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REAKSREAKSREAKSREAKSĐĐĐĐYON ISILARIYON ISILARIYON ISILARIYON ISILARI

�Kalorimetri ile reaksiyon Kalorimetri ile reaksiyon Kalorimetri ile reaksiyon Kalorimetri ile reaksiyon ııııssssııııssssıııınnnnıııın n n n ööööllllçüçüçüçülmesilmesilmesilmesi

�ReaksiyonlarReaksiyonlarReaksiyonlarReaksiyonlarıııı ııııssssıııı alalalalışışışış----veriveriveriverişşşşine gine gine gine gööööre re re re 
ssssıııınnnnııııflandflandflandflandıııırmakrmakrmakrmak

�BaBaBaBağğğğ enerjisinden yararlanarak Reaksiyon enerjisinden yararlanarak Reaksiyon enerjisinden yararlanarak Reaksiyon enerjisinden yararlanarak Reaksiyon 
ııııssssııııssssıııınnnnıııın hesaplanmasn hesaplanmasn hesaplanmasn hesaplanmasıııı

�Reaksiyon Reaksiyon Reaksiyon Reaksiyon ııııssssııııssssıııınnnnıııın toplanabilirlin toplanabilirlin toplanabilirlin toplanabilirliğğğğiiii



DERS SAATDERS SAATDERS SAATDERS SAATĐĐĐĐ ; ; ; ; 6 SAAT6 SAAT6 SAAT6 SAAT



HEDEF 1:Tepkime HEDEF 1:Tepkime HEDEF 1:Tepkime HEDEF 1:Tepkime ııııssssııııssssıııınnnnıııı kavrayabilmekavrayabilmekavrayabilmekavrayabilme

1)TTTTüüüüm kimyasal dem kimyasal dem kimyasal dem kimyasal değğğğiiiişşşşmelerde bir enerji demelerde bir enerji demelerde bir enerji demelerde bir enerji değğğğiiiişşşşiminin olduiminin olduiminin olduiminin olduğğğğunu aunu aunu aunu aççççııııklarklarklarklar

2)Enerji al2)Enerji al2)Enerji al2)Enerji alışışışış----veriveriveriverişşşşime gime gime gime gööööre tepkimeleri endotermik ve ekzotermik olarak re tepkimeleri endotermik ve ekzotermik olarak re tepkimeleri endotermik ve ekzotermik olarak re tepkimeleri endotermik ve ekzotermik olarak 
ayayayayıııırt eder/srt eder/srt eder/srt eder/sıııınnnnııııflandflandflandflandıııırrrrıııırrrr

3)Kimyasal olaylarda maddelerde bulunan baKimyasal olaylarda maddelerde bulunan baKimyasal olaylarda maddelerde bulunan baKimyasal olaylarda maddelerde bulunan bağğğğlarlarlarlarıııın kopmasn kopmasn kopmasn kopmasıııınnnnıııı enerji enerji enerji enerji 
dedededeğğğğiiiişşşşimi ile iliimi ile iliimi ile iliimi ile ilişşşşkilendirirkilendirirkilendirirkilendirir

4)Kimyasal olaylarda maddelerde atomlar aras4)Kimyasal olaylarda maddelerde atomlar aras4)Kimyasal olaylarda maddelerde atomlar aras4)Kimyasal olaylarda maddelerde atomlar arasıııında yeni banda yeni banda yeni banda yeni bağğğğ oluoluoluoluşşşşumunu umunu umunu umunu 
enerji deenerji deenerji deenerji değğğğiiiişşşşimi ile iliimi ile iliimi ile iliimi ile ilişşşşkilendirirkilendirirkilendirirkilendirir

5)Ba5)Ba5)Ba5)Bağğğğ enerjisinin benerjisinin benerjisinin benerjisinin büüüüyyyyüüüüklklklklüüüüğğğğüüüüne bakarak bir maddenin bane bakarak bir maddenin bane bakarak bir maddenin bane bakarak bir maddenin bağğğğlarlarlarlarıııınnnnıııın n n n 
koparkoparkoparkoparıııılmaslmaslmaslmasıııı ile bu baile bu baile bu baile bu bağğğğlarlarlarlarıııın olun olun olun oluşşşşmasmasmasmasıııı halinde alhalinde alhalinde alhalinde alıııınannannannan----verilen enerjiyi verilen enerjiyi verilen enerjiyi verilen enerjiyi 
karkarkarkarşışışışılalalalaşşşşttttıııırrrrıııırrrr

6)Tepkime 6)Tepkime 6)Tepkime 6)Tepkime ııııssssııııssssıııınnnnıııı aaaaççççııııklarklarklarklar



HEDEF 2 :HEDEF 2 :HEDEF 2 :HEDEF 2 :EntalpiEntalpiEntalpiEntalpi ve deve deve deve değğğğiiiişşşşimini imini imini imini 
kavrayabilmekavrayabilmekavrayabilmekavrayabilme

1)Maddelerin 1)Maddelerin 1)Maddelerin 1)Maddelerin entalpisinientalpisinientalpisinientalpisini aaaaççççııııklarklarklarklar
2)Tepkime 2)Tepkime 2)Tepkime 2)Tepkime entalpisinientalpisinientalpisinientalpisini tepkime tepkime tepkime tepkime ııııssssııııssssıııına bana bana bana bağğğğllllıııı olarak aolarak aolarak aolarak aççççııııklarklarklarklar
3)Tepkime 3)Tepkime 3)Tepkime 3)Tepkime entalpisinientalpisinientalpisinientalpisini tepkime denklemlerinde gtepkime denklemlerinde gtepkime denklemlerinde gtepkime denklemlerinde göööösterirsterirsterirsterir
4)Ekzotermik ve Endotermik tepkimelerde tepkime 4)Ekzotermik ve Endotermik tepkimelerde tepkime 4)Ekzotermik ve Endotermik tepkimelerde tepkime 4)Ekzotermik ve Endotermik tepkimelerde tepkime entalpisinientalpisinientalpisinientalpisini şşşşematik ematik ematik ematik 

olarak golarak golarak golarak göööösterirsterirsterirsterir
5)Ekzotermik ve Endotermik tepkimelerde tepkime 5)Ekzotermik ve Endotermik tepkimelerde tepkime 5)Ekzotermik ve Endotermik tepkimelerde tepkime 5)Ekzotermik ve Endotermik tepkimelerde tepkime entalpisininentalpisininentalpisininentalpisinin iiiişşşşaretini aretini aretini aretini 

belirlerbelirlerbelirlerbelirler
6)Maddenin hal de6)Maddenin hal de6)Maddenin hal de6)Maddenin hal değğğğiiiişşşşiminin tepkime iminin tepkime iminin tepkime iminin tepkime entalpisientalpisientalpisientalpisi dedededeğğğğerini aerini aerini aerini aççççııııklarklarklarklar
7)Tepkime denkleminin ters 7)Tepkime denkleminin ters 7)Tepkime denkleminin ters 7)Tepkime denkleminin ters ççççevrilmesinin tepkime evrilmesinin tepkime evrilmesinin tepkime evrilmesinin tepkime entalpisineentalpisineentalpisineentalpisine etkisini etkisini etkisini etkisini 

aaaaççççııııklarklarklarklar
8)Tepkime denkleminin herhangi bir katsay8)Tepkime denkleminin herhangi bir katsay8)Tepkime denkleminin herhangi bir katsay8)Tepkime denkleminin herhangi bir katsayıııı ile ile ile ile ççççarparparparpıııımmmmıııınnnnıııın ya ad n ya ad n ya ad n ya ad 

bbbbööööllllüüüümmmmüüüünnnnüüüün tepkime n tepkime n tepkime n tepkime entalpisineentalpisineentalpisineentalpisine etkisini aetkisini aetkisini aetkisini aççççııııklarklarklarklar



HEDEF 3 :Tepkime HEDEF 3 :Tepkime HEDEF 3 :Tepkime HEDEF 3 :Tepkime ııııssssıııılarlarlarlarıııınnnnıııın n n n 
toplanabilirlitoplanabilirlitoplanabilirlitoplanabilirliğğğğini kavrayabilmeini kavrayabilmeini kavrayabilmeini kavrayabilme

1)Kimyada baz1)Kimyada baz1)Kimyada baz1)Kimyada bazıııı bilebilebilebileşşşşiklerin ayniklerin ayniklerin ayniklerin aynıııı babababaşşşşlanglanglanglangııııçççç maddelerini maddelerini maddelerini maddelerini 
kullanarak farklkullanarak farklkullanarak farklkullanarak farklıııı yollardan oluyollardan oluyollardan oluyollardan oluşşşşturulabileceturulabileceturulabileceturulabileceğğğğini ini ini ini 
aaaaççççııııklar/klar/klar/klar/öööörneklendirirrneklendirirrneklendirirrneklendirir

2)Tepkimenin 2)Tepkimenin 2)Tepkimenin 2)Tepkimenin ııııssssıııı dedededeğğğğerinin tepkimenin izledierinin tepkimenin izledierinin tepkimenin izledierinin tepkimenin izlediğğğği yola i yola i yola i yola 
babababağğğğllllıııı olup olmadolup olmadolup olmadolup olmadığıığıığıığınnnnıııı aaaaççççııııklarklarklarklar

3)Tepkime tepkimelerde enerjinin korundu3)Tepkime tepkimelerde enerjinin korundu3)Tepkime tepkimelerde enerjinin korundu3)Tepkime tepkimelerde enerjinin korunduğğğğunu ifade unu ifade unu ifade unu ifade 
eder/aeder/aeder/aeder/aççççııııklarklarklarklar

4)Tepkime 4)Tepkime 4)Tepkime 4)Tepkime ııııssssıııılarlarlarlarıııınnnnıııın toplanabilirlin toplanabilirlin toplanabilirlin toplanabilirliğğğğinden yararlanarak inden yararlanarak inden yararlanarak inden yararlanarak 
bilnmeyenbilnmeyenbilnmeyenbilnmeyen tepkimenin tepkimenin tepkimenin tepkimenin entalpisinientalpisinientalpisinientalpisini bulurbulurbulurbulur



Kalorimetreyle Reaksiyon IsKalorimetreyle Reaksiyon IsKalorimetreyle Reaksiyon IsKalorimetreyle Reaksiyon Isııııssssıııınnnnıııın n n n ÖÖÖÖllllçüçüçüçülmesilmesilmesilmesi
• Tepkime ısılarının ölçülmesinde, kalorimetre kabı denilen bir araç kullanılır.
• Kalorimetre çevresi ısı kaybını önlemeye yarayan bir yalıtkanla kaplanmış bir 

kaptır.
• Kabın içinde belli miktarda su vardır.Su sıcaklığın her tarafta aynı olması

için bir karıştırıcı ile dışarıdan karıştırılır.
• Suya daldırılan bir termometreden su sıcaklığı okunur.
• Tepkimenin oluştuğu kap suya daldırılmıştır.
• Tepkime kabında oluşan tepkime nedeniyle ,kap ile su arasında bir ısı alış

verişi  olur.tepkime ekzotermik ise,suyun ve kabın sıcaklığı artar;endotermik 
ise sıcaklık azalır.

• Sıcaklık değişmesinden yararlanılarak tepkime ısısı hesaplanır.
• Kalorimetre kabı ile tepkime ısılarının hesaplanmasında, kalorimetrenin ısı

sığasının (ısı kapasitesinin)bilinmesi gerekir.
• Isı sığası;kalorimetre ve içindekilerin sıcaklığını 10C değiştirmek için gerekli 

ısı miktarıdır.Birimi J/0C dir.



Kalorimetre Kabı



Kalorimetre Bombası

•Yanma tepkimelerinde açığa çıkan ısıyı
ölçmek için kullanılan kalorimetrrenin
bir çeşididir.

•Böyle bir düzenekte bombanın 
kendisi,su termometre,karıştırıcı ve 
diğer elektirik ısıtma telleri kalorimetre 
sistemini oluşturur.





Örnek :Isı sığası 10460 J/oC olan bir kalorimetre kabında 
1.1g C3H8 yandığında sistemin sıcaklığı

5.1oCyükselmektedir.buna göre,C3H8 in yanma entalpisini
bulunuz.

• ÇÖZÜM:

10C için   10460Jgerekirse 1.1g C3H8 yandığında  53,35kJ

5.10C  için        ? 44g C3H8 yandığında    ?

=5.1x10460 ?=2134 kJ ısı açığa çıkar

=53,35 kJ



ENDOTERMENDOTERMENDOTERMENDOTERMĐĐĐĐK VE EKZOTERMK VE EKZOTERMK VE EKZOTERMK VE EKZOTERMĐĐĐĐK K K K 
REAKSREAKSREAKSREAKSĐĐĐĐYONLARYONLARYONLARYONLAR

Kimyasal olaylar dKimyasal olaylar dKimyasal olaylar dKimyasal olaylar dışışışışararararııııdan dan dan dan ııııssssıııı alarak ya alarak ya alarak ya alarak ya 
da  aldda  aldda  aldda  aldığıığıığıığından daha fazla ndan daha fazla ndan daha fazla ndan daha fazla ççççevreye evreye evreye evreye ııııssssıııı
vererek gervererek gervererek gervererek gerççççekleekleekleekleşşşşir.Isir.Isir.Isir.Isıııı alarak geralarak geralarak geralarak gerççççekleekleekleekleşşşşen en en en 
reaksiyonlara reaksiyonlara reaksiyonlara reaksiyonlara endotermik,endotermik,endotermik,endotermik,ddddışışışışararararıııı ııııssssıııı veren veren veren veren 
reaksiyonlara da reaksiyonlara da reaksiyonlara da reaksiyonlara da ekzotermikekzotermikekzotermikekzotermik reaksiyonlar reaksiyonlar reaksiyonlar reaksiyonlar 
denirdenirdenirdenir





EKZOTERMIKEKZOTERMIKEKZOTERMIKEKZOTERMIK

X + Y����T + Z +ISI

X + Y����T + Z +Qkcal

X+Y����T+Z ∆H<0

ENDOTERMIKENDOTERMIKENDOTERMIKENDOTERMIK

A + B + ISI����C +D

A+B+Qkcal����C + D

A+B����C+D   ∆H>0



GerilmiGerilmiGerilmiGerilmişşşş bir yayda potansiyel enerjinin bir yayda potansiyel enerjinin bir yayda potansiyel enerjinin bir yayda potansiyel enerjinin 
depolanmasdepolanmasdepolanmasdepolanmasıııı gibi ,her bilegibi ,her bilegibi ,her bilegibi ,her bileşşşşiiiiğğğğin in in in 
molekmolekmolekmoleküüüüllerinde depolanmllerinde depolanmllerinde depolanmllerinde depolanmışışışış bir potansiyel bir potansiyel bir potansiyel bir potansiyel 
enerji mevcuttur.Bu enerji o bileenerji mevcuttur.Bu enerji o bileenerji mevcuttur.Bu enerji o bileenerji mevcuttur.Bu enerji o bileşşşşik iik iik iik iççççin;in;in;in;

ııııssssıııı kapsamkapsamkapsamkapsamıııı=olu=olu=olu=oluşşşşum um um um ııııssssııııssssıııı=i=i=i=içççç potansiyel potansiyel potansiyel potansiyel 
enerji enerji enerji enerji terimiyle ifade edilir ve terimiyle ifade edilir ve terimiyle ifade edilir ve terimiyle ifade edilir ve ∆HF ile ile ile ile 
belirtilir.belirtilir.belirtilir.belirtilir.



Elementlerin oda sElementlerin oda sElementlerin oda sElementlerin oda sııııcaklcaklcaklcaklığıığıığıığında nda nda nda 
bulunduklarbulunduklarbulunduklarbulunduklarıııı faz ifaz ifaz ifaz iççççin in in in ııııssssıııı kapsamlarkapsamlarkapsamlarkapsamlarıııı 0 0 0 0 kabul kabul kabul kabul 
edilmiedilmiedilmiedilmişşşştir.Mesela kattir.Mesela kattir.Mesela kattir.Mesela katıııı karbonun olukarbonun olukarbonun olukarbonun oluşşşşum um um um ııııssssıııı
kapsamkapsamkapsamkapsamıııı 0000’’’’ddddıııır.Fakat gaz fazr.Fakat gaz fazr.Fakat gaz fazr.Fakat gaz fazıııında karbonun nda karbonun nda karbonun nda karbonun 
oluoluoluoluşşşşum um um um ııııssssııııssssıııı : 171.7kcal/: 171.7kcal/: 171.7kcal/: 171.7kcal/molmolmolmol ddddüüüür.r.r.r.ÇüÇüÇüÇünknknknküüüü 1 1 1 1 molmolmolmol
CCCC(k)(k)(k)(k) nnnnıııınnnn gaz fazgaz fazgaz fazgaz fazıııına gena gena gena geççççmesi imesi imesi imesi iççççin 171.1kcal enerji in 171.1kcal enerji in 171.1kcal enerji in 171.1kcal enerji 
vermemizle mvermemizle mvermemizle mvermemizle müüüümkmkmkmküüüündndndndüüüür.r.r.r.

BileBileBileBileşşşşiklerin de oluiklerin de oluiklerin de oluiklerin de oluşşşşum um um um ııııssssıııılarlarlarlarıııı ssssııııffffıııırdan rdan rdan rdan 
farklfarklfarklfarklııııddddıııırrrr



ÖRNEK 1 :

C(k)+O2(g)�CO2(g) DH=-94kcal/mol

Denklemine baktığımızda  CO2 oluşum 
ısısının -94kcal/mol olduğunu görürüz ve 

bunu ∆Hf (CO2)=-94kcal/mol olarak 
gösterebiliriz



Birbirleri ile reaksiyona girecek  olan 2 maddenin molekülleri 
bünyelerinde ki potansiyel enerji ile durup duruken
reaksiyona giremezler.Bu moleküllere bir miktar ısı
verdiğimizde kazandıkları kinetik enerji ile 
çarpışırlar.Reaksiyonun başlamı için gerekli minumum(eşik) 
enerjiye AKTĐFLEŞME ENERJĐSĐ denir.Ea ile 
gösterilir.Kinetik enerji,potansiyel enerjiye dönüştüğü için 
eski bağların kırılıp,yeni bağların oluşmaya başladığı bu anda 
potensiyel enerji maksimumdur.

Yeni oluşan moleküllerin birbirinden kopup uzaklaşmasında 
ise potensiyel enerji kinetik enerjiye 
dönüşmektedir.Reaksiyonun endotermik ya da ekzotermik 
olması bu iki enerjiye bağlıdır.



Reaksiyonun başlatmak için harcanan 
eşik enerji si bağların kırılmasında 
kullanılmaktadır.Reaksiyonda yeni 
bağların oluşması ile açığa çıkan ısı,eşik 
enerjisinden fazla ise olay 
ekzotermiktir.Açığa çıkan enerji harcanan 
enerjiyi karşılamıyorsa olay endotermiktir.



Ekzotermik reaksiyonlarda H1>H2olduğudan H2-H1 
yani DH negatiftir



Endotermik reaksiyonlar da H2>H1 olduğundan H2-
H1 değer yani DH pozitiftir







AAAAşşşşaaaağığığığıda verilen olaylar veya tepkimeler genelde da verilen olaylar veya tepkimeler genelde da verilen olaylar veya tepkimeler genelde da verilen olaylar veya tepkimeler genelde 
ekzotermiktir:ekzotermiktir:ekzotermiktir:ekzotermiktir:

1.1.1.1. Bir sBir sBir sBir sııııvvvvıııınnnnıııın donmasn donmasn donmasn donmasıııı

2.2.2.2. Radyoaktif olaylarRadyoaktif olaylarRadyoaktif olaylarRadyoaktif olaylar

3.3.3.3. BaBaBaBağğğğlarlarlarlarıııın olun olun olun oluşşşşmasmasmasmasıııı

4.4.4.4. SoygazlarSoygazlarSoygazlarSoygazlar haricinde ametallerin elektron almasharicinde ametallerin elektron almasharicinde ametallerin elektron almasharicinde ametallerin elektron almasıııı

5.5.5.5. KKKKüçüüçüüçüüçük molekk molekk molekk moleküüüüllerden bllerden bllerden bllerden büüüüyyyyüüüük molekk molekk molekk moleküüüül olul olul olul oluşşşşmasmasmasmasıııı



GazlarGazlarGazlarGazlarıııın yon yon yon yoğğğğunlaunlaunlaunlaşşşşmasmasmasmasıııı



Yanma,oksitlenme, paslanmaYanma,oksitlenme, paslanmaYanma,oksitlenme, paslanmaYanma,oksitlenme, paslanma



AsitAsitAsitAsit----baz baz baz baz nnnnööööttttüüüürlerlerlerleşşşşmemememe tepkimeleritepkimeleritepkimeleritepkimeleri



GazlarGazlarGazlarGazlarıııın sn sn sn sııııvvvvıııılarda larda larda larda çöçöçöçözzzzüüüünmasinmasinmasinmasi



AAAAşşşşaaaağığığığıda verilen tepkimeler veya olaylar da verilen tepkimeler veya olaylar da verilen tepkimeler veya olaylar da verilen tepkimeler veya olaylar 
genelde endotermiktir:                                      genelde endotermiktir:                                      genelde endotermiktir:                                      genelde endotermiktir:                                      
1.Kat1.Kat1.Kat1.Katıııılarlarlarlarıııın sn sn sn sııııvvvvıııılarda larda larda larda çöçöçöçözzzzüüüünmesi.nmesi.nmesi.nmesi.

2.Ba2.Ba2.Ba2.Bağğğğlarlarlarlarıııın n n n kkkkıııırrrrıııılmaslmaslmaslmasıııı....

3.3.3.3.ĐĐĐĐyonlayonlayonlayonlaşşşşma ma ma ma enerjisi.enerjisi.enerjisi.enerjisi.

4.Kararl4.Kararl4.Kararl4.Kararlıııı bilebilebilebileşşşşiklerin elementlerine iklerin elementlerine iklerin elementlerine iklerin elementlerine ayrayrayrayrıııılmaslmaslmaslmasıııı....



ErimeErimeErimeErime



buharlabuharlabuharlabuharlaşşşşmamamama

• Kolnya



ssssüüüüblimleblimleblimleblimleşşşşmemememe

deney



BABABABAĞĞĞĞ ENERJENERJENERJENERJĐĐĐĐSSSSĐĐĐĐ

BaBaBaBağğğğ enerjisi: Bir baenerjisi: Bir baenerjisi: Bir baenerjisi: Bir bağığığığın kn kn kn kıııırrrrıııılmaslmaslmaslmasıııı iiiiççççin gereken in gereken in gereken in gereken 
enerji veya bir baenerji veya bir baenerji veya bir baenerji veya bir bağığığığın olun olun olun oluşşşşmasmasmasmasıııı ssssıııırasrasrasrasıııında anda anda anda aççççığığığığa a a a 

ççççııııkan enerjidir.kan enerjidir.kan enerjidir.kan enerjidir.

BaBaBaBağğğğ enerjisi,bir bileenerjisi,bir bileenerjisi,bir bileenerjisi,bir bileşşşşiiiiğğğğin kararlin kararlin kararlin kararlııııllllığıığıığıığınnnnıııın n n n 
ööööllllçüçüçüçüssssüüüüddddüüüür.Bir biler.Bir biler.Bir biler.Bir bileşşşşikteki baikteki baikteki baikteki bağığığığı koparmak ikoparmak ikoparmak ikoparmak iççççin in in in 
gerekli enerji ne kadar fazla ise bilegerekli enerji ne kadar fazla ise bilegerekli enerji ne kadar fazla ise bilegerekli enerji ne kadar fazla ise bileşşşşik de o ik de o ik de o ik de o 

kadar kararlkadar kararlkadar kararlkadar kararlııııddddıııır.r.r.r.



BAZI BABAZI BABAZI BABAZI BAĞĞĞĞ ENERJENERJENERJENERJĐĐĐĐ DEDEDEDEĞĞĞĞERLERERLERERLERERLERĐĐĐĐ

Bağ Bağ enerjisi
H-H                         104 kkal/mol
C-H                          99        "
C-C                          83        "
C=C                         147      "
CΞ C                         200      "
O-O                          35        "
O=O                         119      "



Bağ Bağ enerjisi
O-H                          111 kkal/mol
C-O                          86       "
F-F                           36       "
Cl-Cl 58       "
H-F                           135     "
H-Cl 103     "
N-N                           39      "
N=N                          225    "



SORU

Bağ Bağ enerjisi

H-H                      104 kkal/mol

F-F                       36       "

H-F                       135     "

Yukarıdaki bilgilerden yararlanarak; 

H2(g)  +  F2(g)  � 2HF(g)

Reksiyonunun ∆H’ını hesaplayınız.



REAKSREAKSREAKSREAKSĐĐĐĐYON ISILARININ YON ISILARININ YON ISILARININ YON ISILARININ 
TOPLANABTOPLANABTOPLANABTOPLANABĐĐĐĐLLLLĐĐĐĐRLRLRLRLĐĞĐĐĞĐĐĞĐĐĞĐ(HESS YASASI(HESS YASASI(HESS YASASI(HESS YASASI)
EntalpiEntalpiEntalpiEntalpi, tan, tan, tan, tanım olarak enerjinin iki bim olarak enerjinin iki bim olarak enerjinin iki bim olarak enerjinin iki biççççiminin, iminin, iminin, iminin, ıssssı ile mekanik iile mekanik iile mekanik iile mekanik işin in in in 

toplamtoplamtoplamtoplamıddddır. Maddeler toplanabiliyorsa, onlarr. Maddeler toplanabiliyorsa, onlarr. Maddeler toplanabiliyorsa, onlarr. Maddeler toplanabiliyorsa, onların enerjileri de n enerjileri de n enerjileri de n enerjileri de 
toplanabilir. Bu toplanabilir. Bu toplanabilir. Bu toplanabilir. Bu deneldeneldeneldenel sonusonusonusonuçççç, , , , entalpientalpientalpientalpi dedededeğiiiişimlerine de uygulanabilir. 1 imlerine de uygulanabilir. 1 imlerine de uygulanabilir. 1 imlerine de uygulanabilir. 1 
molmolmolmol CHCHCHCH4444 (g),(g),(g),(g), 2 2 2 2 molmolmolmol O2 O2 O2 O2 (g),(g),(g),(g), ileileileile yanyanyanyanıp 1 p 1 p 1 p 1 molmolmolmol COCOCOCO2222 (g),(g),(g),(g), veveveve 2 2 2 2 molmolmolmol HHHH2222O O O O (g),(g),(g),(g), verinceverinceverinceverince
802 802 802 802 kJkJkJkJ ıssssı aaaaççççığa a a a ççççıkar. Bu tepkimedeki kar. Bu tepkimedeki kar. Bu tepkimedeki kar. Bu tepkimedeki entalpientalpientalpientalpi dedededeğiiiişiminiiminiiminiimini suyun ssuyun ssuyun ssuyun sıvvvvı
hali ihali ihali ihali iççççin bulmak in bulmak in bulmak in bulmak üüüüzere azere azere azere aşaaaağıdaki idaki idaki idaki işlemi lemi lemi lemi 
yapmalyapmalyapmalyapmalıyyyyız:z:z:z: C
H4 (g) 2O2 (g) → CO2 (g) + 2H2O(g) ∆H° = -802 kJ

2H2O (g) → 2H2O (s) ∆H° = -88 kJ

CH4 (g) + 2O2 (g) → CO2 (g) + 2H2O (s) ∆H° = -890 
kJ



Bir tepkime, bir tepkime dizisi sonucunda elde edilebiliyorsa 
onun entalpi değişimi, dizilerin entalpi değişimlerinin 
toplamına eşittir. Bu sonuç, 1840’da Alman kimyacı G. G. G. G. HessHessHessHess
tarafından bulundu. Hess Yasası diye anılan bu yasaya göre, 
bir tepkime ister tek bir adımda, ister çok değişik adımlar 
izleyerek sonuçlansın, onun D H değeri hep aynıdır. 
Termodinamik, sistemin izlediği yolu değil, sonuç ve 
başlangıç hallerini inceler. Buna göre Hess yasası, şu temele 
dayanır. Bir tepkimenin entalpi değişimi, o tepkimenin 
izlediği yola bağlı değildir; sadece son ve ilk hallere bağlıdır. 
Örneğin C (k) ve O2 (g),(g),(g),(g), den CO2 (g),(g),(g),(g),oluşumu iki yoldan 
gerçekleşebilir. Birinci yol, elementlerden doğrudan CO2 (g),(g),(g),(g),
oluşumu; ikinci yol elementlerinden, önce CO (g),(g),(g),(g), ve sonra 
CO2(g),(g),(g),(g), oluşumudur.



ÖRNEK

• C (grafit) + O2 (g) → CO2 (g)

∆ H° = -393.5 kJ

• C (elmas) + O2 (g) → CO2 (g)

∆ H° 395.4 kJ

olduğuna göre

• C (grafit) → C (elmas)

tepkimesi için ∆ H° kaç kJ dir?



ÇÖZÜM:

• Entalpi değişimi sorulan tepkimeyi elde 
etmek için verilen ilk tepkime aynı kalmalı, 
ikinci ters çevrilip toplanmalıdır.

• C (grafit) + O2 (g) → CO2 (g) ∆ H° = -
393.5 kJ

• CO2 (g) → C (elmas) + O2 (g) ∆ H° = 
+395.4 kJ

• C (grafit) → C (elmas) ∆H° = +1.9 kJ



Tepkime Denklemleriyle Tepkime Isıları Arasındaki 
ilişkiler  Aşağıda Verilmiştir:

1. Bir tepkime denklemi ters çevrildiğinde, o 
tepkimenin entalpisinin işareti de değişir.

C(k) +O2→ CO 2(g) ∆H= -393,5kJ

CO 2(g) →C (k)+O2 ∆H= +393,5kJ



. 2. Bir tepkime denklemi herhangi bir sayı ile çarpılıyor 
veya bölünüyorsa, tepkime entalpisi de aynı sayıyla 
çarpılır veya bölünür

H2 + 1/2O2(g) → H2O(g) ∆H=241,8kJ

2H2(g) + O2(g) → ∆H=2x(-241,8)

= -483,6kJ



8.12 ÖRNEK

Aşağıdaki tepkimeler yoluyla

2 C (k) + H2 (g) → C2H2 (g)

tepkimesinin ∆ H° değerini hesaplayınız.

C2H2 (g) + 5/2O2 (g) → 2CO2 (g)

+ H2O (g) ∆H° = - 1256 kJ

C (k) + O2 (g) –→ CO2 (g) ∆H° = -393.5 
kJ

H2 (g) + 1/2 O2 (g) → H2O (g) ∆H° = -242



8.12 ÖRNEK

Aşağıdaki tepkimeler yoluyla

2 C (k) + H2 (g) → C2H2 (g)

tepkimesinin ∆ H° değerini hesaplayınız.

C2H2 (g) + 5/2O2 (g) → 2CO2 (g) + H2O 

(g) ∆H° = - 1256 kJ

C (k) + O2 (g) –→ CO2 (g) ∆H° = -393.5 
kJ

H2 (g) + 1/2 O2 (g) → H2O (g) ∆H° = -242



Çözüm
C2H2, ürün konumunda olması gerektiğinden 

verideki ilk tepkime ters çevrilecektir. C (k) ve H2 (g)
giren konumunda bulunduğu için ikinci ve üçüncü
tepkimeler aynı kalacaktır. Ancak 2C (k) eldesi ve CO2
lerin birbirini götürmesi için ikinci tepkime 2 ile 
çarpılmalıdır.
1. tepkime ters çevrilince ∆ H° = +1256 kJ

• 2. tepkime iki ile çarpılınca ∆ H° = -787 kJ
• 3. tepkime aynı kalınca ∆ H° = -242 kJ
• Tepkimeler ve entalpi değişimleri toplandığında
• 2C (k) + H2 (g) → C2H2 (g) ∆ H° = +127 kJ/mol elde 

edilir.



Ölçme- değerlendirme:

• 8.3 Aşağıdaki değişimlerin hangilerinde 
enerji açığa çıkar?

• (a) Su buharı yoğunlaşırken

• (b) Metan (CH4) gazı yanarken

• (c) Uyarılmış atom, temel duruma 
dönerken

• (d) H2 (g) ve O2 (g) den H2O (g) oluşurken



• 8.4 Aşağıdaki tepkimelerden hangilerinin 
ekzotermik olması beklenir?

• (a) Cl (g) + e- → Cl- (g)

• (b) 2Cl (g) → Cl2 (g)

• (c) 2H2O (g) → 2H2 (g) + O2 (g)

• (d) 2Al (k) + 3/2 O2 (g) → Al2O3 (k)

• (e) Na+
(g) + Cl- (g) → NaCl (k)



• 8.6 Aşağıdaki süreçlerde entalpi
değişimlerinin işaretini belirtiniz.

• (a) CO2 (k) → CO2 (g)

• (b) PCl5 (s) → PCl5 (g)

• (c) Hg(s) → Hg (k)

• (d) BaCl2 (s) → BaCl2 (k)



• 8.7 Bir şeker olan glukoz, oksijen ile 
yanınca karbondioksit ve su verir.

• C6H12O6 (k) + 6O2 (g)→ 6CO2 (g) + 6H2O 

(s) ∆ H° = -2820 kJ

• (a) 0,02 mol glukoz yanınca kaç kJ açığa 
çıkar?

• (b) 0,60 mol glukoz, 0,60 mol O2 (g) ile 
tepkimeye girince en çok kaç kJ açığa 
çıkar?



• 5.19 C (grafit) + O2 (g) → CO2(g)

∆ H° = -394 kJ

• 2C (grafit) + O2 (g) → 2CO (g)

∆ H° = -111 kJ

• verilerine göre aşağıdaki tepkime için ∆ H°
kaç kJ dir?

• 2CO (g) + O2 (s) → 2CO2 (g)



Aşağıdakilerden Hangisi 
Ekzotermik Hangisi 
Endotermiktir?

YANMAASĐT-BAZ 
REAKSĐYONU

SÜBLĐMLEŞMEĐYONLAŞMA 
ENERJĐSĐ

BAĞLARIN 
KIRILMASI

OKSĐTLENMEBUHARLAŞMAPASLANMA

SÜBLĐMLEŞMEBAĞLARIN 
OLUŞMASI

RADYOAKTĐF 
OLAYLAR

ERĐME 



EKZOTERMĐK

YANMAASĐT-BAZ 
REAKSĐYONU

SÜBLĐMLEŞMEĐYONLAŞMA 
ENERJĐSĐ

BAĞLARIN 
KIRILMASI

OKSĐTLENMEBUHARLAŞMAPASLANMA

SÜBLĐMLEŞMEBAĞLARIN 
OLUŞMASI

RADYOAKTĐF 
OLAYLAR

ERĐME 



ENDOTERMĐK

YANMAASĐT-BAZ 
REAKSĐYONU

SÜBLĐMLEŞMEĐYONLAŞMA 
ENERJĐSĐ

BAĞLARIN 
KIRILMASI

OKSĐTLENMEBUHARLAŞMAPASLANMA

SÜBLĐMLEŞMEBAĞLARIN 
OLUŞMASI

RADYOAKTĐF 
OLAYLAR

ERĐME 


