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Deneyin Amacı:
Hidrojen peroksitin

parçalanmasıyla açığa çıkan Oksijenin 
sabunu köpürtmesini gözlemlemek.



Kuramsal Bilgiler:Kuramsal Bilgiler:
• Küresel ısınmada rol oynayan 

peroksitlerin 

parçalanması sonucu açığa 

oksijen gazı çıkmaktadır.

• Hidrojen peroksit , kimyasal     
olarak kararlı olmayan renksiz, 
kokusuz ve yoğun bir sıvıdır. 
Kolaylıkla su ve oksijen vermek                                        
üzere bozunur.



Hidrojen Hidrojen PeroksitinPeroksitin KullanKullanııldldığıığı Alanlar:Alanlar:
Hidrojen peroksidin Hidrojen peroksidin ççok yaygok yaygıın kullann kullanııllışıışı vardvardıır.r.

• % 3lük çözeltisi mikrop

öldürücü olarak kullanılır 

ve buna halk arasında 
oksijenli su denir.

• % 3-6lık çözeltisi saçları

sarartmakta kullanılır. 

• % 30luk çözeltisine 
perhidrol denir ve kimyâ 
laboratuvarlarında, 
elektronik sanâyiinde

kullanılır.



• % 30-50 arasındaki konsantrasyonlar 

tekstil sanâyiinde pamuklu kumaşları

beyazlatmak maksadıyla kullanılır. Kumaştaki renk 
bozukluğunu elyafın kalitesini bozmadan gidererek 
etkili bir şekilde beyazlatır. Elde edilen beyazlık 
oldukça kalıcıdır. Aynı çözelti, kâğıt hamurunu, 
ahşap yüzeylerini, yün, ipek, yağ ve bâzı

yiyecekleri beyazlatmak için de kullanılır.



• % 70lik çözeltisi geniş miktarda 
organik maddeleri ve anorganik iyonları
oksitlemede kullanılır. Derişik hidrojen 
peroksit deriyi tahriş edicidir.



• Hidrojen peroksit ortama bağlı olarak 
indirgen ve yükseltgen özelliğe sahiptir. 
Yükseltgen olduğu için mikropları
öldürür.Bunun için birçok temizlik 
malzemesinin içinde bulunmaktadır.



Hidrojen peroksitler en yaygHidrojen peroksitler en yaygıın an ağğartartııccıı
maddeler olarak bilinmektedir.maddeler olarak bilinmektedir.

• Ağartıcı maddeler 2’ ye ayrılır: 

• 1.Klorlu ağartıcılar (Hipokloritler) : 
• a) Kalsiyum hipoklorit (CaOCl)2
• b) Sodyum hipoklorit (NaOCl)
• c) Potasyum hipoklorit (KOCl)
• 2.Oksijenli Ağartıcılar:
• a) Hidrojen peroksit (H2O2)
• b) Sodyum perborat (NaB2H2O2)



••Bu aBu ağğartartııccıı kimyasal maddelerin pek kimyasal maddelerin pek ççooğğu u 
yaydyaydığıığı gazlar nedeniyle sera etkisi gazlar nedeniyle sera etkisi 
yaratmakta ve kyaratmakta ve küüresel resel ııssıınmaya neden nmaya neden 
olmaktadolmaktadıır.Bu ar.Bu ağğartartııccıılardan biri olan lardan biri olan 
hidrojen hidrojen peroksitinperoksitin parparççalanmasalanmasıı sonucu sonucu 
oksijen gazoksijen gazıı oluoluşşur. Bu da ur. Bu da 
ozon tabakasozon tabakasıınnıın n 
oluoluşşumuna katkumuna katkııda da 
bulunur.bulunur.



••Ozon tabakasOzon tabakasıı dedidediğğimiz katman oksijen gazimiz katman oksijen gazıı ve ve 
oksijen atomunun birleoksijen atomunun birleşşmesi sonucu olumesi sonucu oluşşur.Fotosentez ur.Fotosentez 
sonucu oksijen gazsonucu oksijen gazıı atmosferin stratosfer tabakasatmosferin stratosfer tabakasıında nda 
birikir.birikir.

•Morötesi ışınlar  bu tabakadaki oksijen 
moleküllerine(O2) çarparak bu molekülleri iki oksijen 
atomuna (O + O) böler.  Bu oksijen atomları da 
oksijen molekülleriyle birleşerek ozonu oluştururlar.

(O + O2 › O3)



• Atmosferi oluşturan 
azot (%78), oksijen 
(%21) ve 
karbondioksit vb. gibi 
temel gazlara göre 
oldukça düşük oranda 
bulunan ozon, hem 
iklimi etkilemekte 
hem de yer 
yüzeyindeki canlıların 
korunmasında önemli 
rol oynamaktadır.

• Ozon özellikle, oksijenle 
birlikte güneşten gelen 
ultraviyole ışınlarının 
büyük kısmını stratosfer 
tabakası içerisinde 
emmekte ve bu ışınların 
yer yüzeyine kadar 
ulaşmasını önleyerek 
yakıcı etkisini de yok 
etmektedir.



••Ozon yoOzon yoğğunluunluğğunun unun ultravioleultraviole ışıışınlarnlarıınnıı tutma tutma 
ggöörevini yapamayacak kadar azalmasrevini yapamayacak kadar azalmasıı, "ozon , "ozon 
tabakastabakasıınnıın delinmesi olarak adlandn delinmesi olarak adlandıırrıılmaktadlmaktadıır.r.

• Ozon tabakasının incelmesi sonucunda; 

UV-b radyasyonu artmakta ve 

insanların bağışıklık sistemleri 

zarar görmekte, görme bozukluğuna 

ve deri kanserine yol açmaktadır. 

• Ozonu yok eden başlıca kimyasal maddeler 
hidrojen, azot, klor ve brom içeren bileşiklerdir.

Klor molekülünün ozon molekülünü tahrip etme mekanizması



Hidrojen peroksitler Hidrojen peroksitler laboratuvarlaboratuvar ortamortamıında nda 
parparççalandalandığıığında oksijen gaznda oksijen gazıı ççııkarkarıır.r.’’DoDoğğal al 

oksijenin sabun koksijenin sabun kööppüüğğüünnüü arttarttıırmasrmasıı‘‘ deneyinde de deneyinde de 
potasyum iyodpotasyum iyodüürr yardyardıımmııyla yla hidrojen peroksittenhidrojen peroksitten

oksijen gazoksijen gazıı elde edilmektedir.elde edilmektedir.

• Burada elde ettiğimiz oksijen gazı da ozon 
tabakasının oluşmasına yol açmaktadır.



Malzemeler:
• Araç-Gereçler :

• Beher

• Spatül

• Damlalık

• Kimyasallar :
2,5 g KI (! R 34, S (1/2)-

28-36/39-45, E 1 )

10 ml H2O2 (%30’luk)
Sıvı el sabunu



Deneyin Yapılışı:

1 - Bir 
beherin 
içine bir 
miktar sıvı
sabun 
konulur.



2 -Daha sonra 
üzerine bir 
miktar katı
haldeki potasyum 
iyodür spatül
yardımıyla 
konulur.



3- Beher yavaşça 
çalkalanır. 

4- Bu karışımın 
üzerine %30 
derişimde 
hazırlanan 
hidrojen peroksit 
damlalıkla 
damlatılır.



5- Hidrojen peroksit 
ilavesiyle açığa çıkan 
oksijen gazı sabun 
köpüklerini  oluşturur.



Sonuç ve 
Değerlendirilmesi:

• Bu deneyde potasyum iyodür 
yardımıyla hidrojen peroksitten 
oksijen gazı elde edilmiştir.

• Aşağıdaki kimyasal reaksiyon 
gerçekleşmiştir :

I¯ + H2O2 -> IO¯+ H2O
IO¯ + H2O2 -> I¯ + H2O + O2



Dinlediğiniz 

için 

teşekklürler…




