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ÇÖZÜNME-ÇÖKELME TEPKİMELERİ



İyonik bileşikler suda iyonlarına ayrışarak çözünür.

➜➜ NaCl(k)  �

➜➜ MgCl2(k)  �

➜➜ Al2(SO4)3(k)  �  

➜➜ K3PO4(k)  �  

➜➜ CaCO3(k)  �  

➜➜ NH4Cl(k)  �  

ÇÖZÜNME TEPKİMELERİ



Şeker veya alkol gibi bazı maddeler suda moleküler çözünür.

➜➜ C6H12O6(k)  �  C6H12O6(suda)

➜➜ CH3OH(s)  �  CH3OH(suda)

➜➜ C2H5OH(s)  �  C2H5OH(suda)



Örnek:



Örnek:



Örnek:

AgNO3(suda)  +  NaCl(suda)  �  AgCl(k)  +  NaNO3(suda)

➜➜ Net iyon denklemi: 

➜➜ Seyirci iyonlar: 



➜➜ Çökelme tepkimeleri aynı zamanda yer değiştirme tepkimeleridir.

➜➜ Zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleşir.

➜➜ Kimyasal tepkimelerdir.

➜➜ Tepkimelerde elektron alışverişi gerçekleşmez.

➜➜ Oluşan ürün karışımı iyon içerdiği için elektriği iletir.

➜➜ Sarkıt - dikitler, travertenler çökelme tepkimeleri sonucu oluşmuştur.

ÇÖKELME TEPKİMELERİ

AgNO3(suda)  +  NaCl(suda)  �  AgCl(k)  +  NaNO3(suda)



Örnek:



Örnek:



Asitlerin suda iyonlaşma denklemleri

HCl(suda)    �  

(Tuz ruhu)

H2CO3(suda)    � 

HNO3(suda) �  

(Kezzap)

CH3COOH(suda) �
(Asetik asit, 
Sirke ruhu)

H2SO4(suda)�  
(Zaç yağı)

HCOOH(suda)    �
(Formik asit, 
 Karınca asidi)



Bazların suda iyonlaşma denklemleri

NaOH(suda)  �  

(Sud kostik)

Ca(OH)2(suda)    �  

(Sönmüş kireç)

KOH(suda)    �  

(Potas kostik)

NH3(suda) + H2O  �  

(Amonyak)



➜➜ Asitlerle bazların tepkimesinden, tuz ve su oluşur. Tepkime ekzotermiktir.

      Asit + Baz � Tuz + Su + ısı

➜➜ Oluşan ürün karışımı iyon içerdiği için elektriği iletir.

➜➜ Asit - baz tepkimeleri sulu ortamda gerçekleşiyorsa aynı zamanda nötrleşme 
olarak da adlandırılabilir.

➜➜ Nötrleşme tepkimelerinde nötrleşen iyonlar H+ ve OH– iyonlarıdır.

➜➜ Nötrleşme tepkimelerinde net iyon denklemi;

      H+  +  OH–  �  H2O    şeklindedir.

➜➜ Çökelme, asit-baz, nötrleşme tepkimeleri yer değiştirme tepkimeleridir.

➜➜ Bu tür tepkimelerde elektron alışverişi gerçekleşmez.

Asit-baz tepkimeleri



ASİT + BAZ � TUZ + SU + ISI

HCl(suda) + NaOH(suda) �
H2SO4(suda) + KOH(suda) �
H2CO3(suda) + Ca(OH)2(suda) �
H3PO4(suda) + NaOH(suda) �
H3PO4(suda) + Ca(OH)2(suda) �
NH3(suda) + HCl(suda) �
NH3(g) + HCl(g) �



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



➜➜ Asidin mol sayısı x tesir değerliği = Bazın mol sayısı x tesir değerliği olmalı.

Tam nötrleşme şartları

0,1 mol HCl ile 0,1 mol NaOH

0,2 mol H2SO4
ile 0,3 mol KOH

0,1 mol H2CO3
ile 0,2 mol HBr

0,2 mol H3PO4
ile 0,3 mol Ca(OH)2

0,5 mol HCl ile 0,5 mol NH3

0,4 mol CH3COOH ile 0,2 mol Ca(OH)2



Sentez (Birleşme): 
➜➜ Birden fazla maddenin tek bir maddeye dönüşmesidir.

    A + B � C

Analiz (Ayrışma): 
➜➜ Bir maddenin birden fazla maddeye dönüşmesidir.

   X � Y + Z

Yer değiştirme: 
➜➜ KL + MN � KN + ML   ya da

➜➜ E + FG � F + EG            şeklinde gerçekleşen tepkime türüdür.

Diğer tepkime türleri



Örnek:


