




�Gazlı içeceklerdeki CO�’ nin küresel 

ısınmaya etkisinin bulunması



� Gazlı içecek; su, karbondioksit, şeker, asitliği 

düzenleyici, esans, meyve özü, kola extraktı ve 

koruyucu maddeler ile üretilen ferahlık ve 

serinlik verici içecek grubudur. Gazlı içecekler 4 

ayrı grupta incelenmektedir.

1. Meyveli gazlı içecek: Bu tipte belli düzeyde 

doğal meyve suyu içermekte ve "drink" adı ile 

anılmaktadır.

2. Kolalı içecek: Karamel kola ekstraktı ve kafein 

içeren gazlı içecek grubudur.

3. Tonik: Bileşiminde kinin sülfat veya naringin 

içeren gazlı içecektir.

4. Yapay veya esanstı içecek: Boya ve esansla 

üretilen içecek grubudur.



� Gazlı içecek üretiminde kullanılan başlıca 

maddeler şunlardır:

� 1- Su, 

� 2- Karbondioksit, 

� 3- Şeker, 

� 4- Sitrik Asit  

� 5- Esans



� 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 dür. 

Karbon içeren besin maddelerin metabolize 

edilmesi sonucu meydana gelen bir son üründür.

Karbonik asit

� Karbondioksitin su ile reaksiyonu 

sonucu meydana gelen zayıf bir asittir: 

(CO2 + H2O → H2CO3).







� 3 Çay kaşığı limon tuzuyla, 1,5 çay kaşığı yemek 

sodasını bir kaba koyalım. 

� Kaşığın arkasıyla bu iki maddeyi ezip toz haline 

getirelim. Ve iyice karıştıralım. 

� Bu karışıma 2 kaşık pudra şekeri ilave edelim. 

Tekrar karıştıralım.



� Bir bardak meyve suyu içerisine bu karışımı

koyalım. Sıvı meyve suyu içerisinde limon tuzu 

(sitrik asit) kristalleri çözünür. Limon asidi 

meydana gelir. 



� Yemek sodasının içerisindeki karbonat bu asitle 

bileşerek karbondioksit gazını açığa çıkarır. Gaz 

kabarcıkları içecek boyunca yukarı çıkarak 

çözeltiyi terk eder.

� Şeker, limon asidiyle yemek sodasının ekşi tadını

alır. 



� Küresel ısınma sonucu giderek artmaya başlayan 

gazlı içecek tüketimi ile paralel olarak atmosfere 

salınan CO� miktarı da artmaktadır. Bundan 4 

yıl önce yıllık kişi başına düşen gazlı içecek 

tüketimi 31 litre iken bugün 40 litre olmuştur. 

Dünya da ise bu rakam 400 litreyi bulmuştur. 

Dünya nüfusu 6,4 milyar olduğu düşünülürse 

gazlı içecekteki tüketim yıllık 256 milyar litre 

olmuştur.



� Gazlı içeceklerin 1litresinin içinde 2,2 litre 

çözünmüş CO� bulunmaktadır. Yıllık 256 milyar 

litre gazlı içecek tüketilerek atmosfere yıllık 

563,2 litre CO� gazı olarak salınmaktadır. Bu 

CO� atmosferde birikerek sera etkisi yapmakta 

ve küresel ısınmaya neden olmaktadır.






