






Deneyin Amacı :
Küresel ısınmada rol oynayan hidrojen 

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



Hidrojen peroksitler en yaygın ağartıcı 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 (H
2
O
2
)

b) Sodyum perborat (NaB
2
H
2
O
2
)



Bu ağartıcı kimyasal maddelerin pek çoğu yaydığı gazlar 
nedeniyle sera etkisi yaratmakta ve küresel ısınmaya neden 
olmaktadır.Bu ağartıcılardan biri olan hidrojen peroksitin

parçalanması sonucu oksijen gazı oluşur. Buda ozon tabakasının 
oluşumuna katkıda bulunur.

Ozon tabakası dediğimiz 

katman oksijen gazı ve oksijen 

atomunun birleşmesi sonucu 

oluşur.Fotosentez sonucu 

oksijen gazı atmosferin 

stratosfer tabakasında 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)

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.

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 yoğunluğunun ultraviole ışınlarını tutma görevini 
yapamayacak kadar azalması, "ozon tabakasının delinmesi 

olarak adlandırılmaktadır.

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 laboratuvar ortamında parçalandığında 
oksijen gazı çıkarır.’Doğal oksijenin sabun köpüğünü arttırması

‘deneyindede potasyum permanganat yardımıyla hidrojen 
peroksitten oksijen gazı elde edilmektedir.

Burada elde ettiğimiz oksijen gazıda
ozon tabakasının oluşmasına yol 

açmaktadır.



Kimyasallar :
KMnO4

KMnO4

H2O2 ( % 30’luk )
Sıvı el sabunu

Malzemeler :

Beher

Spatül

Damlalık



1 - Bir beherin içine bir miktar sıvı sabun 

konulur.

2 -Daha sonra üzerine bir miktar katı
haldeki potasyum permanganat 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.



Aşağıdaki kimyasal reaksiyon gerçekleşmiştir :

Bu deneyde potasyum permanganat 

yardımıyla hidrojen peroksitten oksijen gazı

elde edilmiştir.

2MnO4 +  5H2O2 2Mn + 5 O2 + 6OH +   2 H2O



ÖRÜMCEK AĞI

Proje Tabanlı Deney Uygulaması Sunumunun Değerlendirilmesi

DEĞERLENDĐRME:
0 = EN DÜŞÜK
4 = EN YÜKSEK


