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GAZLAR SUDA ÇÖZÜNEBİLİR Mİ? 

 
1. Öğretmeniniz karbonatlı su bulunan şişenin kapağını açtığında şişeden çıkan baloncukları 

hangi gaz oluşturmuştur? 

Karbon dioksit gazı oluşturmuştur. 

2. Şişeyi açmadan önce bu gaz neredeydi? 

Şişeyi açmadan önce, karbon dioksit molekülleri suda çözünmüştü. 

3. Suda Karbon dioksit neden çözünür? 

Karbon dioksit suda çözünür, çünkü karbon dioksit kısmi negatif ve kısmi pozitif yüklere 

sahiptir. Su moleküllerinin kısmi yükleriyle karbondioksitin kısmi yükleri birbirleriyle 

etkileşime girer. Su molekülleri karbondioksit moleküllerini sararak, suda çözünmesini sağlar.  

4. Karbon dioksit gazı çözeltide neden kolayca ayrılır?  

Karbon dioksit çözeltiden kolayca ayrılır çünkü karbondioksit ve su molekülleri 

arasındaki çekim çok zayıftır. 

5. Pamuk boru temizleyicisi ve bonibon kabarcıkların oluşmasını nasıl sağlıyor? 

Sodaya yerleştirilen nesneler küçük engebeli alanlara sahiptir, bu alanlara karbon dioksit 

molekülleri toplanır. Yeterince karbon dioksit moleküllü bir araya geldiğinde baloncuk 

oluştururlar. 

 

6. Bir pipet ile gazoz içerken, pipet dışında kabarcıklar oluştuğunu fark etmişsinizdir. 

Yaptığınız bu deneydeki bilgileri kullanarak, sizce pipette kabarcıkların oluşmasının nedeni 

nedir? 

Pipet düzgün görünüyor olabilir, ancak pipette mikroskobik boyutta küçük delikler vardır.  

Karbon dioksit bu deliklere toplanır küçük baloncukları oluşturur. Bu baloncuklar yeterli 

büyüklüğe geldiğinde, hareket edecektir. 

 

7. Karbon dioksit sıcak suda mı yoksa soğuk suda mı daha iyi çözünür? 

Karbondioksit soğuk suda daha iyi çözünür. 

Bunu nasıl anladınız? 

Sıcak suda gaz çıkışı daha fazla görülmüştür. Soğuk suda gaz çıkışı sıcak suya göre daha az 

görülmüştür. 

 

 

8. Bu deneydeki gözlemlerinize dayanarak, insanlar açılmış gazlı içecekleri neden 

buzdolaplarında muhafaza etmektedir? 

Gazlı içecekler soğutulduğunda daha az gaz çıkışı olur. Gaz çıkışının daha az gerçekleşmesi 

için gazlı içecekler buzdolabında muhafaza edilir.  
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9. Isıtılmış karbonatlı suda karbon dioksit çıkışının daha kolay olmasının nedeni nedir? 

Isının etkisiyle moleküller daha fazla enerji alarak daha hızlı hareket eder. Karbondioksit 

molekülleri de ısı aldığında enerjileri artar ve molekülleri arasındaki çekim kuvveti azalır. 

Böylece daha hızlı hareket etmeye başlarlar.  

10. Aşağıdaki grafiğe bakarak ilk iki soruyu grafiğe göre cevaplayın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a- Suyun sıcaklığı yükseltildiğinde karbon dioksit suda daha mı az yoksa daha mı çok 

çözünür?  

Suyun sıcaklığı yükseltildiğinde karbon dioksit suda daha az çözünür. 

 

b- Grafikteki veriler gözlemlerinizle uyuşuyor mu? Açıklayın. 

Karbonatlı su ısıtıldığında, çözeltide daha çok CO2 ayrılmıştır. Daha çok gaz ayrıldığı 

için, ısıtılmış suda daha az CO2 bulunur. 

 

11. Karbondioksit ve sükroz (şeker)’un sudaki çözünürlük grafikleri karşılaştırıldığında, 

sıcaklık artıkça çözünürlükler hakkında ne söyleyebilirsiniz?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Karbondioksit çözünürlük grafiğinde suyun sıcaklığı arttığında, kıvrım aşağı doğru 

azalmaktadır. Şeker çözünürlük grafiğinde ise suyun sıcaklığı arttıkça kıvrım yukarı doğru 
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çıkmaktadır. Bu, şekerin sıcak suda daha çok çözündüğünü göstermektedir. Ancak 

karbondioksit soğuk suda daha çok çözünmektedir. 

12. Uzun sıcak yaz aylarında, göletlerde su yüzeyindeki havayı yutkunan balıkları fark 

edebilirsiniz. Balıklar sudaki çözünmüş oksijeni kullanmak yerine neden böyle bir nefes 

alma yolunu tercih ediyorlar? 

Karbondioksit gibi, oksijeninde sıcaklıkla konsantrasyonu değişir. Soğuk sularda çözünen 

oksijen, sıcak sulara göre daha çoktur. Kışın ve sonbaharda sıcaklık düştüğü için suda daha 

fazla oksijen çözünür. Yazın ve ilkbaharda sıcaklık arttığı için suda daha az oksijen çözünür.  

 

13. Kömür yakan termik santrallerinde elektrik üretimini sağlayan türbinlerin dönmesi için su 

ısıtılır. Daha sonra su tekrar kullanılmak üzere, soğutulur ve tekrar nehir veya göllere 

gönderilir. Nehir veya göllere gönderilen suyun soğutulması neden önemlidir? 

Sucul bitkiler için suda çözünmüş karbondioksit, balıklar için suda çözünmüş oksijen gerekir. 

Su sıcak olsaydı balıklar ve bitkilerin suda yaşaması zorlaşırdı. Suyun soğutulması suda 

çözünen gazların konsantrasyonunu yükselttiği için balık ve bitkilerin suda yaşamasını 

kolaylaştırmaktadır. 

 

 

14. Diyet kola içine Mentos naneli şeker atıldığında, kolanın “fiskiye” gibi fışkırmasının sebebi 

nedir? 

Mikroskobik seviyede mentos’un yüzeyi küçük gözeneklere veya 

çukurlara sahiptir. Karbonatlı suya şeker atıldığında 

karbondioksitler bu yüzeye girerek burada birikir. Belli büyüklüğe 

geldiğinde şeker yüzeyinden ayrılarak su yüzeyine çıkar. Birçok gaz 

kabarcığı aynı anda sıvı yüzeyine çıktığı için hızlı köpürme ve tazyikli 

fışkırma gerçekleşir. Aynı sonuç, Mentos’un ezilerek kola’ya atılması 

durumunda elde edilemez. 

 

 

 
 


