
PROJE HEDEF SORUSU: ASĐT YAĞMURLARININ     
ÇEVREYE  ETKĐLERĐ NELERDĐR?



ASĐT YAĞMURU NEDĐR ?

Asit Yağmurları kükürt ve 
azot dioksitlerin 
atmosferdeki nemle 
birleşerek sülfürik ve nitrik 
asitli yağmur, kar ya da 
dolu oluşturması biçiminde 
kirliliğe yol açmasıdır.



Atmosfere bırakılan kükürtdioksit (SO2), 
kükürttrioksit (SO3) ve azot oksitleri 
(NOx) gibi kirleticiler, tepkimeler sonucu 
yağışlarla birlikte sülfüröz asit (H2SO3), 
sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit 
(HNO3) olarak yeryüzüne 
dönebilmektedir.





ASĐT  YAĞMURLARININ ETKĐLERĐ

•asit yağmurunun iç suları etkilediği, 
•yüzlerce, hatta binlerce göl ve 
nehirin doğal dengesinin bozulduğu, 
•bu göllerin giderek canlıların 
barınamayacağı ölü sular 
haline dönüştüğü, 
•iç sulardan başka, karasal 
ekosistemlerin bitki örtülerinin de 
zarar gördüğü, 



*Yağmurdaki asidin fotosentezi 
etkiledikten başka, topraktaki besleyici 
tuzların akıp gitmesine neden olduğu 
gündeme getirilmiştir. 

*Yapısında CaCO3 bulunan heykellere 
etkisi 

*Ormanlar yok olur



*Aliminyum,civa gibi bileşiklerin sulara karışıp,hem 
kirlenmeye hem de besin zinciri yoluyla ( balıklar 
vb.) insan sağlığını bozmasına neden olur. 

*Atmosferdeki asılı sülfatlar astım,bronşit 
vb.hastalıklara yol açar. 

*SO4,NO3 puslu ortama yol açtıklarından,görüş
uzaklığı azalır



ASĐT YAĞMURLARININ  ĐNSAN SAĞLIĞINA      
ETKĐSĐ

Asit yağmurları insan sağlığına olan etkileri kendini 
dolaylı şekilde belli eder. Asitleşen topraklardan 
kaynaklanan asitliği yükselmiş olan sular, mide 
asiditesini arttırarak mide ülse-rine neden olmakta, 
ayrıca asit yağmurlar topraktaki iyodu eriterek o 
topraklarda yetişen sebze ve meyvelerin ve içilen 
suların iyot miktarlarının düşmesini sonuçlandırarak 
bunları kullanan insanlarda troid bezi rahatsızlıkları
(guatr) hastalığına neden olmaktadır.





DENEY: Asit Yağmurlarının Çevreye  Etkisi

Deneyin amacı : Asit yağmurlarının 
bitkilere,heykellere, yapılara etkisinin  gözlenmesi 

Malzemeler : Yaprak, Çimento, CaCO3, Cu, HNO3 
,H2SO4 



Bitkilere etkisi :  Derişik HNO3 ve ya Derişik H2SO4’ ten   bir kaç
damla yaprağın üzerine damlatıyoruz.Yaprağın gitgide sararmaya ve 
kararmaya başladığını gözlemliyoruz.  HNO3 klorofile etki ederek  
bozulmasına ve yaprağın sararmasına neden olur.



Heykellere etkisi :  Yapısında CaCO3 bulunan 
heykeller asit yağmurlarının sonucunda aşınmaya uğrar.
H2SO4 + CaCO3 ---> CaSO4 + H2O + CO2



Çimentoya etkisi :   Çimentonun  üzerine H2SO4 
damlatıp beklediğimiz zaman bir süre sonra 
betonda aşınmalar olduğunu gözlemliyoruz.



Bakıra etkisi :  bakırın üzerine bir kaç damla derişik  
HNO3 damlattığımızda aşağıdaki reaksiyon oluşur.  
Oluşan  bakır(II) nitratın yeşil renk aldığı gözlemlenir.

3Cu+8HNO3             3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O



Sonuç

Havaya karışan SO2 ve NO2 suyla 

tepkimeye girerek asit 

yağmurlarına sebep olmakatadır. 

Bu  nedenle  SO2 ve NO2 

salınımının atmosfere salınımı

azaltılmalıdır. Heykeleri asit 

yağmurlarından korumak içi 

koruyucu bir tabaka sürülmelidir.



Örümcek Ağı
PROJE TABANLI DENEY UYGULAMASININ 

DEĞERLENDĐRMESĐ

Yeni bilgi edinmeye 

teşvik edici olma 

model oluşumuna uygun olma



HAZIRLAYAN: ELĐFE BADEM


