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Çözünürlük Çarpımı 

• Alçı-taşı, CaSO4.2H2O, önemli bir kalsiyum 
mineralidir.  

 

• Suda az çözünür ve alçı taşından geçen yeraltı suları 
çoğu kez biraz çözünmüş kalsiyum sülfat içerir. 

 

• Bu su, fabrikalarda buharlaştırıcı soğutma sistemleri 
gibi belirli uygulamalar için kullanılmaz; çünkü 
sudaki kalsiyum sülfat çökebilir. 
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Çözünürlük Çarpımı 

• Böyle sulardaki Ca+2
(aq), SO4

-2
(aq) iyonları ve çözünmemiş 

CaSO4(k) arasında şöyle bir denge vardır: 
 

CaSO4(k) ⇋ Ca+2
(aq) +  SO4

-2
(aq)  

 
• Bu denge için, denge sabiti ifadesini çözeltideki iyonların 

derişimine bağlı olarak, ancak saf katı çözünenin derişimini 
katmayarak, bilinen şekilde yazarız. Denge sabiti (Kçç); 
 

Kçç =[Ca+2][SO4
-2]=9,1x10-6 (25 0C de) 

 
• Çözünürlük çarpımı sabiti, katı çözünen ve bunun doymuş 

çözeltilerdeki iyonları arasındaki denge için yazılan denge 
sabitidir. 
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Çözünürlük ve Kçç Arasındaki İlişki 

• Az çözünen bir bileşiğin çözünürlük çarpımı sabiti ile 
doygun sulu çözeltisindeki molar çözünürlüğü arasında 
bir ilişki vardır. 
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Çözünürlük Dengelerinde Ortak İyon 

Etkisi 
 
 

PbI2(k) ⇋ Pb2+
(aq) + 2I-

(aq)  

 

 

 

 

 
• Ortak iyonun eklenmesi, az çözünen iyonik bileşiğin 

dengesini çözünmemiş bileşiğe doğru kaydırır ve daha 
fazla çökelek oluşmasına neden olur. Böylece bileşiğin 
çözünürlüğü azalır. 

Eklenen I-  

Denge daha fazla PbI2(k) 

vermek üzere sola kayar. 
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Yabancı-İyon Etkisi (Tuz Etkisi) 

• Yabancı iyonların etkisi, ortak iyonların etkisi kadar 
önemli değildir. 

 

• Eğer yabancı iyonlar çözünürlüğe etki ediyorsa, bu 
çözünürlüğü azaltıcı yönde değil, arttırıcı yöndedir. 

 

• Çözeltinin toplam iyon derişimi arttıkça, iyonlar arası 
çekimler önemli duruma gelirler. 
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Çözünenin İyonlarına Tam Ayrışmaması 

• Çözünürlüğü ve Kçç değerlerini hesaplarken, çözünen bileşikten 
gelen katyon ve anyonların birbirinden tamamen bağımsız 
olduğunu varsaydık. 
 

• Oysa bu iyonlar her zaman birbirinden bağımsız (ayrı ayrı iyonlar) 
şeklinde değildir. 
 

• Çözünen bileşik %100 iyonik olmayabilir ve bir kısmı çözeltiye 
molekül halinde geçebilir.  
 

• Ayrıca çözeltideki bazı iyonlar iyon çiftleri oluşturmak üzere bir 
araya gelebilirler. 
 

• İyon çifti, iyonlar arasında elektrostatik çekimle bir arada tutunan 
iki zıt yüklü iyondan oluşmuştur. 
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Çözünenin İyonlarına Tam Ayrışmaması 

• Örneğin, doymuş magnezyum florür (MgF2) çözeltisinde, 
çözünenin büyük bir kısmı Mg+2 ve F- iyonları halinde iken, 
bir kısmı MgF+ iyon çifti olarak bulunur. 
 

• Çözeltide çözünenin anyon ve katyonları iyon çifti 
oluşturdukça, birbirinden bağımsız iyonların derişimi 
stokiyometrik beklentiye göre azalır.  
 

• Bu durumda, MgF2 ün ölçülen çözünürlüğü yaklaşık 4x10-3 M 
olmasına rağmen [Mg+2]=4x10-3 ve [F-]=8x10-3 değildir. 
 

• Bunun nedeni Mg+2 ve F- iyonlarının bir kısmının iyon çifti 
oluşumunda yer almasıdır. 
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Çökelme ve Tam Çökmenin Ölçütleri 

AgI(k) ⇋ Ag+
(aq) + I-

(aq) 

 

Kçç=[Ag+][I-]=8,5x10-17 

 

• AgNO3(aq) ve KI(aq) çözeltilerini karıştırarak, 
[Ag+]=0,010 M ve [I-

(aq)]=0,015 M bir çözelti karşımı 
elde ettiğimizi varsayalım. 

 

• Bu çözelti doymamış, doygun ya da aşırı doymuş mudur?  
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Çökelme ve Tam Çökmenin Ölçütleri 

• Kimyasal denge konusundaki Q ifadesi hatırlanacak 
olursa, bu ifadede denge derişimleri yerine başlangıç 
derişimleri yazıldığı anımsanacaktır. 
 

Qçç=[Ag+] başl x[I-]başl=(0,010)(0,015)=1,5x10-4> Kçç 

 

• Qçç >Kçç olması iyonları derişimlerinin, denge 
konumundaki doygun çözeltisinde bulunması 
gerekenden fazla olduğunu gösterir. 
 

• Öyleyse, çözelti aşırı doymuştur ve sola doğru net bir 
tepkime meydana gelmelidir. 
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Çökelme ve Tam Çökmenin Ölçütleri 

• Q, çözünürlük dengelerine uygulandığında Qçç  ile 
gösterilir ve iyon çarpımı adını alır. 

 

• Çözeltideki iyonların bir çökelek oluşturup 
oluşturmayacağının ölçütü Kçç ve Qçç nin 
karşılaştırılmasıdır. 

 

▫ Qçç >Kçç ise çökelme olur 

▫ Qçç <Kçç ise çökelme olmaz 

▫ Qçç =Kçç ise çözelti tam doymuş ve dengededir   
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Ayrımsal Çöktürme 

• CrO4
2- ve Br- iyonları içeren bir çözeltiye aşırı miktarda 

AgNO3(k) eklenirse, Ag2CrO4(k) ve AgBr(k) ün karışımı 
çöker.  
 

• Bununla birlikte, AgNO3(k) eklenmesi AgBr(k) çöktürülüp, 
CrO4

2- çözeltide kalacak şekilde ayarlanabilir. Bu yöntem 
ayrımsal çöktürme yiötemidir. 
 

• Ayrımsal çöktürme, çözeltide bulunan iki veya daha fazla 
iyonun, aynı çöktürücü iyonla çökelek verebildiği 
durumlarda, herbir iyonun o çöktürücü iyonun uygun 
miktardaki ilavesiyle ayrı ayrı çöktürülebilmesini ve 
dolayısı ile birbirinden ayrılmasını sağlayan bir tekniktir. 
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Çözünürlük ve pH 

• Bir çözeltinin pH sı, az çözünen bir tuzun çözünürlüğünü 
büyük ölçüde etkiler. 

 

• Tuzun anyonu zayıf asidin eşlenik bazı ise veya OH- 

bazının kendisi ise pH nın çözünürlük üzerine etkisi 
daha da önem kazanır. 
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Çözünürlük ve pH 

• Çözünürlüğe pH nın etkisine ilginç bir örnek magnezya 
sütü olarak bilinen ve bir anti-asit olan suda çok az 
çözünen Mg(OH)2(k)  in suspansiyonudur. 
 

• Çözünürlük dengesinde mevcut olan hdiroksit iyonları, 
hidronyum iyonları ile (mide asitinde) tepkimeye girerek 
su oluştururlar. 

 
Mg(OH)2(k) ⇋ Mg2+

(aq) + 2OH-
(aq)  

 
OH-

(aq) + H3O+
(aq) → 2H2O(aq) 
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Çözünürlük ve pH 

• Bir önceki slaytta ifade edilen dengeye H3O+ 
eklendiğinde, OH- iyonları azalacağından bir miktar 
daha Mg(OH)2(k) iyonlaşacaktır. 

 

Mg(OH)2(k) ⇋ Mg2+
(aq) + 2OH-

(aq)          Kçç=1,8x10-11 

 

2OH-
(aq) + 2H3O+

(aq) → 4H2O(s)        K’=1/Ksu
2= 1,0x1028 

 

Mg(OH)2(k) + 2H3O+
(aq) ⇋ Mg2+

(aq)  + 4H2O(s)  

 

K= Kçç / Ksu
2 = 1,8x10-11x1,0x1028 = 1,8x1017 
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Kompleks İyonları İçeren Dengeler 

• Çözünmemiş AgCl(k) ile bir arada bulunan doymuş 
gümüş klorür çözeltisine orta derişimdeki NH3(aq) 

eklendiğinde, katı çözünür. Bu çözünmede AgCl den 
gelen Ag+ iyonları [Ag(NH3)2]+ iyonları oluşturmak üzere 
NH3 molekülleri ile birleşir. 

 

• [Ag(NH3)2]+ iyonları Cl- iyonları ile çözünür Ag(NH3)2Cl 

bileşiği olarak kalır. 

 

AgCl(k) + 2NH3(aq) → [Ag(NH3)2]+ + Cl-  
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Kompleks İyonları İçeren Dengeler 

• Burada [Ag(NH3)2]+ kompleks iyon ve 
Ag(NH3)2Cl koordinasyon bileşiği olarak 

adlandırılır.  

 

• Koordinasyon bileşikleri, kompleks iyonları 

içeren maddelerdir. 
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Kompleks İyonları İçeren Dengeler 

• Zayıf bir asidin iyonlaşmasını belirlemek için iyonlaşma sabiti 
Ka yı, 
 

• Az çözünen bir bileşiğin çözünürlük dengesini belirtmek için 
çözünürlük çarpımı sabiti Kçç yi kullanırız. 
 

• Kompleks iyon dengeleri için kullanılan sabit ise, kompleks 
oluşma sabitidir. 
 

• Oluşma sabiti, Kol, kompleks iyonun merkez iyonu ve 
ligandlarından oluşma dengesinin denge sabitidir. 
 

𝐾𝑜𝑙 =
[ 𝐴𝑔 𝑁𝐻3 2

+
]

𝐴𝑔
+

𝑁𝐻3
2
= 1,6𝑥107 
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