




�� AkaryakAkaryakııt ve elektrik kaynaklt ve elektrik kaynaklıı yangyangıınlarda kullannlarda kullanıılacak lacak 
karbondioksit gazkarbondioksit gazıı yanyanııccıı olmayolmayııp kimyevi maddelerle p kimyevi maddelerle 
pek kolay birlepek kolay birleşşmez.mez.

�� Gaz halinde olduGaz halinde olduğğu iu iççin atein ateşşin in üüzerine kolayca dazerine kolayca dağığılarak larak 
yanyanııccıı maddenin maddenin üüzerini kaplar.zerini kaplar.

�� YanYanııccıı madde madde üüzerine kendi tazyiki ile pzerine kendi tazyiki ile püüsksküürrüür,elektrir,elektriğği i 
iletmez,yaliletmez,yalııtkandtkandıır.r.



�� Yanma kimyasal tepkimeler sonucu ortaya Yanma kimyasal tepkimeler sonucu ortaya ççııkar.kar.
�� Cisimlerin kimyasal Cisimlerin kimyasal öözelliklerine bazelliklerine bağğllıı olarak olarak 

iiççinde barinde barıındndıırdrdığıığı maddeler,maddeler,ııssıınma sonucu nma sonucu 
genlegenleşşirler ve oksijenle tepkimeye girdikleri anda irler ve oksijenle tepkimeye girdikleri anda 
yanmaya bayanmaya başşlarlar.larlar.

�� Yani oksijen olmayan bir ortamda yangYani oksijen olmayan bir ortamda yangıın n 
ççııkmaz.kmaz.

�� Bu kimyasal tepkime sonucu cisim tutuBu kimyasal tepkime sonucu cisim tutuşşur,yani ur,yani 
üüzerinde alevler oluzerinde alevler oluşşmaya bamaya başşlar.lar.

�� ĐşĐşte te yangyangıınn dedidediğğimiz,cisim imiz,cisim üüzerindeki bu zerindeki bu 
alevlerdir.alevlerdir.



Yangını söndürmek için  birkaç yöntem vardır.

Örneğin;

Soğutarak Söndürme: Su ile soğutma,kuvvetli 
üfleme

Havayı Keserek Söndürme: Örtme,boğma

Biz deneyimizde örtme yöntemini kullanacağız.



�� Sirke Sirke asitiasiti; ; asetik asit veya asetik asit veya etanoikasitetanoikasit,CH,CH33COOH formCOOH formüüllllüü
bir organik asittir.bir organik asittir.KarboksilikKarboksilik asitlerin en asitlerin en 
kküçüüçüklerindendir,zayklerindendir,zayııf bir asittir.Bu asit sirke yapf bir asittir.Bu asit sirke yapıımmıında nda 
kullankullanııllıır,sirkeye ekr,sirkeye ekşşi tat ve keskin koku verir.i tat ve keskin koku verir.

�� Suda tamamen Suda tamamen çöçözzüünnüür.r.

�� Sirke genelde %4Sirke genelde %4--8 oran8 oranıında asetik asit inda asetik asit iççerir;yani erir;yani 
seyreltik asittirseyreltik asittir..



�� Karbonat;Karbonat;karbonik asidin bazlarla birlekarbonik asidin bazlarla birleşşerek oluerek oluşşturduturduğğu u 
tuzlartuzlarıın genel adn genel adııddıır.r.

�� Karbonat;yemek sodasKarbonat;yemek sodasıı olarak bilinen beyaz kristal bir olarak bilinen beyaz kristal bir 
tozdur.tozdur.

�� Sindirimi kolaylaSindirimi kolaylaşşttıırmak,mide rmak,mide asitiniasitini azaltmak amacazaltmak amacııyla yla anti anti 
asit asit olarak kullanolarak kullanııldldığıığında genel olarak vnda genel olarak vüücudun fazla asidini cudun fazla asidini 
yok eder.yok eder.

�� Biz bu deneyimizde NaHCO3(Biz bu deneyimizde NaHCO3(sodyumbikarbonatsodyumbikarbonat))’’ıı
kullanacakullanacağığız.   z.   



Limon sirkesi,(asetik asit)

Karbonat(sodyum bikarbonat)

Şişe,mum,kibrit,yemek 
kaşığı,plastik tabla



• Mum yakılır,plastik 
tablaya tutturulur.

• Şişenin içine 10 kaşık 
sirke konulur.



• Sirkenin üzerine bir 
paket karbonat 
dökülür.

• Sirkenin üzerine 
karbonat 
döküldüğünde oluşan 
karışım köpürür.



• Şişenin ağzı mum 
alevine yaklaştırılır.



• Sirkenin üzerine karbonat 
döküldüğünde oluşan 
kimyasal tepkime sonucu 
karışım köpürür.

• Köpük içindeki 
karbondioksit gazı
genleşerek şişenin 
ağzından çıkar.

• Yoğunluğu daha fazla 
olan karbondioksit gazı
oksijeni iter.Böylece mum 
alevi söner.








