
DENEY NO: 1

DENEYİNADI: STOKİYOMETRİ

DeneyinAmacı: Bir ayrışma reaksiyonunu stokiyometrik açıdan incelemek

Temel Bilgiler:



Kimyanın kimyasal formüller ve reaksiyonlardaki kütle bağıntıları ile ilgilenen
bölümüne stokiyometri denir. 

Stokiyometri, kimyasal formül fikrine dayanan kimyasal denklem kavramı ile
ilgilidir. 

Kimyasal olayların kantitatif olarak değerlendirilmesi, atom kütle kavramı esas
alınarak gerçekleştirilir. 

İlgili madde miktarları atom kütlelerinden yararlanılarak hesaplanabilir.



Bu deneyde, stokiyometrinin bir uygulaması olmak üzere potasyum kloratın
ayrışma reaksiyonu incelenecek ve bulunan sonuçlardan bir potasyum klorat-
potasyum klorür karışımını analiz etmekte yararlanılacaktır.

Potasyum klorat kuvvetli bir şekilde ısıtılırsa, potasyum klorür ve oksijene ayrışır
ve oluşan oksijenin tamamı uçurulabilir.

Bir potasyum klorat-potasyum klorür karışımı ısıtıldığında meydana gelen kütle
kaybı sadece çıkan oksijenden ileri gelir. 



Bundan faydalanılarak baştaki karışımda ne kadar potasyum klorat bulunduğunu
hesaplamak mümkündür. 

Potasyum kloratın bozunma hızını artırmak için mangan dioksit katalizörü
kullanılabilir. 

Bilindiği gibi katalizör reaksiyona girmezler, fakat reaksiyon hızını pozitif yönde
etkilerler.



Gerekli Aletler ve Kimyasal Maddeler:

Deney tüpü (iki adet),

Spatül,

Tahta veya metal maşa,

Mangan dioksit, potasyum klorat ve potasyum klorür



Deneyin Yapılışı:

a) Temiz ve kuru bir deney tüpüne bir spatül ucu kadar mangan dioksit konur ve
tüp içindekiyle birlikte hassas bir şekilde tartılır. 

1 gram kadar potasyum klorat ilave edilir ve deney tüpü tekrar tartılır. Deney
tüpü avuç içine hafif hafif vurulmak suretiyle içindeki maddelerin karışması
sağlanır. 



Tüp 45°’lik açıyla spora tutturulur ve bek alevinde hafifçe ısıtılır. 

Bu işleme katı madde eriyinceye kadar devam edilir. 

Katı tamamen eridikten sonra tüp birkaç dakika mümkün olduğu kadar şiddetle
ısıtılır, soğumaya bırakılır ve tartılır. 



b) Temiz ve kuru bir deney tüpüne yine bir spatül ucu kadar mangan dioksit
konur ve hassas şekilde tartılır.

Bilinmeyen bir potasyum klorat-potasyum klorür karışımı alınır. 

Bu karışımdan 1 g deney tüpüne konur ve tekrar tartılır. 

Avuç içine vurularak iyice karışması sağlanır. 

Daha sonra yukarıda anlatıldığı şekilde ısıtılır, soğutulmaya bırakılır ve tartılır. 



Sonuçların Değerlendirilmesi

1- Uçurulan oksijenin kütlesini ve atom-gram sayısını hesaplayınız.

2- Oluşan potasyum klorürün kütlesini ve mol sayısını hesaplayınız.

3- Orjinal numunedeki potasyumun, klorun ve oksijenin atom-gram sayılarını
hesaplayınız ve potasyum kloratın en basit formülünü yazınız.


