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Asit
Yağmurları

•
• asidik yağmur asidik          

kimyasalların yağmur, kar, sis, çiğ
veya kuru parçacıklar halinde 
düşmesine verilen isimdir. Atmosfere 
yayılan kükürt dioksit ve azot dioksit
gazlarının kimyasal dönüşümlerden 
geçtikten sonra bulutlarıdaki su 
damlacıkları tarafından emilmesi ile 
oluşur. Daha sonra bu damlacıklar 
yeryüzüne yağmur, kar gibi yollarla 
düşerler. 



Bu toprağın asitlik miktarını
arttırır ve tatlı su kaynak-
larının kimyasal dengesini 
bozar. Havadaki tipik 
karbondioksit 
konsantrasyonunda
oluşan yağmurun pH'ı 5.6 civarındadır. Bu yüzden pH'ı 5.6'nın    
altındaki yağmur asit yağmuru olarak nitelendirilir.



Deneyin Adı
Asit Yağmurlarının yeşil alanlar 
üzerindeki etkileri

Deneyin Amacı
Küresel Isınmada önemli rol oynayan 
Kükürt dioksit (SO2) gazının havadaki 
su buharı ile reaksiyonu sonucunda 
oluşan sülfürik asidin yeryüzüne 
yağması sonucunda yaprak üzerine 
etkisinin gözlenmesi 



Deneyde kullanılan ;

• Kimyasallar

• Derişik sülfürik 

asit ( H2SO4 )

• Bakır levha

• Saf su

• Malzemeler

• Beher

• Erlen

• Đspirto ocağı

• Yeşil yaprak



Deney düzeneği ;

• Su banyosuna daldırılmış erlen

içersinde derişik sülfürük asit

Cu +   2 H2SO4   ==>   CuSO4   +   SO2   +   2 H2O

• Saf su buharı

Asit yağmuruna maruz 
bırakılacak yeşil 
yapraklar bulunur. 
Bu erlen su banyosuna
daldırılmıştır.

SO2  +  H2O    ==>  H2SO4



Deneyin Yapılışı ;
• Şekildeki derişik sülfürik 

asit içeren erlene ( I. ) 
bakır levha bırakılarak ağzı
tıpayla kapatılır. Kapta şu 
reaksiyon gerçekleşir ;

• Cu +   2 H2SO4   ==>   
CuSO4   +   SO2   +   2 H2O

I.

II.

• II nolu erlende ise ispirto 
ocağı yardımıyla saf suyun 
kaynaması sağlanır, oluşan 
su buharı cam boru 
yardımıyla III nolu erlene
gider. 

III.



�� I. I. erlendenerlenden gelen SO2 gazgelen SO2 gazıı ile II ile II nolunolu erlendenerlenden gelen su buhargelen su buharıı
su banyosuna daldsu banyosuna daldıırrıılmlmışış III III nolunolu erlendeerlende yoyoğğunlaunlaşşarak asit arak asit 
yayağğmuru olumuru oluşşturdular. Bu turdular. Bu erlendenerlenden bulunan yebulunan yeşşil yapraklarda il yapraklarda 
asidin etkisiyle kararma ve asidin etkisiyle kararma ve üüst yst yüüzeylerinde azeylerinde aşışınma gnma göözlendi.zlendi.

SO2 + SO2 + ½½ O2 + H2OO2 + H2O ==>==> H2SO4H2SO4



• Deney öncesinde 
yaprakların görünümü

• Asit yağmuruna 
maruz kalan 
yaprakların deney 
sonrasındaki 
görünümü



Deneyin Sonucu ;Deneyin Sonucu ;

�� Atmosfere salAtmosfere salıınan knan küükküürt dioksit gibi gazlarrt dioksit gibi gazlarıın n 
havadaki su buharhavadaki su buharıı ile tepkimeye girmesi ile tepkimeye girmesi 
sonucunda olusonucunda oluşşan asitler orman ekosistemi an asitler orman ekosistemi 
üüzerine dozerine doğğrudan olumsuz etki yaparlar. rudan olumsuz etki yaparlar. 
SSüülflfüürik asitler yerik asitler yeşşil bitki il bitki öörtrtüüssüünnüün tahrip n tahrip 
olmasolmasıına ve canlna ve canlııllıık k öözelliklerinin yok zelliklerinin yok 
olmasolmasıına neden olurlar.na neden olurlar.
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