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KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ
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KİMYASAL TEPKİMELER 
VE ÇARPIŞMA TEORİSİ

 ▶ Bir kimyasal tepkimede ürün oluşması ancak 
reaktiflerin çarpışması ile mümküdür. 

 ▶ Tepkimeye giren kimyasal türler ne kadar çok 
çarpışıyorsa tepkime o kadar hızlı gerçekleşir.

 ▶ Her çarpışma ürün vermez, bir çarpışmada 
ürün oluşabilmesi için çarpışmanın,

*  Yeterli enerjide

*  Uygun doğrultuda

    olması gereklidir. 

 ▶ Toplam çarpışma sayısına göre çok az çar-
pışma ürünle sonuçlanır. Kimyasal tepkimeye 
neden olan çarpışmalara etkili veya etkin çar-
pışma denir. 

 ▶ Kimyasal tepkimenin hızı etkin çarpışma sayısı 
ile doğru orantılıdır.

 ▶ Tepkimenin gerçekleşebilmesi için çarpışan 
taneciklerin sahip olmaları gereken minimum 
toplam kinetik enerjiye eşik enerjisi (aktifleşme 
enerjisi) denir (Ea ile gösterilir). 

 ▶ Bir tepkimenin aktifleşme enerjisi tepkimeye gi-
ren maddelerin türüne bağlıdır ve sıfırdan bü-
yüktür.

 ▶ Bir tepkimede yeterli kinetik enerjiye sahip tür-
ler çarpıştıklarında atomlar arasındaki bağlar 
kopar ya da zayıflar. Atomlar yeniden düzen-
lenirken yüksek enerjili kararsız atom grupları 
(ara ürün) oluşur. Bu şekildeki atom gruplarına 
aktifleşmiş kompleks denir.

 ▶ Tepkimeye girenlerin aktifleşmiş kompleks 
oluşturmaları için sahip olmaları gereken en 
düşük enerjiye ileri tepkimenin aktifleşme 
enerjisi (Eai), ürünlerin aktifleşmiş kompleks 
oluşturmalarını sağlayacak en düşük enerjiye 
ise geri tepkimenin aktifleşme enerjisi (Eag) 
denir.
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TEPKİME HIZLARININ ÖLÇÜLMESİ

 ▶ Bir kimyasal tepkimenin hızını tepkime sırasın-
da değişimini izleyebildiğimiz, basınç, hacim, 
iletkenlik, renk, pH gibi özelliklerle ölçeriz. 

 ▶ Basınç (veya hacim) değişimi; tepkimede gaz 
maddelerin katsayısı ile kabın basıncı (veya 
hacmi) doğru orantılıdır.

 N2(g) + 3H2(g) g 2NH3(g)

 ▶ İletkenlik değişimi; tepkimedeki iyonların kat-
sayıları ile iletkenlik doğru orantılıdır.

 AlCl3(k) + su    g  Al3+
(suda) + 3Cl-(suda)

 ▶ Renk değişimi; Tepkimede renkler maddelerin 
altına yazılır, bilmek zorunda değiliz.

 C2H4(g) + Br2(suda)  g  C2H4Br2(k)

 
Renksiz Kahverengi  Renksiz

 ▶ pH değişimi; pH ile asit mol sayısı veya H+ iyo-
nu mol sayısı ters orantılıdır.

 Mg(k) + 2H+
(suda)    g  Mg+2

(suda) + H2(g)

 ▶ Sıcaklık değişimi; Endotermik tepkimelerde or-
tam soğur, ekzotermiklerde ısınır.

 Ba(k) + 1/2O2(g)    g  BaO(k) +548

 ▶ Çözünme - Çökelme

HgNO3(suda) + KBr(suda)    g  KNO3(suda) + HgBr(k)
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MADDE MİKTARI TEPKİME HIZI

 ▶ Bir tepkimede birim zamanda madde mikta-
rında meydana gelen değişimeye tepkime hızı 
denir

 N2 + 3H2  g 2NH3

 ▶ Reaktif maddelerin miktarı zamanla azalır. Tep-
kime hızının negatif çıkmaması için reaktiflerin 
başına – işareti konur. Ürünlerde böyle bişey 
yoktur. 

 ▶ Harcanma ve oluşma hızları tepkimedeki kat-
sayılarla doğru orantılıdır.

DİKKAT!!
 ▶ Hesapladıklarımız maddelerin oluşma ve har-

canma hızlarıdır. 
 ▶ Tepkime hızı katsayısı 1 olan maddenin hızı-

na eşittir.  
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Buna göre tepkimede Al metalinin harcanma hızı 
kaç g/dk olur?
(Al = 27 g/mol)



7

TEPKİME HIZ BAĞINTISININ YAZILMASI

 ▶ Çarpışma teorisine göre reaktifler çarpışarak 
tepkimeyi devam ettirdiği için tepkime hızını re-
aktifler belirler yani hız üzerinde ürünlerin hiçbir 
etkisi yoktur.

 ▶ Bu nedenle tepkime hızı denklemine yalnız re-
aktifler yazılır, reaktiflerden saf katı ve sıvı olan-
lar yazılmaz, gaz ve çözeltiler yazılır. 

 ▶ Basamaklı (Mekanizmalı) tepkimelerde hız 
denklemi yavaş basamağın reaktiflerine göre 
yazılır.

 ▶ Hız denklemindeki derişim terimlerinin üsleri 
toplamına tepkimenin mertebesi (derecesi) de-
nir.

 ▶ Tepkimede ara basamakta oluşarak sonraki 
basamakların herhangi birinde harcanan mad-
deye ara ürün denir.
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HIZA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
1. DERİŞİM

 ▶ Hız denkleminde yer alan maddenin derişimi 
arttıkça hız artar

 ▶ Derişim hız sabitini (k) etkilemez.
 ▶ Sayısal yorumlama hız denklemi olmadan ya-

pılamaz.

[N2] [H2] Tepkime Hızı
2 Kat Sabit

Sabit 2 Kat

1/2 Kat 2 Kat

4 kat 1/2 Kat

N2(g) + 3 H2(g) g 2NH3(g) 
tepkimesi  için aşağıdaki tabloyu tamamlayalım;
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2. BASINÇ VEYA HACİM

 ▶ Basınç veya hacmin hız üzerinde direkt bir etki-
si yoktur ancak hız denkleminde yer alan mad-
delerin derişimlerini etkiliyorsa hızı etkiler.

 ▶ Yani gaz fazında gerçekleşen bir tepkimede sa-
bit sıcaklıkta kabın hacmi azaltılırsa reaktiflerde 
yer alan gazların derişimi arttığı için hız artar 
ancak çözelti fazında gerçekleşen bir tepkime-
de kabın hacmi hıza etki etmez. 

 ▶ Aynı mantıkla sabit basınçlı bir kapta homojen 
gaz fazında gerçekleşen tepkimede ortama 
inert (tepkimeye girmeyen) bir gaz eklenirse 
toplam basınç değişmez ancak eklenen gaz 
hacmi arttırıp reaktiflerdeki maddelerin derişi-
mini azalttığı için hız azalır. 

 ▶ Genelleme yapılmak istenirse hız basınçla doğ-
ru, hacimle ters orantılıdır.

 ▶ Basınç veya hacim değişimi hız sabitini etkile-
mez.

DİKKAT!!

Kaptaki toplam basıncın artması hızı etkilemek 
zorunda değildir. Hızın artması için hız denklemin-
de yer alan maddelerin kısmi basınçlarının artma-
sı gerekir.  

N2(g) + 3 H2(g) g 2NH3(g) 

Yani yukarıdaki tepkime sabit hacimli bir kapta 
gerçekleşirken, kaba N2 veya H2 eklenirse basınç 
ve hız artar ancak kaba inert bir gaz örneğin He 
eklenirse basınç artarken hız sabit kalır. 
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3. SICAKLIK

 ▶ Sıcaklık arttıkça reaktiflerde çarpışan tane-
ciklerin ortalama kinetik enerjileri artar, bu ise 
taneciklerin aktifleşmiş komplekse daha hızlı 
ulaşmasını sağlar. 

 ▶ Bu nedenle endotermik veya ekzotermik fark 
etmeksizin sıcaklık arttıkça TÜM TEPKİME-
LERDE HIZ VE k ARTAR.

 ▶ Sıcaklık reaktiflerin ortalama kinetik enerjisini 
arttırdığı için eşik enerjisini geçmeyi kolaylaş-
tırır, bu nedenle istisnasız olarak fiziksel ve 
kimyasal tüm tepkimeler sıcakta daha hızlı 
gerçekleşir.
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4. KATALİZÖR

 ▶ Tepkimeye girip, aktifleşmiş kompleksin türünü 
değiştirip, enerjisini düşürerek tepkimenin fark-
lı bir aktifleşmiş kompleks üzerinden ve daha 
hızlı olmasını sağlayan maddelere katalizör 
denir. 

 ▶ Tepkimenin hızını ve hız sabitini (k) arttırır.
 ▶ Tepkimeye girip değişmeden çıkar
 ▶ Aktifleşmiş kompleksin türünü değiştirip ener-

jisini azaltır.
 ▶ Toplam tepkime denkleminde yer almaz
 ▶ Basamaklı tepkimelerde önce girer, sonra çı-

kar.
 ▶ Yavaş basamağa etki eder.
 ▶ Tepkimenin izlediği yolu değiştirir.
 ▶ Tepkimenin başlaması devam etmesi ve bitme-

si için şart değildir.
 ▶ Ürün miktarına ve verimine etki etmez.
 ▶ Tepkime entalpisine etki etmez
 ▶ Negatif katalizöre inhibitör denir. 

DİKKAT!!!
Bir tepkimede aktifleşmiş kompleksin türünü ve 
enerjisini sadece katalizör değiştirebilir. 
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5. TEMAS YÜZEYİ

 ▶ Temas yüzeyinin artması yani tanecik boyutu-
nun küçülmesi hızı ve hız sabitini (k’yi ) arttırır.



16

6. REAKTFİLERİN CİNSİ

 ▶ Reaktiflerinde iyon bulunduran tepkimeler 
iyonsuz tepkimelerden hızlıdır.

 ▶ Zıt iyonlu tepkimeler aynı yüklü iyona sahip 
tepkimelerden hızlıdır.

 ▶ Gazlar sıvılardan, sıvılar katılardan hızlıdır.
 ▶ Reaktifte kopması gereken bağ sayısı arttıkça 

yani reaktif moleküller büyüdükçe hız azalır.
 ▶ İleri aktifleşme enerjisi arttıkça hız azalır. 
 ▶ Metal ve ametalin aktiflikleri arttıkça hız artar.
 ▶ Reaktiflerdeki madde sayısı (tam sayı ile denk-

leştirildiğinde reaktiflerin katsayısı toplamı) art-
tıkça tepkime hızı azalır.


