
REAKSİYON HIZI 

REAKSİYON HIZI 

Bir reaksiyonun hızlı ya da yavaş olması, reaksiyona giren maddelerin cinsine ve 
miktarına bağlıdır. Bu nedenle bütün reaksiyonlar farklı hızlarda gerçekleşirler. 
Örneğin; doğal gaz patlaması çok hızlı iken, demirin paslanması yavaş, jeolojik 
olayların gerçekleşmesi çok yavaş olmaktadır. 

Hızlı Reaksiyonlar 

Nötrleşme tepkimeleri 
Odunun yanması 
Havai fişek patlaması 
Gazların yanması 
Hava yastığının şişmesi… 

Yavaş Reaksiyonlar 
Gümüşün paslanması (oksitlenmesi) 
Yağların hidrolizi 
Proteinlerin hidrolizi 
Karbonhidratların sindirimi… 

 

MADDE DERİŞİMLERİ VE HIZ 

A2(g) + B2 (g)  2AB(g) şeklindeki bir tepkimede zamanla; 

 A2 ve B2 gazlarının molar derişimleri azalır, 
 AB gazının molar derişimi artar. 

 

 

 

 

 Tepkimede yer alan maddelerin derişimleri köşeli parantez ile gösterilir. 

[A2]: A’nın derişimi, [B2]: B’nin derişimi, [AB]: AB’nin derişimi 

 Molar derişim mol/L olarak ifade edildiğinden sadece gaz halinde ve suda 
çözünmüş maddelerin derişimi hesaplanabilir. 

 Reaksiyon hızı, belirli bir zaman aralığında maddelerin derişimlerindeki 
(bazen mol sayılarındaki) değişim ile hesaplanır. 

Δ[A2]: A2’nin derişimindeki değişim ([A2] zamanla azaldığından “-” işaretlidir.) 

Δ[B2]: B2’nin derişimindeki değişim ([B2] zamanla azaldığından “-” işaretlidir.) 

Δ[AB]: AB’nin derişimdeki değişim ([AB] zamanla arttığından “+” işaretlidir.) 

 Reaksiyon hızı “R” ile gösterilir. (r veya V de kullanılabilir.) 
 
  

A2 ve B2 

AB 

Zaman 

Derişim (mol/L) 
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 Reaksiyona giren ve ürünlerin genel hız bağıntıları: 

R = −  Δ[GİREN]
Δt

  R = + Δ[ÜRÜN]
Δt

 

 A2 (g) + B2 (g)  2AB(g) tepkimesi için hız bağıntıları: 

A’nın harcanma hızı  𝑅𝑅𝐴𝐴2 = −  Δ[A2]
Δt

 

B’nin harcanma hızı  𝑅𝑅𝐵𝐵2 = −  Δ[B2]
Δt

 

AB’nin oluşma hızı  𝑅𝑅𝐴𝐴𝐵𝐵 = + Δ[AB]
Δt

 

 Zaman birimi olarak çoğunlukla s (saniye) kullanılsa da saat veya dakika 
da kullanılabilir. 

 Reaksiyon hızı birimi çoğunlukla mol/L.s (M/s) olarak kullanılır. 
 Aynı zaman aralığında harcanan ya da oluşan maddelerin miktarları 

(derişimleri) o maddelerin reaksiyondaki katsayıları (mol sayıları) ile ilişkilidir. 
(Doğru orantılı) 

 

 

       

 Bir reaksiyonda yer alan maddelerin harcanma ve oluşma hızları arasındaki 
bağıntı: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  −𝑅𝑅𝐴𝐴2
1

= −𝑅𝑅𝐵𝐵2
1

= + 𝑅𝑅𝐴𝐴𝐵𝐵
2

  

 Her maddenin hızı kendi katsayısına bölünürse hızları arasında eşitlik 
sağlanır. 

 Derişimlerin zamanla değişiminin grafiği: 

 

 

 

 

 

 Bir reaksiyonda giren maddelerin derişimi azaldıkça, reaksiyon hızı da azalır. 
(Kısacası, reaksiyon hızı zamanla azalır.) 

A2  +  B2    2AB tepkimesinde  

x M ve  x M iken 2x M  

    harcanırken  oluşur. 

0 

1 

2 

t 

[AB] 

[A2] ve [B2] 

Zaman (s) 

Derişim (mol/L) 
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ETKİNLİK: Aşağıda verilen tepkimelerde yer alan maddelerin harcanma ve 
oluşma hızları arasındaki bağıntıları yazınız. 

• Na+
(suda) + Cl-(suda) → NaCl      

• 2NO2(g) → N2O4(g)  

• C(k) + O2(g) → CO2(g)  

• Ca (k) + Cl2 (g) → CaCl2(k)          

• H2(g) + l2(g) → 2Hl(g)      

• CO2(g) + H2O(s) → HCO3
-
(aq) + H+

(aq)    

• NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl(k) + ısı     

• C2H5OH(aq) + O2(g) → CO2(g) + H2O (g)  

• C4H8 (g) + O2(g) → CO2(g) + H2O (g)  

• C6H14 (g) + O2(g) → CO2(g) + H2O (g)  

 

PROBLEM: 

2NOCI(g) → 2NO(g) + CI2(g) 

Denklemine göre NOCI(g) nın derişimi 40 
saniyede 1,2.10-3 mol/L den 0,8.10-3 mol/L ye 
düşüyor. 

Buna göre, NO ve Cl2 gazlarının ortalama 
oluşma hızları kaç mol/L.s dir? 

 

2X(g) + Y(g) → Z(g) + 3T(g) 

tepkimesine göre, X in harcanma hızı 4.10-3 
mol/L.dak olduğuna göre T nin oluşma hızı kaç 
mol/L.dak dır? 
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SORU 1) N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g) denklemine göre, reaksiyonda yer alan 
maddelerin harcanma ve oluşma hızları arasındaki bağıntıyı yazınız. 

 

 

 

 

SORU 2) Maddelerinin harcanma ve oluşma hızları arasında –RX = -2RY = +4RZ 
ilişkisi bulunan bir reaksiyonun denklemi nasıldır? 

 

 

SORU 3) H2(g) + Br2(g)  2HBr(g) reaksiyonunda 100 s’lik zaman içinde HBr’nin 
derişimi 2,5 mol/L’den 4,5 mol/L’ye çıktığına göre, aynı zamanda H2 ve Br2’nin 
harcanma hızları kaçar mol/L.s olur? 

 

 

 

 

SORU 4) 1 L’lik bir kapta C2H4 gazının yakılması sırasında 8,4 gram C2H4 gazı 
tükeninceye kadar 5 dakika geçiyor. Buna göre, reaksiyonda yer alan O2’nin 
harcanma ve CO2(g) ile H2O(g)’nin oluşma hızları kaçar mol/L.s’dir? (C: 12, H:1) 

 

 

 

 

 

SORU 5) Al(k) + 3HCl(suda)  AlCl3(suda) + 3/2 H2(g) denklemine göre, 1 L’lik bir 
kapta 0,4 mol Al katısının yeterince HCl ile tam verimle tepkimesi 2 dakika 
sürüyor. Buna göre, oluşan H2(g)’nin hızı kaç M/s’dir? 
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ANLIK VE ORTALAMA REAKSİYON HIZLARI 

Anlık Hız: Zamana karşı derişim grafiğinde elde edilen eğriye herhangi bir 
noktadan çizilen teğetin eğimidir. 

Reaksiyon ilerledikçe, anlık hız da değişir. 

Ortalama hız: Önceki hesaplamalardaki gibi belirtilen zaman aralığı içerisinde 
derişimdeki toplam değişimdir. 

ORTALAMA HIZ 

RORT =  −Δ[GİREN]
Δt

= + Δ[ÜRÜN]
Δt

  

ANLIK HIZ 

Rt =  −d[GİREN]
dt

= + d[ÜRÜN]
dt

  

Bir reaksiyonda yer alan maddelerin anlık hızları arasındaki ilişki ortalama hızda 
olduğu gibidir. 

Örnek: 

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

−𝑅𝑅(𝑡𝑡)𝑁𝑁2
1

= −𝑅𝑅(𝑡𝑡)𝐻𝐻2
3

= + 𝑅𝑅(𝑡𝑡)𝑁𝑁𝐻𝐻3
2

  

 

Soru: Mg(k) + 2HCl(suda)  MgCl2(suda) + H2(g) tepkimesi için zaman karşı HCl 
çözeltisi derişimi grafikteki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HCl derişimi (mol/L) 

Zaman (s) 
0 20 60 80 140 

0,30 
0,40 

0,75 
0,80 

60. saniyede HCl çözeltisinin harcanma hızı ve H2 
gazının oluşma hızı kaç M/s’dir? 

Çözüm: 

𝑅𝑅(60) = −𝑑𝑑[𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻]
𝑑𝑑𝑡𝑡

= − (0,80−0,40)
140−60

= −0,40
80

= −0,005 𝑀𝑀/𝑠𝑠  

−
𝑅𝑅(60)𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻

2
= +

𝑅𝑅(60)𝐻𝐻2
1

  

−
−0,005

2
= +

𝑅𝑅(60)𝐻𝐻2
1

 

𝑅𝑅(60)𝐻𝐻2 = 0,0025 𝑀𝑀/𝑠𝑠 
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REAKSİYONLARIN HIZLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 

 Bir reaksiyonda kırılan ve oluşan bağ sayısı arttıkça reaksiyon hızı azalır. 

CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O  (Hızlı) 

C5H12 + 8O2  5CO2 + 6H2O (Yavaş) 

 İyonlar arasında gerçekleşen reaksiyonlar diğerlerine göre daha hızlıdır. 

(Zıt yüklü iyonlar arasındaki rxn’lar, aynı yüklü iyonlar arasındaki rxn’lardan 
çok daha hızlıdır.) 

Ag+ + Cl-  AgCl   (Çok hızlı) 

Fe+2 + Ce+4  Fe+3 + Ce+3 (Hızlı) 

 Organik rxn’lar genellikle çok yavaştır. 

C2H5OH + CH3COOH  CH3COOC2H5 + H2O  (Çok yavaş) 

 Rxn’a giren madde çeşidi arttıkça rxn hızı azalır. 

ETKİNLİK: Aynı şartlarda gerçekleşen aşağıdaki tepkimelerin hızları hakkında 
yorum yapınız. 

• C2H4(g) + I2(g)  → C2H4 I2(g)  

• X2(g)  + Y2(g)  → 2XY(g)  

• 2NO2(g)   →  N2O4(g)  

• C(k) + O2(g)    →  CO2(g)  

• H2(g)  + Br2(g)  → 2HBrg)  

• H2(g) + l2(g) → 2Hl(g)      

• CO2(g) + H2O(s)  → HCO3-(aq) + H+(aq)    

• 2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g)  

• NH3(g) + HCl(g) →  NH4Cl(k) + ısı  

• Ca (k)  + ½ O2(g)  →  CaO (k)                  
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• H2(g) + ½O2(g) → H2O(S)      

• Zn(k)  + Cu+2(suda)  → Zn+2 + Cu(k)     

• H+ (suda) + OH-(suda)  → H2O (s)    

• C2H5OH(ag) + O2(g) → CO2(g) + H2O(g)  

 

REAKSİYONLARDA HIZ TAKİBİ 

 H2  + Br2  2HBr  Renk değişimi 
renksiz  kırmızı renksiz 
 

 Ag+
(suda) + Cl-(suda)  AgCl(k)   Elektrik iletkenliği 

 
 
 

 N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g)   Sabit basınçta, hacimdeki azalma 
Ya da  

       Sabit hacimde, basınçtaki azalma 

 H+ + OH-  H2O    pH değişimi 

ETKİNLİK: Aşağıda verilen tepkimelerin hızlarının nasıl takip edilebileceğini 

yazınız. 

• C2H4(renksiz) + I2 (renkli) → C2H4 I2(renksiz)  

• Ag+
(suda) + Cl-(suda) → AgCl      

• 2NO2(g) → N2O4(g)  

• C(k) + O2(g)  → CO2(g)  

• H2(g) + Cl2(k) → 2HCl(g)  
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• H2(g) + l2(g) → 2Hl(g)      

• CO2(g) + H2O(s) → HCO3
-
(aq) + H+

(aq)    

• 2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g)   

 

REAKSİYON HIZININ BAĞLI OLDUĞU ETKENLER 

Bir reaksiyonun hızı, 

1- Girenlerin Derişimi 
2- Hız Sabiti (k): (Sıcaklık, Temas yüzeyi ve Katalizöre bağlı) 

değişkenlerine bağlıdır. 

Bu yüzden bir rxn’un hız denklemi: 

R α [GİRENLER]  R = k . [GİRENLER] şeklinde tanımlanır. 

Tek Basamakta Gerçekleşen Rxn’ların Hız Bağıntısı 

aA + bB  cC + dD 

 R = k.[A]a[B]b  derişimler cinsinden hız bağıntısı 

 Gaz fazında gerçekleşen tepkimelerde hız bağıntısı girenlerin kısmi basınçları 
cinsinden de yazılabilir:  

aA(g) + bB(g)  cC(g) + dD(g) 

 R = k.(PA)a(PB)b  kısmi basınçlar cinsinden hız bağıntısı 

ETKİNLİK: Verilen tepkimelerin derişime ve kısmi basınca göre hız bağıntılarını 
yazınız. 
C2H4(g) + I2(g) → C2H4 I2(g)  

 

2NO2(g)   → N2O4(g)  

 

C(k) + O2(g)  → CO2(g)  

 

H2(g)  + Br2(g)  → 2HBrg)  

 

CO2(g) + H2O(s) → HCO3-(aq) + H+(aq)    
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Soru: SO2(g) + ½O2(g)  SO3(g) tepkimesinde SO2 ve O2 gazlarının derişimleri 4 
katına çıkartılırsa tepki hızı nasıl değişir? 

 

 

 

Rxn derecesi (mertebesi) 

Rxn derecesi (mertebesi)= Üslerin toplamı 

aA + bB  cC + dD tepkimesi için 

• Hız bağıntısı: R = k.[A]a[B]b  
• Rxn derecesi = a + b’dir. 
• A’ya göre rxn derecesi: a  B’ye göre rxn derecesi: b 

 

2CO(g) + O2(g) → 2CO2(g)  

 

NH3(g) + HCl(g) →  NH4Cl(k) + ısı  

 

Ca(k)  + ½ O2(g) → CaO (k)                  

 

H2(g) + ½O2(g) → H2O(s)      

 

Zn(k)  + Cu+2(suda) → Zn+2 + Cu(k)     

 

H+ (suda) + OH-(suda)  → H2O (s)    

 

C2H5OH(aq) + O2(g) → CO2(g) + H2O(g)  

 

nX(g) + mY(g) → Z(g)  

 

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)  

 

3A(g) + 2B(g)  → A3B2(g)  
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Soru: Tek basamakta gerçekleşen aşağıdaki tepkimelerin hız bağıntılarının ve 
derecelerini yazınız. 

a) H2(g) + Br2(g)  2HBr 
 

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

c) Ag+
(suda) + Cl-(suda)  AgCl(k)   

 

 Gaz fazında gerçekleşen tepkimelerde HACİM ya da BASINÇ değişimi 
tepkimeye girenlerin derişimlerini etkileyeceğinden tepkime hızını da etkiler. 

V    M (derişim) azalır. (𝑀𝑀 = 𝑛𝑛
𝑉𝑉

 → 𝑉𝑉 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑀𝑀 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡!) 

P    V   M artar. (PV = nRT  P ile V ters orantılıdır!) 

Soru 1) N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g) tepkimesi tek basamakta gerçekleşmektedir. 
Sabit sıcaklıkta kap hacmi 2 katına çıkartılırsa tepkime hızı nasıl değişir? 

 

 

 

Soru 2) X2(g) + 2Y2(g)  2XY2(g) tepkimesinin tek basamakta gerçekleştiği 
bilinmektedir. Buna göre, sabit sıcaklıkta kap hacmi yarıya düşürülürse tepkime 
hızı nasıl değişir? 

 

 

 

 

Soru 3) X2 ve Y2 gazlarının reaksiyonu sırasında şu sonuçlar elde edilmiştir: 

I. X2 ve Y2 derişimleri 2 katına çıkarıldığında hız 8 katına çıkıyor. 
II. X2 derişimi 2 katına çıkartılıp Y2 derişimi yarıya indirildiğinde hız 2 

katına çıkıyor. 

Buna göre, bu tepkimenin hız bağıntısı nasıldır? 
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 Herhangi bir rxn için belli sıcaklıkta girenlerden farklı derişimler alınarak 
deneyler yapıldığında, bu deney sonuçlarından yola çıkarak hız bağıntısı 
yazılabilir: 

Örnek Soru: aX + bY  cZ tepkimesi için deney sonuçları aşağıdaki gibidir: 

Deney [X] [Y] Rxn Hızı 
1 1 1 2 
2 1 4 8 

3 2 1 4 
 

 

Soru: NO ve Cl2 gazları arasında gerçekleşen bir tepkime için farklı derişimlerle 
yapılan deneylerin sonuçları aşağıdaki gibi olduğuna göre bu tepkimenin hız 
bağıntısını ve derecesini yazınız, hız sabiti k’nın değerini ve birimini bulunuz. 

Deney [NO] 
(mol/L) 

[Cl2] 
(mol/L) 

Rxn hızı 
(mol/L.s) 

1 0,01 0,2 1,2.10-4 

2 0,01 0,6 3,6.10-4 

3 0,02 0,2 4,8.10-4 

 

 

 

 

Çok Basamaklı (Mekanizmalı) Reaksiyonların Hız Bağıntısı: 

Çok basamaklı rxn’lar birden fazla rxn’un farklı hızlarda arka arkaya 
gerçekleşmesi sonucu elde edilir. 

Örnek: 2NO2(g) + F2(g)  2NO2F(g) tepkimesi 

I. NO2(g) + F2(g)  NO2F(g) + F(g) (Yavaş) 
II. NO2(g) + F(g)  NO2F(g)   (Hızlı) 

basamaklarından elde edilir. 

Bu durumda hız bağıntısı net tepkimeye göre değil, YAVAŞ ADIMA (BASAMAĞA) 
göre yazılır. 

R = k.[NO2].[F2] ve  derecesi: 2 

Buna göre rxn hız bağıntısı: 

R = ……………………… 
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 Çok basamaklı rxn’larda HIZI BELİRLEYEN ADIM YAVAŞ ADIMDIR! 

 Bu şekilde; bir kimyasal rxn’un oluşumu birbirini izleyen bir seri rxn sonucu 
oluyorsa, bu seri rxn’lar bütününe RXN MEKANİZMASI denir. 

MOLEKÜLERİTE: Rxn’a giren molekül sayısıdır. 

 Molekülerite çok basamaklı tepkimelerde de net tepkimedeki molekül 
sayısıdır! 

 Molekülerite ile derece aynı değildir, değerleri farklı olabilir! 
 

 Rxn’a giren molekül sayısı 1 ise bu rxn’a unimoleküler (monomoleküler), 
 Rxn’a giren molekül sayısı 2 ise bu rxn’a bimoleküler, 
 Rxn’a giren molekül sayısı 3 ise bu rxn’a trimoleküler 

rxn denir. 

Örnek:  O3  O2 + O  : Unimoleküler rxn 

  2HI  H2 + I2 : Bimoleküler rxn 

  2NO + O2  2NO2 : Trimoleküler rxn 

 

Örnek Soru: X + 2Y + Z  K + 2L tepkimesi için belli bir sıcaklıkta farklı 
derişimlerle yapılan deney sonuçları aşağıdaki gibidir: 

Deney [X] (mol.L-1) [Y] (mol.L-1) [Z] (mol.L-1) Hız (mol.L-1.s-1) 

1 0,01 0,2 0,1 1,8.10-4 
2 0,02 0,2 0,1 3,6.10-4 
3 0,01 0,4 0,1 1,8.10-4 
4 0,01 0,2 0,2 7,2.10-4 

 
Bu sonuçlara göre, 

a) Hız bağıntısını, 
b) k sabitini, 
c) Derecesini, 
d) Moleküleritesini 

bulunuz. 
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Örnek Soru: A + 3B + 2C  K + 4M net reaksiyonu için, 

I. Hacim yarıya indirildiğinde hız 8 katına çıkıyor. 
II. A derişimi sabit tutulup, B ve C derişimleri 3 katına çıkarıldığında hız 27 

katına çıkıyor. 
III. B derişimi sabit tutulup A ve C derişimleri yarıya düşürüldüğünde hız 

yarıya iniyor. 

Buna göre, bu rxn’un hız bağıntısını, derece ve moleküleritesini bulunuz. 

 

 

 

 

 

ETKİNLİK: Aşağıda verilen deneylerden yararlanarak, tepkimenin hız 
bağıntılarını yazınız. 

 

D  [NO]  [H2]  HIZ  

1  0,01  0,04 0,02  

2  0,03 0,04  0,04 

3  0,02 0,12  0,36 

 

 

D  [X2]  [Y2]  HIZ  

1  0,01  0,15 2.10-3  

2  0,01 0,30 8.10-3 

3  0,005 0,30 4.10-3 

 

 

D  [X]  [Y]  [Z] HIZ  

1  0,2 0,01 0,1 5.10-3  

2  0,4 0,01 0,1 10.10-3 

3  0,2 0,02 0,1 5.10-3 

4  0,4 0,02 0,2 5.10-3 

 

 

D  [X]  [Y]  [Y] HIZ  

1  0,01 0,2 0,1 1.10-4  

2  0,01 0,2 0,3 3.10-4 

3  0,02 0,2 0,1 4.10-4 

4  0,01 0,4 0,1 1.10-4 
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D  [X]  [Y]  [Y] HIZ  

1  0,2 0,2 0,1 8.10-4  

2  0,1 0,2 0,1 2.10-4 

3  0,2 0,4 0,2 16.10-4 

4  0,1 0,1 0,1 2.10-4 

 

 

D  [X]  [Y]  [Y] HIZ  

1  0,01 0,2 0,1 1,8.10-4  

2  0,02 0,4 0,1 3,6.10-4 

3  0,01 0,4 0,1 1,8.10-4 

4  0,01 0,2 0,2 7,2.10-4 

 

 

SICAKLIĞIN RXN HIZINA ETKİSİ 

• Rxn hızı girenlerin derişimi ve hız sabiti (k) ile değişir. 
• Sıcaklık girenlerin derişimlerini etkilemediğine göre hız sabitini 

etkilemektedir. 

Sıcaklık artarsa, 

 Giren taneciklerin hareket hızı artar. 
 Ortalama kinetik enerji artar. 
 Çarpışma sayısı artar. 
 Aktifleşmiş kompleks sayısı artar. 
 Hız sabiti “k”nin sayı değeri artar. 

 Rxn’a giren maddelerin ürün verebilmeleri için enerjiye ihtiyaçları vardır. 
Bir rxn’un gerçekleşmesi için gerekli olan minimum enerjiye AKTİFLEŞME 
(EŞİK) ENERJİSİ “Ea” denir. 

 

 

 

 

 

 

T2’de Ea’yı aşan tanecik sayısı daha fazla olduğuna göre, 

 T2 > T1   𝑅𝑅𝑇𝑇1 >  𝑅𝑅𝑇𝑇2 

Be
lli

 b
ir 

ki
ne

tik
 e

ne
rji

ye
 

sa
hi

p 
m

ol
ek

ül
 sa

yı
sı 

Enerji (kJ) 
a 

b 

Ea 

T1 

T2 

(Maxwell-Boltzman 
enerji dağılım eğrisi) 

a: T1’de Ea’yı aşan 
tanecik sayısı 

a+b: T2’de Ea’yı aşan 
tanecik sayısı 
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 Taneciklerin çarpışmalarının bir rxn ile sonuçlanması için en az 2 şartın 
sağlanması gerekir: 
 

1. Tanecikler uygun geometride (doğrultu ve yönde) çarpışmalıdır. 
2. Çarpışmalar, taneciklerdeki atomların yer değiştirmesini 

sağlayacak şekilde ve enerjide olmalıdır. 

 

H2(g)  +  Cl2(g)    2HCl(g) 

 +   Rxn Gerçekleşmez! (Etkin olmayan çarpışma) 

 

 +     (ETKİN ÇARPIŞMA) 

 

Etkin çarpışma sırasında moleküller ürünlere dönüşmeden önce yüksek enerjili 
kısa ömürlü bazı tanecikleri (AKTİFLEŞMİŞ KOMPLEKSİ) oluştururlar. 

  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktivasyon (aktifleşme) enerjisi düşük olan rxn’lar daha hızlı gerçekleşir. 
 Aktivasyon enerjisinin değeri daima pozitiftir. 

ETKİN 
ÇARPIŞMA 
(ESNEK 
OLMAYAN) 

H … H 
   +  
Cl … Cl 

H2 + Cl2      2HCl 

 
  (Aktifleşmiş  

kompleks)   

EP (Potansiyel enerji) 

Zaman / (T.K. tepkime koordinatı) 

Eag 

Eai 

H2 + Cl2 

2HCl 

Eai – Eag = ΔH = ΔU (V sabit, n(g) sabit)  

Eai: İleri aktifleşme enerjisi 

Eag: Geri aktifleşme enerjisi  

Eai < Eag  ΔH < 0 (ΔH = “-“ ) 

EKZOTERMİK RXN. 

ΔH = Eai – Eag  
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Örnek Soru: Grafikteki T1 ve T2 sıcaklıklarında aktifleşme enerjisini aşan tanecik 
sayıları gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Buna göre, 

I. T1 > T2’dir. 
II. Rxn T2’de daha hızlıdır. 
III. Aktifleşme enerjisi T2’de daha yüksektir. 

yargılarından hangileri doğrudur? 

 

 

 

 

 

Soru: Yandaki grafiğe göre, 

a) İleri rxn’un aktifleşme enerjisi= ? 
b) Rxn’un ΔH= ? 
c) Geri aktifleşme enerjisi= ? 
d) Aktifleşmiş kompleksin enerjisi= ? 

 

 

 

 

 

 

 

Tanecik sayısı 

Kinetik enerji 
Ea 

T2 
T1 

0 

P.E. 

T.K.  

b a 

X 

Y 
c 
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KATALİZÖRÜN RXN HIZINA ETKİSİ 

Bir reaksiyona girerek rxn sonunda değişmeden elde edilen ve oluşan maddelerin 
türünü değiştirmeden rxn’u hızlandıran maddelere katalizör denir. 

• Katalizör, rxn’un aktifleşme enerjisini düşürerek, aktifleşme enerjisini aşan 
tanecik sayısını arttırır ve böylece rxn’u hızlandırır. 

 

 

 

 

 

 
• Katalizör, rxn’un hız sabiti k’nın değerini arttırır. 
• Katalizör, Eai ve Eag değerlerini eşit miktarda düşürür. 

Bu yüzden, rxn’un ısısını (ΔH = Eai -Eag) değiştirmez. 
• Katalizör, girenlerin ve ürünlerin enerjisini ve türünü değiştirmez. 
• Katalizör, oluşan toplam madde miktarını değiştirmez. Sadece birim zamanda 

oluşan madde miktarını arttırır. 
• Katalizör, bir tepkimeyi başlatamaz veya durduramaz. Sadece başlatılmış bir 

tepkimenin hızlanmasını sağlar. 
• Tepkime hızını düşüren katalizörlere negatif katalizör ya da inhibitör denir.  
• Katalizör, bir tepkimenin mekanizmasını (adım sayısını) değiştirebilir. 

 

 

 

 

 

 
• Katalizör, mekanizmalı tepkimelerde en yavaş adımın aktifleşme enerjisini 

düşürerek tepkimeyi hızlandırır. 

 

 

 

 

Katalizörsüz rxn 
P.E. 

T.K.  

ΔH 

Katalizörlü rxn 

Girenler 

Ürünler 

Aktifleşmiş kompleks 

P.E. 

T.K.  

Katalizörsüz 

Katalizörlü 

P.E. 

T.K.  

Ea1 Ea2 
Ea3 

Katalizörlü 

Katalizörsüz 
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• Her kimyasal tepkimenin kendine özgü bir katalizörü vardır. 
• Rxn’daki tüm maddelerle aynı fiziksel halde olan katalizörlere homojen 

katalizör, farklı fiziksel halde olan katalizörlere heterojen katalizör denir. 
• Bazı özel rxn’larda elde edilen ürün yeni bir rxn’u katalizleyebilir. Birbiriyle 

yarışan iki rxn’un ardışık gerçekleştiği bu tür rxn’lara osilasyonlu rxn’lar 
denir. Buradaki katalizör ara ürün olarak da tanımlanabilir. 

Örnek:  A + B  C + D  

C + E  F + G (C, ilk tepkimede üretilmiş ve diğer 
tepkimeyi katalizlemiştir.) 

 

TEMAS YÜZEYİNİN RXN HIZINA ETKİSİ 

Heterojen tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin temas yüzeyleri arttırıldıkça 
tepkime daha hızlı gerçekleşir.  

Temas yüzeyinin artması rxn’un hız sabiti k’nın değerini arttırır. 

ETKİNLİK 

1. Yandaki grafikle ilgili olarak, Katalizör;  

 Aktifleşme enerjisinin değerini …………………. 

 İleri ve geri aktifleşme enerjisini 
…………………………. 

 Hız sabiti k’nın değerini …………………….. 

 Ea’yı aşan TS …………………………..  

 Tepkime ısısını ……………….. 

 Tepkime hızını ………….. 

 Oluşan ürün miktarını …………………. 

 İleri ve geri tepkime hızını ………………………… 

 Tepkimenin yönünü…………………………. 
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2. Yandaki grafikle ilgili olarak katalizör;  

 Aktifleşme enerjisinin değerini …………………. 

 İleri ve geri aktifleşme enerjisini 
…………………………. 

 Hız sabiti k’nın değerini …………………….. 

 Ea’yı aşan tanecik sayısı …………………………..  

 Tepkime ısısını ……………….. 

 Tepkime hızını ………….. 

 Oluşan ürün miktarını …………………. 

 İleri ve geri tepkime hızını ………………………… 

 Tepkimenin yönünü…………………………. 

 Ortamın sıcaklığı artırıldığında, tepkime hızı………. 

 T1 ve T2 ile ilgili olarak……………………… 

 

3. Verilen grafikle ilgili olarak aşağıda verilen boşlukları doldurunuz. 

1. Adım Rxn denklemi: ……………………………………. 

2. Adım Rxn denklemi: ……………………………………. 

3. Adım Rxn denklemi: ……………………………………. 

Net tepkime: ……………………………………. 

Ara Ürünler: …………………………… 

Katalizör: ……………… 

1. Adım: …………………… (endo/ekzotermik) 

2. Adım: …………………… (endo/ekzotermik) 

3. Adım: …………………… (endo/ekzotermik) 

Net tepkime için ∆H: ……………………………… 

Reaksiyon hız bağıntısı: …………………………………… 
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