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BİR KİMYASAL REAKSİYONDAKİ ÜRÜN MİKTARININ KONTROLÜ 
 

1. Öğretmeniniz bir sıvı (sirke) ile bir katıyı (karbonat) 

birbirine karıştırıyor. Deneyi incelediğinizde gaz 

formunda baloncuklar oluştuğunu görmektesiniz. Sizce bu 

kimyasal bir reaksiyon mudur? Neden? 

Karbonata sirke eklendiğinde farklı yeni bir ürün 

oluşmuştur. Yeni ürün oluşması kimyasal tepkimenin 

kanıtıdır.  

 

2. Aşağıdaki suları cevaplamak için sirke ve karbonat arasında gerçekleşen kimyasal eşitlik 

formülüne bakın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimyasal eşitlikteki reaktanlar nelerdir? 

Sirke (asetik asit) ve karbonat (sodyum bikarbonat) 

 

Kimyasal eşitlikteki ürünler nelerdir? 

Sodyum asetat, su, karbon dioksit 

 

Kimyasal eşitliğin her iki tarafındaki atom sayıları ne kadar? 

𝑪𝟐𝑯𝟒𝑶𝟐  +  𝑵𝒂𝑯𝑪𝑶𝟑    𝑵𝒂𝑪𝟐𝑯𝟑𝑶𝟐  +  𝑯𝟐𝑶  +  𝑪𝑶𝟐 

Atom Reaktanlar Ürünler 

Karbon 3 3 

Hidrojen 5 5 

Oksijen 5 5 

Sodyum 1 1 
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3. “Kimyasal reaksiyonda madde korunması” ifadesi ne anlama geliyor? 

Kimyasal reaksiyonda madde korunmasının anlamı, girenler kısmındaki atomların tümü 

ürünler kısmında da bulunmaktadır. Ürünler kısmında oluşan atom sayısı girenler 

kısmındaki atom sayısına eşittir. Ürünlerde bulunan atomlara dışarıdan ek atomlar 

bulunmaz, tüm atomlar ürünler kısmından gelmektedir.  

4. Moleküler seviyede, ürünlerde oluşan karbondioksit miktarını karbonat ve sirke miktarının 

değiştirilmesi nasıl etkiler? 

Ürünlerdeki maddeler reaktanlardan oluştuğu için, reaktanlardaki madde miktarını 

değiştirilmesi ürünlerdeki madde miktarını da etkileyecektir. Bu nedenle karbonat ve sirke 

miktarının değiştirilmesi karbondioksit miktarını da etkileyecektir. 

 

5. Eğer daha çok karbondioksit oluşturmak istiyorsanız ne yapmalısınız? 

Daha çok sirke ve daha çok karbonat eklemek gerekir 

 

6. Sirke miktarını eşit tutup, daha çok karbonat kullandığınızda daha çok karbondioksit elde 

edebilir misiniz? 

Hayır, Çünkü sirke miktarı az olduğu zaman, sirke tükenene kadar reaksiyon gerçekleşir. 

Aynı şekilde sirke miktarı fazla, karbonat miktarı az olduğunda da aynı durum söz 

konusudur. Karbonat tükeninceye kadar reaksiyon gerçekleşir. Daha çok karbondioksit 

elde etmek için karbonat ve sirke miktarını arttırmak gerekir. 

 

7. C vitamini tableti sitrik asit, sodyum bikarbonat ve aspirin 

içeriyor. Öğretmeniniz C vitamini tabletini 1 damla 

deterjan çözeltisi bulunan suya atıyor. Sizce bu bir 

kimyasal reaksiyon mudur? Neden? 

Evet, bu bir kimyasal reaksiyondur. Çünkü ürünler 

kısmında gaz oluşmuştur. Bu gaz reaktanlar kısmında 

bulunmamakta ve kimyasal reaksiyon sonucu oluşmuştur. 

 

 


