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DENEYĐN ADI :

Çevremizdeki CO2
Kaynaklarının Belirlenmesi











DENEYĐN AMACI:

Çevremizdeki CO2 kaynaklarının 
ve bunların çevreye saldıkları
CO2 miktarının belirlenmesi



� CO2 , sera etkisine neden olan en 
önemli sera gazlarından biridir. 

Peki sera etkisi nedir ?
� Güneş'ten gelen ışınların bir bölümü ozon tabakası

ve atmosferdeki gazlar tarafından soğurulur. 
� Yeryüzüne ulaşan ışınlar geriye dönerken 

atmosferdeki gazlar tarafından tutularak Dünya'yı
ısıtmakta olduğundan yüzey ve troposfer, olması
gerekenden daha sıcak olur. Bu olay, Güneş ışınlarıyla 
ısınan ama içindeki ısıyı dışarıya bırakmayan seraları
andırır; bu nedenle bu olay doğal sera etkisi olarak 
adlandırılır.



� Bu etkinin yokluğunda Dünya'nın 
ortalama sıcaklığının -18ºC olacağı
belirtilmektedir.

� Ancak yaşamsal etkisi olan sera 
gazlarının miktarının normalin üzerine 
çıkması ve bu artışın sürmesi de 
Dünya'nın iklimsel dengelerinin 
bozulmasına neden olmaktadır.



� CO2, Güneş ışınlarının yeryüzüne 
ulaşması sırasında bu ışınlara karşı
geçirgendir. Böylece yeryüzüne çarpıp 
yansıdıklarında onları soğurur.

� CO2 , havadan ağır bir gaz olması
nedeniyle yeryüzünün ısınmasında büyük 
rol oynamaktadır.



� CO2 'in atmosferdeki konsantrasyonu 
18. ve 19. yüzyıllarda 280-290 ppm
arasında iken günümüzde yaklaşık 350 
ppm'e kadar çıkmıştır.

� Yapılan ölçümlere göre atmosferdeki 
CO2 miktarı 1958'den itibaren %9 
artmış ve günümüzdeki artış miktarı
yıllık 1 ppm olarak hesaplanmıştır.



Peki bu kadar CO2 nerden geliyor ?
� Atmosfere CO2 bırakan her şey ve her 

olay birer CO2 kaynağıdır.
� Hayvanlar ve bitkiler solunum ürünü

olarak CO2 açığa çıkarırlar.
� Ayrıca volkanik patlamalar ve organik 

maddelerin yanması sonucunda da 
atmosfere CO2 verilmektedir.



� Doğal zamanlamada CO2 kaynakları
ve alıcıları denge halindeydi. 

� Ancak günümüzde maalesef 
atmosferde CO2 seviyesi trajik bir 
şekilde artmaya devam ediyor ve bu 
da CO2 kaynaklarının alıcılardan çok 
daha fazla olduğunu kolayca 
açıklamaya yetiyor.



Peki bu ekstra karbondioksitin 
kaynağı nereden geliyor ?

Gözlenen bu artışın büyük bir kısmına 
insan davranışlarının neden oluyor. CO2
oluşturan insan kaynakları :

� Fosil yakıtların yanması (%65 )
� Ormanların azalması (ağaçların kesilmesi, 

yakılması ve çürümeye bırakılması) (%33 )
� Çimento üretiminin yan ürünleri  (%2 )



Bu deneyde çevremizdeki 
kaynaklarından birkaçını
tanıyacak ve bunlardaki 

miktarlarını karşılaştıracağız.



DENEYĐN YAPILIŞI
Deney üç basamaktan oluşmakta :

Deneyin birinci basamağı :

�Behere karbonat 
konulur.

�Daha sonra 
üzerine sirke 
eklenerek 
reaksiyonun 
gerçekleşmesi 
beklenir.



�Reaksiyon 
gerçekleşip 
gaz çıkışı
gözlenmeye 
başlayınca 
birkaç damla 
bromtimol
mavisi 
indikatörü
damlatılır.



Deneyin ikinci basamağı :

�Üç farklı renkteki balona sırasıyla 
hava ,insan nefesi ve egzoz dumanı
numuneleri doldurulur.

�1 numaralı balon insan nefesiyle 
şişirilerek doldurulur.

�2 numaralı balon ise bisiklet pompası
yardımıyla kuru hava ile doldurulur.



�3 numaralı balon ise 
egzoz dumanı
doldurulur. Bunun 
için kalınca bir 
dosya kağıdı rulo 
yapılarak araba 
egzoz borusuna 
takılır. 

�Rulo halindeki 
dosya kağıdının 
diğer ucuna ise 
balon takılarak 
balonun egzoz 
dumanıyla şişmesi 
sağlanır.



• Egzoz, insan nefesi ve kuru hava ile 
doldurulan balonlar sırasıyla üç
farklı beherde bulunan bromtimol
mavisi çözeltilerinin üzerine 
bırakılarak çözeltilerdeki renk 
değişimleri not edilir.









Deneyin üçüncü basamağı :

• Bir kap içerisine kireç ve saf su 
konularak kireçli su çözeltisi hazırlanır.

• Cam bir fanus içerisine bir saksı bitkisi 
ve hazırlanan beher içindeki kireçli su 
çözeltisi konulur.

• Hazırlanan düzenek bir gece 
bekletilerek diğer gün gözlemler not 
edilir.





DENEY SONUÇLARI
Deneyin birinci basamağında reaksiyon sonucunda oluşan CO2

gazı çıkışını bromtimol mavisi çözeltisi yardımıyla belirledik. 
Reaksiyon ;

NaHCO3(k) + CH3COOH(aq)  ���� H2O(aq) + CO2 (g) + 
NaCH3COO (aq)

ortaya çıkan CO2 gazı çıktı. Oluşan CO2 Bromtimol mavisi 
çözeltisindeki suda çözünerek;

H2O(s)  + CO2 (g) ���� H2CO3  (aq)

zayıf bir asit olan karbonik asit oluşturdu. Oluşan asit ve 
indikatör reaksiyona girerek indikatör çözeltisinin rengini 
değiştirdi.

HIn ���� H + + In -
(Koyu Mavi)                ( Yeşil,

Sarı ya da
Parlak Sarı )



Reaksiyon 
sonucunda oluşan 
CO2 in 
oluşturduğu 
karbonik asit 
indikatörün sarı
renk almasına 
neden oldu.



Bromtimol mavisinin,

farklı pH aralıklarındaki renk değişimi



Deneyin ikinci basamağında ise,

Egzoz,insan nefesi ve kuru hava indikatörle farklı renkler verdiler.



�Bunun nedeni 3 farklı gaz karışımıda
da farklı miktarlarda CO2 gazının 
bulunmasıdır.

�Renk değişimden de gözlenebildiği 
gibi en çok CO2 içeren karışım 
egzoz dumanı olmuştur.



Deneyin üçüncü basamağın ise , insan ve 
insan faktörlü oluşan gazlar dışında bitkileri 
CO2 kaynağı olarak inceledik. 

Bir gece bitki ve kireçli su çözeltisini 
fanusun içinde bıraktık. Böylece gündüz gün 
ışığıyla fotosentez yapan bitki gece solunum 
yaparak CO2 üretti ve oluşan CO2 kireçli suda 
çözünerek çözeltiyi bulandırdı.

CaO (k) + H2O (s)  ���� Ca(OH)2 (aq)

Ca(OH)2 (aq)  +  CO2 (g)  ���� CaCO3 (aq)
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