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☞

BU ÜN‹TEN‹N AMAÇLARI

☞

Bu üniteyi çal›ﬂt›¤›n›zda;
• Yükseltgenme, indirgenme, yükseltgenen, indirgenen, yükseltgen, indirgen
kavramlar›n› tan›y›p bunlar›n elektron al›ﬂ veriﬂi ile iliﬂkisini kuracak,
• Elementlerin elektron alma ve elektron verme e¤ilimlerini karﬂ›laﬂt›racak,
• Elementlerin aktiflik s›ras›n› tan›yacak,
• Aktiflik s›ras›na göre bir tepkimenin sulu çözeltide kendili¤inden gerçekleﬂip
gerçekleﬂmeyece¤ini yorumlayacak,
• Yükseltgenme basama¤› kavram›n› tan›yacak,
• Çok atomlu iyonlarda ve bileﬂiklerde herhangi bir element atomunun yükseltgenme basama¤›n› hesaplayacak,
• Elektrokimyasal pillerin bölümlerini tan›yacak,
• Elektrokimyasal bir pil çal›ﬂ›rken pilde gerçekleﬂen olaylar› aç›klayacak,
• Elektrot gerilimi, pil gerilimi, standart elektrot, standart elektrot gerilimi ve standart pil gerilimi kavramlar›n› tan›yacak,
• Standart gerilimleri bilinen iki elektrottan oluﬂan pilin denklemini yazacak ve standart pil gerilimini hesaplayacak,
• Standart pil geriliminin de¤erini yorumlayarak pilin elektrik üretip üretmedi¤ini
aç›klayacak,
• Deriﬂim pilinin çal›ﬂma ilkesini aç›klayacak,
• Redoks tepkimelerini de¤iﬂik yöntemlerle denkleﬂtirecek,
• Yükseltgenme-indirgenme titrasyonlar›n›n nas›l yap›ld›¤›n› aç›klayacak,
• Erimiﬂ ya da suda çözünmüﬂ tuzlar›n elektrolizinde anotta ve katotta hangi maddelerin aç›¤a ç›kaca¤›n› öngörecek,
• Elektrolizde aç›¤a ç›kan madde miktar›n› hesaplayacak ve ö¤reneceksiniz.

✍

BU ÜN‹TEY‹ NASIL ÇALIﬁMALIYIZ?

✍

• Lise kimya 2 dersinin “2.1. Elementlerin s›n›fland›r›lmas›”, “2.2. ‹yonlar” ve “2.3.
Ba¤lar” konular›n› okuyunuz.
• Lise kimya 3 dersinin “2.2. Kimyasal Tepkimelerin Denklemleri” konusundaki
tepkimelerin denkleﬂtirilmesi k›sm›n› gözden geçiriniz.
• Alüminyum tencerelerde yemeklerin uzun süre bekletilmesi sa¤l›k aç›s›ndan uygun
de¤ildir. Nedenini araﬂt›r›n›z.
• Demirden yap›lm›ﬂ eﬂyalar e¤er boyanmazsa k›sa sürede paslan›r. Oysa gümüﬂ
eﬂyalar›n boyanmas› düﬂünülmez, çünkü gümüﬂ demir gibi k›sa sürede paslanmaz.
Bu farkl› özelli¤in nedenini araﬂt›r›n›z.
• Büyük boy bir kuru pili parçalayarak pilin k›s›mlar›n› inceleyiniz.
• Nikelâj, kromaj ve galvanizleme iﬂlemlerinin nas›l yap›ld›¤›n› araﬂt›r›n›z.
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1.1. ELEKTRON ALIﬁ VER‹ﬁ‹ VE REAKS‹YONLARIN TAHM‹N‹
Kimyasal tepkimeler s›ras›nda atomlar›n
elektron da¤›l›mlar› de¤iﬂir. Atomlar›n
elekt-ron da¤›l›m›ndaki de¤iﬂme, en basit
olarak bir atomun elektron vermesi ve bu
elektronun baﬂka bir atom taraf›ndan al›nmas›
ﬂeklinde olur. Bu olaya elektron al›ﬂ veriﬂi ad›
verilir. Resim 1.1’de gerçekleﬂen olay elektron
al›ﬂ veriﬂi ile oluﬂan bir kimyasal tepkimeye
iliﬂkindir. AgNO3 (gümüﬂ nitrat) çözeltisi
renksizdir. Bu çözeltiye bak›rdan (Cu)
yap›lm›ﬂ bir ›zgara yerleﬂtirilmiﬂtir. Bir süre
sonra çözeltinin rengi maviye dönüﬂmüﬂ ve
bak›r ›zgaran›n etraf›n› metalik gümüﬂ (Ag)
kaplam›ﬂt›r. Bu tepkimenin denklemini ﬂöyle
yazabiliriz:
2AgNO3 (suda) + Cu(k) → Cu(NO3)2 (suda) + 2Ag(k)
renksiz çözelti

metalik
bak›r

mavi çözelti

metalik
gümüﬂ

Resim 1.1: AgNO3 çözeltisine bak›r ›zgara yerleﬂtirildi¤inde bir
süre sonra bak›r ›zgaran›n çözeltideki k›sm›nda gümüﬂ (Ag) aç›¤a
ç›kar.

AgNO3 ve Cu(NO3)2 bileﬂikleri iyonik bileﬂiklerdir ve sulu çözeltide iyonlar›na ayr›lm›ﬂ
hâlde bulunurlar. Bu nedenle tepkimenin net iyon denklemini;
2Ag+(suda) + Cu(k) → Cu+2
(suda) + 2Ag(k)
ﬂeklinde yazabiliriz.
Net iyon denklemine göre çözeltideki Ag+ iyonlar› metalik gümüﬂe dönüﬂmüﬂ, çözeltiye
dald›r›lan metalik bak›r ise Cu+2 iyonlar› hâlinde çözeltiye geçmiﬂtir.

?

Ag+ iyonlar› metalik gümüﬂe, metalik bak›r Cu+2 iyonlar›na nas›l dönüﬂür?

Bir atom ald›¤› elektronlar›n say›s› kadar negatif yük, verdi¤i eletronlar›n say›s› kadar
pozitif yük kazan›r. Ag+ iyonunun yüksüz hâle (Ag) gelebilmesi için 1 tane elektron
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almas›, yüksüz Cu atomunun +2 yüklü iyon hâline gelebilmesi için ise 2 tane elekton
vermesi gerekir.
+
Ag
+ e - → Ag(k)
(suda)

+2

Cu(k) → Cu

(suda)

+ 2e-

1 tane Cu atomunun Cu+2 iyonu hâline gelebilmesi için 2 elektron verildi¤inden, bu
2 elektron iki tane Ag+ iyonu taraf›ndan al›n›r. Net iyon denkleminde Ag+ ve Ag
sembollerinin kat say›lar›n›n 2 olmas›n›n nedeni budur.

Bir tepkimede al›nan elektronlar›n say›s›, verilen elektronlar›n say›s›na daima eﬂittir.

Resim 1.1’deki tepkimede gümüﬂün yükü +1’den s›f›ra inmiﬂ, bak›r›n yükü ise s›f›rdan
+2’ye yükselmiﬂtir.

Karﬂ›laﬂt›rma yap›laca¤› zaman serbest hâldeki element atomlar›n›n yükü s›f›r kabul
edilir. Bu nedenle yük de¤eri +1’den s›f›ra azalan gümüﬂ indirgenmiﬂ, yük de¤eri
s›f›rdan +2’ye artan bak›r yükseltgenmiﬂ olarak nitelendirilir.

\
➯
\

Pozitif yüklü bir iyonun elektron alarak yüksüz hâle gelmesine ya da nötr atomun
elektron alarak negatif yüklü iyon hâline gelmesine indirgenme denir. Yüksüz bir
atomun elektron vererek pozitif yüklü iyon hâline gelmesine ya da negatif yüklü bir
iyonun yüksüz hâle gelmesine yükseltgenme denir.

Yükseltgenme ve indirgenme tepkimeleri daima birlikte olur.

Yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerinin bir arada oldu¤u tepkimelere
yükseltgenme -indirgenme tepkimeleri ya da redoks tepkimeleri denir.

Redoks terimi, indirgenme teriminin eﬂ anlaml›s› olan redüksiyon ile yükseltgenme
teriminin eﬂ anlaml›s› olan oksidasyon terimlerinin ilk üç harfi birleﬂtirilerek
türetilmiﬂtir.
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Bir madde yükseltgeniyorsa karﬂ›s›ndaki (elektron verdi¤i) maddeyi indirgiyor demektir. Benzer ﬂekilde indirgenen madde de karﬂ›s›ndaki (elektron ald›¤›) maddeyi
yükseltger.

\

Bir redoks tepkimesinde yükseltgenen maddeye indirgen, indirgenen maddeye de
yükseltgen denir.

➯

Bir maddenin indirgen ya da yükseltgen olarak nitelendirilmesi salt o tepkimeye özgüdür. Örne¤in; Fe+2
iyonu bir tepkimede yükseltgen, baﬂka bir tepkimede ise indirgen olabilir.

Resim 1.1’de gerçekleﬂen redoks tepkimesinde Ag+ iyonu indirgenmiﬂ, yani yükseltgen
olarak davranm›ﬂ, Cu ise yükseltgenmiﬂ, yani indirgen olarak davranm›ﬂt›r.

?

AgNO3 çözeltisine Cu metali dald›r›ld›¤›nda bu iki madde aras›nda bir redoks
tepkimesinin gerçekleﬂti¤ini biliyorsunuz. Peki Cu(NO3)2 çözeltisine Ag metali
dald›r›l›rsa bu iki madde aras›nda bir redoks tepkimesi gerçekleﬂir mi?

Yükseltgenme e¤ilimi büyük olan bir maddenin indirgenme e¤ilimi küçüktür.

Ayn› ortamda hem Cu+2 hem de Ag+ iyonlar› varsa öncelikle Ag+ iyonu indirgenir.

\

Metallerin yükseltgenme e¤ilimlerinin ba¤›l büyüklü¤üne göre s›ralan›ﬂ›na aktiflik
s›ras› denir.

ﬁema 1.1’de baz› metaller için aktiflik s›ras› verilmiﬂtir.

➯

Hidrojen sulu çözeltilerde H+ iyonu ﬂeklinde, metaller gibi pozitif iyon hâlinde bulundu¤undan metallerin
aktiflik s›ras›nda gösterilir.
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Aktiflik s›ras› yard›m›yla sulu çözeltide baz›
tepkimelerin kendili¤inden gerçekleﬂmeyece¤i
öngörülebilir.

ÖRNEK : Aﬂa¤›daki tepkimelerin kendili¤inden gerçekleﬂip gerçekleﬂmeyece¤ini
yorumlay›n›z. Gerçekleﬂen tepkimelerin net
iyon denklemini yaz›n›z.
+2

I. Ni

(suda)
+

II. H

(suda)
+

III. 3H

+ Mg(k) →

K
Ca
Na
Mg
Al
Mn
Zn
Cr
Fe
Co
Ni
Pb
H2
Cu
Ag
Au

‹ndirgen özellik artar.

Aktiflik s›ras›na göre üstte bulunan (daha
aktif) element, altta bulunan (daha az aktif)
elementin iyonunu elementel hâle indirger,
kendisi iyon hâline yükseltgenir.

Yükseltgenme e¤ilimi (aktiflik) artar.
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+ Au(k) →

(suda)

ﬁema 1.1 : Metallerin aktiflik s›ras›

+ Al(k) →

ÇÖZÜM : ﬁema 1.1’e göre Mg, Ni’den daha aktif bir metaldir. Bu nedenle kendisi
Mg+2 iyonu hâline yükseltgenirken Ni+2 iyonunu metalik Ni’e indirger.
+2

I. Ni

(suda)

+ Mg(k) → Ni(k) + Mg

+2
(suda)

ﬁema 1.1’e göre Au, aktifli¤i en az olan elementtir, yani yükseltgenme e¤ilimi en
düﬂüktür. Dolay›s›yla Au metali elementel hâlde kalma e¤ilimindedir ve tepkime
kendili¤inden gerçekleﬂmez.
+
II. H
+ Au(k) → Tepkime gerçekleﬂmez.
(suda)

Asitlerin alt›na (Au) etki etmemesinin nedeni alt›n›n aktif bir metal olmay›ﬂ›d›r.
ﬁema 1.1’e göre Al, hidrojene göre aktif bir metaldir ve kolayca Al+3 iyonu hâline
yükseltgenir. Bu s›rada H+ iyonu da elementel hâle (H2 gaz› hâline) indirgenir.
+

+3

+ Al(k) → 3 H2 (g) + Al
(suda)
(suda)
2
Alüminyum aktif bir metal oldu¤u için, piﬂirilmiﬂ yemeklerin suyunda bulunan
iyonlarla redoks tepkimesi verebilir ve bu s›rada sa¤l›¤a zararl› maddeler
oluﬂa-bilir. Bu nedenle alüminyumdan yap›lm›ﬂ kaplarda uzun süre yemek
bekletilmemelidir.

III. 3H

Ametallerin aktiflik s›ras›n› elementin elektron alma yani indirgenme e¤iliminin büyüklü¤ü belirler. En aktif ametal flüordur. Dolay›s›yla flüor en kolay indirgenen ametaldir.
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F2
Cl2
O2
Br2
I2
H2

Yükseltgen özellik
artar.

Aktiflik hem metaller için hem de ametaller
için tepkimeye girme iste¤inin bir ölçüsüdür.
Nötr metal atomu ne denli kolay pozitif yüklü
iyon oluﬂturuyorsa o denli aktif metaldir.
Nötr ametal atomu ne denli kolay negatif
yüklü iyon oluﬂturuyorsa o denli aktif
ametaldir.

‹ndirgenme e¤ilimi
(aktiflik) artar.

ﬁema 1.2’de baz› ametaller için aktiflik s›ras› görülmektedir.

ﬁema 1.2 : Ametallerin aktiflik s›ras›

1.2. YÜKSELTGENME BASAMAKLARI
Redoks tepkimelerinde al›nan-verilen elektron say›lar›n› ve hangi maddelerin yükseltgendi¤ini ya da indirgendi¤ini saptamak için yükseltgenme basama¤› kavram› kullan›l›r.

Yükseltgenme basama¤› (YB), bir element atomunun yükseltgenme ya da indirgenme
sonucu sahip oldu¤u ya da sahip olmuﬂ göründü¤ü elektrik yüküdür.
Element atomlar›n›n yükseltgenme basama¤›n› belirlemek için birtak›m kurallar›n
bilinmesi gerekir.
Kural 1 : Serbest hâldeki element atomlar›n›n yükseltgenme basama¤› s›f›rd›r.
ÖRNEK : Fe, Zn, Ag, H2, O2, Cl2, P4, S8 gibi elementlerin atomlar› s›f›r yükseltgenme
basama¤›ndad›r.
Kural 2 : Tek atomdan oluﬂan iyonun yükseltgenme basama¤› o iyonun yükünün
de¤erine eﬂittir.
ÖRNEK : Fe+3 iyonunda demirin yükseltgenme basama¤› +3’tür.
Cl- iyonunda klorun yükseltgenme basama¤› -1’dir.
Kural 3 : ‹ki ya da daha çok atomdan oluﬂmuﬂ iyonlarda iyonu oluﬂturan atomlar›n
yükseltgenme basamaklar›n›n toplam› o iyonun yüküne eﬂittir.
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ÖRNEK : OH- iyonu için, YBo + YBH = -1 yaz›l›r.
S2O-2
3 iyonu için, 2YBS + 3YBO = -2 yaz›l›r.
NH+4 iyonu için, YBN + 4YBH = +1 yaz›l›r.

Kural 4 : Bir bileﬂi¤i oluﬂturan atomlar›n yükseltgenme basamaklar›n›n toplam› s›f›rd›r.
ÖRNEK : KMnO4 bileﬂi¤i için, YBK + YBMn + 4YBO = 0 yaz›l›r.
Na2CrO4 bileﬂi¤i için, 2YBNa + YBCr + 4YBO = 0 yaz›l›r.
Kural 5 : Periyodik cetvelin 1A grubundaki elementlerin atomlar› bileﬂiklerinde daima
+1 yükseltgenme basama¤›nda bulunur.

1A grubundaki elementler içinde en çok karﬂ›laﬂaca¤›n›z Na ve K elementleridir.

Kural 6 : Periyodik cetvelin 2A grubundaki elementlerin atomlar› bileﬂiklerinde daima
+2 yükseltgenme basama¤›nda bulunur.

2A grubundaki elementler içinde en çok karﬂ›laﬂaca¤›n›z Mg, Ca ve Ba’dur.

Kural 7 : Hidrojenin yükseltgenme basama¤› metal hidrürler d›ﬂ›nda +1’dir. Ancak
hidrojen bir metal ile bileﬂik oluﬂturmuﬂsa yükseltgenme basama¤› -1’dir.
ÖRNEK : NH3 bileﬂi¤inde,

YBH = +1

H2O bileﬂi¤inde,

YBH = +1

HCl bileﬂi¤inde,

YBH = +1

NaH bileﬂi¤inde,

YBH = -1

CaH2 bileﬂi¤inde,

YBH = -1’dir.

Kural 8 : Oksijenin bileﬂiklerindeki yükseltgenme basama¤› ço¤unlukla -2’dir. Ancak
peroksitlerde oksijenin yükseltgenme basama¤› -1’dir.
ÖRNEK : H2O (su) bileﬂi¤inde,
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YBO = -2

Na2O (sodyum oksit) bileﬂi¤inde,

YBO = -2

H2O2 (hidrojen peroksit) bileﬂi¤inde,

YBO = -1

Na2O2 (sodyum peroksit) bileﬂi¤inde,

YBO = -1

K‹MYA 5

Kural 9 : Flüor (F) tüm bileﬂiklerinde -1 yükseltgenme basama¤›nda bulunur.
Kural 10 : Klor (Cl), brom (Br) ve iyot (I) metallerle oluﬂturduklar› bileﬂiklerde -1
yükseltgenme basama¤›nda bulunur.
ÖRNEK : KBr, CaBr2 ve FeBr3 bileﬂiklerinde YBBr = -1’dir.

➯

Cl, Br ve I, H d›ﬂ›ndaki ametallerle oluﬂturdu¤u bileﬂiklerde de¤iﬂik pozitif yükseltgenme basamaklar›nda
bulunabilir.

Kural 11 : Kükürt (S) metallerle ve hidrojenle oluﬂturdu¤u bileﬂiklerde -2 yükseltgenme
basama¤›nda bulunur.
ÖRNEK : Na2S, FeS ve Fe2S3 bileﬂiklerinde YBS = -2’dir.

➯

S, H d›ﬂ›ndaki ametallerle oluﬂturdu¤u bileﬂiklerde de¤iﬂik pozitif yükseltgenme basamaklar›nda
bulunabilir.

Kural 12 : Azot (N) ve fosfor (P) metallerle ve hidrojenle oluﬂturduklar› bileﬂiklerde
-3 yükseltgenme basama¤›nda bulunur.
ÖRNEK : K3N

➯

bileﬂi¤inde,

YBN = -3’tür.

Mg3P2 bileﬂi¤inde,

YBP = -3’tür.

NH3

YBN = -3’tür.

bileﬂi¤inde,

N ve P, H d›ﬂ›ndaki ametallerle oluﬂturdu¤u bileﬂiklerde de¤iﬂik pozitif yükseltgenme basama¤›nda
bulunabilir.

Bu kurallar› dikkate alarak çok atomlu bir iyondaki ya da bir bileﬂikteki atomlar›n
yükseltgenme basama¤›n› bulabiliriz.
ÖRNEK : Cr2O-2
7 iyonunda Cr atomunun yükseltgenme basama¤› kaçt›r?

ÇÖZÜM : 2YBCr + 7YBO = -2 (Kural 3’e bak›n›z.)
2YBCr + 7(-2) = -2 (Kural 8’e bak›n›z.)
2YBCr + (-14) = -2
2YBCr = -2 + 14 ⇒ 2YBCr = +12 ⇒ YBCr = +6
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ÖRNEK : H2PO-4 iyonunda fosforun yükseltgenme basama¤› kaçt›r?

ÇÖZÜM : 2YBH + YBP + 4YBO = -1 (Kural 3’e bak›n›z.)
2(+1) + YBP + 4(-2) = -1 (Kural 7 ve kural 8’e bak›n›z.)
+2 + YBP + (-8) = -1
YBP - 6 = -1
YBP - 6 = -1 + 6
YBP = +5 (Kural 12’deki uyar›ya bak›n›z.)
ÖRNEK : Na2SO4 bileﬂi¤inde S atomunun yükseltgenme basama¤› kaçt›r?
ÇÖZÜM : 2YBNa + YBS + 4YBO = 0 (Kural 4’e bak›n›z.)
2(+1) + YBS + 4(-2) = 0 (Kural 5 ve kural 8’e bak›n›z.)
+2 + YBS - 8 = 0
YBS - 6 = 0
YBS = +6 (Kural 11’deki uyar›ya bak›n›z.)
ÖRNEK : Ca(ClO3)2 bileﬂi¤inde Cl atomunun yükseltgenme basama¤› kaçt›r?
ÇÖZÜM : YBCa + 2(YBCl + 3YBO) = 0 (Kural 4’e bak›n›z.)
+2 + 2 [YBCl + 3(-2)] = 0 (Kural 6 ve kural 8’e bak›n›z.)
+2 + 2 (YBCl - 6) = 0
+2 + 2YBCl - 12 = 0
2YBCl - 10 = 0
2YBCl = +10
YBCl = +5 (Kural 10’daki uyar›ya bak›n›z.)
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1.3. YARI REAKS‹YON KAVRAMI VE STANDART P‹L

?

AgNO3 çözeltisinde Cu metali
dald›r›ld›¤›nda gümüﬂ metalinin aç›¤a
ç›kt›¤›n› görmüﬂtünüz. Yükseltgenme
e¤ilimi daha büyük olan metalin,
yükseltgenme e¤ilimi daha küçük olan
me-talin iyonunu elementel hâle
indirgedi¤ini de ö¤renmiﬂ bulunuyorsunuz.
Bir redoks tepkimesinde indirgenme ve
yükseltgenme tepkimeleri birbirinden
fiziksel olarak ayr›l›p birbirleriyle
temaslar› iletken telle sa¤lan›rsa ne olur?

Resim 1.2 : Limon pili

Yükseltgenme ve indirgenme tepkimeleri fiziksel olarak birbirinden ayr›l›p temaslar›
uygun ﬂekilde sa¤lan›rsa elektrik ak›m› elde edilir. Bu ﬂekilde elektrik ak›m› elde edilen
düzene¤e ise elektrokimyasal pil denir. Resim 1.2’de gördü¤ünüz limon pili basit bir
elektrokimyasal pildir. Limona bir çinko (soldaki) levha, bir de bak›r (sa¤daki) levha
dald›r›lm›ﬂt›r. Levhalar iletken kablolarla birbirine ba¤lanm›ﬂt›r. ‹letken tellerin aras›na
ise bir voltmetre (gerilimölçer) yerleﬂtirilmiﬂtir. Görüldü¤ü gibi voltmetrenin ibresi
s›f›rdan farkl› bir de¤eri göstermektedir. Bu durum limonla haz›rlanan resimdeki
düzenekte elektrik ak›m› oluﬂtu¤unun kan›t›d›r.
Elektrokimyasal pillerin düzenekleri limon piline benzetilebilir. Bir elektrokimyasal
pilde metal çubuklar ya da metal levhalar, o metalin iyonunu içeren çözeltilere
bat›r›lm›ﬂt›r (ﬁekil 1.1).

ﬁekil 1.1 : Zn ve Cu’dan oluﬂturulan bir elektrokimyasal pil (ﬂematik gösterim)
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\
\

Metal levha ile metalin iyonunu içeren çözelti sistemine yar› pil denir.
Yar› pillerden birinde yükseltgenme olurken di¤erinde indirgenme olur.
Çözeltiye bat›r›lan metal levhaya elektrot ad› verilir.
Yar› piller birbirinden fiziksel olarak ayr›d›r. Yani indirgenme ve yükseltgenme
tepkimeleri farkl› ortamlarda gerçekleﬂir. Ancak indirgenme ve yükseltgenmenin ayn›
anda olmas›n› sa¤layan iki farkl› ba¤lant› vard›r. Elektrotlar birbirlerine iletken tel
arac›l›¤›yla ba¤l›d›r. Çözeltiler aras›ndaki ba¤lant›y› ise tuz köprüsü sa¤lar.
Tuz köprüsü haz›rlamak için bir tuzun çözeltisi U borusuna doldurulur. Sonra
çözeltiyle dolu U borusu ters çevrilerek yar› pillere dald›r›l›r ve tuz çözeltisinin kaplara
boﬂalmamas› için U borusunun uçlar›na pamuk t›kaçlar tak›l›r.

?
\

Elektrokimyasal pil nas›l çal›ﬂ›r? Hangi yar› pilde yükseltgenme hangi yar› pilde
indirgenme olur?
ﬁekil 1.1’deki yar› pillerden birisi Zn ve Zn+2 iyonu di¤eri Cu ve Cu+2 iyonu içerir.
Hangi yar› pilde yükseltgenme olaca¤›n› öngörmek için metallerin yükseltgenme
e¤ilimleri (aktiflikleri) karﬂ›laﬂt›r›l›r. Hangi metal daha aktifse o metal yükseltgenir ve o
yar› pilde yükseltgenme olur. Yükseltgenme e¤ilimi (aktifli¤i) daha küçük olan metalin
oluﬂturdu¤u yar› pilde ise indirgenme olur.
Yükseltgenmenin oldu¤u elektroda anot, indirgenmenin oldu¤u elektroda katot ad›
verilir.
ﬁekil 1.1’deki elektrokimyasal pilde anot, Zn elektrottur. Yani Zn elektrodun
oluﬂturdu¤u yar› pilde Zn yükseltgenir. Çünkü Zn, Cu’dan daha aktif bir metaldir.
Yükseltgenme tepkimesinin denklemini ﬂöyle yazabiliriz:
Zn(k) → Zn

+2
(suda)

+ 2e-

Elektrotlar ve çözeltiler iletken tellerle ve tuz köprüsüyle birbirine ba¤lan›nca Zn
elektrottaki Zn atomlar› 2 elektron vererek Zn+2 iyonuna yükseltgenir. Zn atomlar›n›n
verdi¤i elektronlar iletken telden geçerek Cu elektroda ulaﬂ›r. Cu elektrottan çözeltiye
gelen elektronlar Cu+2 iyonlar› taraf›ndan al›n›r ve böylece Cu+2 iyonlar› metalik Cu’a
indirgenir.
Cu+2
+ 2e- → Cu(k)
(suda)
Anot yar› tepkimesi Zn/Zn+2, katot yar› tepkimesi Cu+2/Cu ﬂeklinde ﬂematik olarak
gösterilir.
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Zn/Zn+2 yar› pilinde Zn+2 oluﬂtu¤u için pozitif yük fazlal›¤›, Cu+2 /Cu yar› pilinde Cu+2
harcand›¤› için negatif yük fazlal›¤› (pozitif yüklü Cu+2 iyonunun indirgenmesinden
dolay›) oluﬂur. Bunun sonucu olarak her iki yar› pilde de pozitif yük say›s› ile negatif yük
say›s› eﬂitli¤i bozulur.
Yar› pillerde bozulan yük denkli¤i tuz köprüsü taraf›ndan giderilir. Bunun için tuz
köprüsündeki (-) yüklü iyon N O 3- anoda, (+) yüklü iyon (K+) da katoda do¤ru gider.
Yük denkli¤i, tuz köprüsündeki iyonlar›n katoda ve anoda do¤ru göç etmeleriyle
sa¤lan›nca devre tamamlanm›ﬂ olur. Devre tamamland›¤› için de elektronlar›n ak›ﬂ›
sürekli olur ve elektrik ak›m› elde edilir. Yani pil çal›ﬂ›r.
Elektronlar›n ak›ﬂ› daima anottan katoda do¤rudur.
Elektrokimyasal pilde gerçekleﬂen redoks tepkimesinin denklemi anot ve katot yar›
pillerinde gerçekleﬂen yar› tepkimelerin denklemlerinin toplanmas›yla elde edilir.
Anot yar› tepkimesi : Zn(k) → Zn

+2
(suda)

+ e-

+2

Katot yar› tepkimesi : Cu
+ e - → Cu(k)
+
+ (suda)
+2
+2
Pil tepkimesi
: Zn(k) + Cu
→ Zn
(suda)

(suda)

+ Cu(k)

Zn-Cu pili, Zn / Zn+2 // Cu+2 / Cu ﬂeklinde ﬂematik olarak gösterilir. Pil ﬂemas›nda önce
anot yar› pili, sonra katot yar› pili ﬂematik olarak yaz›l›r, // iﬂareti ise tuz köprüsünü
simgeler.

\

Çal›ﬂma ilkesini ö¤rendi¤iniz elektrokimyasal pillere galvanik pil ya da volta pili
denir.
Elektrokimyasal pillerle ilk çal›ﬂmalar Luigi Galvani (Luici Galvani,1737-1798) ve
Alessandro Volta (Alesandro Volta, 1745-1827) adl› ‹talyan bilim adamlar› taraf›ndan
yap›lm›ﬂt›r.
Standart Pil ve Gerilimi
Elektrokimyasal pillerde elektronlar›n anottan katoda do¤ru ak›ﬂ›n›n nedeni elektrotlar
aras› gerilim fark›d›r.
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Bir yar› pildeki metal çubuk ile metal çubu¤un içinde bulundu¤u çözelti aras›nda çok
küçük bir negatif yük yo¤unlu¤u fark› vard›r. Bu fark elektrot gerilimi denilen
özelli¤e yol açar.
Herhangi bir elektrodun gerilimini ölçmek olanaks›zd›r. Bu nedenle standart hidrojen
elektrot (SHE), karﬂ›laﬂt›rma elektrodu olarak seçilmiﬂ ve SHE’un gerilimi s›f›r kabul
edilmiﬂtir.
SHE, 25 °C’ta H+ iyonu deriﬂimi 1M olan asit çözeltisine 1 atm bas›nçtaki H2 gaz›n›n
gönderilmesiyle elde edilir. SHE’ta metal olarak ortamdaki maddelerle etkileﬂmeyen
plâtin, grafit vb. maddeler kullan›l›r.
Herhangi bir elektrodun gerilimini ölçmek için bu elektrotla oluﬂturulmuﬂ yar› pil SHE
ile ba¤lanarak bir volta pili elde edilir (ﬁekil 1.2).

ﬁekil 1.2 : Bak›r ve SHE ile oluﬂturulmuﬂ bir volta pili

ﬁekil 1.2’deki volta pilinde hangi elektrodun anot, hangi elektrodun katot olaca¤› ﬁema
1.1’deki aktiflik s›ras›na bak›larak saptan›r. Hidrojenin yükseltgenme e¤ilimi bak›r›n
yükseltgenme e¤iliminden daha büyük oldu¤una göre hidrojen yükseltgenecektir; yani
SHE anottur. Di¤er yar› pilde ise indirgenme olacakt›r. Öyleyse ﬁekil 1.2’deki volta
pilinde anot ve katot yar› tepkimelerinin ve pildeki net tepkimenin denklemi ﬂöyle yaz›l›r:
Anot :

H2(g) → 2H

Katot :

Cu

+2

+
(suda)

+ 2e- → Cu(k)

(suda)
+2

P‹L : H2(g) + Cu

(suda)

→ 2H

Bu pilin ﬂemas› da ﬂöyle yaz›l›r:
H2 / 2H+ // Cu+2 / Cu
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+ 2e-

+
(suda)

+ Cu(k)
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\

Bir volta pilinde voltmetre ile ölçülen gerilime pil gerilimi denir. Pil gerilimi E
harfiyle gösterilir.
S›cakl›k 25°C, çözelti deriﬂimleri 1M ve bas›nç 1 atm ise elektrotlara standart
elektrot, pile standart pil, ölçülen de¤ere ise standart pil gerilimi denir.
Standart gerilimler E° sembolüyle gösterilir.
Bir pilin gerilimi anot ve katot gerilimlerinin toplam›na eﬂittir.
E

o
P‹L

=E

o
Anot

+E

o
Katot

ﬁekil 1.2’deki volta pilinde anot SHE’dir ve gerilimi s›f›r kabul edildi¤i için;
E

o
P‹L

= 0 +E

o
Katot

⇒ E

o
P‹L

=E

o
Katot

yaz›labilir.

Görüldü¤ü gibi bu pilin gerilimi bak›r›n indirgenme gerilimine eﬂittir.
E¤er SHE ve Zn ile bir volta pili oluﬂturulursa; volta pilinde yükseltgenme e¤ilimi
hidrojeninkinden daha büyük olan çinko yükseltgenecektir. Dolay›s›yla SHE bu kez
katot olarak iﬂlev görecektir.
+2
Anot : Znk → Zn
+ 2eKatot :

2H

(suda)
-

+

+ 2e → H2(g)

(suda)
+

P‹L : Zn(k) + 2H

(suda)

→ Zn

+2
(suda)

+ H2(g)

Bu pilin gerilimi, SHE’nin gerilimi s›f›r oldu¤u için çinkonun yükseltgenme gerilimine
eﬂittir.
E
E
E

o
P‹L
o
P‹L
o
P‹L

=E
=E
=E

o
Anot
o
Anot
o

+E

o
Katot

+0

Anot

Görüldü¤ü gibi elektrot gerilimleri bilinmeyen yar› pillerle oluﬂturulmuﬂ bir volta
pilinde, anot ve katodun saptan›ﬂ› aktiflik s›ras›na göre yap›lmaktad›r.
Bir volta pilinde aktif metal daima anottur ve yükseltgenir.

?

Bir volta pilinde elektrodun anot ya da katot olaca¤› sadece aktiflik s›ras›na bak›larak
m› belirlenebilir?
E¤er volta pilini oluﬂturan elektrotlar›n gerilimleri biliniyorsa aktiflik s›ras›n›
kullanmaya gerek yoktur.
Birçok elektrodun SHE ile ﬁekil 1.2 ve ﬁekil 1.3’teki gibi düzenek kurulmak suretiyle
standart gerilimleri hesaplanm›ﬂt›r.
Çizelge 1.1’de baz› yar› pillerin indirgenme gerilimleri verilmiﬂtir.
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‹ndirgenme Yar› Tepkimesi
+

K

(suda)
+2

Ca

+ e- → K(k) .............................................................. -2
+ 2e- → Ca(k) ......................................................... -2

(suda)
+

Na

E° (volt)

+ e- → Na(k) ........................................................... -2

(suda)
+2

Mg

+ 2e- → Mg(k) ....................................................... -2,37

Al

+ 3e- → Al(k) .......................................................... -1,66

(suda)
+3
(suda)
+2

Mn

+ 2e- → Mn(k) ....................................................... -1,18

Zn

+ 2e- → Zn(k) ......................................................... -0,76

(suda)
+2

(suda)
+3

Cr

+ 3e- → Cr(k) .......................................................... -0,74

Fe

+ 2e- → Fe (k) ......................................................... -0,44

(suda)
+2
(suda)
+2

Co

+ 2e- → Co(k) ......................................................... -0,28

Ni

+ 3e- → Ni(k) .......................................................... -0,25

(suda)
+2
(suda)
+2

Pb

(suda)
+

+ 2e- → Pb(k) ......................................................... -0,13

2H

+ 2e- → H2(g) ........................................................ 0,00

Cu

+ 2e- → Cu(k) .......................................................... +0,34

(suda)
+2
(suda)
+

Ag
Au

(suda)
+3
(suda)

+ e - → Ag(k) ......................................................... +0,80
+ 3e- → Au(k) ....................................................... +1,50

Çizelge 1.1 : Baz› yar› pillere iliﬂkin standart indirgenme gerilimleri
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ÖRNEK : Aﬂa¤›da ﬂekli verilen elektrokimyasal pilin 25 °C’ta gerilimi kaç volttur?
V
3

3 2

3

ÇÖZÜM : Pilin gerilimini bulmak için öncelikle hangi elektrodun anot ve katot
oldu¤unu belirlememiz gerekir. Bu amaçla Pb ve Ag metallerinin indirgenme yar›
tepkimelerini yaz›p karﬂ›laﬂt›rma yapmam›z gerekir. Çizelge 1.1’deki elektrot
gerilimlerini kullanabiliriz.
Pb

+2
(suda)
+

Ag

(suda)

+ 2e- → Pb(k)

E o = -0,13 V

+ e - → Ag(k)

E o = +0,80 V

Bir pilde indirgenme gerilimi büyük olan metal iyonu indirgenir, yükseltgenme
gerilimi büyük olan metal ise yükseltgenir.
+0,80 > -0,13 oldu¤u için Ag+ iyonu indirgenir. Baﬂka bir deyiﬂle Ag elektrot katottur.
Bu durumda Pb elektrot da anot olarak iﬂlev görür. Anotta yükseltgenme oldu¤u için
Pb+2 / Pb yar› pilinin denklemi ters çevrilir.

Bir yar› pilin denklemi ters çevrildi¤inde E° de¤erinin iﬂareti de¤iﬂtirilir (Pb+2 / Pb
yar› pilinin gerilimi -0,13 V, Pb / Pb+2 yar› pilinin gerilimi +0,13 V’tur.)
Anot : Pb (k) → Pb

+2
(suda)

+ 2e-

E o = +0,13 V

Anot ve katot elektrotlar tespit edildikten sonra pil tepkimesinin denklemi yaz›labilir ve
pilin gerilimi hesaplanabilir.
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Pb (k)

→ Pb+2
+ 2e (suda)

Katot : 2Ag+

+ 2e- → 2Ag(k)

Anot :

(suda)

+

P‹L : Pb (k) +

2Ag+(suda)

→

Pb+2
(suda)

E

+ 2Ag

+

E
E
E
E

o
A
o
K
o
Pil
o
Pil
o
Pil

= +0,13 V
= +0,80 V
=E

o
A

+E

o
K

=+0,13 +0,80
= +0,93 V

Al›nan-verilen elektron say›s›n›n eﬂit olmas› için anot ya da katot yar› tepkimesi
herhangi bir tam say›yla çarp›labilir veya herhangi bir tam say›ya bölünebilir.
Örnekte 1 mol Pb 2 mol e- verdi¤i hâlde, 1 mol Ag+ 1 mol e- alabilmektedir. Al›nan
elektron say›s›n›n verilen elektron say›s›na eﬂit olabilmesi için katot yar› tepkimesi 2 ile
çarp›lm›ﬂt›r.

Bir denklemin herhangi bir say›yla çarp›lmas› ya da herhangi bir say›ya bölünmesi
E° ›n de¤erini de¤iﬂtirmez.

E

o

de¤eri için üç de¤iﬂik durum söz konusudur :

Pil

1. E

o
Pil

> 0 ise yani E

o
Pil

de¤eri pozitifse, denklemi yaz›lan redoks tepkimesi

kendi-li¤inden gerçekleﬂiyor demektir. Tepkime kendili¤inden gerçekleﬂti¤i için pil
çal›ﬂ›r yani, elektrik ak›m› üretilir.
2. E

o
Pil

= 0 ise

redoks tepkimesi dengeye ulaﬂm›ﬂ demektir. Redoks tepkimesi

den-geye ulaﬂt›¤› için elektrik ak›m› üretilemez. Bu durum, pilin bitti¤i ﬂeklinde de
yorumlanabilir.
3. E

o
Pil

< 0 ise yani E

o
Pil

de¤eri negatifse, denklemi yaz›lan redoks tepkimesi

kendi-li¤inden gerçekleﬂmiyor demektir. Tepkime kendili¤inden gerçekleﬂmedi¤i için
pil çal›ﬂmaz, elektrik ak›m› üretilemez. Bu durum, pilin anot ve katot elektrotlar›n›n
yanl›ﬂ seçilmesi sonucu ortaya ç›kar.
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ÖRNEK : Aﬂa¤›da ﬂemalar› verilen elektrokimyasal pillerden elektrik ak›m› elde edilip
edilemeyece¤ini belirleyiniz (Çizelge 1.1’i kullan›n›z.).
a) Al / Al+3 // Zn+2 / Zn

b) Au / Au+3 // Cr+3 / Cr

ÇÖZÜM : Elektrik ak›m› elde etmek için pilin çal›ﬂmas›, pilin çal›ﬂmas› için tepkimenin kendili¤inden gerçekleﬂmesi, bunun için de E

o
Pil

de¤erinin pozitif olmas› gere-

kir. Öyleyse ﬂemaya göre yar› pil tepkimelerinin denklemlerini ayr› ayr› yaz›p bunlar›n
E o de¤erlerini toplayarak E
a) Anot :
Katot :

de¤erini bulmam›z gerekir.

Pil

+3

2/Al(k) → Al

(suda)

3/Zn

+
Pil

o

+2

o

+ 3e-

E = +1,66 V

-

+ 2e → Zn(k)

(suda)
+2

: 2Al(k) +3Zn

+3

(suda)

→ Al

(suda)

E
+ Zn(k)

E
E
E

E

o
Pil

A
o
K
o

Pil
o
Pil
o
Pil

= -0,76 V
o

o

A

K

=E +E

= +1,66 +(-0,76)
= +0,90 V

> 0 oldu¤u için pil tepkimesi kendili¤inden gerçekleﬂir. Dolay›s›yla elektrik

ak›m› elde edilir.
b) Anot :
Katot :
+
Pil

Au(k) → Au
+3

Cr

(suda)

: Au(k) +Cr

+3
(suda)

o

+ 3e-

E = -1,50 V

-

+ 3e → Cr(k)
+3
(suda)

→ Au

+3
(suda)

E
+ Cr(k)

E
E
E

E

o
Pil

A
o
K
o

Pil
o
Pil
o
Pil

= -0,74 V
o

o

A

K

=E +E

= -1,50 +(-0,74)
= -2,24 V

< 0 oldu¤u için pil tepkimesi kendili¤inden gerçekleﬂmez. Dolay›s›yla elektrik

ak›m› elde edilemez. E¤er Au elektrot katot, Cr elektrot anot olsayd› yani pilin
ﬂemas› Cr / Cr+3 // Au+3 / Au ﬂeklinde olsayd› E

o
Pil

+2,24 olurdu ve pil çal›ﬂ›rd›.
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Deriﬂim Pilleri

\

Elektrokimyasal pillerin gerilimi;
s›cakl›k, deriﬂim, bas›nç vb. faktörlerden etkilenir. Deriﬂim pilleri de
çözelti deriﬂimlerinin pil gerilimine etkisindenhareketle geliﬂtirilmiﬂtir.

V

Ayn› elektrotlar›n kullan›ld›¤›
ancak anot ve katot çözeltilerinin deriﬂimleri farkl› olan
elektrokimyasal pillere deriﬂim
pili denir.

3 2

3 2

ﬁekil 1.3 : Pb elektrotlarla haz›rlanm›ﬂ
deriﬂim pili

ﬁekil 1.3’te Pb elektrotlarla
haz›rlanm›ﬂ bir deriﬂim pili
görülmektedir. Deriﬂim pilinde
deriﬂimi küçük olan çözeltiye
dald›r›lan elektrot anot, deriﬂimi
büyük olan çözeltiye dald›r›lan
elektrot katottur.

Pil çal›ﬂ›rken anot çözeltisinin deriﬂimi artar, katot çözeltisinin deriﬂimi azal›r. Her iki
kaptaki çözeltilerin deriﬂimleri eﬂit olunca elektrik ak›m› üretilemez. ﬁekil 1.3’teki
deriﬂim pilindeki olaylar›n denklemleri ﬂöyle yaz›l›r:
Anot :

Pb(k) → Pb
+2

Katot :
+

Pb

Pil

Pb

:

(suda)
+2
(suda)

+2
(suda)

(0,01 M) + 2e-

(0,1 M) + 2e → Pb(k)
(0,1 M) → Pb

+2
(suda)

(0,01 M)

o

E = x volt
E
E
E

Bu pilin ﬂemas› da ﬂöyle gösterilir:
Pb / Pb+2 (0,01 M) // Pb+2 (0,1 M) / Pb
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A
o
K
o

Pil
o
Pil

= y volt
o

o

A

K

=E +E

= (x+y) volt
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ÖRNEK : Aﬂa¤›da pil ﬂemalar› verilen elektrokimyasal pillerden hangisi deriﬂim pili
olarak çal›ﬂ›r ve elektrik ak›m› elde edilir?
I. Zn / Zn+2 (0,1 M) // Sn+2 (0,01 M) / Sn
II. Zn / Zn+2 (0,1 M) // Zn+2 (0,01 M) / Zn
III. Al / Al+3 (0,1 M) // Al+3 (0,5 M) / Al

ÇÖZÜM
I. ﬂemada verilen pil bir elektrokimyasal pildir ve elektrik elde edilir ancak;
elektrotlar farkl› oldu¤u için (çinko ve kalay) deriﬂim pili de¤ildir.
II. ﬂemada verilen bir deriﬂim pilidir ancak; pil ﬂemas› yanl›ﬂ yaz›lm›ﬂt›r. Çünkü
deriﬂim pilinde anot çözeltisinin deriﬂimi katot çözeltisinin deriﬂiminden küçük olmak
zorundad›r. Pil ﬂemas› yanl›ﬂ yaz›ld›¤› için E°in de¤eri negatif ç›kar.
III. ﬂemada verilen bir deriﬂim pilidir ve elektrik ak›m› elde edilir.

1.4. DENKLEMLER‹N DENKLEﬁT‹R‹LMES‹
Basit tepkime denklemlerinin denkleﬂtirilmesini daha önceki s›n›flarda ö¤rendiniz (Lise
Kimya 2, Bölüm 2). Redoks tepkimelerini denkleﬂtirmek için ise burada iki farkl›
yöntem ö¤reneceksiniz.

1.5. a. De¤erlik Metodu
De¤erlik yöntemiyle redoks tepkimelerini denkleﬂtirmek için elementlerin yükseltgenme
basamaklar›n› bilmek ya da hesaplamak gerekir. Bu yönteme yükseltgenme basama¤›
yöntemi de denilmektedir.
NOT : Devam etmeden önce bu bölümün “1.2. YÜKSELTGENME BASAMAKLARI” bölümündeki bilgileri ö¤rendi¤inizden emin olunuz.
Bu yöntem, çeﬂitli iﬂlem basamaklar›n›n ad›m ad›m uygulanmas› esas›na dayan›r. ﬁimdi
bir redoks tepkimesini örnek alarak denkleﬂtirelim.

ÖRNEK : HNO3 + H2S

→ NO + S + H2O

Yukar›da denklemi verilen redoks tepkimesini denkleﬂtiriniz.
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ÇÖZÜM
Ad›m 1 : Denklemdeki bütün elementlerin yükseltgenme basamaklar› saptan›r ve
bunlar element sembollerinin üstüne yaz›l›r.
+1 +5 -2

+1 -2

H N O3 + H2 S

+2 -2

0

+1 -2

→ N O + S + H2 O

Ad›m 2 : Yükseltgenme basama¤› artan atomlar›n kaç elektron verdi¤i, yükseltgenme
basama¤› azalan atomlar›n kaç elektron ald›¤› denklem üzerinde gösterilir.
3e al›r. (indirgenme)
+5

-2

HNO3 + H2 S

+2

NO

→

0

+

S

+ H2O

2 e verir. (yükseltgenme)

➯

Denklemde H ve O elementlerinin yükseltgenme basamaklar›n›n de¤iﬂmedi¤i görülmektedir.

Ad›m 3 : Al›nan elektron say›s› verilen elektron say›s›na eﬂitlenir. Bunun için
indirgenen-yükseltgenen atomlar›n ya da bu atomlar› içeren bileﬂiklerin sembol veya
formüllerinin önüne kat say›lar konur.

➯

Bu kat say›lar mutlaka tam say›d›r ve mümkün olan en küçük say›lard›r. ‹ﬂlemi, kesirli say›larda toplama
ve ç›karma yaparken uygulanan payda eﬂitleme iﬂlemine benzetebiliriz.

2 x 3e = 6e al›r.
+5

2HNO3 + 3H2 S

+2

→

2NO

+

3 x 2e = 6e verir.
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Ad›m 4 : Denklemde N ve S atomlar›n›n say›sal denkli¤i sa¤land›ktan sonra H ve O
atomlar›n›n say›sal denkli¤i sa¤lan›r. Bunun için girenler ve ürünler k›sm›ndaki H ve O
atomlar›n› saymak gerekir. Girenlerde 8 tane H atomu (2’si HNO3’te, 6’s› 3H2S’te)
vard›r. Ürünlerde de 8 tane H atomu olmas› için H2O formülünün önüne 4 kat say›s›
yaz›lmal›d›r.
2HNO3 + 3H2 S

→ 2NO + 3S + 4H2 O

Ad›m 5 : Di¤er bütün atomlar›n girenlerdeki ve ürünlerdeki say›lar›n› eﬂitledi¤imiz için
O atomlar›n›n da say›sal eﬂitli¤i sa¤lanm›ﬂ olmal›d›r. Gerçekten de girenlerde 6 tane O
atomu (2HNO3’te), ürünlerde de 6 tane O atomu (2’si 2NO’te, 4’ü 4H2O’da) vard›r.
Denkleﬂtirilmiﬂ tepkime denklemi ﬂöyledir:
2HNO3 + 3H2 S

→ 2NO + 3S + 4H2O

Redoks tepkimelerinin ço¤u sulu çözelti ortam›nda gerçekleﬂir. Sulu çözeltide
gerçekleﬂen tepkimelerin denklemleri genellikle iyon denklemi ﬂeklinde yaz›l›r. E¤er
tepkime denkleminde iyonlar›n formül ve sembolleri varsa ortam›n asidik ya da bazik
oluﬂu önemlidir. Çünkü H ve O atomlar›n›n say›sal eﬂitli¤i asidik ve bazik ortamda farkl›
ﬂekilde sa¤lan›r.

b. Asidik Ortam
Asidik ortamda denkleﬂtirme iﬂlemini bir örnek üzerinde uygulayal›m.
ÖRNEK : MnO-4 +H2S → Mn+2 +S8

Redoks tepkimesi asidik ortamda gerçekleﬂti¤ine göre tepkime denklemini
denkleﬂtiriniz.

ÇÖZÜM
Ad›m 1 : Öncelikle denklemde yer alan elementlerin yükseltgenme basamaklar›
saptan›r.
+7 -2

+1 -2

+2

0

MnO-4 + H2S → Mn+2 + S8
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Ad›m 2 : Yükseltgenen ve indirgenen atomlar belirtilir.
5e al›r. (indirgenme)
+7

MnO-4

-2

+2

+ H2S

→

Mn

0

+2

+

S8

2e verir. (yükseltgenme)

➯

H2S’deki bir tane S atomu 2e vererek s›f›r yükseltgenme basama¤›na yükseltgenir. Ancak 1 tane S8
oluﬂabilmesi için -2 yükseltgenme basama¤›ndaki kükürtten 8 tane gerekir. Bu nedenle yükseltgenme
s›ras›nda verilen toplam elektron say›s› 16’d›r. Do¤ru gösterim ﬂöyledir:

5e al›r. (ind.)

+7

-2

+2

MnO-4 + 8H2S

0

Mn+2

→

+

S8

8x2e =16 e verir. (yük.)

Ad›m 3 : Al›nan elektron say›s› verilen elektron say›s›na eﬂit olmal›d›r. Tepkimede;
indirgenme Mn atomlar›n›n 5e almas›yla, yükseltgenme S atomlar›n›n toplam 16e
verilmesiyle gerçekleﬂmektedir. 5 ve 16 say›lar›n›n en küçük ortak kat› 80’dir. Bu
nedenle indirgenen Mn atomlar›, 16 kat say›s›yla, yükseltgenen S atomlar› 5 ile
çarp›lmal›d›r.

16x5e = 80e al›r. (ind.)
+7

-2

16MnO-4 + 40H2S

+2

→

16Mn+2

0

+

5x16e = 80e verir. (yük.)
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Ad›m 4 : Bu ad›ma kadar Mn ve S atomlar›n›n girenlerdeki ve ürünlerdeki say›sal
eﬂitli¤i sa¤land›. ﬁimdi H ve O atomlar›n›n eﬂitli¤ini sa¤layal›m. Girenler k›sm›nda 64
tane O atomu (16MnO4 ) varken ürünlerde O atomu görülmemektedir. Bunun için ürünler k›sm›na 64 H2O yaz›l›r.
16MnO-4 + 40H2S → 16Mn+2 + 5S8 + 64H2O

Ad›m 5 : Girenler k›sm›nda 80 tane H atomu (40 H2S), ürünler k›sm›nda ise 128 tane H
atomu (64 H2O) vard›r. Yani girenler k›sm›nda 128 - 80 = 48 tane H atomu eksiktir. Bu
eksiklik, girenler k›sm›na 48 H+ yaz›larak giderilir.
16MnO-4 + 40H2S + 48H+ → 16Mn+2 + 5S8 + 64H2O
Ad›m 6 : Böylece tüm atomlar›n, tepkimenin girenler ve ürünler k›sm›ndaki say›lar›
eﬂitlenmiﬂ oldu.

\

Bir redoks tepkimesinde atomlar›n girenlerde ve ürünlerde say›ca eﬂit olmas›na
kütle denkli¤i denir.

Ad›m 7 : Kütle denkli¤i sa¤land›ktan sonra yük denkli¤i kontrol edilir.

\

‹yonlu bir redoks tepkimesinde girenlerin iyon yüklerinin toplam›n›n, ürünlerin
iyon yüklerinin toplam›na eﬂit olmas›na yük denkli¤i denir.
Girenlerin yüklerinin toplam› = Ürünlerin yüklerinin toplam›
16 (-1) + 40 (0) + 48 (+1) = 16 (+2) + 5 (0) + 64 (0)
-16 + 48 = +32
+32 = +32
Görüldü¤ü gibi tepkimede yük denkli¤i de sa¤lanm›ﬂt›r. Öyleyse denkleﬂtirme iﬂlemi
do¤ru yap›lm›ﬂt›r.

➯

Bir redoks tepkimesinin do¤ru denkleﬂtirilip denkleﬂtirilmedi¤ini anlamak için önce kütle denkli¤ine,
sonra yük denkli¤ine bak›n›z. E¤er yük denkli¤i sa¤lanmam›ﬂsa iki olas›l›k söz konusudur: Ya
denkleﬂtirme yanl›ﬂt›r ya da denklemdeki maddelerin formüllerinde hata vard›r, kontrol ediniz.

25

K‹MYA 5

c. Bazik Ortam
Bazik ortamda gerçekleﬂen iyonlu redoks tepkimesinin denkleﬂtirilmesini bir örnek
üzerinde uygulayal›m.
ÖRNEK : Al + NO-3 → Al(OH) -4 + NH3
redoks tepkimesi bazik ortamda gerçekleﬂti¤ine göre tepkime denklemini denkleﬂtiriniz.

ÇÖZÜM
Ad›m 1 : Öncelikle denklemde yer alan elementlerin yükseltgenme basamaklar›
saptan›r.

0

+5 -2

+3 -2 +1

-3 +1

Al + NO-3 → Al (OH) -4 + N H3
Ad›m 2 : Yükseltgenen ve indirgenen atomlar belirlenir.

3e verir. (yükseltgenme)
0

+5

Al

+3

NO-3

+

-3

Al (OH) -4 + NH3

→

8e al›r. (indirgenme)

Ad›m 3 : Al›nan elektron say›s› verilen elektron say›s›na eﬂitlenir.
8x3e- = 24e verir. (yük.)
0

8Al

+5

+

3NO-3

+3

→

3x8e- = 24e al›r. (ind.)
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-

Ad›m 4 : Girenlerde 9 tane O atomu (3NO3 ) , ürünlerde ise 32 tane O atomu
[8Al(OH) 4 ] vard›r, yani girenlerde 32 - 9 = 23 tane O atomu eksiktir. Bunun için
girenlere 23 H2O ilâve edilerek O atomlar›n›n girenlerde ve ürünlerde say›sal eﬂitli¤i
sa¤lan›r.
-

-

8Al + 3NO3 + 23H2O → 8Al(OH) 4 + 3NH3
Ad›m 5 : Girenlerde 46 tane H atomu (23 H2O), ürünlerde ise 41 tane H atomu
(32'si 8Al(OH) 4 , 9'u 3NH3) vard›r, yani ürünlerde 46 - 41 = 5 tane H atomu
eksiktir. Bunun için ürünlere 5 H+ ilâve edilir.
-

-

8Al + 3NO3 + 23H2O → 8Al(OH) 4 + 3NH3 + 5H+
Ad›m 6 : Son hâliyle redoks tepkimesi için hem kütle denkli¤i hem de yük denkli¤i
sa¤lanm›ﬂt›r. Ancak ortam bazik oldu¤u için H+ iyonunun denklemde yer almamas›
gerekir. Ürünler k›sm›ndaki 5H+ iyonunu nötrleﬂtirmek için ürünlere 5 tane de OHiyonu ilâve edilir. Bu arada kütle denkli¤inin bozulmamas› için girenler k›sm›na da
5 tane OH- iyonu eklenir.
-

-

8Al + 3NO3 + 23H2O + 5OH- → 8Al(OH) 4 + 3NH3 + 5H+ + 5OH-

Ad›m 7 : H+ iyonuyla OH- iyonunun aﬂa¤›da denkleme göre birleﬂerek H2O’yu
oluﬂturdu¤unu biliyoruz :
H+ + OH- → H O
2

Bu nedenle denklemin ürünler k›sm›ndaki 5H+ + 5OH- yerine 5H2O yazabiliriz.
-

-

8Al + 3NO3 + 23H2O + 5OH- → 8Al(OH) 4 + 3NH3 + 5H2O
Ad›m 8 : Yukar›da görüldü¤ü gibi denklemin her iki yan›nda da H2O vard›r. Bu durumu
ortadan kald›rmak için denklemin her iki taraf›ndan da 5 H2O ç›kar›l›r.
-

-

8Al + 3NO3 + 18H2O + 5OH- → 8Al(OH) 4 + 3NH3
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Ad›m 9 : Son olarak kütle denkli¤inin sa¤land›¤›ndan emin olduktan sonra yük denkli¤i
kontrol edilir.
Girenlerin yüklerinin toplam› = Ürünlerin yüklerinin toplam›
8 (0) + 3 (-1) + 18 (0) + 5 (-1) = 8(-1) + 3 (0)
-3 + (-5) = -8 + 3
-8 = -8
Yük denkli¤i de oldu¤una göre tepkime denklemi do¤ru denkleﬂtirilmiﬂtir.

Yar› Tepkime Yöntemi
Bu k›s›mda redoks tepkimelerini denkleﬂtirmek için baﬂka bir yöntem daha
ö¤reneceksiniz. ‹yon-elektron yöntemi de denilen yar› tepkime yönteminde tepkime
denklemi, yükseltgenme ve indirgenme yar› tepkimeleri olarak ayr›l›r. Her yar›
tepkimenin önce kütle denkli¤i, sonra yük denkli¤i sa¤lan›r. Al›nan elektron say›s›, verilen elektron say›s›na eﬂitlenip yar› tepkimeler toplan›r. ﬁimdi örnek üzerinde yöntemi
uygulayal›m.
-2
ÖRNEK : S2O-2
3 + IO3 + Cl → SO 4 + ICl2 (asidik ortam)

redoks tepkimesinin denklemini yar› tepkime yöntemiyle denkleﬂtiriniz.

ÇÖZÜM
Ad›m 1 : Öncelikle denklem iki yar› tepkimeye ayr›l›r. bunu yaparken kimyasal tep-2
kimelerde atomlar›n türlerinin de¤iﬂmedi¤ini unutmay›n›z. Örne¤in; IO → SO
3
4
ﬂeklinde bir yar› tepkime yaz›lamaz. Çünkü, hiçbir kimyasal süreçte I atomu, S atomuna dönüﬂmez. Bu tepkimeye iliﬂkin yar› tepkimelerin denklemi ﬂöyledir:
-2
I.
S2O-2
3 → SO 4
II. IO-3 + Cl- → ICl-2

Ad›m 2 : Her iki yar› tepkimede H ve O d›ﬂ›ndaki di¤er elementler için kütle denkli¤i
sa¤lan›r.
-2
I . S2O-2
3 → 2 SO4
II. IO-3 + 2Cl- → IC1-2
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Ad›m 3 : O atomlar›n›n say›ca eksik oldu¤u tarafa yeterince H2O yaz›l›r. Görüldü¤ü gibi
O atomu eksikli¤i; I. tepkimede girenlerde 5 tane, II. tepkimede ürünlerde 3 tanedir.
-2
I . S2O-2
3 + 5H2O → 2SO4

II. IO-3 + 2Cl-

→ ICl-2 + 3H2O

Ad›m 4 : H atomlar›n›n say›ca eksik oldu¤u tarafa, ortam asidik oldu¤u için yeterince
H+ ilâve edilir.
-2
+
I . S2O-2
3 + 5H2O → 2SO4 + 10H

II. IO-3 + 2Cl-

→ ICl-2 + 3H2O

Ad›m 5 : Kütle denkli¤i bu ﬂekilde sa¤land›ktan sonra her yar› tepkimenin kendi içinde
yük denkli¤i sa¤lan›r. Yük denkli¤ini sa¤lamak için yar› tepkimelerin girenler ve
ürünler k›sm›ndaki toplam yükler hesaplan›r. Daha sonra girenlere ya da ürünlere yeterince e ilâve edilir. Bu iﬂlem yap›l›rken e’nun yükünün -1 oldu¤u dikkate al›n›r.
I. yar› tepkimede; girenlerin yükü, -2 + 2(0) = -2
ürünlerin yükü, 2(-2) + 10(+1) = +6’d›r.
II. yar› tepkimede; girenlerin yükü, -1 + 2(-1) = -3’tür.
ürünlerin yükü, -1 + 3(0) = -1’dir.
Yukar›daki hesaplamalara göre girenlerin yükü = ürünlerin yükü eﬂitli¤ini sa¤lamak için;
I. tepkimenin ürünler k›sm›na 8e,
II. tepkimenin girenler k›sm›na 4e eklemek gerekir.
-2
+
I . S2O-2
3 + 5H2O → 2SO4 + 10H +8e

II. 4e- + IO-3 + 2Cl- +6H+ → ICl-2 + 3H2O

➯

Yük denkli¤inin I. tepkimede -2’de, II. tepkimede -1’de sa¤land›¤›na dikkat ediniz.

Ad›m 6 : Al›nan elektron say›s›n›n verilen elektron say›s›na eﬂit olmas› için yar›
tepkimeler kat say›larla çarp›l›r. Bu tepkimede II. yar› tepkimeyi 2 ile çarpmak, elektron
say›lar›n› eﬂitlemek için yeterlidir.
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-2
+
I. S2O-2
3 + 5H2O → 2SO4 + 10H +8e

2/II. 4e- + IO-3 + 2Cl- +6H+ → ICl-2 + 3H2O
Ad›m 7 : Yar› tepkime denklemleri taraf tarafa (girenler ve ürünler ayr› ayr›) toplan›r.
I.
+

S2O-2
3

+

+
5H2O → 2SO-2
4 + 10H + 8e

II. 8e- + 2IO-3 + 4Cl- + 12H+ → 2ICl-2 + 6H2O
-2
+
+
S2O-2
3 + 2IO3 + 4Cl + 5H2O +12H → 2SO4 + 2ICl2 + 10H + 6H2O

Ad›m 8 : Yar› tepkime denklemleri topland›ktan sonra ayn› tür tanecikler (atom,
molekül, iyon, elektron) aras›nda sadeleﬂtirme yap›l›r.
-2
+
+
8e- + S2O-2
3 + 2IO3 + 4Cl + 5H2O +12H → 2SO4 + 2ICl2 + 10H + 6H2O + 8e

Yukar›daki sadeleﬂtirmeye göre denklem ﬂöyle yaz›l›r:
+
S2O-2
→ 2SO-2
3 + 2IO3 + 4Cl + 2H
4 + 2ICl2 + H 2O

Kütle ve yük denklikleri daha önce yap›ld›¤› için tepkime denklemi denkleﬂmiﬂtir. Ancak
formüllerin ya da iyon yüklerinin yanl›ﬂ yaz›lmad›¤›ndan emin olmak için son kez
kontrol edilebilir.
ÖRNEK : P4 → HPO -2
3 + PH 3

(bazik ortam)

redoks tepkimesini yar› tepkime yöntemiyle denkleﬂtiriniz.

ÇÖZÜM
Ad›m 1 : Denklem iki yar› tepkimeye ayr›l›r. Burada HPO-2
ve PH3 ürünlerinin her
3
ikisi de P4’dan oluﬂtu¤u için yar› tepkimelerin girenler k›sm› ayn› olur.
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-2

I. P4 → HPO3
II. P4 → PH3

\

Bir maddenin hem indirgendi¤i hem de yükseltgendi¤i redoks tepkimelerine
yar›lma tepkimeleri denir. Örnekteki redoks tepkimesi fosforun yar›lma
tepkimelerinden birisidir.

Ad›m 2 : H ve O d›ﬂ›ndaki atomlar›n (burada yaln›z P’dur) kütle denkli¤i sa¤lan›r.
-2

I. P4 → 4HPO3
II. P4 → 4PH3

Ad›m 3 : O atomlar›n›n say›sal eﬂitli¤ini sa¤lamak için ürünler ya da girenler k›sm›na
yeterince H2O ilâve edilir.
-2

I. P4 + 12H2 O → 4HPO3
II.
P4 → 4PH3

Ad›m 4 : H atomlar›n›n say›sal eﬂitli¤ini sa¤lamak için ürünler ya da girenler k›sm›na
yeterince H+ iyonu ilâve edilir.
-2

I. P4 + 12H2 O → 4HPO3 + 20H+
II. P4 + 12H+ → 4PH3
Ad›m 5 : Ortam bazik oldu¤u için H+ iyonlar›n› nötrleﬂtirecek say›da OH- iyonu, yar›
tepkimelerin her iki taraf›na ilâve edilir.
-2

I. P4 + 12H2 O + 20OH - → 4HPO3 + 20H+ + 20OH II. P4 + 12H+ + 12OH - → 4PH3 + 12OH Ad›m 6 : Yar› tepkimelerin girenler ya da ürünler k›sm›nda bir arada bulunan H+ ve OHiyonlar› H+ + OH- → H2O tepkimesi uyar›nca H2O ﬂeklinde yaz›l›r.
-2

I. P4 + 12H2 O + 20OH - → 4HPO3 + 20H2 O
II.
P4 + 12H2 O → 4PH3 + 12OH -
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Ad›m 7 : Her bir yar› tepkime için yük denkli¤ini sa¤lamak üzere girenler ya da ürünler
k›sm›na yeterince e- ilâve edilir.
I. P4 + 12H2 O + 20OH - → 4HPO -2
3 + 20H2 O + 12e
II. 12e- + P4 + 12H2 O → 4PH3 + 12OH -

Ad›m 8 : Al›nan elektron say›s› verilen elektron say›s›na eﬂit oldu¤undan yar› tepkime
denklemleri taraf tarafa toplan›r.

➯

Al›nan elektron say›s›n›n, verilen elektron say›s›na eﬂit olmas› rastlant›d›r.
-2

+

I. P4 + 12H2 O + 20 OH - → 4HPO3 + 20H2 O + 12eII. 12e- + P4 + 12H2 O → 4PH3 + 12 OH -2

2P4 + 12H2 O + 20OH → 4HPO3 + 4PH3 + 20H2 O

Ad›m 9 : Denklemin her iki yan›nda hem H2O hem de OH- iyonu vard›r ve bunlar
sadeleﬂtirilir.
-2

2P4 + 4H2 O + 8OH - → 4HPO3 + 4PH3
E¤er tepkime denklemindeki bütün kat say›lar ayn› say›ya tam olarak bölünebiliyorsa,
denklem o say›ya bölünür. Burada denklemdeki bütün kat say›lar 2’ye bölünebilmektedir. Tepkime denklemi en küçük tam say›larla ﬂöyle yaz›l›r:
P4 + 2H2 O + 4OH - → 4HPO -2
3 + 4PH3
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1.6. YÜKSELTGENME- ‹ND‹RGENME T‹TRASYONLARI
Yükseltgenme-indirgenme titrasyonlar›, Lise Kimya 2 dersinde ö¤rendi¤iniz asit-baz
titrasyonlar›na benzer. Ancak burada asit-baz tepkimesi de¤il bir redoks tepkimesi
gerçekleﬂir.
Redoks titrasyonu yapmak için bir elektrokimyasal pil oluﬂturulur. Pildeki d›ﬂ devreye
bir potansiyometre yerleﬂtirilir. Yar› pillerden birine bir büret yard›m›yla redoks
tepkimesini baﬂlatacak çözelti damla damla ilâve edilir. Dönüm noktas›nda pilin
geriliminde anî bir de¤iﬂme olur. ‹ﬂlem durdurulduktan sonra istenen hesaplamalar
yap›l›r.
1.7. ELEKTROL‹Z
o

Hat›rlanaca¤› gibi elektrokimyasal piller için E Pil < 0 ise pil tepkimesi kendili¤inden
o
gerçekleﬂmez. Ancak devreye d›ﬂar›dan, E Pil
de¤erinden daha büyük bir gerilim
uygulan›rsa söz konusu tepkime gerçekleﬂir.

\

Kendili¤inden gerçekleﬂmeyen pil tepkimesini, elektrik ak›m› yard›m›yla
gerçekleﬂtirme iﬂlemine elektroliz denir.

Elektrolizde de elektrokimyasal pilde oldu¤u gibi iki yar› tepkime söz konusudur. Ancak
elektroliz iﬂleminde elektrotlar ayn› s›v›da bulunur ve tuz köprüsü kullan›lmaz.

\

Elektrik ak›m›n› ileten s›v›lara elektrolit denir.

Elektrolit, ya erimiﬂ bir tuzdur ya da iyonlar içeren sulu çözeltidir.

Erimiﬂ Tuzlar›n Elektrolizi
Erimiﬂ tuzlar›n elektrolizini NaCl üzerinde aç›klayal›m. NaCl, yaklaﬂ›k 800 °C’ta eriyen
iyonik bir bileﬂiktir. ‹yonik bileﬂikler ›s›t›larak s›v› hâle getirildi¤inde iyonlar›na ayr›l›r.
Bu olay›n denklemi ﬂöyle yaz›l›r:
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›s›

NaCl(k) →

+
Na (s)

+

+ -

Cl(s)

NaCl’ün eritildi¤i kaba ﬁekil 1.4’deki
gibi iki grafit elektrot dald›r›l›r.

➯

Grafit yerine çelik, plâtin gibi Na+ ve Cl- iyonlar›yla tepkimeye girmeyen elektrotlar da kullan›labilir.

Elektrotlar iletken telle birbirine
ba¤lan›r. Tepkimenin istenilen yönde
gerçekleﬂmesini sa¤lamak için devreye
elektrik ak›m› kayna¤› ba¤lan›r. Ak›m
kayna¤› pil olabilir.

I

-

+

ﬁekil 1.4 : Erimiﬂ sodyum klorürün elektrolizi
için ﬂematik düzenek

Devre tamamland›¤›nda Na+ iyonlar› pozitif yüklü oldu¤u için pilin negatif kutbuna
ba¤l› olan elektroda hareket eder. Bunun nedeni z›t yüklerin birbirini çekmesidir. Ayn›
nedenden ötürü negatif yüklü Cl- iyonlar› da pilin pozitif kutbuna ba¤lanm›ﬂ
elektroduna do¤ru göç eder.

Elektroliz s›ras›nda; katoda göç ettikleri için pozitif yüklü iyonlara katyon, anoda göç
ettikleri için negatif yüklü iyonlara da anyon ad› verilmiﬂtir.

➯

Hem elektrokimyasal pillerde hem de elektrolizde; anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olur.

Katodun etraf›nda toplanan Na+ iyonlar› elementel sodyuma indirgenir. Anodun
etraf›nda toplanan Cl- iyonlar› ise elementel klora (klor gaz›na) yükseltgenir. Katot ve
anot yar› tepkimeleri ile toplam tepkime denklemi ﬂöyle yaz›l›r:
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+

➯

Katot :

2Na+(s) + 2e- → 2Na(s)

Anot :

2Cl-(s)

→ Cl2(g) + 2e -

2Na+(s) + 2Cl-(s) → 2Na(s) + Cl2(g)

Al›nan elektron say›s›n›n verilen elektron say›s›na eﬂit olmas›n› sa¤lamak için katot yar› tepkimesinin
denklemi 2 kat say›s› ile çarp›lm›ﬂt›r.

Suda Çözünmüﬂ Tuzlar›n Elektrolizi
Suda çözünmüﬂ tuzlar›n elektrolizi s›ras›nda da yine kaptaki pozitif yüklü iyonlar katoda,
negatif yüklü iyonlar anoda göç eder. Ancak sulu çözeltide, suyun iyonlaﬂmas›ndan
kaynaklanan H+ ve OH- iyonlar› da vard›r ve hangi iyonun yükseltgenece¤i ve
indirgenece¤i do¤ru saptanmal›d›r. Bu durumu NaCl çözeltisinin elektrolizini inceleyerek
görelim.
NaCl suda çözündü¤ünde Na+ ve Cl- iyonlar› oluﬂur. Ayr›ca bir miktar su da iyonlar›na
ayr›l›r.
NaCl(k) → H+(suda) + Cl-(suda)
→ H+(suda) + OH-(suda)
H2O(s) ←

Gördü¤ünüz gibi ortamda iki farkl› katyon (Na+ ve H+) ve iki farkl› anyon (Cl- ve OH-)
bulunur. Elektroliz iﬂlemi baﬂlat›ld›¤›nda Na+ ve H+ iyonlar› katoda, Cl- ve OH- iyonlar› anoda göç eder.
Katoda göç eden iyonlar : Na+ , H+
Anoda göç eden iyonlar : Cl- , OH-

?

Sulu çözeltilerin elektrolizinde; katotta hangi maddenin indirgenece¤ine ve anotta hangi
maddelerin yükseltgenece¤ine iliﬂkin bir kural var m›d›r?
Kural : Katotta aktifli¤i en az olan metal ya da hidrojen indirgenirken, anotta aktifli¤i en
az olan ametal yükseltgenir.
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Yukar›daki kural› ﬂöyle somutlaﬂt›rabiliriz:
*Katotta Cu, Ag, Pt, Pd, Au gibi H’den daha az aktif metalin iyonu varsa bu metaller
indirgenir (aç›¤a ç›kar). Aksi takdirde katotta H+ iyonu indirgenir ve H2 gaz› aç›¤a ç›kar.
*Anotta Cl-, Br- ve I- iyonlar› varsa yükseltgenir ve Cl , Br ya da I aç›¤a ç›kar. Aksi
2

2

-2
takdirde (F-, OH -, CO-2
3 , SO 4 , NO 3 , MnO4 vb. iyonlar varsa)

2

O2 gaz› aç›¤a ç›kar.

Yukar›da verilen bilgilere göre sulu NaCl’ün elektrolizinde katotta H+ iyonu
indirgenecek, anotta ise Cl- iyonu yükseltgenecektir. Katot ve anot yar› tepkimeleri ile
toplam tepkimenin denklemi ﬂöyle olur:

Katot :
+

2H+(s) + 2e- → H2(g)
2Cl-(suda) → Cl2(g) + 2e -

Anot :

2H+(suda) + 2Cl-(suda) → H2(g)+ Cl2(g)

ÖRNEK : AgNO3 çözeltisinin elektrolizi sonucunda anotta ve katotta hangi maddeler
aç›¤a ç›kar?
-

+

ÇÖZÜM : AgNO3(k) → Ag(suda) + NO3(suda)
+

-

H2O(s) → H(suda) + OH(suda)
Katoda göç eden iyonlar : Ag+, H+
Anoda göç eden iyonlar : NO-3 , OHYukar›da verdi¤imiz kurala göre katotta Ag+ iyonu indirgenir, anotta ise sudaki oksijen
yükseltgenir.
Katot : 2Ag
+

+
(suda)

+ 2e- → 2Ag(k)

Anot : H2O(s) → 1/2O2(g) + 2H+(suda) + 2e 2Ag+(suda) + H2O(s) → 2Ag(k) +1/2O2(g) + 2H+(suda)

Görüldü¤ü gibi katotta metalik gümüﬂ, anotta ise oksijen gaz› aç›¤a ç›km›ﬂt›r.
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Elektrolizde Elektrotlarda Toplanan Maddelerin Kütlesinin Bulunmas›
Elektroliz s›ras›nda anotta ve katotta aç›¤a ç›kan maddelerin kütlesi aﬂa¤›daki ba¤›nt›
yard›m›yla bulunur.

m=

MQ
ya da
e 96500

m= MIt
e 96500

(Q = I t)

Bu ba¤›nt›larda kullan›lan simgelerin aç›l›m› ﬂöyledir:
m : Katotta ya da anota aç›¤a ç›kan maddenin kütlesi (g)
M : Aç›¤a ç›kan maddenin mol kütlesi (g/mol)
I : Uygulanan elektrik ak›m›n›n ﬂiddeti (A, amper)
t : Elektrik ak›m›n›n uygulanma süresi (s, saniye)
Q : Devreden geçen elektrik yükü miktar› (C, kulon)
e : Al›nan ya da verilen elektronun miktar› (mol)
Ba¤›nt›daki 96500 say›s›na Faraday sabiti denir.

Yukar›da verilen iliﬂkiler, 1832 y›l›nda ‹ngiliz bilgin Michael Faraday (Mayk›l Feridey,
1791-1867) taraf›ndan bulunmuﬂtur.

ÖRNEK : Erimiﬂ CuSO4, 10,72 amperlik bir ak›mla 15 dakika elektroliz edilirse
katotta kaç gram Cu metali birikir?
64 x 10,72 x (15 x 60)
ÇÖZÜM : m = M I t ⇒ m =
e 96500
2 x 96500

(1 dk 60 s'dir.)

m = 617472 ⇒ m ≈ 3,2 g Cu metali birikir.
193000
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Ö⁄REND‹KLER‹M‹Z‹ PEK‹ﬁT‹REL‹M

1. Aﬂa¤›da denklemleri verilen tepkimelerden hangileri kendili¤inden gerçekleﬂir?
Kendili¤inden gerçekleﬂen tepkimelerin denklemlerini yaz›n›z (ﬁema 1.1 ve ﬁema
1.2’yi kullan›n›z).
+3

-

A. Al(suda) + Au(k) →

B. Cl2(g) + Br(suda) →

-2
2. S2O-2
8 iyonunda S'ün, HPO 3 iyonunda P'un, H 2MnO4 bileﬂi¤inde

Mn'›n, NaOCl bileﬂi¤inde Cl'un yükseltgenme basamaklar› kaçt›r?
+2

3. Mn(suda) + 2e- → Mn(k)

E o = -1,18 V

+2

Ni(suda) + 2e- → Ni(k)

E o = -0,25 V

oldu¤una göre Mn / Mn+2 // Ni+2 / Ni pilinin gerilimi kaç V’tur?

4. Aﬂa¤›daki redoks tepkimelerini yükseltgenme basama¤› yöntemiyle denkleﬂtiriniz.
A. Br2 + SO2 + H2O → H2SO4 + HBr
-

B. Zn + NO3 → Zn+2 + NO2

(asidik ortam)

-2
C. S2O-2
3 + I2 → SO 4 + I (bazik ortam)

5. Aﬂa¤›daki redoks tepkimelerini yar› tepkime yöntemiyle denkleﬂtiriniz.
A. H2O2 + MnO-4 → O2 + Mn+2
B. Br2 → Br- + BrO-3

(asidik ortam)

(bazik ortam)

6. KBr bileﬂi¤i;
A. Eritilerek,
B. Suda çözülerek elektroliz edilirse anotta ve katotta hangi maddeler aç›¤a ç›kar?

7. Eritilmiﬂ CrI3 bileﬂi¤i 4,02 A’lik ak›mla 30 dakika elektroliz iﬂlemine tâbi tutuluyor.
Katotta kaç gram Cr metali aç›¤a ç›kar? (Cr : 52)
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ÖZET

Kimyasal tepkimelerin bir k›sm› elektron al›ﬂ veriﬂi ile gerçekleﬂir. Tepkimede elektron
alan atom indirgenir, elektron veren atom yükseltgenir. ‹ndirgenme ve yükseltgenmenin
ayn› ortamda gerçekleﬂti¤i tepkimelere redoks tepkimesi denir. Tepkimede indirgenen
yükseltgen, yükseltgenen de indirgen olarak görev yapm›ﬂ olur.
Sulu çözeltilerde bir tepkimenin kendili¤inden gerçekleﬂip gerçekleﬂmeyece¤i
elementlerin aktiflikleri karﬂ›laﬂt›r›larak önceden tahmin edilebilir. Aktiflik elementlerin
bileﬂik oluﬂturma e¤ilimlerinin ölçüsüdür. Daha aktif element di¤er elementi
bileﬂi¤inden (sulu çözeltide) aç›¤a ç›kar›r.
Bir atomun tepkime s›ras›nda yükseltgenme basama¤› artm›ﬂsa atom yükseltgenmiﬂ,
azalm›ﬂsa atom indirgenmiﬂ demektir.
Yükseltgenme ve indirgenme olaylar› ayr› kaplarda gerçekleﬂtirilip iletken bir telle
birbirlerine ba¤lan›rsa elektrokimyasal pil oluﬂur ve bu düzenekten elektrik ak›m› elde
edilir. Elektrokimyasal pilin anodunda yükseltgenme, katodunda indirgenme olur. Pilde
elektrot seçimi standart indirgenme gerilimlerine bak›larak belirlenir. Standart indirgenme gerilimi büyük olan elektrot katot olarak iﬂlev görür. Standart indirgenme gerilimi
küçük olan elektrot ise standart yükseltgenme gerilimi büyük oldu¤u için anot olur. Yük
denkli¤i, tuz köprüsündeki (+) yüklü iyonlar›n katoda, (-) yüklü iyonlar›n anoda göç
etmesiyle sa¤lan›r. D›ﬂ devrede elektronlar›n ak›ﬂ› anottan katoda do¤rudur.
o

Bir elektrokimyasal pilin elektrik ak›m› üretebilmesi için E Pil > 0 olmas› gerekir.
o
o
E Pil < 0 ise pil çal›ﬂmaz. Elektrokimyasal piller E Pil = 0 eﬂitli¤i sa¤lan›ncaya kadar
çal›ﬂ›r. Ayn› tür elektrotlar›n, deriﬂimleri farkl› ayn› tür elektrolitlere dald›r›lmas›yla
deriﬂim pilleri elde edilir. Deriﬂimi küçük olan elektrotta yükseltgenme, büyük olan
elektrotta indirgenme olur. Anot ve katot çözeltilerinin deriﬂimi eﬂit olana kadar pil elektrik ak›m› üretir.
Elektroliz, elektrik ak›m› kullan›larak bir tepkimeyi kendili¤inden oluﬂmayan yönde
yürütme iﬂlemidir. Elektrolizde de anotta yükseltgenme katotta indirgenme olur. Anoda
daima negatif iyonlar, katoda ise daima pozitif iyonlar göç eder. E¤er elektrotlarda
birden fazla iyon toplan›rsa; anotta en pasif ametal, katotta en pasif metal veya hidrojen
elementel hâlde aç›¤a ç›kar.
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DE⁄ERLEND‹RME SORULARI

✎

+2

+2

1. Ca(k) + Ni(suda) → Ca(suda) + Ni(k)
Yukar›da denklemi verilen tepkime ile ilgili olarak aﬂa¤›dakilerden hangisi yanl›ﬂt›r?
A) Ca indirgendir.
B) Ni+2 indirgenmiﬂtir.
C) Ca 2 elektron vermiﬂtir.
D) Bir redoks tepkimesidir.
E) Tepkime kendili¤inden gerçekleﬂmez.
2. HCl çözeltisini aﬂa¤›daki metallerin hangisinden yap›lm›ﬂ bir kapta saklayabilirsiniz?
A) Fe
3.

B) Al

C) Zn

D) Ag

E) Pb

I. H3PO4
II. H3PO2
III. HPO3
Bileﬂiklerinde fosforun yükseltgenme basamaklar›n›n büyüklü¤ü için aﬂa¤›daki
karﬂ›laﬂt›rmalardan hangisi do¤rudur?
A) I > II > III

B) I > III > II

C) I = III > II

D) II > III > I E) II > I = III

4. Co / Co+2 // Cu+2 / Cu elektrokimyasal pili için;
o

I. E Pil < 0'd›r.
II. Cu elektrot katottur.
III. Co 2 elektron alarak yükseltgenir.
Yarg›lar›ndan hangisi ya da hangileri do¤rudur? (Çizelge 1.1’den yararlan›n›z.)
A) yaln›z I

B) yaln›z II

C) yaln›z III

D) II ve III

E) I, II ve III

5. Aﬂa¤›daki redoks tepkimesi denkleﬂtirildi¤inde suyun kat say›s› kaç olur?
-

-

MnO2 + NO 2 → MnO4 + NO (asidik ortam)
A) 5
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B) 4

C) 3

D) 2

E) 1
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6.

2HPO3

-

-

+ BrO - + 4OH → Br +

2PO-34

+ 3H2O redoks tepkimesi için;

I. Br indirgenmiﬂtir.
II. P yükseltgenmiﬂtir.
III. Ortam baziktir.
Yarg›lar›ndan hangisi ya da hangileri do¤rudur?
A) yaln›z I

B) yaln›z II

C) yaln›z III

D) I ve II

E) I, II ve III

7. HO-2 + Mn(OH) 2 → MnO-24 + H2O (bazik ortam)
redoks tepkimesi denkleﬂtirildi¤inde suyun kat say›s› kaç olur?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

8. I. Katotta indirgenme olur.
II. Anotta yükseltgenme olur.
III. Yük denkli¤ini tuz köprüsü sa¤lar .
Yarg›lar›ndan hangisi ya da hangileri hem elektrokimyasal piller hem de elektroliz
için do¤rudur?
A) yaln›z I

B) yaln›z II

C) yaln›z III

D) I ve II

E) I, II ve III

9. NaI’ün sudaki çözeltisi elektroliz edilirken devreden 28950 kulonluk elektrik yükü
geçti¤ine göre anotta kaç gram I2 oluﬂur? (I : 127)
A) 127

B) 76,2

C) 635

D) 38,1

E) 12,7

10. KBr ve NaCl çözeltileri ayn› kapta elektroliz ediliyor. Katotta ve anotta öncelikle
aç›¤a ç›kan maddeler aﬂa¤›dakilerden hangisinde do¤ru verilmiﬂtir?
Katot

Anot

A)

K

Br2

B)

H2

Cl2

C)

H2

O2

D)

Na

Cl2

E)

H2

Br2
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