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Asit-Baz Dengeleri 

Asit-Baz Dengelerinde Ortak İyon Etkisi 
 Zayıf Asit ve-Kuvvetli Asit Çözeltileri 

 
 Aynı çözeltide 0,100 M HC2H3O2 ve 0,100 M HCl bulunduran bir 

çözeltiyi ele alalım. 
 

HC2H3O2 + H2O ⇋ C2H3O2
- + H3O

+  
  (0,100 – x) M                x M  x M 

 

HCl + H2O → Cl- + H3O
+ 

                      0,100 M    0,100 M 

 Kuşkusuz suda tek bir H3O
+ derişimi olmalıdır ve bunun değeri 

H3O
+ =(0,100 + x) M dır. 

 

 İyonuna, her iki iyonlaşmadan da meydana geldiği için ortak iyon 
deriz. 
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Asit-Baz Dengelerinde Ortak İyon Etkisi 

 Zayıf bir asit (HC2H3O2)üzerine kuvvetli bir asit (HCl) 
eklendiğinde [C2H3O2

-]derişimi önemli ölçüde azalmıştır. 

 

 Bu durum Le Chatelier ilkesi ile açıklanabilir. 

 

 Tepkimenin ürünlerinden birinin (ortak iyon) derişiminin 
arttırılması, dengenin ters yönde kaymasına neden olur. 

 

 Ortak iyon etkisi zayıf asidin iyonlaşma dengesinde bulunan 
iyonlardan birine dışarıdan ekleme yapılması ile dengenin 
yeniden kurulmasıdır. 
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Asit-Baz Dengelerinde Ortak İyon Etkisi 

 Kuvvetli bir asit, ortama H3O
+  ortak iyonunu verirse, denge 

daha fazla HC2H3O2 oluşacak yöne kayar 

 

 

HC2H3O2 + H2O ⇋ H3O
+ + C2H3O2

- 

 

Eklenen H3O
+  

Denge daha fazla HC2H3O2 

oluşacak yöne kayar 
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Asit-Baz Dengelerinde Ortak İyon Etkisi 

 NH3 gibi zayıf bazların iyonlaşması, NaOH gibi kuvvetli 

bazların eklenmesiyle kısıtlanır. 

 

 Kuvvetli bir baz ortama OH- iyonunu verirse, denge NH3  ı 

arttıracak yöne kayar. 

 

 

NH3 + H20 ⇋ NH4
+ + OH- 

 

Eklenen H3O
+  

Denge NH3 yönüne kayar 
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Asit-Baz Dengelerinde Ortak İyon Etkisi 

 Zayıf Asit ve Tuzların Çözeltileri 

 

 Zayıf bir asidin tuzu kuvvetli bir elektrolittir. İyonlarından bir 

tanesi, anyon, zayıf asidin iyonlaşma dengesinde ortak 

iyondur.  

 

 Bu ortak iyon zayıf asidin iyonlaşmasını zorlaştırır. 
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Asit-Baz Dengelerinde Ortak İyon Etkisi 

 Bir tuz ortama C2H3O2
- ortak iyonunu verirse, denge daha fazla 

HC2H3O2 oluşturacak şekilde kayar. 

 

NaC2H3O2(aq) ⇋ Na + C2H3O2
- 

 

 

 

HC2H3O2 + H2O ⇋ H3O
+ + C2H3O2

- 

 

 

Eklenen C2H3O2
-  

Denge daha fazla HC2H3O2 

oluşturacak yöne kayar 

Genel Kimya II Dr. Sakıp KAHRAMAN 

Asit-Baz Dengelerinde Ortak İyon Etkisi 

 Bir tuz ortama ortak iyon NH4
+ verirse, denge daha fazla 

NH3 olacak yöne kayar. 

 

NH4Cl(aq) → NH4
+ + Cl- 

 

 

NH3 + H20 ⇋ NH4
+ + OH- 

 

Eklenen NH4
+ 

Denge daha fazla NH3 

olacak yöne kayar 
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Tampon Çözelti 

 Tampon çözelti, 

 Bir zayıf ile onun eşlenik bazından ya da  

 Bir zayıf baz  ile onun eşlenik asidinden oluşan çözeltidir 

 

 Böyle çözeltiler, küçük miktar asit ya da bazın eklenmesi ile 

pH’daki değişimlere direnç gösterme kabiliyetine sahiptir. 
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Tampon Çözeltiler 
CH3COOH + H2O ⇋ CH3COO- + H3O

+ 

 

 Tampon çözeltiye az miktarda kuvvetli asit eklendiğinde az 
miktarda CH3COO-  bazı, konjuge asidi olan CH3COOH ye 
dönüşür. 

CH3COO- + H3O
+ ⇋ CH3COOH + H2O 

 

 Tampon çözeltiye az miktarda kuvvetli baz eklendiğinde az 
miktarda CH3COOH asidi, konjuge bazı olan CH3COO-ye 
dönüşür. 
 

CH3COOH + OH- ⇋ CH3COO- + H2O
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Tampon Çözeltiler 
 

 

 

 

 

 Asetik asitin eşlenik bazı olan asetat iyonu, kuvvetli bir asit 
karşısında proton alıcı olarak davranır. Böylece [eşlenik asit/baz] 
oranı yaklaşık olarak sabit kalır ve pH da önemsiz bir değişme 
gözlenir. 

 Benzer biçimde, kuvvetli bir baz eklendiği zaman asetik asit 
proton verici olarak davranır. Böylece [eşlenik asit/baz] oranı 
yaklaşık olarak sabit kalır ve pH da önemsiz bir değişme gözlenir. 

CH3CO2
- CH3CO2H CH3CO2

- CH3CO2H CH3CO2
- 

CH3CO2H 
OH- H3O

+ 
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Tampon çözeltilerin Henderson-

Hasselbalch Eşitliği 

 

HA + H2O ⇋ H3O
+ + A- 

 

          

         𝐾𝑎 =
𝐻3𝑂

+
[𝐴

−
]

[𝐻𝐴]
  

  

 

    𝐾𝑎 = 𝐻3𝑂
+

𝑥
 [𝐴

−
]

[𝐻𝐴]
 

   

 

 

 

 

 

 

 

−𝑙𝑜𝑔𝐾𝑎 = −𝑙𝑜𝑔 𝐻3𝑂
+  

− 𝑙𝑜𝑔
 𝐴

−

𝐻𝐴
 

 

𝑝𝐾𝑎 = 𝑝𝐻 − 𝑙𝑜𝑔
 [𝐴

−
]

[𝐻𝐴]
 

 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 − 𝑙𝑜𝑔
 [𝐴

−
]

[𝐻𝐴]
 

 

𝑝𝐾𝑎 = 𝑝𝐻 − 𝑙𝑜𝑔
 [𝑒ş𝑙𝑒𝑛𝑖𝑘 𝑏𝑎𝑧]

[𝑎𝑠𝑖𝑡]
 

Bazı tampon çözelti hesaplamalarında ‘Henderson-Hasselbalch Eşitliği’  

adı verilen eşitliğin kullanılması yararlı olacaktır. 
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Tampon çözeltilerin Henderson-

Hasselbalch Eşitliği 

 Henderson-Hasselbalch Eşitliği bazı durumlarda sınırlama 

getirse de aşağıda iki kurala uyulduğu taktirde çoğu zaman 

doğru sonuç vermektedir: 

 

 [eşlenik baz] / [asit] oranı, aşağıdaki sınırlar içinde bulunmalıdır 

 

0,10 <
[𝑒ş𝑙𝑒𝑛𝑖𝑘 𝑏𝑎𝑧]

[𝑎𝑠𝑖𝑡]
< 10 

 

 Tampon bileşenlerinin her birinin derişimi Ka dan en az 100 kat 

büyük olmalıdır. 
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Tamponlama Kapasitesi 

 Tamponlama kapasitesi, yani tampon çözeltisinin etkisi, 

tamponun yapıldığı asit ve konjuge bazının miktarına 

bağlıdır. 

 

 Miktar ne kadar büyükse tamponlama kapasitesi o kadar 

büyür. 
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Asit-Baz İndikatörleri 

 Asit-baz indikatörleri, içine konuldukları çözeltinin pH sına 

göre renk veren bileşiklerdir. 

 

 İndikatörler farklı renklere sahip olan zayıf organik asit ve 

bazlardır.  
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Asit-Baz İndikatörleri 
 İndikatör iki yapıda bulunur: 

 

 Biri HIn ile gösterilen ve belli bir rengi olan bir zayıf asit 

 

 Diğeri, In- ile gösterilen ve başka bir rengi olan eşlenik bazdır. 

 

 Çözeltiye küçük bir miktar indikatör eklendiği zaman, çok az 
konulmuş olmasından dolayı, ortamın pH sını etkilemez. 

 

 Ancak ortamda bulunan [H3O
+] derişimi indikatörün 

iyonlaşma derecesini etkiler.  

Genel Kimya II Dr. Sakıp KAHRAMAN 

Asit-Baz İndikatörleri 
 Çözelti baskın olan indikatör rengini alır. 

 

 İndikatörün çözeltideki iyonlaşma dengesi aşağdaki gibi 
yazılabilir: 

 

HIn + H2O ⇋ H3O
+ + In-  

 

 Le Chatelier ilkesine göre, çözeltideki [H3O
+] derişimini arttırmak 

dengeyi sola kaydırır; böylece Hın oranını arttırır ve asit rengi 
oluşur. 

 

 çözeltideki [H3O
+] derişimini azaltmak dengeyi sağa kaydırır; 

böylece In- oranını arttırır ve baz rengi oluşur. 
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Nötürleşme Tepkimeleri ve Titrasyon 

Eğrileri 

 Bir nötürleşme tepkimesinin eşdeğerlik noktası hem asit hem de 

bazın tükendiği, yani hiç birinin aşırısının kalmadığı andır. 

 

 Eşdeğerlik noktası asit-baz indikatörünün renk değiştirmesiyle 
belirlenir. 

 

 Bir titrasyonda indikatörün renk değiştirdiği noktaya dönüm 

noktası denir. 

 

 pH ya karşı, harcanan titrasyon çözeltisinin hacmi alınarak çizilen 

grafiğe titrasyon eğrisi denir. 
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Kuvvetli Asit-Kuvvetli Baz Titrasyonu 

 Titrasyon başlangıcında pH 

değeri küçüktür. 

 Eşdeğerlik noktasının biraz 
öncesine kadar pH 

değişmesi yavaş olur. 

 Eşdeğerlik noktasında pH 
hızla yükselir. 

 Eşdeğerlik noktasında pH 

değişimi yine yavaş olur. 
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Zayıf Asit-Kuvvetli Baz Titrasyonu 
 Titrasyon başlangıcında pH da biraz 

keskin bir artma görülür (zayıf 
asidin nötürlşemesi ile oluşan 
anyon, ortak iyon olduğu için asidin 
iyonlaşmasını biraz engeller. 

 Eşdeğerlik noktasından öncesinde, 
titrasyon eğrisinin önemli bir 
bölümünde pH yavaş bir artış 
gösterir (Eğrinin bu bölümlerinde 
tampon çözelti söz konusudur). 

 Yarı nötürleşme notasında 
[HA]=[A-] olacağı için pH=PKa 
dır. 

 Eşdeğerlik notasında pH 7 den 
büyüktür (zayuf asidin eşlenik bazı 
hidroliz olarak OH- oluşturur). 

Tampon 

çözeltiler 
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