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PROJE HEDEF SORUSU: 

SERA ETKĐSĐ KĐMĐN SUÇU?



Küresel Isınma Nedir ?
� Đnsanlar tarafından atmosfere salınan 

gazların sera etkisi yaratması sonucunda 
dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına 
küresel ısınma deniyor. 



Küresel Isınmanın Sebepleri

DOĞAL NEDENLER

• GÜNEŞĐN ETKĐSĐ

• EL NĐNO 

• DÜNYANIN 
PREZĐSYON HAREKETĐ

YAPAY NEDENLER

•FOSĐL YAKITLAR

•SERA GAZLARI



SERA ETKĐSĐ

� Kömür, doğalgaz ve fuel gibi 
fosil yakıtlar, yüksek basınç
altında oluşmuş ve 
karbondioksit içeriği bakımından 
çok zengin organik maddelerdir. 
Bu yakıtların kullanımı
sonucunda açığa çıkan CO2 
gazı, atmosfere karışır. 



• Normalde karbon döngüsünün bir parçası
olan bu olay, fosil yakıtların kullanımının 
artması ile atmosferdeki CO2 miktarının 
normalden yüksek seviyelere çıkmasına 
neden olur. 

• Havanın başlıca iki bileşeni olan oksijen 
ve azot gazları, güneşin gözle görülebilen 
dalga boylu ışınlarını yansıtır ve morötesi 
ışımaların bir kısmını da absorblar
(soğurur).

• Dünya yüzeyine ulaşabilen güneş ışınları, 
yeryüzü tarafından soğurularak ısıya 
dönüştürülür.

• Bu ısı, yeryüzündeki atomların titreşimine 
ve kızılötesi ışıma yapmalarına neden olur. 

• Bu kızılötesi ışımalar, oksijen veya azot 
gazı tarafından soğurulmaz.

• Ancak havada bulunan CO2 ve CFC 
(kloroflorokarbon) gazları, kızılötesi 
ışımaların bir kısmını soğurarak, 
atmosferden dışarı çıkmalarını engeller. 

• Bu soğurma olayı, atmosferin ısınmasına 
yol açar. 

• Bunun sonucunda dünya, güneşin altına 
park edilmiş bir arabanın içi gibi ısınır.

• Đşte bu etkiye, "sera etkisi" adı verilir. 



� Sera etkisi dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığını
değiştireceği için, uzun vadede iklimlerde değişiklikler, 
buzulların erimesi, mevsimlerin kayması ve tarım 
alanlarının verimsizleşmesi gibi çok ciddi sorunlara 
neden olabilir.

� Uzun dönemde, yeryüzünün, güneşten aldığı enerji 
kadar enerjiyi uzaya vermesi gerekir. 



Sera Gazlarının Bilinen ve Olası Etkileri

•Dünyanın sıcaklığı sanayi devriminden bu yana 
0,45ºC artmıştır.
• Bunun esas nedeni fosil yakıtların yanması
sonucu açığa çıkan CO2 ve diğer sera gazlarıdır. 
•Artan nüfus ve büyüyen ekonominin enerji 
gereksinimleri de fazlalaşmaktadır.
• Bu gereksinimin karşılanması ise fosil yakıt 
tüketiminin artmasına ve atmosferdeki CO2 
miktarının büyük ölçüde çoğalmasına neden 
olmaktadır.
• Sıcaklık artışının olası etkileri teoriler biçiminde 
incelenmektedir.



Karbondioksit (CO2)

� Dünya'nın ısınmasında önemli bir rolü
olan CO2, Güneş ışınlarının yeryüzüne 
ulaşması sırasında bu ışınlara karşı
geçirgendir.

� Böylece yeryüzüne çarpıp 
yansıdıklarında onları soğurur.

� CO2'in atmosferdeki kosantrasyonu 18. 
ve 19. yüzyıllarda 280-290 ppm arasında 
iken fosil yakıtların kullanılması
sonucunda 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.

� Dünyada enerji kullanımı sürekli 
arttığından, kullanılmakta olan teknoloji 
kısa dönemde değişse bile, karbondioksit 
artışının durdurulması olası
görülmemektedir 



DENEYĐN ADI

KARBONDĐOKSĐT GAZININ HAVA SICAKLIĞI ÜZERĐNE ETKĐSĐ



DENEYĐN AMACI:

Havada hızla artan karbondioksitin meydana

getirdiği sera etkisinin küresel ısınmayı

artırdığının gösterilmesi



• 3 adet
• Erlenmayer

• 2 termometre

• 1 adet U boru

• 1 adet ayırma 
hunisi

• 2 adet ispirto 
ocağı

• 3 adet saç
ayak ve 
amyant tel

KĐMYASALLAR

KALSĐYUM KARBONAT (CaCO3)

HĐDROKLORĐK ASĐT (HCl)

MALZEMELER



DENEYĐN YAPILIŞI



• 3 adet erlen
düzenekteki gibi 
hazırlanır.



Karbondioksit gazı

eldesi için

kalsiyumkarbonat ve

hidroklorik asitin

reaksiyonu başlatılır.

CaCO3+2HCl→CO2 + CaCl2 + H2O



Reaksiyon sonucunda ikinci erlenmayer CO2gazı
ile dolmuştur.



Termometrelerin başlangıç
sıcaklıkları ölçülerek not edilir.

CO2 ve kuru hava ile dolu 
erlenmayerlerin altına 
ispirto ocakları yerleştirilir 
ve 5 dakika ısınmaları
sağlanır.



5 dakika sonundaki sıcaklıklar 
da ölçülerek not edilir



SONUÇ

Ölçülen sıcaklıklar sonucunda tepkime sonucunda 
oluşturulan fazla miktarda karbondioksitin, havada 
bulunan az miktarda karbondioksitten daha fazla 
ısı absorbe ettiği görülür.

42 derece

52 derece



• Sadece kuru hava bulunan erleni
bugünkü atmosfer olarak kabul 
edelim. 

• CO2 bulunan erleni ise karbondioksit 
üretimine devam edersek oluşacak 
yeni atmosfer olarak kabul edelim. 

• Karbondioksit miktarı fazla olan kap 
daha fazla ısındığına göre yerküre 
karbondioksit  miktarı arttıkça 
ısınmaya devam edecektir.




