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Proje Destekli Deney Önerisi

Deney Đsmi : Demir Sülfür (FeS) bileşiği 
nasıl oluştu?

Deneyin Amacı : Elementlerden bileşik 
oluşumunu gözlemlemek ve kütlenin 

korunumu yasasını doğrulamak.



AÇIKLAMA

Elementler kimyasal olaylar neticesinde 
birleşerek yeni bir madde 

oluştururlar.Oluşan yeni maddelerin 
özellikleri kendini oluşturan elementlerin 

özelliklerinden farklıdır.



En az iki atomun kimyasal reaksiyonlarla 
,belirli oranlarda birleşerek oluşturdukları

yeni maddelere BĐLEŞĐK denir.



Bir kimyasal reaksiyonda,reaksiyona giren 
maddelerin kütleleri toplamı ,reaksiyon sonucu 

meydana gelen ürünlerin kütleleri toplamına 
eşittir.

Fransız bilgini LAVOISER ‘ in bulduğu bu 
kanuna

‘’ KÜTLENĐN KORUNUMU KANUNU ‘’ denir. 



Deneyimizde ise demir ( Fe  ) ve kükürt ( S ) 
elementleri kullanılarak kimyasal yolla 
elementlerden bileşik oluşumunu yani 

demir sülfür (FeS ) bileşiğinin elde 
edilmesini gözlemleyeceğiz ve böylece 
kütlenin korunumu yasasını doğrulamış

olacağız.



Kullanılan Malzemeler
Kimyasal Maddeler

�� Kükürt tozu

� Demir tozu

Araç-Gereç , Düzenek
� Bir deney tüpü

� Üç adet saat camı ( çay tabağı )

� Terazi ve tartım takımı

� Đspirto ocağı,saç ayak,bir adet 
üç ayak,bunzen kıskacı ( mum )

� Mıknatıs

� Destek çubuğı,bağlama 
parçası,bez parçası

� Bir Büyüteç,balon,spatül

� Tüp maşası,kibrit 



• Deneyi 
laboratuvar 
koşullarında 

yapma 
imkanımız 

varsa ,yandaki 
düzeneği 
kurmamız 

faydalı olur.



Deneyin 
Yapılışı

• Spatül yardımıyla teraziye koyup tarttığımız 7 
gram demir tozu ile 4 gram kükürt tozunu ayrı
ayrı saat camlarına koyalım.



• Bunları diğer saat 
camına koyarak 
karıştıralım ve 

büyüteçle bu karışımı
inceleyelim.



• Karışıma 
mıknatıs 

yaklaştıralım ve 
sonuçları

gözlemleyelim.



••

Oluşturduğumuz 
karışımı deney 

tüpüne 
dolduralım ve 

düzeneği 
hazırlayalım.

•Çıkacak olan gazlar zehirli olduğundan tüpün 
ağzına balon bağlayınız.( deney açık havada 
yapıldığı için balon kullanılmadı )



• Hazırladığımız 
demir tozu ve 
kükürt tozu 
karışımını

ısıtalım.Isıtma 
sırasında 

karışımdaki 
değişiklikleri 

gözlemleyelim.



• Isıtma işlemi 
tamamlandıktan 

sonra elde 
ettiğimiz oluşumu 

soğumaya 
bırakalım.



• Soğuduktan 
sonra deney 

tüpünü bir bezle 
sarıp çekiçle 

kıralım.Oluşan 
yeni maddeyi 
saat camına 

koyalım.



• Elde ettiğimiz 
yeni maddedeki 

değişiklikleri 
gözlemleyelim.
Yeni maddeye 

mıknatıs 
yaklaştıralım,mı

knatıs 
tarafından 

çekiliyor mu?



• Yeni maddeyi büyüteçle inceleyiniz,demir 
ve kükürt taneciklerini görebiliyor 
musunuz ?

• Yeni maddenin kütlesi reaksiyona giren 
maddelerin kütlesi toplamına eşit mi ?



Sonuç ve Değerlendirme

• Yeni maddeyi elde etmek için kullandığımız 
demir tozunun gri , kükürt tozunun ise sarı

renkte olmasına karşın,oluşan yeni maddenin 
rengi siyahtır.



• Demir tozları mıknatıs tarafından çekilmesine 
karşın , oluşan yeni madde mıknatıs tarafından 
çekilmez.

• Bu maddeyi büyüteçle incelediğimizde , içinde 
kükürt ve demir tozu taneciklerini göremeyiz.



• Oluşan yeni maadein kütlesi , reaksiyona 
giren maddelerin kütleleri toplamına eşittir.

Demir + Kükürt + Isı ���� Demir sülfür

Fe      +      S  +   ∆ ���� FeS

7 gram demir tozu +  4 gram kükürt tozu            =          11 gram demir sülfür 

bileşiği           



Hazırlayan

Ayça BAKIR

20534031


