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DENEY NO: 1

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

DENEYİN ADI: STOKİYOMETRİ

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

Deneyin Amacı: Bir ayrışma reaksiyonunu stokiyometrik açıdan incelemek

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

Temel Bilgiler:
İlgili madde miktarları atom kütlelerinden yararlanılarak hesaplanabilir.

Bu deneyde, stokiyometrinin bir uygulaması olmak üzere potasyum kloratın
ayrışma reaksiyonu incelenecek ve bulunan sonuçlardan bir potasyum kloratpotasyum 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.
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Gerekli Aletler ve Kimyasal Maddeler:

Deneyin Yapılışı:

Deney tüpü (iki adet),

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

Spatül,

Tahta veya metal maşa,

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

Mangan dioksit, potasyum klorat ve potasyum klorür

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

Bu işleme katı madde eriyinceye kadar devam edilir.

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

Avuç içine vurularak iyice karışması sağlanır.

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

Waste Not, Want Not
The first comprehensive global look at fool waste is as bas as you’d expect.

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.

From produce that rots in delivery trucks to oversized portions on
restaurant plates, we waste vast amounts of food.

In fact, researchers at the Potsdam Institute for Climate Impact
Research in Germany recently found that the average amount of food
wasted per person per day has increased from 310 kilocalories in 1965
to 510 kilocalories in 2010.
That is roughly the equivalent of going from dumping six apples in the
trash to tossing 10 of them—every single day.

By 2050 that number could go as high as 850 kilocalories, the
researchers predict.

An exact tally of food waste is impossible, so to calculate these
numbers the Potsdam team used a proxy: food surplus, or the
difference between the amount of food a country produces or imports
for consumption and the total calories its populace requires.
They ran the numbers for 169 countries (98 percent of the world’s
population) and calculated that in 2010—the year with the most
recent data available—20 percent more food was available globally
than what the human population needed.
Overall, the higher a country’s standard of living, the more food it
wasted.
The results were published in Environmental Science & Technology. Is
all that extra food literally going into the garbage?

People often eat more than they require (a complex and subjective
calculation in its own right), and some leftovers also become livestock feed.
That means the study probably overestimated food waste, although Pradhan
says the study incorporated fluctuating body weight data that should at
least partly compensate for many of the people who simply overeat.
This overestimation does not weaken Pradhan’s findings, however, says
Matti Kummu, a civil and environmental engineering professor at Aalto
University in Finland who was not involved in the study.
“Food surplus might be a simplistic estimate of food waste, but it's a good
one."
There is also a silver lining to this surplus situation: if we could slash food
waste, we could feed the world’s projected population of at least nine billion
people in 2050 without heroic increases in agricultural productivity

Not necessarily, says co-author and geoecologist Prajal Pradhan.
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People often eat more than they require (a complex and subjective
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least partly compensate for many of the people who simply overeat.
This overestimation does not weaken Pradhan’s findings, however, says
Matti Kummu, a civil and environmental engineering professor at Aalto
University in Finland who was not involved in the study.
“Food surplus might be a simplistic estimate of food waste, but it's a good
one."

There is also a silver lining to this surplus situation: if we could slash food
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