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BAĞ OLUŞUMU VE KIRINIMI (BAĞ ENERJİSİ) 

Bölüm 2’de moleküller veya atomlar arasındaki “bağların kopmasıyla” buharlaşmanın gerçekleştiğini, 

moleküllerin birbirlerine “bağlanmasıyla” yoğunlaşmanın gerçekleştiğini görmüştük. Buharlaşma 

sırasında sadece bağ kırınımı gerçekleştiğinden dolayı enerji kullanılır ve sıcaklık azalır. Bu nedenle 

buharlaşma endotermiktir. Yoğunlaşma sırasında sadece bağ oluştuğu için enerji salınır ve sıcaklık artar. 

Bu nedenle yoğunlaşma ekzotermiktir.  

Çözünürlük olayında hem bağ oluşumu hem de bağ kırınımı gerçekleşir. Su molekülleri çözmek için 

çözünen maddeye bağlandığında, “bağ oluşturduğu” için enerji salınır. Su molekülleri çözünen madde 

moleküllerini birbirinden ayırdığında, “bağ koptuğu” için enerji kullanılır. Salınan enerji kullanılan 

enerjiden büyükse olay ekzotermik olur. Salınan enerji kullanılan enerjiden küçükse olay endotermik olur.  

Bir bağın oluşumu sırasında belli miktarda enerji açığa çıkar. Çıkan bu enerji, aynı zamanda bu bağın 

kırılması için de gerekli olan enerjiye eşittir. Örneğin H2 molekülünün bağ oluşum enerjisi ile bağ kırılma 

enerjileri birbirine eşittir. Ancak işaretleri birbirine zıttır. Zıt olmasının sebebi bağ oluşumunun 

ekzotermik, bağ kırılmasının ise endotermik oluşudur. 

2𝐻(𝑔)   𝐻2(𝑔)   𝐻𝐵
0 = - 436,0 kJ/mol 

𝐻2(𝑔)   2𝐻(𝑔)   𝐻𝐵
0 = + 436,0 kJ/mol 

Atom çekirdeklerini, atomları veya molekülleri kendilerini oluşturan yapı taşlarına ayırmak, bunlardan 

bir ya da birkaç taneciği koparmak veya oluşturmak için gerekli olan enerjiye “bağ enerjisi” denir. Belirli 

bir bağ türü için verilen bağ enerjisi, bu bağı içeren tüm moleküllerde aynı değildir. Örneğin C-H bağının 

kırılmasındaki gereken enerji miktarı, CH4 ve C2H6 moleküllerinde farklı değerler almaktadır. Bunun için 

C-H bağının bağ enerjileri hesaplanırken mümkün olduğu kadar çok sayıda bileşikten elde edilen 

değerlerin bir ortalaması alınır. 

Bağ enerjileri sadece tek bağ içeren moleküller için değil, ikili veya üçlü bağ içeren moleküller için de 

hesaplanır (O2, N2 vb. ). Bağ sayısı arttıkça bağ enerjisi de artar. Aşağıdaki tabloda bazı atomların 

arasındaki ortalama bağ enerjileri verilmiştir.  
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Aşağıdaki reaksiyonun bağ enerjisi 𝐻𝐵
0 değerini, yukarıdaki tablodaki bağ enerjilerini kullanarak 

bulalım. 

H-H + CI-CI  2 H-CI     𝐻𝐵
0 = ? 

Bu reaksiyonda kopan bağlar ve ortalama bağ enerjileri aşağıdaki gibidir. 

H-H  𝐻𝐵
0 = 436 kJ/mol 

CI-CI  𝐻𝐵
0 = 242 kJ/mol 

Reaksiyonda oluşan bağlar ve gerekli olan ortalama bağ enerjileri ise; 

H-CI  𝐻𝐵
0 = 432 kJ/mol şeklindedir. 

Reaksiyonda bağların kırılması için gerekli olan enerji toplamından, bağ oluşumu sırasında dışarı verilen 

enerji toplamları çıkarıldığında reaksiyonun enerji değişimi bulunmuş olur. Bu ifade, aşağıdaki bağıntı 

şeklinde gösterilir. 

𝐻0 =   𝑛 𝐻𝐵(𝑘𝚤𝑟𝚤𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑎ğ𝑙𝑎𝑟)
0  +  𝑛 𝐻𝐵(𝑜𝑙𝑢ş𝑎𝑛 𝑏𝑎ğ𝑙𝑎𝑟)

0  

=  [ ( 1 x 436 kJ/mol ) + ( 1 x 242 kJ/mol ) ] + [ (2 x 432 kJ/mol) ] 

= - 186 kJ/mol 

Reaksiyondaki enerji değişimi (𝐻0) işareti negatiftir. Bu tür reaksiyonlar ekzotermik reaksiyonlardır. 

Çünkü H-H ve Cl-Cl bağlarının kırılması için gerekli olan enerji, H-Cl bağlarının oluşması sırasında 

ortama verilen enerjiden küçüktür. Reaksiyondaki enerji değişimi (𝐻0) işareti pozitif olsaydı, reaksiyon 

endotermik olurdu. 

 

 

 

 


