ÇÖZELTĐLERDEKĐ TANECĐK
SAYISINA BAĞLI ÖZELLĐKLER
•
•
•
•
•

Çözeltilerin kısmi buhar basıncı
Đdeal çözelti (Molalite)
Kaynama noktası yükselmesi
Donma noktası alçalması
Osmoz olayı

Hedef:
Çözeltideki tanecik sayısına
bağlı özellikleri kavrayabilme

Davranışlar:
• Tanecik sayısına bağlı özelliklerin
belirtilmesi:
»
»
»
»
»

çözeltilerin kısmi buhar basıncı
Đdeal çözelti , molalite
Kaynama noktası yükselmesi
Donma noktası alçalması
Osmoz olayı

• Bu özelliklerin açıklanıp örneklerle
pekiştirilmesi
• Gösteri deneyleri kullanılması

ÇÖZELTĐLERĐN BUHAR BASINCI
Çözeltilerde; kinetik enerjisi büyük, sıvı yüzeyindeki veya sıvı
yüzeyine yakın moleküllerden bazıları, moleküller arası çekim
kuvvetini yenerek sıvı yüzeyinden ayrılır ve gaz haline geçebilirler.
Bu olay "buharlaşma" olarak tanımlanır.
Buhar halindeki sıvı yüzeyine yakın moleküllerin bazıları da
yüzeydeki moleküller tarafından çekilebilirler ve bu moleküller de
tekrar sıvıya dönebilirler. Bu olay da "yoğunlaşma“ olarak bilinir.
Buharlaşma hızı ile yoğunlaşma hızı birbirine eşit olduğunda
dinamik denge kurulur. Dinamik denge halindeki buharın
basıncına o sıvının o sıcaklıktaki buhar basıncı denir.
Çözeltide bulunan çözünen parçacıkları (atomlar, iyonlar, moleküller)
çözeltinin buhar basıncının, saf çözücüye göre daha düşük olmasına
neden olurlar. Çünkü çözünen parçacıkları;çözeltinin yüzeyinden daha
az sayıda çözücü moleküllerinin ayrılmasına sebep olurlar. Buna
karşın sıvıya dönen buhar moleküllerinin sayısı değişmez. Bu nedenle
derişik çözeltiler, saf çözücüden daha yavaş buharlaşırlar

1-Çözeltilerin Kısmi Buhar Basıncı;
Çözeltilerin buhar basınçları ile, derişimi arasındaki bağıntı ilk
kez M.Raoult tarafından araştırılmıştır ve bu bağıntı "Raoult
Yasası" olarak bilinir.
Raoult Yasasına göre, bir çözeltinin buhar basıncı, çözücünün
saf haldeki buhar basıncı ile onun mol kesrinin çarpımına
eşittir. Çözeltinin buhar basıncı "P"; saf çözücünün buhar basıncı
"P°", çözücünün mol kesri " X1" olmak üzere Raoult Yasası

P= P°X1
şeklinde ifade edilebilir.
Çözücünün mol kesri X1; çözücünün çözelti içindeki mol sayısının n1,
çözünen maddenin çözelti içindeki mol sayısı n2 olmak üzere,
şeklinde yazılabilir.

2-Đdeal çözelti;
Moleküller arası çekim kuvvetleri yaklaşık
aynı büyüklükte ise , moleküller gelişigüzel
karışır. Bunun sonucu homojen karışım ya da
çözelti oluşur. Bu tip çözeltilerin özellikleri
bileşenlerinin özelliklerine bakılarak öngörülebilir
.böyle çözeltilere ideal çözeltiler denir. Đdeal
çözeltilerin bileşenlerinden oluşumunda entalpi
değişimi sıfırdır.

Đdeal çözeltilerde hacim değişimi de
gözlenmez.

3-Đdeal olmayan çözelti;
Farklı moleküller arasındaki çekim
kuvvetleri, aynı tür moleküller arasındaki
çekim kuvvetlerinden büyük olursa yine
çözelti oluşur. Fakat bu tür çözeltilerin
özellikleri önceden bilinemez. Bu tür
çözeltilere de ideal olmayan çözeltiler
denir.

Molalite
Molalite, 1 kg (veya 1000 g) çözücüde
(çözeltide değil) çözünenin mol sayısıdır.
Molalite veya molal derişim, "m" ile
gösterilir ve
şeklinde ifade edilebilir.
Örneğin; 5,00 molal NaCl çözeltisi
demek, 1 kg suda 5,00 mol NaCl
bulunuyor demektir.

3-Kaynama Noktası Yükselmesi
Bir çözücüde, uçucu olmayan bir maddenin çözünmesi, onun buhar
basıncını düşürür.
Çünkü; çözünen madde tanecikleri birim yüzeydeki çözücü
taneciklerinin sayısını azaltır.
Bu durum çözücünün zor buharlaşmasına neden olur. Buhar
basıncının düşmesi de
kaynama noktasının yükselmesine sebep olur. Yani çözelti saf
çözücünün normal kaynama noktasında kaynamaz. Çözeltinin buhar
basıncını bir atmosfere çıkarmak için sıcaklığının çözücünün normal
kaynama sıcaklığının üstüne çıkarılması gerekir. Şu halde uçucu
olmayan maddelerin çözülmesiyle hazırlanan çözeltilerin kaynama
noktaları saf çözücülerinkinden daha yüksektir
Kaynama noktasındaki yükselme çözeltideki çözünenin derişimi ile
orantılıdır. Aşağıdaki bağıntı bu ilişkiyi ifade etmektedir.
DTb=Kb x m
m:molalite
Kb: molal kaynama noktası yükselmesi sabiti

Örnek:Suyun içine kattığımız yağ, neden kaynama
noktasının düşmesine sebep olur?
Su molekülleri polardır (hidrojenler kısmi olarak artı yüklü
iken, oksijenler kısmi olarak eksi yüklüdür). Bu yüzden
moleküller arası çekim fazladır. Suya bir miktar yağ
eklediğimizde, suyla karışmaz. Yağın özkütlesi daha
azdır. Bu yüzden suyun yüzeyinde yağı, küçük
baloncuklar halinde görürüz. Su kaynamaya başlamadan
önce oluşan kabarcıklar yağ olan yüzeyi daha kolay
aşarlar. Çünkü yağın yüzey gerilimi daha düşüktür.
Böylece suyla yağın kaynama noktası, suyun kaynama
noktasından daha düşük olur.

4-Donma Noktası Alçalması;
• Donma noktasında katı ve sıvının buhar basıncı eşittir. Sıvı çözücü
ile katı çözücünün buhar basıncı eğrileri çözeltinin donma
noktasında kesişir. Ancak bu sıcaklıkta çözeltinin buhar basıncı saf
çözücünün denge buhar basıncından daha düşüktür. Çözeltinin
buhar basıncı eğrisi, katı çözücünün buhar basıncı eğrisini daha
düşük bir sıcaklıkta keser. Bu nedenle, çözeltinin donma noktası,
saf çözücününkinden daha düşüktür. Otomobil radyatörlerinin
suyuna eklenen etandiol(glikol) C2H4(OH)2 suyun donma noktasını
düşürür. Bu da kışın otomobil motorlarının içlerinde donan su ile
çatlamasını önler böyle donma noktasını düşürerek donmayı
geciktiren maddelere antifiriz denir.
Donma noktası düşmesi de çözelti derişimine ve çözücüye bağlıdır.
Aşağıdaki bağıntı bu ilişkiyi ifade etmektedir.
DTf=Kf x m
Kf :molal donma noktası düşmesi sabiti
Çözeltilerde kaynama noktası yükselmesi ve donma noktası düşmesi
maddenin türüne bağlı değildir. Çözünen madde miktarına ve bunun çözeltide
oluşturacağı (molekül- iyon) sayısına bağlıdır. Çözelti içindeki tanecik sayısı
toplamı arttıkça kaynama noktası yükselir, donma noktası düşer.

5-Osmoz;
Osmoz olayı, çözünen parçacıklarının
geçemediği yarı geçirgen bir zardan çözücü
moleküllerinin difüzyonudur. Yarı
geçirgenzarın iki tarafında farklı derişimdeki
çözeltiler yer aldığında, çözücü daha seyreltik
çözeltiden(daha fazla çözücü içerir) daha derişik
çözeltiye (daha az çözücü içerir) hareket eder.
Osmoz olayı, derişik çözelti yeteri kadar
seyreltik olana kadar diğer bir deyişle,çözücü
molekülleri zardan zıt yönlerde eşit hızda
geçişleri sağlanana kadar devam eder.

Etkinlikler;
saf çözücünün kaynamasının ve donmasının
ifade edilebilmesi için karton yapımı

Çözeltilerin kaynama ve donmasının ifade
edilebilmesi için karton yapımı;

Ölçme Ve Değerlendirme
Örnek;

Yukarıda verilen saf su ve çözeltiler için ,
•
•
•

Kaynama noktalarına göre büyükten küçüğe sıralayınız?
Hangisinin donma noktası en düşüktür?
Hangisinin buhar basıncı en yüksektir?

Çözüm;
Çözeltide çözünen iyonun derişimi ne kadar fazla ise
kaynama noktasındaki yükselme miktarı ve donma
noktasındaki azalma miktarı o kadar fazladır.Önce iyon
derişimlerini bulursak :
a)1 mol NaCl çözeltisinde Na+ ve Cl- olmak üzere 2 mol iyon vardır.iyon
derişimi
2/1 =2 molardır. 1 mol FeCl3 de 1 mol Fe3+ ve 3 mol Cl- olmak üzere 4 mol
iyon vardır.
0.5 mol FeCl3 de ise 0.5X4=2 mol iyon olur.
Şeker moleküler olarak çözünür.2 mol şeker 2 mol iyon gibi düşünülmelidir. IV.
I=II>III >IV
Madde arı sudur. Buna göre doğru cevap ;

b)I. ve II.çözeltinin donma noktaları aynıdır ve diğerlerine göre daha
düşüktür.
c)Kaynama noktası en düşük olanın buhar basıncı en yüksek
olacağından, saf suyun buhar basıncı diğer üç çözeltininkinden
yüksektir
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