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KİMYASAL HESAPLAMALAR

• Denkleşmiş bir kimyasal tepkimede maddele-
rin katsayıları arasındaki oran aynı zamanda 
mol sayıları arasındaki orandır. 

       1C3H8 + 5O2  3CO2+ 4H2O
       1 mol  + 5 mol    =     3 mol + 4 mol

• Kimyasal tepkimelerde mol sayısı korunmak 
zorudan değildir, bu açıdan hesaplama ya-
parken toplama işlemi yapamayız ancak her 
maddenin molünü bir diğeri ile oranlayabiliriz. 

• Yani kimyasal tepkimede verilen ile istenen 
arasındaki ilişkiyi kurmanın en güvenli yolu 
mol sayısıdır. 

0,2 mol etil alkolün (C2H5OH) yakılması için en az 
kaç gram O2 gazı gereklidir? (O=16 g/mol)

Örneklerden de göreceğiniz üzere

DENKLEŞTİRİLMEMİŞ BİR KİMYASAL TEPKİ-
ME İLE HİÇ BİR KİMYASAL HESAPLAMA YAPI-
LAMAZ!

NKA 4,48 L O2
 gazı ve yeterince H2 kullanılarak en 

fazla kaç gram H2O elde edilebilir?
(H= 1g/mol O=16 g/mol)

2,2 gram CO2 nin tam olarak ayrıştırılması sonu-
cu elde edilen karbon katısının kütlesini ve oksi-
jen gazını NKA hacmini hesaplayınız.
(C=12 g/mol, O=16 g/mol)

0,6 mol H2 ve yeterince N2 kullanılarak en fazla 
kaç mol NH3 elde edilebilir?
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Örneklerden de göreceğiniz üzere

BİR KİMYASAL TEPKİMEDE VERİLEN İLE İSTE-
NEN ARASINDAKİ GEÇİŞİN EN GARANTİ YOLU 
MOL SAYISINI KULLANMAKTIR!

SINIRLAYAN VE ARTAN MADDE

• Bir tepkimede verilen maddelerin mol sayısı 
ile bu maddelerin tepkime katsayıları orantılı 
değilse maddelerin tamamı bitmez. Bu tip te-
kimelerde tamamı harcanan maddeye sınırla-
yan madde denir.

• Bir tepkimede maddenin verilen mol sayısının 
tepkimedeki katsayıya oranına bakılır, bu ora-
nı küçük olan madde sınırlayan maddedir. 

       1C3H8 + 5O2  3CO2+ 4H2O
       1 mol  + 5 mol    =     3 mol + 4 mol

• Yukarıdaki tepkimede 0,2 mol C3H8 ile 0,5 mol 
O2 aldığımızı düşünelim sınırlayan madde 
şöyle bulunur:

C3H8 için (0,2/1) = 0,2
O2 için (0,5/5 ) = 0,1

burada sınırlayan madde O2’dir ve tepkimedeki 
her maddeden katsayısının 0,1 katı kadar harca-
nır veya oluşur: 

                       1C3H8 + 5O2  3CO2+ 4H2O
Başlangıç 0,2       0,5
Harc./Olş.     -0,1      -0,5               +0,3       +0,4
Son durum     0,1        0               0,3         0,4 

0,4 mol N2 ile 0,6 mol H2 nin tepkimesinden en 
fazla kaç mol NH3 oluşur ve hangi maddeden kaç 
mol artar?

2 mol C3H4 ile bir miktar O2 nin tepkimesi sonucu 
6 mol CO2 oluşurken 2 mol madde artmıştır. Buna 
göre başlangıçta alınan oksijen gazının NKA hac-
mi kaç L’dir?

0,4 mol N2 ve 2 mol O2 kullanılarak en fazla kaç 
mol N2O5 elde edilir ve bu tepkimeden hangi mad-
deden kaç mol artar?
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EŞİT MOL PROBLEMLERİ

1’er mol N2 ve O2 kullanılarak en fazla kaç mol 
N2O5 elde edilebilir?

Eşit molde N2 ve H2 kullanılarak 0,8 mol NH3 elde 
edilmiştir. 
Buna göre bu tepkimede başlangıçta her madde-
den kaçar mol alınmıştır ve tepkime sonucu hangi 
maddeden kaç mol artmıştır?

Eşit mollerde C3H8 ve O2 kullanılarak gerçekleştiri-
len bir yanma tepkimesinde en fazla NKA 13,44 L 
CO2 oluşmaktadır. 
Buna göre tepkimede artan madde olmaması için 
ortama hangi maddeden kaç mol eklenmelidir?

0,6 mol H2SO4 içeren sulu çözelti ile 1 mol NaOH 
içeren sulu çözeltinin tepkimesi sonucu en fazla 
kaç gram H2O elde edilebilir?
(H= 1 g/mol, O= 16 g/mol)

NKA 17,92 L hacim kaplayan N2 ile O2 karışımının 
tam verimle N2O5’e dönüşmesi sonucu 3,2 gram 
O2 gazı artmaktadır. 
Buna göre başlangıçta alınan karışımda N2 ve 
O2’den kaçar mol vardır?
(O = 16 g/mol)
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KARIŞIM PROBLEMLERİ 

CH4 ve C2H6 gazlarından oluşan 1 mollük karışı-
mı yakmak için 2,3 mol O2 gazı harcanmaktadır. 
Buna göre karışımda molce % kaç CH4 gazı var-
dır?

C2H4, H2 ve He gazlarından oluşan 4 mollük bir 
karışım yakıldığı zaman 2 mol CO2 ve 3 mol H2O 
oluşmaktadır. 
Buna göre başlangıç karışımında kaç gram He 
gazı vardır?
(He = 4 g/mol)

S + 3/2O2  SO3

S + O2  SO2

Kükürt elementi yakıldığı zaman şartlara bağlı 
olarak farklı ürünler ortaya çıkarır. Yukarıdaki tep-
kimelere göre 32 gram kükürtü yakmak için top-
lam 1,2 mol O2 kullanılmıştır. 
Buna göre tepkimeler sonucunda kaç gram SO3 
oluşmuştur?
O=16 g/mol, S=32 g/mol) 
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MOL KÜTLESİNİN HESAPLANDIĞI SORULAR

FORMÜL BULMA PROBLEMLERİ

Hidrojen ve karbondan oluşan bir bileşiğin 0,2 mo-
lünü tamamen yakmak için 1 mol O2 gerekmekte-
dir. 
Tepkime sonucunda 0,8 mol H2O oluştuğuna 
göre bileşiğin formülü nedir?

20 gram XCO3’ün ayrışması sonucu 11,2 gram XO 
ve bir miktar CO2 oluşmaktadır. 
Buna göre X’in atom ağırlığı kaçtır?
(O = 16 g/mol C = 12 g/mol)
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VERİM VE SAFLIK PROBLEMLERİ

• Bir kimyasal tepkimede harcanabilecek maksi-
mum maddenin %kaçının harcandığına veya 
oluşabilecek maksimum ürünün %kaçının 
oluştuğuna verim denir.

• Verim saflık aynı şekilde hesaplanır her iki tep-
kimede de harcanan kısmına göre verim veya 
saflık hesaplanır ancak verimde madde var 
olduğu halde harcamayız, saflıkta ise madde-
nin tamamı saf değildir bir kısmı saftır ve saf 
olan maddenin tümü tepkimeye girer.

• Teorik (kuramsal) verim: Kimyasal tepkime-
de denkleştirilmiş tepkimeye göre hesaplanan, 
sınırlayıcı bileşenin tamamen kullanılmasıyla 
oluşabilen ürün miktarıdır. Teorik verim bir tep-
kimede elde edilebilecek en yüksek verimdir.

• Gerçek verim: Gerçekleşen tepkime sonunda 
oluşan ürün miktarıdır.

• Gerçek verimin teorik verime oranı tepkimenin 
%verimidir. 

Buna göre tepkimenin, gerçek, teorik ve % ve-
rimini hesaplayınız?
(Al=27 g/mol, Fe=56 g/mol, O=16 g/mol)
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BİRBİRİNİ İZLEYEN TEPKİMELER

20 gram saf olmayan Fe örneğinin yeterince HCl 
ile tepkimesi sonucunda FeCl3 tuzu ve NKA 6,72L  
H2 gazı oluşuyor
Buna göre örneğin % saflığı kaçtır?
(Fe = 56 g/mol)

N2 + 3H2 → 2NH3

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

Yukarıdaki tepkimeler zincirine göre 0,2 mol N2, 
0,8 mol H2 ve yeterince H2SO4 kullanılarak en fazla 
kaç mol (NH4)2SO4 elde edilebilir?
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