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VE

SO2’NĐN KÜRESEL ISINMAYA ETKĐSĐ



Küresel Isınma Nedir?

Đnsan tarafından atmosfere verilen gazların sera etkisi 
yaratması sonucunda
dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma 
deniyor.











Sera Etkisi

Yerküre ısı kaynağımız olan Güneş’ten gelen ışınlar sayesinde 
ısınırken, aldığı bu enerjinin büyük bir bölümünü atmosfere geri yollar. 
Atmosferdeyse az miktarda olmakla birlikte su buharı, metan, 
karbondioksit, azot oksit, ozon ve kloroflorokarbonlar gibi kimi
bileşikler bulunur. Bu bileşikler sayesinde, yerküre canlı yaşamını olası
kılan bir sıcaklığa sahiptir. Güneşten gelen ışınlar atmosfere geri 
yollandığında bu gazlarca soğutuluyor ve ısı olarak yeniden atmosfere 
yayılıyor. Bu sayede yerkürenin ortalama sıcaklığı 15oC olmaktadır. 
Atmosferdeki bu mekanizma doğal bir seradakine benzetildiği için bu 
etkiye “Sera Etkisi”, bu gazlara da “Sera Gazları” adı verilmektedir. 
Aslında sera etkisi doğal bir süreçtir. Sera etkisi, dünyada yaşam olması
için gereken sıcaklığı sağlar.



KÜKÜRT DĐOKSĐT

Kükürt dioksit; renksiz, yanmaz ve patlamaz bir gazdır.
Özellikle katı ve sıvı yakıtlarda bulunan
kükürdün yanması sonucu oluşur.

Kükürt dioksit suda oldukça fazla çözünür.
Atmosferde kalış süresi 2 yada 4 gün arasında
değiştiğinden çok uzun mesafelere taşınabilmektedir.

Dolayısıyla kükürt dioksit sadece bulunduğu 
bölgelerde değil taşındığı yerlerde de önemli 
olumsuzluğa neden olmaktadır.



Kükürt dioksit bazı kimyasallar ve güneş ışığının 
katkısı ile asit yağmuruna dönüşmektedir.



KKÜÜKKÜÜRT DRT DĐĐOKSOKSĐĐT T ÖÖLLÇÜÇÜM M 
YYÖÖNTEMLERNTEMLERĐĐ

* Infrared

* Elektro Kimyasal Sensörler

* GC

* FTIR

* Alev Đyonizasyon Yöntemi

* Tetrakloro Merkürat 
(TCM)Yöntemleri



KÜKÜRT DĐOSĐT’ĐN SAĞLIK 
ÜZERĐNE ETKĐSĐ



Kükürt dioksit 
konsantrasyonu sınır 
değerlerinin üzerinde 
olduğu zaman özellikle 
astımlı ,bronşitli,kalp 
ve akciğer hastalarının 
sağlığını olumsuz 
etkiler.



KKÜÜKKÜÜRT DRT DĐĐOKSOKSĐĐTT’’ĐĐN N ĐĐNSAN NSAN 
SASAĞĞLILIĞĞI I ÜÜZERZERĐĐNE ETKNE ETKĐĐSSĐĐ



SO2 KaynaklarSO2 Kaynaklarıı

• Gübre Endüstrisi: Gübre fabrikaları
üretimleri sırasında havaya SO2, 
H2S, NH3 florlu gazlar, gübre 
tozları, uçucu küller ve diğer 
partikülleri verir.

• Demir ve Çelik Endüstrisi: Demir ve 
çelik endüstrisinde baca gazları
duman, aromatik hidrokarbonlar, 
katran bileşikleri ve SO2 ile kirlilik 
oluşturmaktadır.

• Şeker Endüstrisi: Şeker 
fabrikalarının buhar 
santrallerinden çıkan SO2 ,duman 
ve tozların havayı kirletici 
özellikleri vardır.



Çimento Endüstrisi: Çimento 
fabrikalarının bacalarından çıkan 
SO2 , toz ve çimento artıkları önemli 
ölçüde kirlilik oluşturur.
Tekstil Endüstrisi: En yaygın endüstri 
dallarından biri olan tekstil 
fabrikaları havaya duman , toz ve 
SO2 bırakır.
Petrokimya Endüstrisi: Petrokimya 
tesisleri üretim sırasında SO2, 
duman, hidrokarbonlar ve amonyak 
çıkararak havayı kirletmektedir.
Enerji Üretimi: Ayrıntılı bilimsel 
tespitler yapılmış olmamasına 
rağmen termik santrallerin ve gaz 
türbinlerinin havayı kirletici 
özellikleri bilinmektedir. Bu üretim 
faaliyetleri sırasında özellikle SO2 
ve büyük hacimli tozlar havaya 
karışmaktadır.



DENEY ADIDENEY ADI ĐĐyodometrik Yolla Hava yodometrik Yolla Hava 
ÖÖrneklerinde SO2 Varlrneklerinde SO2 Varlığıığınnıın Tespitin Tespiti

DENEYĐN AMACI Kükürt dioksitin küresel ısınmaya 

olan etkisinin araştırılması ve soluduğumuz havadaki 

kükürt dioksitin varlığının tespiti



KULLANILAN MALZEMELERKULLANILAN MALZEMELER

• 2 Adet Erlen

• 1 ADET 50 ml. lik ayırma hunisi

• Cam boru

• 2 Adet Delikli Tıpa

• HCl Çözeltisi

• I2 Çözeltisi

• Na2SO3 Katısı

• Nişasta Çözeltisi



DENEYDENEYĐĐN YAPILIN YAPILIŞŞII

• Erlenlerden birine sodyum sülfit 
katısı diğerine iyot çözeltisi 
konur. Renk değişiminin daha 
iyi görülebilmesi için iyot 
çözeltisine 2-3 damla nişasta 
çözeltisin damlatılır.

• Erlenler tıpa ile kapatılır. Deney 
düzeneği şekildeki gibi 
hazırlanır.

• Ayırma hunisine sülfürik asit 
çözeltisi konur.



• Ayırma hunisinin musluğu 
açılarak asidin Na2SO3 
katısının üzerine boşaltılır. 

• Bu tepkimeden açığa çıkan 
SO2 gazı iyot çözeltisine 
gönderilir.

• SO2 gazı nişasta ile koyu 
mavi rengi almış iyot 
çözeltisini indirgeyerek, 
çözeltinin renginin açılmasını
sağlar.



Ortamdaki iyot tamamen tOrtamdaki iyot tamamen tüükenince kenince çöçözelti renksiz zelti renksiz 
hali alhali alıırr



SONUSONUÇÇ

• Küresel ısınmaya sebep olan ve özellikle asit yağmuru oluşturan 
gazların başında bulunan SO2 gazının zararları bunlarla da 
sınırlı değildir. Her biz insanoğlu bu gazı soluduğumuz havaya 
sonunu düşünmeden gönderiyoruz.

Bu deneyle bu tehlikenin ne kadar tehlikeli boyutunu içimize 
alıyoruz ve vücudumuzda ne gibi zararlar açtığını açıklamaya 
çalıştım.




