
EKOLOJĐ ve KÜRESEL ISINMA

BĐTMĐŞ PĐLLERĐN ÇEVRE VE ĐNSAN 
SAĞLIĞINA ETKĐLERĐ...

Pillerin insan sağlığına ve çevreye 
çok büyük zararları vardır. Piller cıva, 
kadmiyum, kurşun, çinko, mangan, 
lityum, demir, nikel, kobalt ve kimyasal 
maddelerden üretilir. 

Bu pillerin gelişigüzel çöplere 
atılması, doğrudan veya dolaylı olarak 
alıcı ortama verilmesi çevre açısından 
büyük tehlikeler yaratır.  

Metaller toprağa ve oradan da 
yeraltı sularına karışabilir. En başta 
toprak kullanılmaz hale gelir ve 
metallerin yarattığı su kirliliği sudaki 
ekosistemi alt üst eder.



Bu piller için ayrı depolama alanları belirlenmeli, piller için ayrılmış çöp 
kutuları oluşturulmalı ve insanlar bilgilendirilmelidir...
Etkilenen sadece su ekosistemi değil, aslında tüm ekosistemdir. Zaman 
içerisinde bu etkiler insanlar üzerinde de görülür. Atık pillerin sebep 
olduğu hastalıklar başında, nörolojik bozukluklar, merkezi sinir sistemi 
hastalıkları, kanser, böbrek ve karaciğer hastalıkları gelir. 



YAKIT PĐLĐNĐN ÖNEMĐ
Enerji stoklarımızı korumak, çevremizi korumak ve yaşam kalitesini düzeltmek 

için dünyanın enerji ihtiyaçları için teknolojiden yeterince yararlanmak gereklidir. 
Arabalar, evler ve enerji santralleri için yeterli çok yönlü bir teknolojiye ihtiyaç

vardır. Çevremize verilen zararları tersine döndürmeye yardım edebilecek 
yeterince temiz bir teknoloji gereklidir. O teknoloji yakıt pilleridir. 



Yakıt hücreleri, konvansiyonel güç üretim sistemlerine göre 
aşağıdaki üstünlüklere sahiptir. 

- Çevresel kirlilik oranı düşüktür. 
- Enerji üretim verimi oldukça yüksektir. 
- Farklı yakıtlarla çalışabilir. (Doğal gaz, LPG, Metanol ) 
- Egzoz ısısı yeniden kazanılabilir. 
- Modüler yapıdadır. 
- Güvenilir bir sistemdir. 
- Katı atık ve gürültü problemi yoktur.



2,5 106 12,5 SIFIR EMĐSYONLU ARAÇ

< 1 < 1 1 1 6,2 28 DEĞĐŞKEN PROTON 
MEMBRANLI YAKIT PĐLĐ
(HĐDROJEN) 

< 1 < 1 < 1 1 7 34 DEĞĐŞKEN PROTON 
MEMBRANLI YAKIT PĐLĐ
(METANOL) 

< 1 < 1 < 1 4 12 57 DOĞAL GAZ 

50 103 19 95 16,7 63 DĐZEL 

210 620 8 65 19,6 76 BENZĐN 

VOC Karbon 
( CO ) 

Sülfit 
(SO2) 

Nitrit Đyonu 
( NO2 ) 

Karbondioksit 
( CO2 ) 

Enerji 
(KWh/100 km) 



PROJE HEDEJ 
SORUSU: ÇEVRE 

DOSTU PĐL 
YAPILMASI NASIL 

GERÇEKLEŞĐR?



DENEYĐN ADI:LĐMONDAN 
BASĐT PĐL NASIL YAPILIR?

DERS : ORTA ÖĞRETĐM 
KĐMYA DENEYLERĐ

DENEYĐN AMACI:Küresel Isınmaya
etken olan kimyasal 

piller yerine çevre dostu pillerin üretilmesi



Gerekli Materyaller:

Limon

Bakır levha

Çinko levha Đletken tel

Voltmetre



Prosedür:

1. Bir limon al ve Cu ve Zn levhaları bu limona batır.
2. bu elektrotlara ayrı ayrı iki iletken tel bağla.
3. Bu iletken telleri voltmetreye bağla.
4. Voltmetrede bir sapma gözlenecektir.

5. Sorgulama protokolünü kullanarak öğrencilere soru 
sor.



Hidrojen elektrotta, 

H2 →→→→ 2H+ + 2e-

· Oksijen elektrotta, 

½ O2 + 2H+ + 2e- →→→→ H2O 

· Toplam reaksiyon, 

H2 + ½ O2 →→→→ H2O

GERÇEKLEŞEN REAKSĐYONLAR



SONUÇ

4.97volt



Öğrencilerin Ön deneyimleri/ Olası Yanlış Kavramlar
• Öğrenciler daha önce bir pil düzeneği hazırlamış olabilirler.

• Öğrenciler bir pil düzeneği için anot ve katot olacak elektrotların ve bu
elektronların daldırılacağı bir çözeltiye ihtiyaç olduğunu bilirler.

• Öğrenciler anot ve katotta yükseltgenme ve indirgenme olaylarının
olacağını belirler fakat yükseltgenme ve indirgenme olaylarından hangisinin anotta,

hangisinin katotta gerçekleştiğini karşılaştırabilirler.
• Öğrenciler; deneyimizde kullanacağımız Cu ve Zn elektrotlarından

hangisinin anot, hangisinin katot olduğunu karıştırabilirler.ÇITIRDAYAN PARMAKLAR
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Yeni Bilgi Edinmeye 
Teşvik Etme 

Yeni Bilgi Edinmeye 
Teşvik Etme 

Güdüleyici
Olma

Güdüleyici
Olma

Bağlantı Kurmaya 
Yatkın Olma

Bağlantı Kurmaya 
Yatkın Olma

Görselleştirerek 
Öğretici Olma

Görselleştirerek 
Öğretici Olma

Sunuma Uygun                  
Olma

Sunuma Uygun                  
Olma

Yeni Bilgi 
Verici Olma

Yeni Bilgi 
Verici Olma

Model Oluşumuna Uygun 
Olma

Model Oluşumuna Uygun 
Olma

Öğretim Kurumlarında 
Kullanılabilir Olma

Öğretim Kurumlarında 
Kullanılabilir Olma
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ÖRÜMCEK  AĞI
Bireysel Sunum Değerlendirilmesi




