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KĐMYA DENEYLERĐNDE AÇIĞA ÇIKAN GAZLAR
KÜRESEL ISINMAYA ETKĐ EDER MĐ?



KÜRESEL ISINMA NEDĐR ?

• Đnsanlar tarafından atmosfere 
salınan gazların sera etkisi
yaratması sonucunda dünya 
yüzeyinde sıcaklığın 
artmasına küresel ısınma
deniyor.

• Daha ayrıntılı açıklamak 
gerekirse dünyanın yüzeyi 
güneş ışınları tarafından 
ısıtılıyor.



• Atmosferde bulunan Karbondioksit (CO2), 
Metan (CH4), Su buharı (H2O), Diazot monoksit 
(N2O) ve kükürt oksitler gibi gazlar dünyaya 
düşen ışınları emdiklerinden daha çok 
dünyanın çevresine yaydığı sıcak ışınları, yani 
ısıyı aynen bir seranın tuttuğu gibi tutarlar. Bu 
şekilde oluşan, atmosferin ısıtma ve yalıtma 
etkisine sera etkisi denir .Bu etkiye neden olan 
gazlara, yerden dönen ışınların uzaya 
kaçmasına izin vermeyip bir seranın şeffaf 
tavanı gibi işlev görüp sıcaklığı arttırdıkları için 
“sera gazları” denir.. Dünya atmosferi cam 
seralara benzer bir özellik gösterir.

• Yer yüzünde kirlenmemiş atmosfer 
yaklaşık % 78 azot, % 21 oksijen, % 0,9 
argon, % 0.03 kadar karbon dioksit ve 
çok az olarak da neon, kripton, ksenon ve 
helyum gibi diğer soy gazları içerir. 

SERA ETKĐSĐ NEDĐR?



AZOT OKSĐTLER, azotun oksijenle yaptığı kimyasal 
bileşiklere verilen ad. Azot oksitler uçucudur ve 
atmosferdeki kirliliğin başlıca kaynaklarından biridir. Azot 
oksitler, petrol gibi fosil yakıtların yanmasıyla ve uçucu 
organik moleküllerin güneş ışığıyla tepkimesi sonucu 
oluşur. Asit yağmurlarına ve solunum yolları hastalıklarına 
yol açar. Bitkiler için öldürücü etkisi vardır. Diazot
monoksit (N2O) gülme gazı olarak da bilinir. Bu gazı
soluyan kişide sarhoşluk etkisi ve kriz biçiminde gülme 
isteği uyandırır. Bu etkisinden tıpta anestezide yararlanılır. 
Roket yakıtında ve nitrik asit üretiminde kullanılan azot 
dioksit, oksijenle hızlı tepkimeye giren azot monoksitten 
elde edilir.

AZOT OKSĐTLER (NOX)



Azot oksitlerin ana kaynağı motorlu araçlar ve enerji üretim istasyonlarıdır. Doğal 
kaynaklarından birisi topraktaki organik çürümelerdir. NOx’un doğal kaynakları
arasında orman yangınları, yıldırım ve topraktaki mikrobiyolojik işlemler vardır. 
NOx’in çoğu NO olarak yanma sonucu ortaya çıkar. Hava kirliliği bakımından önemli 
olan azot oksitler ise NO (azot monoksit) ile NO2 (azot dioksit) dir. Azot monoksit 
(NO) renksiz ve kokusuz, oldukça zararsız bir gazdır. Azot dioksit oksitlendiği zaman 
sarı kahverengi keskin kokulu ve zararlı bir gaz haline gelmektedir. NO ve NO2 
şeklindeki atmosferik konsantrasyonların birleşik değeri NOX ile temsil edilmektedir. 
Atmosferde kalıcılık süresi yaklaşık 1 gündür. Malzemeler üzerinde korozif, insan 
sağlığı için de toksik özellik taşır. 



Azot oksitler atmosferde ozon ve su buharı ile aşağıdaki reaksiyonları verirler 

2NO+O2 2NO2
NO2+hv NO+O·
O2+O· O3
NO + O3 NO2+O2
NO2 + O3 N2O5
N2O5 + H2O 2H+2NO3

Hava kirliliğinin sonucu olan azot oksitler özellikle bitki örtüsüne zarar veriyor (asit 
yağmuru). Hava kirliliği, başka etmenlerin yanı sıra ormanların ölmesine de neden 
oluyor. 1989’a değin Almanya’daki ormanların yüzde 52’sinin hasta olduğu 
belirlenmişti. Đsveç’te ise asit yağmuru nedeniyle 18 bin göl zarar görmüştür, 4 bin 
göl ise artık ölü sayılmaktadır.



Azot oksit gazları atmosferde rüzgar yardımı ile 
çok uzun mesafelere taşınabilir.

��GeliGelişşmekte olan mekte olan üülkelerde genel olarak azot lkelerde genel olarak azot 
oksit emisyonu artmaktadoksit emisyonu artmaktadıır; r; çüçünknküü bu tbu tüür r 
üülkelerde talkelerde taşışıt sayt sayııssıı ve sanayi artmaktadve sanayi artmaktadıır.r.



AZOT OKSĐTLERĐN ĐNSAN 
SAĞLIĞI ÜZERĐNE ETKĐSĐ



Kısa Süreli NO2 Konsantrasyonunun Đnsanlara Etkisi

*     Temas 10 dakikalıktır.Temasın bitiminden 10 dk sonra akış direncine        
etki gösterir.

**    Bu konsantrasyonda kronik solunum hastalıkları meydana gelir.

***   Kronik solunum hastalıkları oluşur.

+     Etkileşim oluşur

++   Temas süresi 10 dk uzayınca,30 dk sonra en büyük etki akış direncidir.



Azot dioksit’in insan sağlığı üzerine yaptığı olumsuz 
etki tabloda verilmiştir. 

Tabloda görüldüğü gibi azot dioksitin konsantrasyonu yanında temas 
süresinin de oldukça etkili olduğu anlaşılmaktadır.



Çeşitli Ülkelerde Uygulanan Azot Oksitler Đçin Sınır Değerleri

Tabloda görüldüğü gibi Türkiye’nin sınır değerleri çok 
yüksektir.Kademeli olarak bir geçişin yapılmasında yarar 

vardır.



DENEYĐN ADI
ATEŞ DENEYĐ

DENEYĐN AMACI
NaNO3 kullanarak süzgeç kağıdı üzerine ateşle yazı

yazabilme ve Ateşle yazı yazma esnasında açığa çıkan gazları
gözlemleme

KULLANILAN MALZEMELER
�NaNO3
�sulu boya fırçası
�beher
�saf su
�spor ayak
�süzgeç kağıdı



DENEYĐN YAPILIŞI

Bir beher içine 10 ml 
saf su koyulur. Doygun 
çözelti hazırlamak 
üzere NaNO3 ilave 
edilir. Süzgeç kağıdı
üzerine fırça yardımı ile 
NaNO3 ile istenilen bir 
yazı yazılarak kurutulur. 
Süzgeç kağıdı spor 
ayaklara tutturulur. 
Yazının bir ucundan 
çakmak ile yakılır ve 
yakmaya son verilir. 



SONUÇ
Yazının durmaksızın 
yandığı ve dumanları
gözlenir.Bu dumanlar  
sera gazları içerisinde 
bulunan azot oksitleri 
içerdikleri için sera 
etkisine ,dolayısıyla 
küresel ısınmaya neden 
olurlar.



Bu devran böyle gitmez;

HAVASIZ KALACAKSIN GÜNÜN 
BĐRĐNDE!!!!!



Proje Tabanlı Deney Uygulaması
Sunumunun Değerlendirilmesi




