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DENEYĐN ADI: Đki 
beyazdan bir sarı olur mu?

DENEYĐN AMACI: Elementlerin 
kendine ait renk, çözünürlük, 

kaynama noktası vb. özelliklerini 
kaybederek yeni bir bileşik 

oluşturduklarını gözlemlemek   



DENEYLE DENEYLE ĐĐLGLGĐĐLLĐĐ KURAMSAL BKURAMSAL BĐĐLGLGĐĐ

Bileşik nedir?
�Birden fazla elementin belirli oranlarda 
kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi 
özelliğini kaybedip oluşturdukları yeni saf 

maddeye bileşik denir.



Bileşiklerin genel özellikleri nelerdir?

Saf ve homojen 
maddelerdir.

Kimyasal yollarla 
bileşenlerine 

ayrıştırılabilir.



Öz kütleleri, erime ve 
kaynama noktaları

sabittir.

Bileşikler formüllerle 
gösterilir.



Bileşiği oluşturan 
elementler sabit 
kütle oranlarında 

birleşir.



Bileşiğin kimyasal özellikleri 
kendisini oluşturan 

elementlerin kimyasal 
özelliklerinden farklıdır.

Örneğin tuz ikisi de zehirli olan 
sodyum ve klorürden oluşur. 

Fakat soframıza lezzetli yemek 
tuzu olarak gelir.Ya da su yakıcı

olan oksijen ve yanıcı olan 
hidrojenden meydana gelir.Ama 

kendisi söndürücüdür. 



Yoksa siz de karışım ve bileşiğin farkını
bilmiyor musunuz?

Bileşikler, 
elementlerin bir araya 

gelerek kendi 
özelliklerini 

kaybetmeleriyle 
oluşurlar.

Fakat karışımları
oluşturan maddeler 
kendi özelliklerini 
kaybetmezler. Bu 
nedenle karışımın 
belirli bir formülü

yoktur. 



Kimyasal değişme (Kimyasal olay)

Maddenin molekül yapısında meydana gelen 
değişmelerdir. Hidrojen ile oksijen gazının 

reaksiyonundan su oluşması, kağıdın yanması, 
yumurtanın pişirilmesi, dinamitin patlaması, 

amonyum dikromatın yanması, demirin 
paslanması, asit ve bazın reaksiyonundan tuz 
oluşması ve yapacağımız deneyde olduğu gibi 

kurşun(II)nitrat ve potasyum iyodürün 
tepkimesi sonucu kurşun iyodür ve potasyum 

nitratın oluşumu gibi…



Beher
Petri
Kabı

Potasyum 
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Kurşun(II)
nitrat, 

Pb(NO3)2



DENEYĐN YAPILIŞI:

�Birer spatul miktarı
her ikisi de beyaz 
renkli tuzlar olan 
KI’nın üzerine 
Pb(NO3)2 eklenir.



�Bu sırada meydana 
gelen değişimler 

kaydedilir.

�Yapılan  katı-katı
tepkimesinde sarı
renkli bir tuzun 
meydana geldiği 

gözlemlenir.



Genelde katı-katı
tepkimeleri oldukça 
zor gerçekleşir ama 
oluşan ürünün 
kararlılığı ya da 
tepkimeye girenlerin 
reaktiviteleri bu 
tepkimelerin 
gerçekleşmesine 
olanak sağlar.



�Aynı deney bu tuzların çözeltileri ile de 
yapılabilir.



�KI çözeltisinin 
üzerine 

Pb(NO3)2 
çözeltisi 

eklenir. Yine 
aynı şekilde 
sarı rengin 
oluştuğu 

gözlemlenebilir.



SONUÇ VE DEĞERLENDĐRME
� Hem katı-katı tepkimesinde hem de çözeltilerinin  

bir beher içinde karıştırılmasıyla meydana gelen 
tepkimede sarı renkli bir tuzun oluştuğu görülür. 

� Tepkime denklemi şu şekildedir:
Pb(NO3)2 (k) + 2KI(k) →PbI2(k) + 2KNO3(k)

� Beyaz renkli Pb(NO3)2 ile KI’ nın tepkimesi sonucu 
sarı renkli PbI2(k) katısı ve beyaz renkli KNO3
oluşmaktadır. Ama PbI2 ’nin sarı rengi baskın 
çıkmaktadır.





Deney 
sonunda bir 

müddet 
bekledikten 
sonra çöken 
sarı renkli   
PbI2katısı
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