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PROJE HEDEF 
SORUSU: Kalsiyum 
karbonat ve 
hidroklorik asit 
kullanarak 
laboratuar 
ortamında Küresel 
ısınmaya neden 
olan karbondioksit 
Gazı nasıl oluşur



KULLANILAN ARAÇ VE 
GEREÇLER
1)Ayırma hunisi 2)erlenmayer
3)beherglas
4)dik açılı cam boru 5)plastik 
hortum
6)iki delikli lastik tıpa 7)spatül
8)gözlük

KULLANILAN KĐMYASALLAR
1)Kalsiyum karbonat
2)Hidroklorik asit
3)Mum(FARKLI BÜYÜKLÜKTE)



DENEYĐN DENKLEMĐ:

CaCO3 +2HCl↔↔CaCl2+CO2+H2O



.

Erlenmayere 3 
spatül kalsiyum 
karbonat 
konur.Ayırma 
hunisine 
hidroklorik asit 
konur.

DENEYĐN YAPILIŞI

Ayırma hunisi 
lastik tıpanın 
deliklerinden 
birine dik açılı
cam boru da diğer 
deliğe 
yerleştirilir.

NOT:Güç
kullanmadan 
ayırma hunisi ve 
dik açılı cam boru 
dikkatlice 
çevrilerek tıpaya 
yerleştirilir.Ayrıca 
cam-plastik 
bağlantısı önceden 
vazelin ile 
yağlanır.

400 ml’lik bir 
beherglasın içine 
erimiş mumu 
yardımıyla mumu 
yerleştirilir.Lastik 
hortumun açık ucu 
beherglasın dibine 
yerleştirilir ve 
mumlar yakılır. 
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Kalsiyum karbonat





CaCO3 +2HCl↔↔CaCl2+CO2+H2O





deney  sonucunda 
karbondioksitin 
havadan daha ağır 
bir gaz olduğunu 
bunun sonucunda 
yangın söndürme 
cihazlarında 
kullanıldığı ve 
ağırlığından dolay ı
yere yakın 
yerlerde bulunduğu 
ve bunun 
sonucunda global 
ısınmaya neden 
olduğunu 
gözlemledik.
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Sera GazlarSera Gazlarıınnıın Kn Küüresel Isresel Isıınmadaki Paylarnmadaki Paylarıı

Karbondioksit                                 50      

Kloroflorokarbonlar                       17

Metan                                               13

Ozon                                                  7

Azot oksitler                                     5 

SERA GAZLARI ( % )



KARBONDĐOKSĐTĐN ÖZELLĐKLERĐ VE 
ZARARLARI

Karbon dioksit, kovalent bağlı bir karbon ve iki 
oksijen atomundan oluşan moleküle sahip, normal 
koşullarda gaz halinde bulunan bileşiğin adı. Renk 
ve kokusu yoktur. Formülü CO2 şeklinde olup 
molekül ağırlığı 44.009 g/mol. Karbon içeren 
besin maddelerin metabolize edilmesi sonucu 
meydana gelen bir son üründür.



Solunumdaki yeri 
açısından hayati önem arz 
eder. Oksijen akciğerlere
üst hava yollarını geçerek 
gelir ve alveolde
hemoglobin ile taşınarak 
alveole getirilmiş olan 
karbondioksit ile yer 
değiştirir. Daha sonra 
karbondioksit oksijenin 
takip ettiği yolla dışarıya 
verilir. Bitkiler gündüz 
CO2 alır, O2 verirler. 
Gece ise O2 alır, CO2 
verirler.



bunun yanı sıra karbondioksit gazının bütün dünyanın kaderini 
değiştirecek kadar da kötü bir yanı vardır.bu kötü yanı küresel 
ısınmanın daha da fazlalaşmasına katkı sağlamıştır..karbondioksit 
gazı bir çok madde aracılığı ile meydana gelir.mumun yanması
sonucu çıkan dumandaki karbondioksit,evlerin bacalarından çıkan 
karbondioksit ve fabrika Dumalarının korbondioksidi bu gazın 
küresel ısınmayı fazlalaştırmasını sağlayacak durumlardır.biz 
insanlar her zaman oksijen alır karbondioksit veririz yani sağlığımız 
için yapılan işlemde bile bu gaz ile karşılaşırız.karbondioksit gazı
bizim hayatımızda önemli ve bir o kadar da zararlıdır.zararlı
kısımlarına örnek verdik ama bunu bir deney ile göstermedik.deney 
ile gösterdiğimizde bir kapalı bir kabı ikiye ayırır ortaya pervane 
koyar ve kabın iki parçasından birine mum diğerine de su koyarsak 
bir deney oluşturulabilir.bu deney mumun yanması ve mumdan çıkan 
karbondioksit gazının pervaneden geçerek suyu karartması ile 
karbondioksit gazının suyun rengini değiştirecek kadar pis bir gaz 
olduğunu anlarız.zaten vücudumuz temiz havayı içine çeker ve kirli 
havayı yani karbon dioksiti dışarı atar.bunun nedeni Karbon dioksit 
in vücuda girmesinin insanı hasta etmesidir. 



CO2 serbest gaz halinde volkanik
bölgelerden çıkan gazlarda, suda 
çözünmüş olarak ise maden 
suyunda bulunur. Şehir ve dağlık 
bölgelerde değişmek üzere 
atmosfer havasında ortalama % 
0,03-0,04 nispetinde, egzozda
ise % 13 nispetinde bulunur.

Laboratuarda CO2, kızdırılmış kok 
kömürü üzerinden hava geçirilerek 
elde edilir. CO2 kanda belli 
seviyelerde bulunur ve vücudumuzun 
tampon sistemlerinden birini meydana 
getirir. Kanda artması halinde asidoz, 
azalması halinde ise alkaloz meydana 
gelir. Bu durumlar dolaylı olarak 
hidrojen iyonu konsantrasyonunu 
etkilemesi ile meydana getirir. 
Atardamar kanında, CO2 basıncı 120 
mm Hg'ye varırsa; baş ağrısı, adale 
seğirmeleri, oryantasyon bozukluğu, 
(olmayan şeyleri gören) bir şuur 
bulanıklığı, kon füzyon, hatta koma
görülebilir



Đnsan kaynaklı ek sera etkisinin %40’ından atmosferdeki karbondioksit 
sorumludur. Bir buçuk yüzyıldır bu gazın atmosferdeki yoğunluğu düzenli 
şekilde artmaktadır. Bugün ise son 650.000 yılın en uç iklim dönemlerinde 
ulaşılan oranlardan bile daha yüksek bir orandadır. Bu durum karbonun 
atmosferdeki ömrünün uzun olması sebebiyle kısa sürede değişeceğe de 
benzemiyor. Gelecekteki salım oranları ne olursa olsun, on binlerce yıldan 
önce ilk değerlere dönüş beklenmiyor.
“1850’de bir milyon hava molekülünde 280 karbon gazı molekülü
bulunuyordu, bugün ise 380 molekül bulunuyor. Yılık artış %0,5 sürekli 
artan karbon salımı miktarı 2005’te 8 milyar tona ulaştı.”



DEĞERLENDĐRME:
0 = EN DÜŞÜK
4 = EN YÜKSEK

ÖRÜMCEK AĞI
Proje Tabanlı Deney Uygulaması Sunumunun 
Değerlendirilmesi


