
DENEYĐN ADI :

Sirkenin yumurta    
kabuğuna etkileri 
nasıl gözlemlenir?



DENEYĐN AMACI :

Asitlerin aşındırıcı özelliğini  karbonat 
üzerinde gözlemlemek



Yumurta kabuğu yapısında su , bazı mineraller ve
CaCO3 (Kalsiyum Karbonat) bulundurur. Sirkenin de 
içinde (Asetik asit)CH3COOH bulunur.

Yumurta sirke içine atıldığı zaman;

2CH3COOH + CaCO3 CO2 + H2O + Ca(CH3COO)2

reaksiyonu gerçekleşir. Bu olayı bir deneyle 
incelemeden önce asitlerin genel özelliklerine bir göz 
atalım...



ASĐTLERĐN GENEL ÖZELLĐKLERĐ

-Asitlerin tatları ekşidir. Örnek olarak;sirkedeki asetik asit 
ekşi elmada ki malik asit , limondaki sitrik asit ve yoğurt 
suyundaki laktik asit, meşrubat ve kolalardaki karbonik asit 
sayılabilir. Ancak her asidin tadına bakamayız. Çünkü
asitlerden bazıları parçalayıcı bazıları da zehirlidir.

-Asit suda çözüldüğünde ne kadar fazla iyon 
oluşuyorsa,iletkenlik o kadar fazla olur .Kuvvetli asitlerde 
iletkenlik fazla zayıf asitlerde ise azdır.



-Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir.

-Asitler aşındırıcı özelliğe sahiptir. Asitlerin bu özelliği her 
asitte aynı şekilde olmaz.

Biz bu deneyle asitlerin aşındırıcı özelliğini göstermiş olacağız.



Dişlerin bilinmeyen düşmanı! Asit erozyonu !

Diş minesinde erime olduğu zaman dişler çürümeye başlar. 
Çürüme , pH değeri 5.5’ in altına düştüğü zaman 
gerçekleşir. Hemen hemen bütün asitli içeceklerin ve çoğu 
meyveli içeceklerin pH değeri 5.5’ in altındadır. pH değeri 
2.7 olan kola gibi içecekler asit içeriği yüksek olan 
içeceklerdir ve bunlar sirkeden daha asitlidir. Dolayısıyla  
bu tür asitli içecekler dişlerin çürümesine neden olabilir. 
Sadece doğal kaynak sularının pH değeri 5.5’ in üstündedir. 



DENEYDE KULLANILAN 
MALZEMELER VE 
KĐMYASAL MADDELER

-Yumurtanın dik durmasını sağlamak için  altlık 
( plastik su şişesinden yararlanılabilir)

-Yumurta

-Sirke



Deneyin yapılışı
1.Hazırladığınız yumurta altlığına

yumurtayı altlığın üzerine 

3.Sirke seviyesi yumurtanın çizgisine gelince durun.

4.Deneği izlemeye bırakın.

2.Sirkeyi yumurtaya sıçratmadan doldurun.

dik duracak biçimde yerleştirin.



Yumurta hazırladığımız altlığa yerleştirilir



Yumurtanın yarısına kadar gelecek şekilde sirke konulur.



Đlk 3 saat içinde görülen değişiklikler nelerdir?

Gözle görülür bir değişiklik yoktur. Yalnızca yumurtanın

kabuğunda hava kabarcıkları birikmeye başlamıştır

Bu kabarcıklar reaksiyondan oluşan CO2 tanecikleridir

6. Saatte ilk bakışta görülen değişiklikler nelerdir?

Bu saate hava kabarcıkları çoğalmaktadır. Sirkenin 

renginde bir açılma olduğu dikkatli incelendiği zaman 

sezilebilir. Bu açılmaya reaksiyondan meydana gelen su 

yol açmaktadır.





12. Saatte yumurta incelendiğinde görülen değişiklikler nelerdir?

Yumurta çıkarılıp temizlendiğinde 6. saate nazaran  daha yumuşak olduğu, kabuk 
tabakasının incelmeye başladığı bazı yerlerde alttaki zar tabakasının da ortaya 
çıkmaya başladığı görülür.

24. Saatte ilk bakışta ve yumurta incelendiğinde görülen değişiklikler nelerdir ?

Sirke rengi açılmış ve sirke seviyesi aşağı kaymıştır.
Yumurtayı çıkarıp kabuğun  üzerinde birikmiş olan CO2 kabarcıklarını
temizlediğimiz zaman, kabuk tabakasının iyice azaldığını alttaki zar tabakasının 
ortaya çıktığı görülür.









48. Saatte ilk bakışta ve yumurta incelendiğinde  görülen 
değişiklikler nelerdir?

Kabarcıkların birikmesi yok denecek kadar azdır. Bunun 
nedeni sirke ile reaksiyona girecek CaCO3 azalmasıdır. 
Sirkenin rengi iyice açılmıştır.

Yumurtayı elimize aldığımız zaman reaksiyona girmeyen üst 
kesimin sert olduğunu görürüz. 







SONUÇ ve DEĞERLENDĐRME :

Reaksiyonun  gerçekleştiği  48 saatlik dönemdeki genel 
değişiklikler şunlardır.

1)Reaksiyonda  CO2 oluşmuş ve reaksiyon  ilerledikçe yumurta yüzeyinde 
birikmiştir.

2)Kabuktaki CaCO3 maddesi erimiş , kabuk sertliğini kaybetmiştir.

3)Reaksiyon boyunca sirke seviyesi azalmış ve rengi de açılmıştır.

4)Kabuktaki CaCO3 azaldıkça oluşan CO2  de azalmıştır.

Yaptığımız deneyle :

2CH3COOH + CaCO3 CO2 + H2O + Ca(CH3COO)2
tepkimesini gözlemlemiş olduk.
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