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KKĐĐMYASAL REAKSMYASAL REAKSĐĐYONLARYONLAR

�� Sulu Sulu çöçözeltilerde olan reaksiyonlarzeltilerde olan reaksiyonlar

�� Sulu Sulu çöçözeltilerde zeltilerde çöçökelme ve kelme ve çöçözzüünme nme 
ile ilgili kurallarile ilgili kurallar

�� Gaz Gaz ççııkkışıışı olan reaksiyonlarolan reaksiyonlar



HEDEFHEDEF:Sulu :Sulu çöçözeltilerdeki reaksiyonlarzeltilerdeki reaksiyonlarıı
kavrayabilmekavrayabilme

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR:LAR:

��ÇöÇökelme ve kelme ve çöçözzüünme ile ilgili kurallarnme ile ilgili kurallarıı
aaççııklama.klama.

��Gaz Gaz ççııkkışıışı olan reaksiyonlarolan reaksiyonlarıı aaççııklama.klama.



ÇÖÇÖZZÜÜNME OLAYI:NME OLAYI:

� Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su 
kullanılır.

� Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki 
hidrojen atomundan meydana gelmiştir ve 
molekülün şekli bir V harfine benzer.

� Molekülde oksijenin bulunduğu kısım 
kısmen negatif, hidrojenin bulunduğu kısım 
ise kısmen pozitif yüklüdür.



SU MOLEKSU MOLEKÜÜLLÜÜ



� Bir molekül farklı atomlardan meydana 
gelmişse her bir atomun elektronlara karşı
ilgisi farklı olur.

� Bunun sonucu olarak molekülün bir 
kısmında elektron fazlalığı ve bunun sonucu 
olarak da kısmi negatif yük, bir kısmında ise 
elektron noksanlığı ve bunun sonucu olarak 
da kısmi pozitif yük görülür.

� Bu şekildeki moleküllere polar moleküller
denir.



� Su,polar bir 
moleküldür. Oksijen 
atomu bölgesi 
kısmen negatif, 
hidrojen atomları
bölgesi ise kısmen 
pozitif yük gösterir.





� Elektron dağılımı kutuplaşma göstermeyen moleküllere
polar olmayan moleküller veya kısaca apolar
moleküller denir.
� Aynı tür atomlardan meydana gelen moleküller apolar 
özelliktedir.
� Örneğin Cl2 apolar özellik gösterir.



ÇÖÇÖZZÜÜNMENME

� Çözeltiler için genel olarak şu kural 
söylenebilir: Benzer benzeri çözer; yani polar 
çözücüler polar çözünenleri , apolar çözücüler 
ise apolar çözünenleri çözer.

� Bunun nedeni şu şekilde açıklanabilir. Polar 
bileşiklerde moleküller arası çekim kuvveti 
oldukça kuvvetlidir.

� Molekülün negatif yüklü kısmı öteki 
molekülün pozitif yüklü kısmı tarafından 
çekilir. Böylece bütün moleküller arasında bir 
ağ yapısı kurulur.

� Apolar bir molekül,polar bir moleküldeki bu ağ
yapısını bozarak çözemez.



1) 1) ÇöÇözzüünen madde tnen madde tüürrüü
2) 2) ÇöÇözzüüccüünnüün tn tüürrüü
3) S3) Sııcaklcaklıık k 
4) Bas4) Basıınnçç
5) Ortak iyon etkisi5) Ortak iyon etkisi
6) Ortam6) Ortamıın n pHpH ıı
7) Yabanc7) Yabancıı iyonlariyonlar
8) Kompleks olu8) Kompleks oluşşumu umu 

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKĐ EDEN FAKTÖRLER



1- Çözünen Maddenin Türü: Her maddenin çözücü-
çözünen dengesine ulaşma noktası farklıdır. Örneğin çözünürlüğe 
etki eden diğer faktörler sabit tutulduğunda bir litre suda 3,8 mol yani 
1311gram şeker çözünürken aynı miktar suda 5,3 mol yani 310gram 
NaCI çözünür. Miktarlar gram olarak karşılaştırıldığında şekerin 
çözünürlüğünün sofra tuzundan fazla olduğu düşünülebilir. Ancak 
çözünürlüğün fazla olması demek daha fazla sayıda molekülün 
çözeltiye geçmesi demektir. Bu açıdan karşılaştırma yapıldığında 
tuzun çözünürlüğünün şekerden daha fazla olduğu görülür. Bu da 
beklenen bir olaydır. Çünkü NACI iyonik yapıdadır ve iyonların 
yarıçapları şeker moleküllerinden çok daha küçüktür. Dolayısıyla 
suyun daha fazla sayıda NACI molekülünü çözeltiye alması
doğaldır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKĐ EDEN FAKTÖRLER:



2- Çözücünün Türü: Çözücü ve çözünen maddelerin 
molekülleri birbirine ne kadar çok benzer ise çözünürlük o kadar 
yüksektir. Başka bir deyişle polar yapıdaki bir madde ancak polar 
çözücülerde, apolar bir madde ise ancak apolar çözücülerde 
çözünür. Kısaca söylemek gerekirse benzer benzeri çözer. Gerek 
çözücü gerekse çözünen moleküllerinin özellikleri iki uç özellikten 
ne kadar farklı ise, çözünürlük o ölçüde değişir.
Bazı çözücü molekülleri polarlık ve apolarlık özelliklerini birlikte 
gösterebilirler. Örneğin etil alkol (C2H5OH) böyle bir moleküldür. 
Molekülün C-H ve C-C bağları apolar, O-H ve C-O bağları ise polar 
özelliktedir. Bir başka deyişle molekülün bir ucu polar özellik, öteki 
ucu ise apolar özellik gösterir. Dolayısıyla etil alkol hem polar hem 
de apolar maddeler için iyi bir çözücüdür.



3- Sıcaklık: Sıcaklığın çözünürlüğe etkisini gazlar ve katılar 
için ayrı ayrı incelemek gerekir. Gazların sıvılardaki çözünürlükleri 
genellikle sıcaklık arttıkça azalır. Katıların sıvılardaki çözünürlüğü için 
ise kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Çözünme olayının 
ekzotermik veya endotermik oluşuna bağlıdır. Örneğin;
Çözünen+Su+Enerji→Doygun çözelti 
şeklinde gerçekleşen çözünme olayı için sıcaklığın artması
çözünürlüğü artırırken
Çözünen+Su→Doygun çözelti+Enerji 
Şeklindeki bir çözünme olayında durum tam tersidir.
Çözünme olayındaki enerji etkisi (ister enerji veren isterse enerji alan 
yönde olsun) ne kadar büyük ise sıcaklıktan etkilenme o kadar belirgin 
olur.



4-Basınç: Basıncın sıvı ve katıların çözünürlüğüne önemli 
bir etkisi yoktur. Şüphesiz bir gazın başka bir gaz içindeki 
çözünürlüğü de basınca bağlı değildir. Gazların katı ve sıvılardaki 
çözünürlükleri ise basınçtan önemli ölçüde etkilenir.
Gazların sıvılarda çözünmesi sırasında, katıların sıvılarda 
çözünmesinde olduğu gibi denge vardır. Eğer sıvı üzerindeki gazın 
basıncı artırılırsa denge bozulur ve daha fazla gaz sıvıda çözünür 
böylece gazın sıvıdaki çözünürlüğü artmış olur. Gazların 
sıvılardaki çözünürlüğünün basınçla değişimi Henry Yasası olarak 
ifade edilir. Bu yasaya göre gazların sıvılardaki çözünürlüğü, bu 
gazın sıvı üzerindeki kısmi basıncı ile doğru orantılıdır.



5-Ortak Đyon: Az çözünen tuzlarda denge eşitliğinde bulunan iyon ve 
moleküller ortak tanecik olarak nitelenir. Ortak tanecik sayısının 
değişimi denge konumunu değiştirdiğinden ötürü çözünürlüğü de 
değiştirir.
AgCI ün doymuş çözeltisinde ortak iyon Ag+1 ve CI-1 dir.
AgCI(k) ↔ Ag+1(suda) + CI-1(suda)
Ag+1 veya CI-1 derişimini değiştirecek bir etki yapıldığında denge 
konumu girenler yönünde bozulur ve AgCI ün çözünürlüğü azalır. Bu 
nedenle AgCI ün dengede olduğu bir çözelti sistemine AgNO3 ilave 
edildiğinde Ag+1 derişimi arttığından sistem bunu azaltmak ister ve 
AgCI çöker. Benzer şekilde NaCI ilave edildiğinde CI-1 derişimi artar 
ve AgCI çöker. Sonuç olarak, AgCI ün çözünürlüğü azalır.



ÇÖÇÖKELMEKELME

�� ÇöÇökelme olaykelme olayıı çöçözzüüccüüde de çöçözzüünen maddenin nen maddenin 
katkatıı parparççacacııklarklarıınnıın n çöçökmesi olaykmesi olayııddıır. r. 

�Dipte oluşan maddeye çökelti denir. Çökelti 
miktarı ÇÖZÜCÜ içerisinde çözünen madde 
miktarına bağlıdır. 

�DENEY1
�� DENEY2DENEY2
�� http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/chhttp://www.mhhe.com/physsci/chemistry/ch

ang7/esp/folder_structure/cr/m3/s2/adresleang7/esp/folder_structure/cr/m3/s2/adresle
rinderinde bulabilirsiniz deneyleribulabilirsiniz deneyleri



Asit-baz tepkimeleri ve redoks tepkimelerinin
çoğunluğu gibi çökelme tepkimeleri de sulu
çözeltideki tepkimelerdendir. Sodyum klorürün
sulu çözeltisi ile gümüş nitratın sulu çözeltisi
karıştırılırsa, beyaz peynir görünümünde bir
çökelme gözlenir. Çökeltiyi oluşturan madde
gümüş klorürdür. Gümüş klorür suda az
çözündüğü için iyonları (gümüş ve klor
iyonları) buluşunca hemen çökelme gözlenir.

Çökelme Tepkimeleri:



AgNO3 (aq) + NaCl (aq) ===> AgCl (k) + NaNO3 (aq)

Bu tepkimenin denklemi şöyledir:

Bu örneğin çöken iyonları gümüş ve klor iyonları
olduğuna gore yukarıdaki tepkime şöyle de yazılabilir:

Ag+(aq)+ NO3-(aq)+ Na+(aq)+Cl-(aq)===>AgCl(k)+ Na+(aq)+ NO3- (aq)

Sonuçta buluşan ve çökelen iyon çifti gümüş ve
klordür. Bunun için yukarıdaki çökelme tepkimesinin
net iyon denklemi şöyledir:

Ag+(aq)+ Cl-(aq) ===> AgCl (k)



GAZ GAZ ÇÇIKIIKIŞŞI OLAN I OLAN 
REAKSREAKSĐĐYONLARYONLAR

Na + HCl NaCl + 1/2 H2

�Anfoter metal asit ile tepkimeye gererse aktif metal gibi davranır. Yani metlin 
tuzu oluşurken yan ürün olarak ta H2 gazı açığa çıkar.

Al + 3 HCl AlCl3 + 3/2 H2

�Anfoter metaller bazlarla tepkimeye girerse çift katyonlu tuz dediğimiz 
bileşikler oluşur ve yan ürün olarak yine hidrojen gazı açığa çıkar. 

Zn + 2 NaOH Na2ZnO2 + H2



SODYUM 
DENEYĐ



DEDEĞĞERLENDERLENDĐĐRME:RME:

X katısının sudaki çözünürlüğünü;

� Çözeltinin karıştırılması

� Basıncın arttırılması

� Sıcaklığın arttırılması

niceliklerinden hangileri değiştirir.

A-) Yalnız I                       B-) Yalnız II                  C-) Yalnız  III

D-) I-II ve III                          E-) I ve III



Baryum klorür çözeltisiyle sodyum sülfat
çözeltisi karıştırıldığında baryum sülfatın çökeldiği

gözleniyor. Buna gore tepkimenin net iyon
denklemini yazınız.

Baryum klorür + sodium sülfat baryum sülfat + sodium klorür

BaCl2(aq) + Na2SO4(aq) ===> BaSO4(k) + 2NaCl(aq)

Baryum ve sülfat iyonları çökeldiğine gore net iyon denklemi bu
iyonları içermelidir.

Net iyon denklemi:

Ba+2(aq) + SO4-2(aq) ===> BaSO4(aq)

ÇÖZÜM:

ÖRNEK:



HAZIRLAYANLAR:HAZIRLAYANLAR:

�� ÇÇĐĞĐĞDEM ERDALDEM ERDAL
�� PINAR PINAR ÖÖZCANZCAN
�� NURCAN AFNURCAN AFŞŞARAR


