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Kimyasal Tepkimeler ve basit tepkime denklemlerinin yazılması

Gerçekleşmesiyle belli özelliklere sahip bir
maddeden farklı özelliklere sahip başka bir
madde
oluşturan
olaylar
kimyasal
tepkimelerdir. Kimyasal tepkime sırasında
değişim geçiren maddelere reaksiyona
girenler, yeni oluşan maddelere de
reaksiyondan çıkanlar ya da ürünler adı
verilir. Kimyasal tepkimeler de reaksiyona
girenler ve çıkanlar bölümünün ortasında ok
işareti
çizilir.
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Kimyasal tepkimeler de; reaksiyona giren maddeler ortada bulunan ve ayraç olarak
kullandığımız okun soluna, reaksiyondan çıkan yani yeni oluşan madde okun sağına yazılır.
Demirin paslanması sırasında havadaki oksijenle demir birleşerek demir oksit denilen pası
oluşturur. Burada demir ve oksijen girenler, demir oksit ise çıkan üründür. Örneğin kömür
yanarken içindeki karbon havadaki oksijenle birleşir ve karbon dioksit gazı açığa çıkar. Bu
olaya ilişkin tepkime denklemi şu şekilde yazılır:
C
+ O2
Kömür
Oksijen
Girenler

CO2
Karbon dioksit
Çıkanlar (Ürün)

Kimyasal denklemler tepkime hakkında birçok bilgiyi basit bir şekilde göstermemize yarar.
Örneğin; C + O2  CO2 tepkimesi bize 1 karbon atomuyla 2 oksijen atomunun birleşerek
1 karbon dioksit molekülü oluşturduğunu gösterir.
Kimyasal tepkimeler, olaya giren maddelere ait taneciklerin (molekül, atom ya da iyon)
çarpışmaları ile gerçekleşirler. Enerjileri yeterli olan taneciklerin çarpışmaları sonucunda
kimyasal bağlar koparak moleküller atomlarına dağılır ve atomlar yeniden düzenlenerek farklı
maddeler oluştururlar. Kimyasal tepkime, kimyasal değişim ve kimyasal olay eş anlamlıdır.
Tepkimelerin sembol ve formüllerle gösterilmesine ise tepkime denklemleri adı verilir.
Yanma, paslanma (oksitlenme), nötrleşme, mayalanma, fotosentez, çökelme gibi olaylar
kimyasal değişime örnek olarak verilebilir.
Kimyasal bir tepkimede korunan nicelikler şunlardır:
a) Atomların türü ve sayısı
b) Toplam kütle (Kütle değişimi önemsizidir.)
c) Toplam elektriksel yük.
d) Toplam enerji
e)Atomların çekirdek yapıları (Proton ve nötron sayıları)

Değişen nicelikler şunlardır:
a) Molekül sayısı (Mol sayısı)
b) Gaz tepkimelerinde hacim (Basınç ve sıcaklık sabit)
c) Gaz tepkimelerinde basınç (Hacim ve sıcaklık sabit)
Ancak mol sayısının korunduğu tepkimeler de vardır.

Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi
Bir tepkimeye giren kimyasal bir maddenin kütlesi
korunuyorsa atom sayıları da korunur. Kimyasal tepkimelere
giren maddelerle çıkan maddeleri oluşturan atomların cinsleri
ve sayıları aynıdır. Dolayısıyla bir tepkime denkleminin sol
ve sağ tarafında aynı cins ve aynı sayıda atom bulunmalıdır.
Böyle tepkime denklemlerine denkleştirilmiş tepkime
denklemi adı verilir. Eğer bir tepkime denklemi denk
değilse, formül ve sembollerin önüne uygun sayılar yazılarak
tepkime denkleştirilir. Örneğin su, oksijen ve hidrojenin
birleşmesiyle oluşur. Fakat oksijen ve hidrojen tek atom
hâlinde değil, O2 ve H2 molekülleri şeklinde ve gaz hâlde
bulunur. Suyun tepkime denklemini;
H2 + O2 

H2O

şeklinde yazarsak denk bir tepkime denklemi yazmış olmayız. Çünkü giren atom sayısı ile
çıkan atom sayısı aynı değildir. Girenler tarafında 2 tane O atomu, çıkanlar tarafında ise 1
tane O atomu vardır.
Denklemi denkleştirmek için H2 ve H2O’nun önüne 2 yazalım;
2 H2

+
O2
4 adet H
2 adet O

2 H2O
4 adet H
2 adet O

Bu durumda girenler ve çıkanlar denkleşmiş olur. Şimdi de O2’nin önüne 1/2 yazalım;
H2

+
1/2O2
2 adet H
1 adet O

H2O
2 adet H
1 adet O

Görüldüğü gibi yine tepkimeye giren ve çıkan atom sayıları denkleşti. O hâlde, denk olmayan
bir kimyasal tepkime denklemi, formüllerin başlarına katsayılar yazılarak denk hâle
getirilebilir.

Tepkime Çeşitleri
Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken bazı maddeler arasında bağlar
koparken, bazı maddeler arasında yeni bağlar oluşur. Kimyasal
tepkimeler, oluş şekline göre sentez, ayrışma ve yer değiştirme
tepkimeleri olarak sınıflandırılabilir.

1. Sentez (Birleşme) Tepkimeleri:
Element ya da bileşiklerin birleşmesiyle yeni bir madde oluşumuna sentez (birleşme)
tepkimesi adı verilir.
Örnek; karbon dioksit ve suyun oluşumu:
C + O2
2 H2 + O2

CO2
2 H2O

2. Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri:
Bir bileşik kendini oluşturan daha basit maddelere ayrışıyorsa, buna analiz (ayrışma)
tepkimesi adı verilir.
Örnek; suyun ve potasyum kloratın (KClO3) ayrışması:
2 H2O
KClO3

2 H2 + O2
KCl + 3/2O2

3. Yer Değiştirme Tepkimeleri:
Bir element ve bir bileşik arasında ya da iki farklı bileşik arasında oluşan tepkimelerde,
atomlar birbiriyle yer değiştirip yeni bileşikler oluşturabilir. Bu tip tepkimelere yer
değiştirme tepkimesi adı verilir.
Örneğin magnezyum ile çinko oksit tepkimeye girdiğinde magnezyum oksit ve çinko oluşur.
Mg + ZnO
MgO + Zn
Tepkime denkleminde de görüldüğü gibi elementler yer değiştirerek yeni bileşikler oluşturur.

