinin 

ve koroaminlerin oluşması 

C: Kloroaminlerin ve kloro-

organiklerin parçalanması 

D: Serbest klorun oluşması ve 

kloro-organiklerin varlığı 

E: Serbest klor 

F: Bağlı klor 

 

5. SORU 

a) Çözünürlüğü etkileyen faktörler nelerdir? Sıralayınız. 

 

 Çözünen maddenin türü 

 Çözücünün türü 

 Sıcaklık 

 Basınç 

 Ortak iyon etkisi 

 Ortamın pH’ı 

 Yabancı iyonlar 

 Kompleks oluşumu 

 

b) Bir gazın bir sıvıdaki çözünürlüğünü nasıl artırırsınız? 

 

Sıcaklığını düşürür, basıncını artırırım. 

 

c) Bir köyde içme suyu kaynağı olarak kullanılmak istenen bir su bulunmaktadır. Bu su, yeraltından kaynak şeklinde 

çıkmakta bir süre yüzeysel olarak akmakta ve daha sonra 5 m’lik bir yükseltiden aşağı düşerek yine yüzeysel akış 

şeklinde akmaktadır. Köylüler içme suyunu nereden alacakları konusunda ihtilafa düşmüşlerdir. Kimi suyu yeryüzüne 

çıktığı noktadan, kimi düşüm yapmadan hemen önce kimisi de düşümün ardından almak gerektiğini söylemektedirler. Bu 

3 durumda da sizce suyun kimayasal içeriğinde bir değişiklik var mıdır? Varsa neden ve nasıl oluşmuştur? Köylülere 

öneriniz nedir? 
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Yer altı suları oksijence fakir demir-manganca zengindir. Bu sular yeryüzüne çıktığı anda değil havalandırma ile 

oksijence zengin demir-manganca fakir hâle gelince içilmelidir. Köyün su kaynağında da gözede su oksijeni az demir-

manganı çoktur. Su aktıkça havalanmakta ve oksijenlenmektedir. Ancak en büyük havalanma düşüş anında gerçekleşir. 

Düşümden sonraki oksijen miktarı en yüksektir. Demir-mangan da nispeten daha azdır. Bu sebeple köylülere içme suyu 

kaynağı olarak düşümden sonraki suyu kullanmaları önerilir. 

 

d) Aşağıdaki denklemleri tam sayı olarak denkleştiriniz, değerliklerini yazınız. 

2Fe
2+

    +   O2   +   4H2O  

2Mn
2+

   +   O2   +   2H2O  

2Fe
2+

   +   2HCO3   +   O2   +   2H2O  

2Mn
2+

   +   4HCO3   +   O2  

6Fe
2+

   +   3O3   +   9H2O  

2Mn
2+

   +   O3   +   H2O  

Fe
2+

   +   NaOCl   +   2H2O  

Mn
2+

   +   NaOCl   +   H2O  

Fe
2+

   +   HCO3   +   KMnO4   +   H2O  

Mn
2+

   +   HCO3   +   KMnO4  

  2Fe(OH)3   +   2H
+
 

  2MnO2   +   4H
+
 

  2Fe(OH)3   +   2CO2 

  2MnO2   +   4CO2   +   2H2O 

  6Fe(OH)3   +   H
+
 

  2MnO2   +   2H
+
 

  Fe(OH)3   +   Na
+
   +   Cl

-
   +   H

+
 

  MnO2   +   Na
+ 

  +   Cl
-
   +   2H

+
 

  Fe(OH)3   +   MnO2   +   KHCO3   +   CO2 

  MnO2   +   KHCO3   +   H2O   +   CO2 

 

6. SORU 

Adıyaman’ın bir köyünde en derin yeri 3 m olan 6 m genişliğinde yarın daire şeklindeki bir gölü 31 m
3
/sa debilik bir akarsu 

beslemektedir. Haziran ayında gölden her gün saatlik debisi 90 m
3
 olan bir pompa ile 8 saat sulama suyu çekilmektedir. Gün 

sonunda gölün su seviyesinde bir değişiklik olmadığına göre gölün kütle dengesini şekil çizerek yazınız, yorumlayınız. 

 

Göl için kütle dengesi yazılır 

Giren – Çıkan = Biriken 

Gölün su seviyesi gün sonunda yani 24 saat içerisinde 

değişmediğine göre; 

Giren – Çıkan – Biriken = 0 olacaktır. 

Giren = 31 m
3
/sa x 24 sa = 744 m

3
 

Çıkan = 90 m
3
/sa x 8 sa = 720 m

3
 

744 – 720 – biriken = 0  Biriken = 24 m
3
 su 

 

Gölün su seviyesi değişmediğine göre bu birikmesi gereken su sistemden çıkıyor demektir. Bu da ancak yaz aylarında olunduğu 

için ya buharlaşma ile ya da gölün altında veya bilinmeyen bir yerinde sızma şeklinde olduğu düşünülebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 m 

6 m 

31 m3/sa 90 m3/sa 
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7. SORU 

a) Nötralizasyonun amaçlarını örnek vererek yazınız. 

 

 Arıtma tesisinin işletilme şartlarını oluşturmak (çalışma şartlarındaki pH’a ayarlamak gibi) 

 Deşarj edilen suyun canlı yaşamına zarar vermesini engellemek (çıkış suyunun pH’sının deşarj ortamına ayarlamak gibi) 

 

 

b) Aşağıdaki pH grafiklerini yorumlayınız. 

 

 

 Şekil 1’de 3 basamaklı; Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4’de ise 2 basamaklı nötralizasyon işlemi gerçekleşmiştir. Bu basamaklar 

ve sayıları asit ve bazın özelliğine bağlıdır. 

 

 

 

 

 

Verilen Formüller: 

CA = CA0 – kt                                  lnCA= lnCA0 – kt                                      1/CA=1/CA0 + kt 

 

 

Süreniz 90 dakikadır. 

Başarılar dilerim. 

 

Öğr. Gör. Fatih TUFANER 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 

(R.G. tarih-sayı: 18/08/2012-28388) 

 

MADDE 5 – (1) Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır; 

d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek. 

MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren 

eylemler şunlardır; 

e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek, 

MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren 

eylemler şunlardır; 

d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına 

engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek, 


