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ÇÖZÜNME - ÇÖKELME TEPKİMELERİ

 ▶ Çözünürlük dengesi; iyonik bir katının 
suda çözünüp çökmesi sonucu oluşan 
dengeyi inceler.

 ▶ Sistem dengede olduğu için ölçülebilir 
her şey sabittir.

 ▶ Çözünme ve çökelme aynı anda aynı 
hızda gerçekleştiği için kabın dibindeki 
katı başlangıçta bir noktada toplanmış 
olsa bile bir süre sonra kabın tabanına 
tamamen yayılır. 

 ▶ Kçç bağıntısı yazılırken tepkimeye giren-
ler katı olduğu için sadece ürünler yazılır

 ▶ Kçç sadece az çözünen tuzlarda hesap-
lanır.

 ▶ Moleküler çözünen katılarda Kçç hesap-
lanmaz.

 ▶ Kçç doygun çözeltide hesaplandığı için 
Kçç’yi hesaplarken kullanılan derişim 
aynı zamanda o tuzun molar çözünürlü-
ğüdür.

 ▶ Başka bir deyişle molar çözünürlük 1 litre 
doymuş çözeltideki çözünen maddenin 
mol sayısıdır. Birimi mol/L ’dir.

 Mg3(PO4)2(k) D 3Mg2+(suda) + 2 PO4
3-(suda)

       S mol/L         3S mol/L          2S mol/L

Doygun Çözel-
tinin Derişimi
(çözünürlük)

Mg2+

iyon derişimi
PO4

3-

iyon derişimi}
5S

Toplam iyon 
derişimi

Yukarıdaki sistem için:

• Çözünürlük değeri S mol/L dir. 

• Çözünürlük aynı zamanda çözeltinin de-
rişimidir. (çözelti doygun ise)

• Çözünürlük şu anlama gelir: 1 litre doy-
gun çözeltide en fazla S mol Mg3(PO4)2 
tuzu çözülebilir. 

• Çözünürlük herhangi bir anda hesaplan-
maz çözeltinin mutlaka doygun olması 
gerekir. 

• Çözünürlük 4 şeyden etkilenir :

* Sıcaklık

* Basınç (sadece gazlarda)

* Ortak iyon

* Cins

• Kçç ÇÖZÜNÜRLÜK ÇARPIMI’dır. 

• Kçç = [Mg2+]3 . [PO4
3-]2 formülü ile hesapla-

nır.

• Bizim tuzumuz için çözünürlük çarpımı 
değeri 108 . S5 tir. 

• Kçç bir denge sabitidir SICAKLIK VE CİNS 
Kçç değerini ETKİLER ancak ORTAK İYON 
Kçç değerini ETKİLEMEZ
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 X2Y tuzu için Kçç = 3,2 . 10-11  olduğuna göre 
X2Y’nin saf sudaki çözünürlüğü kaç mol/
lt’dir?

200 litre suda en fazla kaç gram CaCO3 çö-
zülebilir? (CaCO3 =100, CaCO3 için Kçç = 10-10)
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TUZLARIN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE ETKİ EDEN 
FAKTÖRLER

Sıcaklık

 ▶ Çözünürlüğe sıcaklığın etkisi maddenin 
çözünürlük tepkimesine bağlıdır. 

 ▶ Endotermik çözünen maddelerde çö-
zünürlük sıcaklık arttıkça artarken ekzo-
termik çözünen maddelerde çözünür-
lük sıcaklık arttıkça azalır. 

 ▶ Katılar genelde endotermik çözündüğü 
için sıcaklık arttıkça tuzların çözünürlü-
ğü genellikle artar. 

Ortak İyon Etkisi

 ▶ Ortak iyon çözünürlüğü azaltır. 

 ▶ Suyun her iyonu çözebilme kapasitesi 
vardır ve bu iyonun kaynağı önemsizdir. 
Yani belirli bir miktar suda Cl- iyonun-
dan toplam 100 tane çözülebildiğimizi 
varsayalım, eğer bu suya NaCl atarsak 
100 tane çözünecektir ancak bu suda 
daha önce 20 tane KCl çözmüşsek bu 
kez 80 tane NaCl çözebiliriz. Yani çöz-
düğümüz KCl, NaCl’nin çözünürlüğü-
nü azaltmış olur. Biz bu suda 20 tane 
MgCl2 çözmüşsek, MgCl2 suya 40 tane 
Cl- iyonu vereceği için bu kez en fazla 
60 tane NaCl çözebileceğiz, yani MgCl2 
tuzu NaClnin çözünürlüğünü daha fazla 
azaltmıştır. 

 MgCl2’nin çözünürlük çarpımı 4.10-12 oldu-
ğuna göre MgCl2’nin;

 a. Saf sudaki

 b. 0,01 M Mg(NO3)2 deki

 c. 0,01 M NaCl’deki

Çözünürlüklerini hesaplama yapmadan 
kıyaslayalım.
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 0,01 M NaY deki çözünürlüğü 4.10-8 M olan 
XY2’nin KÇÇ’sini  hesaplayınız.
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