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HİDROJEN
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GÜNEŞ YAKITI EN HAFİF ELEMENT SAPTANAMAZ

Güneş, hidrojen atomlarının 
nükleer füzyonuyla helyuma 

dönüşerek enerji üretir.

Hidrojen periyodik 
tablodaki en hafif, 

evrendeki en bol miktarda 
bulunan elementtir.

Hidrojen renksiz, kokusuz ve 
tatsızdır, yani insan 

duyularıyla tespit edilemez.

#1

1.008
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DALIŞ HAVA YASTIĞI MRG TARAYICILARI

Helyum, su altındayken derin 
deniz dalgıçlarının soluduğu 
gaz karışımının önemli bir 

bileşenidir.

Helyum ve argon gazı, yeni 
otomobillerin hava yastıklarını 
şişirmek için birlikte kullanılır.

Helyum MRI tarayıcılarında 
ve NMR spektrometrelerinde 
süper iletken mıknatıslar için 
bir soğutucu gazdır

#2

4.003
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LİTYUM
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İLKLERDEN PİL YUMUŞAK METAL

Hidrojen, helyum ve lityum 
Büyük Patlama sırasında 

üretilen sadece üç elementti.

Lityum-iyon piller cep 
telefonlarımız ve dizüstü 
bilgisayarlarımız için güç 

kaynağı olarak kullanılıyor.

Lityum ve grup 1'deki diğer 
metaller o kadar 

yumuşaktır ki bir bıçakla 
kesilebilirler.

#3

6.94
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DEĞERLİ TAŞ ALAŞIM TELESKOP

Berilyum beril mineralinde 
bulunur. Beril çeşitleri 

zümrüt ve akuamarindir.

Berilyum diğer metallerle 
alaşımlanır ve roket, uydu 

ve uçak bileşenlerinde 
kullanılır.

NASA‛nın James Webb Uzay 
Teleskobu‛nun ana aynası altın 

kaplamalı berilyumdan 
yapılmıştır.

#4

9.012



B
BOR

5

GÖZ DAMLASI HAVAİ FİŞEK CAM

Boraks (sodyum tetraborat) 
göz damlası ve kontak lens 

solüsyonlarında koruyucu ve 
tampon olarak kullanılır.

Bor, havai fişeklerde, 
onlara ayrı bir yeşil renk 

vermek için kullanılır.

Bor trioksit, laboratuvar cam 
ürünleri için kullanılan, ısıya 

dayanıklı borosilikat cam 
üretmek için kullanılır.

#5

10.81
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KARBON
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ALLATROP YAŞAM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Karbon, elmas, grafit, grafen 
ve nanotüpleri içeren çeşitli 

biçimlere (allotroplar) 
sahiptir.

Farklı uzunluklarda çok 
çeşitli zincirler 

oluşturabildiği için karbon 
yaşam için gereklidir.

Yanan fosil yakıtlar 
karbondioksit salmaktadır. 

Atmosferdeki ısıyı yakalar ve 
küresel sıcaklıkları yükseltir.

#6

12.011
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HAVA AURORA GÜBRE

Azot gazı soluduğumuz 
havanın en büyük 

bölümünü oluşturur 
(yaklaşık% 78).

Azot, kuzey ışıklarındaki mavi 
ve mor renklerin yanı sıra 

şimşek çakmalarının renginden 
de sorumludur.

Azot bitkiler için şarttır. 
Azotlu gübreler dünya 

nüfusunu beslemek için çok 
önemlidir.

#7

14.007
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OKSİJEN
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PARAMANYETİK HAVA&İNSAN ROKET YAKITI

Oksijen gazı renksiz ve 
kokusuzdur. Sıvı oksijen soluk 

mavidir ve bir mıknatıs 
tarafından çekilebilir.

Oksijen, Dünya atmosferinin
% 21'idir ve oksijen atomları 

insan vücudunun% 65'ini 
oluşturur.

Sıvı oksijen, bazı roket 
yakıtlarında, genellikle sıvı 

hidrojenle, oksitleyici olarak 
kullanılır.

#8

15.999
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TEFLON REAKTİF DİŞ MACUNU

Flor yapışmaz tencere 
yapımında kullanılan Teflon'da 

(poli (tetrafloroeten)) 
bulunur.

Flor en reaktif elementtir - 
hatta asil gazlara sahip bile 

bileşikler oluşturur.

Kalay (II) florür gibi florür 
bileşikleri, diş çürümelerini 
önlemek için diş macunlarına 

eklenir.

#9

18.998
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SOĞUTUCU

Sıvı neon güçlü bir soğutucu 
olup, sıvı helyum birim hacmi 
başına soğutma gücünün kırk 

katıdır.

#10

20.180

NeON

Neon, belirgin bir kırmızımsı-
turuncu rengiyle parlayan neon 

tabelalarında kullanılır.

KARARLI

Ne

Neon periyodik tablodaki 
bilinen en kararlı 

elementtir ve bilinen bir 
kararlı bileşiği yoktur.

IŞIKLI REKLAMLAR
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TUZ SOKAK LAMBASI VÜCUT

Sodyum klorür, yiyeceklerde 
ve buzların giderilmesi için 
kullanılan en yaygın sodyum 

bileşiktir.

Sodyum buharlı lambalar 
ve sokak lambaları sarı 
renkte yanar (LED'lerle 

değiştirilmesine rağmen).

Vücudunuzun, kaslarınızın ve 
sinirlerinizin çalışması ve su 
seviyelerini düzenlemek için 

sodyum ihtiyacı vardır.

#11

22.990
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MAGNEZYUM
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KLOROFİL HAVAİ FİŞEK EPSOM TUZU

Magnesium is a key 

component in chlorophyll, 

the pigment important for 

photosynthesis in plants.

Magnezyum havada parlak 
beyaz bir ışıkla yanar, 

işaret fişeklerinde ve havai 
fişeklerde kullanılır.

Epsom tuzu (magnezyum 
sülfat), banyo tuzlarının bir 
bileşenidir ve ayrıca, ağrıyan 

kasları yatıştırmak için de 
kullanılır.

#12

24.305
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ALÜMİNYUM
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VERİMLİ METAL GERİ DÖNÜŞÜM UÇAKLAR

Dünyanın kabuğundaki en bol 
metal olmasına rağmen, 
alüminyum reaktivitesi, 
çıkarılmasının maliyetli 
olmasına sebep oluyor.

Bugüne kadar üretilen tüm 
alüminyum malzemelerin% 75'i 
hala kullanılıyor. Geri dönüşümlü 

kutular 60 gün kadar kısa bir 
sürede raflara geri dönebiliyor.

Alüminyum, uçak yapımında 
kullanılan güçlü fakat hafif 
alaşımları yapmak için diğer 
metallerle birleştirilmiştir.

#13

26.982

8.1%



Si
SİLİSYUM
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CAM YAĞLAR ÇİP

Kayaların çoğu silikat 
mineralleridir. Kum silikon 
dioksittir ve camın temel 

bileşenidir.

Silikon yağları bazen 
kozmetik ürünlerine ve 
kişisel bakım ürünlerine 
eklenen yağlayıcılardır.

Silikon, neredeyse tüm 
elektronik cihazlarda bulunan 

entegre devrelerde veya 
“çiplerde” yaygın olarak 

kullanılmaktadır.

#14

28.085
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DNA KİBRİT IŞIK TAŞIYICI

Fosfor yaşam için esastır ve 
DNA ve RNA'nın şeker-fosfat 

omurgasının bir parçasını 
oluşturur.

Kırmızı fosfor, kibritleri 
ateşleyen kibrit kutularının 
Ppürüzlü yüzeyinde bulunur.

Beyaz fosfor oksijene maruz 
kaldığında parlar - adı “ışık 
taşıyıcı” yunancadan türetilir.

#15

30.974
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KÜKÜRT
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SOĞAN, SARIMSAK KAUÇUK SÜLFÜRİK ASİT

Hidrojen sülfit dahil kükürt 
bileşikleri, soğan ve sarımsak 

kokularından sorumludur.

Kükürt otomobil lastikleri de 
dahil olmak üzere doğal 
kauçukların vulkanizasyonunda 
(sertleşmesinde) kullanılır.

Çoğu sülfür, sülfürik asit 
yapmak için kullanılır, gübreler, 
deterjanlar ve diğer faydalı 
bileşikler yapmak için kullanılır.

#16

32.06

H2SO4
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KLOR
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ZEHİRLİ GAZ SU TEMİZLİĞİ PVC

Klor zehirli bir yeşil-sarı 
gazdır. I. Dünya Savaşı 

sırasında kimyasal bir silah 
olarak kullanıldı.

Klor bakteri ve diğer 
mikropları öldürür ve içme 

suyunu ve havuz suyunu 
arıtmak için kullanılır.

Klor, pencere çerçeveleri, 
drenaj boruları ve 
döşemelerde kullanılan plastik 
PVC'yi üretmek için kullanılır.

#17

35.45
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PENCERE AMPUL MUHAFAZA

Argon zayıf bir ısı iletkenidir 
ve çift camlı pencerelerde 

camlar arasındaki boşlukları 
doldurmak için kullanılır.

Argon, filament ampullerde 
genellikle inert gaz olarak 

kullanılır. Aynı zamanda yeni 
düşük enerjili ampullerde de 

bulunur.

Tarihsel belgeler, oksijen ile 
bozunmayı durdurmak için 

argonla doldurulmuş mühürlü 
kaplarda saklanır.

#18

39.948
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