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☞

BU ÜN‹TEN‹N AMAÇLARI

☞

Bu üniteyi çal›ﬂt›¤›n›zda;
• Kimyasal ve fiziksel olaylar›n belirli bir tepkime h›z› ile meydana geldi¤ini kavrayacak;
• Çevrenizde meydana gelen olaylar›n h›zlar›na ait örnekler verebilecek,
• Tepkime h›zlar›na ait birimleri söyleyebilecek,
• Tepkime h›z›na etki eden faktörleri tan›mlay›p, her bir faktörün h›za nas›l etki
etti¤ini aç›klayabilecek,
• Tepkime h›zlar› ile ilgili problemleri çözebileceksiniz.

✍

BU ÜN‹TEY‹ NASIL ÇALIﬁMALIYIZ ?

✍

• Çevrenizdeki fiziksel ve kimyasal olaylara örnekler veriniz.
• Bir televizyon fabrikas›nda, parçalar çeﬂitli bölümlerde monte edilerek televizyon
üretimi yap›l›r. Kimyasal tepkimelerde de böyle ad›mlar var m›d›r? Araﬂt›r›n›z.
• Kimyasal tepkimeler nas›l meydana gelirler?
• Odunlar› tutuﬂturmak için büyük odunlar yerine niçin küçük odun parçalar› seçeriz?
• Bölüm içindeki örnekleri dikkatle inceleyiniz.
• Bu bölümü ö¤renmeden, di¤er bölüme geçmeyiniz.
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ÜN‹TE I
1.1. K‹MYASAL REAKS‹YONLAR
Bir mum görünür bir tepkime vermeden sonsuza kadar hava ile yanyana durabilir, fakat
kibrit ile yak›ld›¤›nda tepkime verir. Kapal› bir odada hava ile havagaz› kar›ﬂ›m› tepkime
vermeden birarada durabilirler, fakat yanan bir kibrit ile odaya girildi¤inde ﬂiddetli bir
patlamayla tepkime verirler. Bir demir parças› havada çok yavaﬂ paslan›r. Bu tepkimelerin
hepsi oksijenle verilen tepkimelerdir. Fakat h›zlar› birbirinden oldukça farkl›d›r.
Kimyasal tepkimenin gerçekleﬂti¤i; ›s› al›ﬂveriﬂi, renk de¤iﬂimi, iletkenlik, gaz ç›k›ﬂ›,
çökelme, bas›nç ve hacim de¤iﬂimi gibi olaylar›n bir veya birkaç›n›n olmas›ndan
anlaﬂ›l›r.
1.2. REAKS‹YON HIZI VE ÖLÇÜLMES‹
N2(g) + 3H2(g)
2NH3(g) gibi bir kimyasal tepkime de tepkime süresince N2(g)
ve H2(g) miktarlar› (girenlerin) azal›rken NH3(g) (ürün) miktar› artar. Bu artma ve
azalma ne kadar h›zl› oluyorsa tepkime de o kadar h›zl›d›r.

\

Tepkime h›z›; belirli zaman aral›¤›nda tepkimeye giren maddelerin deriﬂimindeki
azalma veya oluﬂan ürünlerin deriﬂimindeki artma ile saptan›r.
Tepkime h›z›n›; birim zamanda ve birim hacimde de¤iﬂime u¤rayan maddenin mol say›s›
olarak da ifade edebiliriz. Birim hacimdeki mol say›s›ndaki de¤iﬂme, molar deriﬂim
de¤iﬂikli¤i oldu¤una göre

H›z =

Maddenin molar deriﬂimindeki de¤iﬂme
Zaman aral›¤›

Molar deriﬂim (molarite) M ile gösterilirse, molar
deriﬂimdeki de¤iﬂme ∆M ﬂeklinde gösterilir.
∆M
H›z = ∆t

Grafik : 1. 1: Bir tepkimeye ait
h›z-zaman grafi¤i

Eﬂitlikte kullan›lan zaman tepkimenin niteli¤ine göre y›l, ay, saat, dakika, saniye
seçilebilir.
Örne¤in patlama ile gerçekleﬂen bir tepkimede “mikrosaniye”, kömürün yanmas›nda
“dakika”, demirin paslanmas›nda “gün” uygun zaman birimleridir.
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Bir tepkimede girenlerin deriﬂimi azal›rken, ürünlerin deriﬂimi artaca¤›na göre,
tepkime h›z›n›n hem girenler hem de ürünler üzerinden ifade edilmesi mümkündür.

Bu durumu örne¤imizde inceleyelim.
N2(g) + 3H2(g)

2NH3(g)

Bu tepkimede, tepkimeye giren N 2 ve H 2 deriﬂimleri ele al›narak tepkime h›z›
belirlenebilir.
H›zN2 =

∆ N2
∆t

H›zH2 =

∆ H2
∆t

⇒ Köﬂeli parantez molar deriﬂimi ifade eder.
Tepkime h›z› NH3 deriﬂimindeki de¤iﬂme ile de ifade edilebilir.
H›zNH3 =

∆ NH3
∆t

⇒ Tepkime denklemine göre 1 mol N 2 ve 3 mol H 2 harcan›rken 2 mol NH 3
oluﬂmaktad›r.
⇒ Buna göre h›zlar aras›nda ﬂöyle bir eﬂitlik geliﬂtirilebilir. 1 mol N 2 tükenirken,
3 mol H 2 tükendi¤inde göre N 2’nin harcanma h›z› H2’in harcanma h›z›n›n 1/3 üne
eﬂit olmal›d›r.
H›zN2 = 1 H›zH2
3
⇒Yine ayn› düﬂünceyle 1 mol N2 harcan›rken 2 mol NH3 oluﬂmaktad›r. N2’un harcanma h›z›, NH3’›n oluﬂma h›z›n›n yar›s›na eﬂit olmal›d›r.
H›zN2 = 1 H›zNH3
2
⇒Buna göre her üç h›z aras›nda
H›zN2= 1 H›zH2 = 1 H›zNH3 iliﬂkisi vard›r.
3
2
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Kimyasal tepkimeler, tepkimeye giren maddelerin ürüne dönüﬂme sürecidir. Bu yüzden
kimyasal tepkimede oluﬂan herhangi bir de¤iﬂmeden yararlanarak tepkime h›z›
ölçülebilir. Örne¤in; tepkimede ›s› al›ﬂveriﬂi varsa s›cakl›k de¤iﬂimi h›z›ndan, bas›nç
de¤iﬂimi varsa bas›nç de¤iﬂimi h›z›ndan tepkime h›z› ölçülebilir.
Tepkime

Tepkime h›z›n›n ölçülmesinde yararlan›lan özellik
ler

C3H8(g) + 502(g)
Mg(k) + 2HCl (suda)
Ag+(suda) + Cl- (suda)

3CO2(g) + 4H2O(g)
MgCl2 (suda) + H2(g)
AgCl(k)

Bas›nç de¤iﬂimi
Gaz ç›k›ﬂ›
‹letkenlik

ÖRNEK1.1: 2CO(g) + O2(g)

2CO2(g) tepkimesine göre O2’nin deriﬂimi 100
saniyede 0,4 mol/L den, 0,2 mol /L ye düﬂtü¤üne göre CO2 gaz›n›n ortalama oluﬂma h›z›
kaç mol/Ls dir.

ÇÖZÜM: ∆M = 0,4 -0,2 = 0,2 M
0,2
= 2x10-3 mol/ Ls
H›zO 2 = ∆M ⇒ H›zO 2 =
∆t
100
H›zO 2 = 1 H›zCO2
2
2x10-3 = 1 H›zCO2 ⇒ H›zCO2 = 4x10-3mol/Ls
2

1.3. ÇARPIﬁMA TEOR‹S‹
Kimyasal bir tepkimeye giren tanecikler (atom, molekül, iyon) birbirlerinden uzak
olduklar› sürece tepkime vermezler. Bu taneciklerin tepkime verebilmeleri için mutlaka
birbirleriyle çarp›ﬂmalar› gerekir.
Örnek olarak X2 ve Y2 taneciklerinden XY maddesinin oluﬂmas› tepkimesini ele alal›m.
X2 ve Y2 taneciklerinin tepkime öncesinde belli bir enerjileri vard›r. X2 taneci¤inin Y2
taneci¤i ile tepkime verebilmeleri için çarp›ﬂmalar› gerekir.
Çarp›ﬂma s›ras›nda X2 ve Y2 taneciklerinin atomlar› aras›nda ba¤lar zay›flar. Yeni
kimyasal ba¤›n oluﬂumu için ortam haz›rlan›r.
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Bir tepkimenin oluﬂabilmesi için taneciklerin belli büyüklükte kinetik enerjiye sahip
olmalar› ve uygun bir geometride çarp›ﬂmalar› gerekir (ﬁekil 1.1).
X2 ve Y2 molekülleri yeterli enerjiye sahip olarak ve uygun geometride çarp›ﬂmazlarsa
böyle bir çarp›ﬂma (etkin olmayan çarp›ﬂma) tepkime ile sonuçlanmaz (ﬁekil: 1.2).

ﬁekil : 1.1 X2 ve Y2 moleküllerinin uygun
geometride etkin çarp›ﬂma yaparak tepkime ile sonuçlanmas›
(X2 + Y2 → 2XY)

ﬁekil : 1.2 X2 ve Y2 molekülleri aras›nda
tepkime ile sonuçlanmayan çarp›ﬂma

1.4. AKT‹FLENME ENERJ‹S‹
Kimyasal bir tepkimenin gerçekleﬂmesi için çarp›ﬂma teorisine göre belli kinetik enerjiye
sahip taneciklerin uygun geometride çarp›ﬂmalar› gerekir. Taneciklerin çarp›ﬂarak ürüne
döneﬂebilmeleri için gerekli olan minimum kinetik enerjiye aktiflenme enerjisi denir.
Aktifleﬂme enerjisi ne kadar küçükse bu enerjiye ulaﬂabilecek tanecik say›s› o kadar
fazlad›r. Dolay›s›yla etkin çarp›ﬂma say›s› da o kadar fazla olur.

Aktiflenme enerjisi küçük olan tepkimeler h›zl›, aktiflenme enerjisi büyük olan
tepkimeler yavaﬂ olur.

X2 ve Y2 tanecikleri aras›nda kimyasal bir tepkime gerçekleﬂirken önce tanecikler
birbirinden uzakta olduklar›ndan kinetik enerjileri oldukça büyük, potansiyel enerjileri
ise küçüktür. X2 ve Y2 molekülleri birbirine h›zla yaklaﬂ›rken her molekül elektron
bulutu ile kapl› oldu¤una göre aralar›ndaki uzakl›k azald›kça moleküller birbirini itecek
ve potansiyel enerjileri yükselecektir.
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Çarp›ﬂma an›nda moleküllerin sahip olduklar› kinetik enerjileri azalacak buna karﬂ›l›k
potansiyel enerjileri artacakt›r. Bu durumda yüksek enerjili ve karars›z X2Y2 ara ürünü
oluﬂur.

\

Yüksek enerjili ve karars›z ara ürüne aktiflenmiﬂ kompleks denir. Oluﬂan ara ürün
2 mol XY ürününe dönüﬂür. Böylece tepkime gerçekleﬂmiﬂ olur.
X2 (g)

+ Y2 (g)

X2 Y2 *
Aktiflenmiﬂ
kompleks
(yüksek enerjili
ara ürün)

Girenler

2XY(g)
Ürünler

X2 ve Y2 molekülleri yetersiz bir enerji ile uygun do¤rultuda çarp›ﬂ›rsa yine X2Y2
aktiflenmiﬂ kompleksi oluﬂur. Ancak bu kompleks hemen parçalanarak yeniden
girenlere (X2ve Y2) dönüﬂür, tepkime gerçekleﬂmez.

ﬁekil : 1.3. X2 ve Y2 molekülleri aras›ndaki etkin çarp›ﬂma

1.5. REAKS‹YON ISISI
Bir tepkimede ileri tepkimenin aktifleﬂme enerjisi (Eai ) ile geri aktifleﬂme enerjisi (Eag)
fark› tepkime ›s›s›n› verir.
∆H = Eai - Eag
⇒ Bir tepkimede Eai > Eag ise tepkime endotermiktir.
⇒ Bir tepkimede Eai < Eag ise tepkime ekzotermiktir.
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1.6. POTANS‹YEL ENERJ‹ D‹YAGRAMLARI
Örnek ald›¤›m›z X2 ve Y2 moleküllerinden XY molekülleri oluﬂmas› tepkimesinde
potansiyel enerji de¤iﬂmelerini grafik üzerinde inceleyelim. (Grafik 1.2)

Grafik 1.2: Ekzotermik bir tepkimenin PE enerji grafi¤i

⇒ Grafikte tepkimenin yürüyüﬂünü gösteren yatay eksene tepkimenin yürüyüﬂ yönü
(tepkime koordinat›) denir.
⇒ Düﬂey eksende sistemin potansiyel enerjisi gösterilir.
⇒ Potansiyel enerji grafi¤inde girenler (X2 ve Y2) grafi¤in solunda, ürünler (XY) ise
grafi¤in sa¤›nda gösterilir.
⇒ Grafikte ürünlerin entalpileri toplam›, girenlerin entalpileri toplam›ndan daha
küçüktür. Bu yüzden ileri yöndeki tepkime ekzotermiktir (Is› veren).

\
\

Tepkimeye girenler ile aktiflenmiﬂ kompleksin potansiyel enerjisi aras›ndaki farka
ileri tepkimenin aktifleﬂme enerjisi (Eai ) denir
Ürünlerle tepkimeye girenler aras›ndaki potansiyel enerji fark›na tepkime ›s›s›
denir (∆H°)
Geri yöndeki tepkime Grafik 1.3'te görüldü¤ü gibi endotermiktir (Is› alan). Tepkimeye
girenlerin entalpileri toplam› ürünlerin entalpileri toplam›ndan küçüktür.

\
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Ürünlerle aktifleﬂmiﬂ kompleks aras›ndaki enerji fark›na geri tepkimenin
aktifleﬂme enerjisi (Eag) denir .
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‹leri yöndeki tepkimenin aktifleﬂme
enerjisinin geri yöndeki tepkimenin
aktifleﬂme enerjisinden küçük oldu¤u
Grafik 1.2'de görülüyor.
‹leri yöndeki tepkimenin aktifleﬂme enerjisinin küçük olmas› ileri tepkimenin, geri
tepkimeden h›zl› olaca¤›n› gösterir.
ÖRNEK 1.2 : X2(g) +3Y(g) → 2XY3(g)
tepkimesine ait PE-TK grafi¤i yandaki
gibidir.
Buna göre aﬂa¤›daki sorular› cevaplay›n›z.
a) Girenlerin potansiyel enerjisi kaçt›r?
b) Ürünlerin potansiyel enerjisi kaçt›r?
c) Aktifleﬂmiﬂ kompleksin potansiyel
enerjisi kaçt›r?
d) ‹leri tepkimenin aktifleﬂme enerjisi
kaçt›r?
e) Geri tepkimenin aktifleﬂme enerjisi
kaçt›r?
f) Tepkime ›s›s› nedir?

Grafik 1.3: Endotermik bir tepkimenin
potansiyel enerji de¤iﬂim grafi¤i

ÇÖZÜM:
a) Girenlerin potansiyel enerjisi
= 40 - 0 = 40kJ
b) Ürünlerin potansiyel enerjisi
= 15-0 = 15 kJ
c) Aktifleﬂmiﬂ kompleksin
PE = 100-0 = 100 kJ
d) ‹leri tepkimenin aktifleﬂme enerjisi
= 100-40 = 60 kJ
e) Geri tepkimenin enerjisi
= 100 -15 = 85kJ
d) Tepkime ›s›s› ∆H = PE ürünler + PE girenler
∆H = 15-40 = -25 kJ
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1.7. REAKS‹YON MEKAN‹ZMASI VE HIZ DENKLEM‹, DERECELER‹
Çarp›ﬂma teorisine göre bir tepkimenin oluﬂmas› için taneciklerin çarp›ﬂmas› gerekir.
4HBr + O2 → 2H2O +2Br2 tepkimesinin meydana gelmesi için 4 tane HBr molekülü
ve 1 tane O2 molekülü belli bir minimum kinetik enerjide (aktifleﬂme enerjisi) ve uygun
geometride ayn› anda çarp›ﬂmal›d›r. Beﬂ tane taneci¤in ayn› anda çarp›ﬂma olas›l›¤›
s›f›rd›r. Bu durumda bu tepkimenin normal ﬂartlarda gerçekleﬂmemesi ya da h›z›n›n
ölçülemeyecek kadar küçük olmas› gerekir. Ancak bu tepkimenin h›z› ölçülebilir bir
seviyededir. Bu sebeple tepkimenin bir de¤ilde bir kaç ad›mda oluﬂtu¤unu düﬂünmek
gerekir.
H2O2 + 2Cl- + 2H3O+ → Cl2 + 4H2O tepkimesinin deneylerle belirlenen h›z›n›n H2O2
ve Cl- deriﬂimlerinin art›r›ld›¤›nda artt›¤›, H3O+ deriﬂiminin art›r›lmas›yla artmad›¤›
saptanm›ﬂt›r. Oysaki tepkimeye girenler taraf›nda H O , Cl- , H O+ vard›r. Tepkimeye
2 2

3

girenlerin, tepkime h›z›na ayn› oranda etki etmemesi veya hiç etki etmemesi tepkimenin
verilenden farkl› yürüdü¤ünü gösterir. Gerçekte de beﬂ tane taneci¤in ayn› anda
çarp›ﬂmas› olas›l›¤› yoktur. Tepkimenin aﬂa¤›daki gibi basit ad›mlarla yürüdü¤ü
deneylerle belirlenmiﬂtir.
I. H O + 2Cl- → H O + ClO- yavaﬂ
2 2

2

II. Cl- + H3O+ → HClO + H2O h›zl›
III. HClO + H3O +Cl- → 2H2O +Cl2 h›zl›

\

Genel olarak üç veya daha çok taneci¤in çarp›ﬂmas›n› gerektiren tepkimeler tek
ad›mda gerçekleﬂmez. Üç veya daha çok taneci¤in yer ald›¤› tepkimeler ikili
çarp›ﬂmalar›n oldu¤u bir dizi ara basamaktan geçerek gerçekleﬂir. Bu ara
basamaklar›n tümüne tepkime mekanizmas› denir.
Mekanizmadaki her ad›m›n h›z› di¤erininkinden farkl›d›r. Fakat basit ad›mlardan
birinin h›z› di¤erlerinden daha yavaﬂt›r. Toplam tepkimenin h›z›n› yavaﬂ tepkime
belirler. Çünkü di¤er ad›mlar ne kadar h›zl› olursa olsun yavaﬂ ad›m›n
gerçekleﬂmesini beklemek zorundad›r.

?
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Bir lokantan›n mutfa¤›nda çal›ﬂan üç kiﬂiden birincisi masalardan tabaklar› toplay›p
bulaﬂ›klar› y›kamakta, ikincisi durulamakta, üçüncüsü de kuralamaktad›r. Bu zincirleme
çal›ﬂmada hangisi h›z› belirleyen ad›md›r? Y›kama iﬂi için ikinci bir kiﬂi
görevlendirilirse çal›ﬂma h›z›n›n nas›l de¤iﬂece¤ini aç›klay›n›z.
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H›z denklemi ve tepkime derecesi
H›z denklemini tek basamakta gerçekleﬂen
H2(g) + Cl(g) → 2HCl(g) tepkimesi ile aç›klayabiliriz.
Tepkimenin gerçekleﬂmesi için H2(g) ve Cl2(g) taneciklerinin çarp›ﬂmas› gerekir.
Çarp›ﬂma olas›l›¤› H2 ve Cl2 moleküllerinin say›s›na ba¤l›d›r. Örne¤in H2 moleküllerinin
deriﬂimini sabit tutup, Cl2’nin deriﬂimini art›r›rsak çarp›ﬂma olas›l›¤› artaca¤›ndan
tepkimenin h›z›da artar. Ayn› ﬂekilde Cl2’nin deriﬂimini sabit tutup H2’nin deriﬂimini
art›r›rsa tepkime h›z›, yine artar. Yani h›z; H2 ve Cl2’nin deriﬂimleri ile do¤ru orant›l›d›r.
H›z ∝ [H2 ] [Cl2]
⇒ k orant› kat say›s›n› göstermek üzere tepkime h›z›
TH = k [H2 ] [Cl2] eﬂitli¤i ile yaz›l›r.
Bu eﬂitli¤e h›z denklemi, k’ya h›z sabiti denir.

Tepkime h›z sabiti olan k'n›n de¤erini s›cakl›k de¤iﬂimi ve kullan›lan katalizör
de¤iﬂtirir.

aA(g) + bB(g) → cC(g) + dD(g) ﬂeklinde genel bir tepkimenin tek basamakta olmas›
koﬂulu ile h›z denklemi
TH = k [A]a [B)]b
Tepkimeye girenlerin kat say›lar› h›z denkleminde deriﬂimlere üs olarak yaz›l›r.

?

Tek basamakta oldu¤u bilinen NO(g) + 1/2
denk- lemini yaz›n›z.

O2(g) → NO2(g)

tepkimesinin h›z

Gaz faz›nda gerçekleﬂen tepkimelerde gazlar›n k›smî bas›nçlar›, deriﬂimleri ile do¤ru
orant›l› oldu¤undan deriﬂimler yerine k›smî bas›nçlar da al›nabilir.
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Örne¤in:
a A(g) + bB(g) → cC(g) +dD(g) tepkimesinin k›smî bas›nçlar türünden h›z denklemi;
TH = k′ PaA PbB ﬂeklindedir.

k´ k›smî bas›nçlar türünden h›z sabitidir, k ve k´ de¤erleri birbirinden farkl›d›r. H›z
denklemi yaz›l›rken yaln›zca tepkimeye giren gazlar ve suda çözünmüﬂ maddelerin
deriﬂimleri al›n›r. Saf kat›lar›n ve s›v›lar›n deriﬂimleri sabit oldu¤undan h›z
denklemine al›nmazlar.
Mekanizmal› tepkimelerde h›z denklemi en yavaﬂ ad›ma göre yaz›l›r.

ÖRNEK 1.3: A(g) + 3B(g) → C(g) + D(g) tepkimesi için h›z denklemi
H›z = [A] [B] olarak verilmiﬂtir.
Buna göre;
a) Bu tepkimenin mekanizmas› var m›d›r?
b) E¤er mekanizmas› varsa, en yavaﬂ yani h›z› belirleyen basama¤› yaz›n›z.

ÇÖZÜM:
a) Mekanizmas› vard›r. Tek ad›ml› olsayd›, h›z denklemi
H›z = k [A] [B]3 olurdu. Verilen h›z denklemi buna uymad›¤› için bu tepkime
mekanizmal›d›r.
b) H›z denklemi mekanizman›n yavaﬂ ad›m›na göre yaz›ld›¤›ndan, yavaﬂ ad›m
A(g) + B(g) → ürünler ﬂeklinde olur.

\
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ÖRNEK 1.4 :
2X+3Y → Z tepkimesi için belli s›cakl›kta yap›lan deneylerden aﬂa¤›daki sonuçlar
al›nm›ﬂt›r:
Deney
1
2
3

[x] mol /L
0,20
0,20
0,40

[Y] mol/L
0,20
0,40
0,20

H›z (mol/Ls)
0,04
0,08
0,16

Bu deney sonuçlar›na göre;
a) Tepkimenin h›z denklemi nedir?
b) Tepkimenin h›z sabiti kaçt›r?
c) Tepkime kaç›nc› derecedendir?
d) Tepkimenin mekanizmas› varsa yavaﬂ ad›m› yaz›n›z.
ÇÖZÜM:
a) 2. deneyde [X]’in deriﬂimi sabit tutulup, [Y]’nin deriﬂimi iki kat› ç›kar›ld›¤›nda h›z
iki kat›na ç›km›ﬂt›r. Bu nedenle h›z, [Y] ile do¤ru orant›l›d›r.
3. deneyde [Y]’nin deriﬂimi sabit tutulup, [X]’in deriﬂimi iki kat›na ç›kar›ld›¤›nda h›z
dört kat›na ç›km›ﬂt›r. O hâlde h›z, [X]’in karesiyle do¤ru orant›l›d›r. Buna göre h›z
denklemi s›cakl›k sabit oldu¤undan;
H›z = k [X]2 [Y] olarak bulunur.
b) S›cakl›k sabit oldu¤undan deneylerden herhangi birisindeki de¤erler al›narak h›z
denkleminde yerine konulursa k de¤eri bulunur.
Örne¤in I. deneyin de¤erlerini yerine koyarsak
H›z = k [X]2 [Y] ⇒ 0,04 = k [0,20]2 [0,20]
⇒ 4x10-2 = k [2x10-1]2 [2x10-1]
k=

4x10-2
4x10 2 2x10-1

⇒k=

1
2x10-1

k = 0,5 x 10-1
k = 0,05
c) H›z denklemine göre tepkimenin derecesi 2+1 = 3'tür.
d) H›z denklemi yavaﬂ ad›ma göre yaz›ld›¤›ndan, h›z denklemindeki deriﬂimlerin üstleri
girenlere kat say› olarak yaz›l›r.
Yavaﬂ ad›m›n tepkime denklemi 2X +Y → ürün ﬂeklinde yaz›l›r.
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ÖRNEK 1.5:
A(g)+3B(g) → C(g) +2D(g) tepkimesinin mekanizmas› ait denklemler aﬂa¤›da
verilmiﬂtir.
A+2B → D + E yavaﬂ
E +B → C+D h›zl›
a) A’n›n deriﬂimi dört kat art›r›ld›¤›nda h›z kaç kat artar?
b) B’nin deriﬂimi iki kat art›r›ld›¤›nda h›z kaç kat artar?
c) Mekanizmadaki ara ürün hangisidir?

ÇÖZÜM:
a) H›z denklemi mekanizmadaki yavaﬂ ad›ma göre yaz›l›r
H›z = k [A] [B]2, h›z [A]’n›n deriﬂimi ile orant›l›d›r. Bu nedenle [A]’n›n deriﬂimi dört
kat art›r›ld›¤›nda h›z da dört kat artar
b) H›z, [B]’nin karesi ile do¤ru orant›l›d›r. [B]’nin deriﬂimi iki kat art›r›l›rsa h›z dört
kat›na ç›kar.
c) Yavaﬂ basamakta oluﬂan, h›zl› basamakta kullan›lan ve toplu tepkimede görünmeyen
E ara üründür.

1.8. REAKS‹YON HIZINA ETK‹ EDEN FAKTÖRLER
a) Madde cinsinin etkisi
Tepkime denklemine bakarak tepkimenin h›zl› veya yavaﬂ oldu¤unu tahmin etmek
zordur. Deney yap›larak bir tepkimenin h›zl› veya yavaﬂ oldu¤u, h›z›n say›sal de¤eri
tespit edilebilir.
Çok say›da ba¤›n koptu¤u ve yeni ba¤lar›n oluﬂtu¤u tepkimeler, genellikle yavaﬂ
yürür.
Bir kimyasal tepkimede girenlerin tanecik say›s› ne kadar fazla ise tepkime o kadar
yavaﬂ olur.

ÖRNEK 1.6:
+
+2
I. 5C2O-2
4 (suda) + 2MnO 4 (suda) + 16H (suda) → 10CO2(g) + 2Mn (suda) + 8H2O(s)

II. 5Fe +2 (suda) + MnO-4 (suda) + 8H+ (suda) → 5Fe +3 (suda) + Mn+2 (suda) + 4H2O (s)
tepkimelerinin h›zlar›n› karﬂ›laﬂt›r›n›z.
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ÇÖZÜM:
I. Tepkimede 23 tanecik çarp›ﬂ›r ve C2O-2
4 ile MnO4 tanecikleri aras›ndaki ba¤lar

kopar. CO2 ve H2O moleküllerinde yeni ba¤lar oluﬂur.
II. Tepkimede ise yaln›zca MnO-4 taneci¤indeki ba¤lar kopar. Yaln›z H2O molekülünde
yeni ba¤lar oluﬂur.
Bu durumda I. tepkimede daha çok say›da ba¤ koptu¤una göre II. tepkimeden daha
yavaﬂt›r.
Z›t yüklü iyonlar aras›nda gerçekleﬂen tepkimeler ayn› yüklü iyonlar aras›nda
gerçekleﬂen tepkimelerden daha h›zl›d›r.
ÖRNEK 1.7:
I. Pb+2 (suda) + 2Cl- (suda ) → PbCl2 (k)
II. Sn+4 (suda) + 2Fe +2 (suda) → Sn+2 (suda) + 2Fe +3 (suda)
tepkimelerinin h›zlar›n› karﬂ›laﬂt›n›z.
ÇÖZÜM:
I. Tepkimede iyonlar z›t yüklü oldu¤u için
I. Tepkime çok h›zl›, II. tepkime daha yavaﬂt›r.

?

I. Ag+1 (suda) + Cl- (suda) → AgCl (k)
II. C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) +4H2O(g)
III. 2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g) tepkimelerinin h›zlar›n› karﬂ›laﬂt›r›n›z.
b) Konsantrasyonun etkisi
Tepkime h›z›na konsantrasyonun etkisi, çarp›ﬂma teorisi ile aç›klan›r. Bir kimyasal
tepkimede giren maddelerden herhangi birinin deriﬂimi art›r›ld›¤›nda etkin çarp›ﬂma
say›s› ve buna ba¤l› olarak tepkime h›z› artar.
Tepkime h›z›, tepkimeye giren maddelerin deriﬂimleri ile orant›l›d›r.

1 çarp›ﬂma olas›l›¤›

4 çarp›ﬂma olas›l›¤›

6 çarp›ﬂma olas›l›¤›

16 çarp›ﬂma olas›l›¤›

ﬁekil 1.4: Deriﬂimin art›r›lmas› ile A ve B tanecikleri aras›ndaki çarp›ﬂma olas›l›¤›n›n gösterilmesi
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ﬁekil 1.4’te görüldü¤ü gibi A ve B taneciklerinin say›s› artt›¤›nda çarp›ﬂma olas›l›¤› buna
ba¤l› olarak da tepkime h›z› artar.
Baﬂlang›çta girenlerin deriﬂimi en büyük oldu¤undan h›zdaki de¤iﬂimde en büyük
olur. Tepkime devam ettikçe girenlerin deriﬂimi azalaca¤›ndan, h›z da azal›r.
Girenlerin ve ürünlerin gaz oldu¤u tepkimelerde (homojen tepkime) giren ve
ürünlerin deriﬂimleri yerine gazlar›n k›smî bas›nçlar› da kullan›labilir.

c) S›cakl›¤›n etkisi
S›cakl›¤›n art›r›lmas› ile taneciklerin
kinetik enerjileri artar. Taneciklerin
kinetik enerjilerinin artmas›, daha s›k ve
etkin çarp›ﬂma yapmalar›na sebep olur.
Buna ba¤l› olarak da tepkime h›z› artar.
Grafik 1.4’te T2 s›cakl›¤›nda aktiflenme
(eﬂik) enerjisini geçen tanecik say›s›
daha fazla oldu¤una göre çarp›ﬂma
say›s›, dolay›s› ile tepkime h›z› da
artacakt›r.

?

Grafik 1.4: Birbirinden farkl› T1 VE T2
s›cakl›klar› için taneciklerin kinetik enerji
da¤›l›m› (T2 >T1)

Yiyecekler s›cakta neden daha çabuk bozulurlar?

d) Temas yüzeyinin etkisi
Heterojen tepkimelerde, tepkimeye giren maddelerin temas yüzeyi art›r›l›rsa,
moleküllerin çarp›ﬂma say›s› buna ba¤l› olarak da tepkime h›z› artar.
Örne¤in odun parças› hava ile oldukça yavaﬂ yanarken, talaﬂ haline getirilirse yanma çok
h›zlan›r.
e) Katalizörün etkisi

\

Kendisi tepkimeye girmedi¤i hâlde tepkime h›z›n› art›ran maddelere katalizör
denir. Katalizörler tepkimeden de¤iﬂmeden ç›karlar.

Katalizör aktiflenme enerjisini düﬂürerek aktiflenme enerjisini aﬂabilen tanecik
say›s›n› dolay›s› ile tepkime h›z›n› art›r›r.
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Katalizörün tepkime ›s›s›na (∆H) etkisi
yoktur.
Katalizör, mekanizmal› tepkimelerde, en
yavaﬂ ad›m›n aktiflenme enerjisini
düﬂürerek tepkimeyi h›zland›r›r.

\

Tepkime h›z›n› azaltan katalizörlerde
vard›r. Bunlara negatif katalizör veya
inhibitör denir.

\

‹nsan vücudundaki katalizörlere enzim
denir. Örne¤in; mide öz suyundaki
pepsin büyük moleküllü maddeleri
parçalayarak sindirilmesini h›zland›r›r.
Grafik 1.5: Katalizörün aktifleﬂme enerjisine
etkisi
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Ö⁄REND‹KLER‹M‹Z‹ PEK‹ﬁT‹REL‹M

1. X2(g) +2Y2(g) → 2XY2(g) tepkimesine göre 2 L lik bir kapta dakikada 0,04 mol X2
harcan›yor. Buna göre ayn› sürede XY2'nin oluﬂma h›z› kaç M/dk'd›r?
2. X(g) + Y(g) → Z(g)
tepkimesi için aﬂa¤›daki deneyler yap›l›yor.
Deney

[X]

[B]

H›z

1

0,1

0,1

0,1

2

0,2

0,1

0,4

3

0,2

0,2

0,4

Tepkimenin h›z denklemi nedir?
3. 2X(g) + Y(g) → 2 Z(g) +T(g) tepkimesi iki ad›ml› bir mekanizmaya sahiptir.
Mekanizmadaki yavaﬂ ad›m;
X + Y → Z oldu¤una göre tepkimenin h›z denklemi nedir?
4. Gaz faz›nda gerçekleﬂen bir tepkimenin mekanizmas› aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
A + B → C (yavaﬂ)
C + 2D → E + F (h›zl›)
F + G → B + D (h›zl›)
Bu tepkimenin mekanizmas›nda
a) Ara ürün ve katalizör hangileridir?
b) Tepkimenin h›z denklemi nedir?
5. X2O+ XO → XO2+ XO2 tepkimesinin aktiflenme enerjisi 210 kJ dir. X2O(g),
XO ve XO2(g) nin oluﬂma ›s›lar› s›ras›yla 82, 90, 34 kJ / mol dür.
a) Bu tepkimeye ait PE-TK grafi¤ini çiziniz.
b) Katalizör kullan›ld›¤›nda PE-TK grafi¤i nas›l olur? Çiziniz.
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6. A(g) + 2B(g) → 2C(g) + D(g) tepkimesine ait deneyle elde edilen mekanizma aﬂa¤›da
verilmiﬂtir.
A(g) + B(g) → C(g) + E(g) yavaﬂ
E(g) + B(g) → C(g) + D(g) h›zl›
a) B'nin deriﬂimi iki kat art›r›ld›¤›nda h›z kaç kat artar?
b) Sabit s›cakl›kta tepkime kab›n›n hacmi yar›ya indirilirse h›z kaç kat›na ç›kar?
7. X + 3Y→ 3Z tepkimesi için elde edilen deney sonuçlar› aﬂa¤›daki gibidir.
Deney Nu.

[X]

[Y ]

H›z

1

0,1

0,3

2x10-3

2

a

0,6

1,6x10-2

3

0,2

0,3

4x10-3

Deney sonuçlar›ndan ç›kar›lan h›z denklemi
H›z = k [X] [Y]2 oldu¤una göre a kaçt›r?
8. 3X2 + 2Y2 → 2X3Y2 tepkimesi için h›z ifadesi
H›z = k X2 1/2 Y2 oldu¤una göre bu tepkimenin mekanizmas›n›n en yavaﬂ
ad›m›n› yaz›n›z.
9. 2NO(g) + Cl2(g) → 2NOCl(g) tepkimesi tek basamakta gerçekleﬂmektedir. 1 L'lik
kaba 0,4'er mol NO ve Cl2 gazlar› konularak baﬂlat›lan tepkimenin baﬂlang›ç h›z› nedir?
(k = 4 L2 / mol2 s)
10. Aﬂa¤›da ayn› ﬂartlarda gerçekleﬂen tepkimeleri en h›zl›dan en yavaﬂa göre
s›ralay›n›z.
I. H+ (suda) + OH- (suda) → H2O(g)
II. C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(g)
III. Fe+2 (suda) + Ce+4 (suda) → Fe+3 (suda) + Ce+3 (suda)
IV. 3Fe +2 (suda) + NO-3 (suda) + 4H+(suda) →3Fe +3(suda) + NO(g) + 2H2 O(g)
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ÖZET

• Belirli zaman aral›¤›nda tepkimeye giren maddelerin deriﬂimindeki azalma veya
oluﬂan ürünlerin deriﬂimindeki artmaya tepkime h›z› denir.
• Kimyasal bir tepkimenin oluﬂmas› için tepkimeye kat›lan taneciklerin (atom, molekül,
iyon) çarp›ﬂmas› gerekir.
• Çarp›ﬂmalar›n tepkimeyle sonuçlanabilmesi için çarp›ﬂan taneciklerin belirli bir kinetik
enerjiye sahip olmalar› ve uygun geometride çarp›ﬂmalar› gerekir.
• Tepkimeye girenler ile aktiflenmiﬂ kompleksin potansiyel enerjisi aras›ndaki farka ileri
tepkimenin aktiflenme enerjisi denir.
• Ürünlerle, tepkimeye girenler aras›ndaki potansiyel enerji fark› tepkime ›s›s›d›r.
• Genel olarak üç veya daha fazla taneci¤in çarp›ﬂmas›n› gerektiren tepkimeler tek
ad›mda gerçekleﬂmez. Üç veya daha çok taneci¤in yer ald›¤› tepkimeler ikili
çarp›ﬂmalar›n oldu¤u bir dizi ara basamaktan geçerek gerçekleﬂir. Bu ara basamaklar›n
tümüne tepkime mekanizmas› denir.
• Mekanizmal› bir tepkimenin h›z›n› yavaﬂ ad›m belirler. Çünkü di¤er ad›mlar ne kadar
h›zl› olursa olsun yavaﬂ ad›m›n gerçekleﬂmesini beklemek zorundad›r.
• aA(g) + bB(g) → cC(g) + dD(g) ﬂeklinde genel bir tepkimenin tek basamakta olmas›
koﬂulu ile h›z denklemi H›z = k [A]a [B]b dir.
• H›z sabiti (k), s›cakl›¤a, katalizöre ve tepkimenin cinsine ba¤l›d›r.
• Gaz faz›ndaki tepkimelerde deriﬂim yerine gazlar›n k›smî bas›nçlar› al›nabilir.
• H›z denklemi yaz›l›rken yaln›zca tepkimeye giren gazlar ve suda çözünmüﬂ
madde-lerin deriﬂimleri al›n›r. Saf kat›lar ve s›v›lar›n deriﬂimleri sabit oldu¤undan h›z
denkle-mine al›nmaz.
• Maddenin cinsi, konsantrasyon, s›cakl›k, temas yüzeyi ve katalizör faktörleri tepkime
h›z›n› etkiler.
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DE⁄ERLEND‹RME SORULARI

✎

1. 2HI(g) → H2(g) + I2(g) tepkimesi için ∆H = -6,2 kcal ve ileri tepkimenin aktifleﬂme
enerjisi 44 kcal oldu¤una göre geri tepkimenin aktifleﬂme enerjisi nedir?
A) 37,8

B) 44,2

C) 50,2

D) 56,8

2. 2A(g) + B(g) → 2C(g) tek basamakta yürüyen tepkimenin h›z denklemi nedir?
A) H›z = k [A] [B]

B) H›z = k [A]2 [B]

C) H›z = k [A] [B]2

D) H›z = k [A]
3. Aﬂa¤›dakilerden hangisinde bas›nç düﬂmesi ve zaman ölçülerek tepkime h›z›
sapta-nabilir?
A) N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)
B) CaCO3(k) →CaO3(k) + CO2(g)
C) H2(g) + Br2(g) →2HBr(g)
D) Ag+(suda) +Cl- (suda) →AgCl(k)
4. 3X + 2Y → 3Z tepkimesi için H›z = k[X] [Y]
[x]

[y]

H›z

0,020

0,010

4x10-6

oldu¤una göre bu tepkimenin h›z sabiti (k) kaçt›r?
A) 0,1

B) 0,01

C) 0,2

D) 0,02

5. Aﬂa¤›dakilerden hangisinin azalmas› h›z sabiti k'n›n de¤erini azalt›r?
A) Hacim

B) S›cakl›k

C) Bas›nç

D) Deriﬂim

6. 2X + Y → Z + V tepkimesinin mekanizmas›
X + X → X2 (yavaﬂ)
X2 + Y → Z + V (h›zl›) olarak verilmiﬂtir.
Buna göre aﬂa¤›dakilerden hangisi bu tepkimenin h›z›n› de¤iﬂtirir?
A) Kaba X2 ilâve etmek
C) Kaba Y ilâve etmek

B) Kaba X ilâve etmek
D) Kaba eﬂit mol say›da X2 ve Y ilâve etmek
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7. N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) tepkimesinin tek basamakta gerçekleﬂti¤i düﬂünülen
tepkimenin k›smî bas›nçlar türünden h›z denklemi aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
A) H›z = k PN2 PH2

B) H›z = k PN2 P1/3
H2

C) H›z = k PN2 P3H2

1/3
D) H›z = k P1/2
N2 P H2

8.
Yandaki potansiyel enerji diyagram› verilen tepkimenin tepkime ›s›s› (∆H) aﬂa¤›dakilerden hangisidir.
A) +10

B) - 20

C) +30

D) + 20

9. Bir kimyasal tepkimenin h›z›;
I. Birim zamanda girenlerin yapt›¤› etkin çarp›ﬂma say›s› ile do¤ru orant›l›d›r.
II. Eﬂik enerjisi ile ters orant›l›d›r.
III. S›cakl›kla do¤ru orant›l›d›r.
yarg›lar›ndan hangileri do¤rudur.
A) I- III

B) I- II

C) II ve III

D) I, II ve III

10. I. H+ (suda) +OH- (suda) → H2O (s)
II. H2(g) + Cl2(g) → 2HCl (g)
III. C3 H8(g) + 5O2(g) → 3CO2 (g) + 4H2O (g)
Yukar›daki tepkimelerin oda koﬂullar›nda ortalama h›zlar› aras›nda nas›l bir iliﬂki vard›r?
A) I > II > III
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B) II > III > I

C) III > II > I

D) III > I > II

K‹MYA 4

137

