
SUDA ÇÖZÜNEN KATYON ve ANYONLARLA ilgili 
ÖDEVLER 

(Ödevler el yazısıyla hazırlanacak, 
Nisan ayının son haftasındaki 2. derste teslim 

edilecektir.) 
 

Suda pratik olarak çözünen bileşiklerle ilgili ödev:  
Bilgi:  Na+: Bütün sodyum bileşikleri suda çözünürler. 
Ödev: Farklı 10 tane sodyum bileşiğinin sudaki çözünürlük değerlerini bulunuz. 
 
Bilgi:  K+ : bütün potasyum bileşikleri suda çözünürler. 
Ödev: Farklı 10 tane potasyum bileşiğinin sudaki çözünürlük değerlerini bulunuz. 
 
Bilgi:  NH4

+ : Bütün amonyum bileşikleri suda çözünürler. 
Ödev: Farklı 10 tane amonyum bileşiğinin sudaki çözünürlük değerlerini bulunuz. 

 
Bilgi:  NO3

- : Bütün nitratlar suda çözünürler. 
Ödev: Farklı 10 tane nitrat bileşiğinin sudaki çözünürlük değerlerini bulunuz. 
 
Bilgi:  CH3COO- : Bütün asetatlar suda çözünürler. 
Ödev: Farklı 10 tane asetat bileşiğinin sudaki çözünürlük değerlerini bulunuz. 
 
Bilgi:  ClO3

- : Bütün kloratlar suda çözünürler. 
Ödev: Farklı 10 tane klorat bileşiğinin sudaki çözünürlük değerlerini bulunuz. 
 
Bilgi:  Cl-: AgCl, Hg2Cl2 ve PbCl2 hariç tüm klorürler suda çözünürler. 
Ödev: Farklı 10 tane klorür bileşiğinin sudaki çözünürlük değerlerini bulunuz. 
 
Bilgi:  Br-: AgBr, Hg2Br2, HgBr2 ve PbBr2 hariç tüm bromürler suda çözünürler. 
Ödev: Farklı 10 tane bromür bileşiğinin sudaki çözünürlük değerlerini bulunuz. 
 
Bilgi:  I-: AgI, Hg2I2, HgI2 ve PbI2 hariç tüm iyodürler suda çözünürler. 
Ödev: Farklı 10 tane iyodür bileşiğinin sudaki çözünürlük değerlerini bulunuz. 
 
Bilgi:  SO4

-2: CaSO4, SrSO4,Hg2SO4, PbSO4 ve Ag2SO4 hariç tüm sülfatlar suda 
çözünürler. 

Ödev: Farklı 10 tane sülfat bileşiğinin sudaki çözünürlük değerlerini bulunuz. 
 
 
 
 



Suda pratik olarak çözünmeyen bileşiklerle ilgili ödev:  
 
Bilgi:  S-2: IA ve IIA grubu elementlerinin sülfürleri ve amonyum sülfür hariç tüm 

sülfürler suda çözünmez. 
Ödev: Suda çözünmeyen 10 tane sülfür bileşiğinin Kçç (Đng. Ksp) değerini bulunuz. 
 
Bilgi:  CO3

-2: IA grubu elementlerinin karbonatları ve amonyum karbonat hariç tüm 
karbonatlar suda çözünmez. 

Ödev: Suda çözünmeyen 10 tane karbonat bileşiğinin Kçç (Đng. Ksp) değerini bulunuz. 
 
Bilgi:  SO3

-2: IA grubu elementlerinin sülfitleri ve amonyum sülfit hariç bütün sülfitler 
suda çözünmez. 

Ödev: Suda çözünmeyen 10 tane sülfit bileşiğinin Kçç (Đng. Ksp) değerini bulunuz. 
 
Bilgi:  PO4

-3: IA grubu elementlerinin fosfatları ve amonyum fosfat hariç bütün fosfatlar 
suda çözünmez. 

Ödev: Suda çözünmeyen 10 tane fosfat bileşiğinin Kçç (Đng. Ksp) değerini bulunuz. 
 
Bilgi:  OH-/O-2: IA grubu elementlerinin hidroksitleri/oksitleri ile Ba+2,  Sr+2 ve Ca+2  

tuzları hariç bütün hidroksitler/oksitler suda çözünmez. 
Ödev: Suda çözünmeyen 10 tane hidroksit/oksit bileşiğinin Kçç (Đng. Ksp) değerini 

bulunuz. 
 

Basılı Kaynaklar: 
1. The Merck Index  
2. CRC Handbook of chemistry and physics.   

Kitaplar Üniversite Kütüphanesinde bulunmaktadır. Kaynak kitap oldukları için dışarı ödünç verilmez. 
Kütüphane  kayıt numarasını  http://kutuphane.atauni.edu.tr/ adresinden öğreniniz.  
 

 
 

 
 

 
 



 
Đnternet taraması:  
1. Đnternette tarama yaparken önce aradığınız elementin Đngilizce adı  
http://www.webelements.com/ 
sitesinden ilgili elementin sembolüne tıklanarak bulunacak.  
2. Daha sonra elementin Đngilizce adına anyonun ismi eklenecek (nitrat: nitrate, asetat: 

acetate, klorat: chlorate, klorür: chloride, bromür: bromide, iyodür: iodide, sülfat: 
sulfate veya sulphate şeklinde, sülfür: sulfide, sülfit: sulfite, karbonat: carbonate, 
fosfat: phosphate, hidroksit: hydroxide, oksit: oxide):  

Örnek: barium chloride   
3. Oluşturulan Đngilizce isim (barium chloride ) internet tarama moturundan taranacak. 
4. Bulunan kaynakta çözünürlük (solubility) bilgisi alınarak bileşiğin formülünün 

karşısına yazılacak 
Örnek “barium chloride” bileşiğine ait çözünürlük değeri  
http://en.wikipedia.org/wiki/Barium_chloride 
Adresinde aşağıdaki şekilde verilmektedir.  

Solubility in water 
31.2 g/100 mL (0 °C) 
35.8 g/100 mL (20 °C) 
59.4 g/100 mL (100 °C) 

  
5. En son bu bilgi tablo şeklinde aşağıdaki gibi kaynağı ile verilecek : 

 
 

Suda pratik olarak çözünen  klorür bileşiklerine 10 örnek 

No Formülü Çözünürlük değeri Kaynak :  

1 BaCl2 31.2 g/100 mL (0 °C) 
35.8 g/100 mL (20 °C) 
59.4 g/100 mL (100 °C) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Barium_chloride 
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Suda pratik olarak çözünmeyen (çok az çözünen) iyonik bileşiklere ait çözünürlük 
çarpımlarını aranmasında kullanılacak anahtar kelimeler aşağıdaki gibidir.  
  

solubility product constant  
 

Bu anahtar kelimelerden ulaşılabilen sitelerden Ksp (Türkçesi Kçç) değerleri alınabilir.  
Örnek site: 

http://www.ktf-split.hr/periodni/en/abc/kpt.html 
 

Ancak  Ksp/Kçç değerleri için kütüphanede erişebildiğiniz Genel Kimya ve Analitik Kimya 
kitaplarından da yararlanabilirsiniz. Kaynak göstermediğiniz bilgi dikkate alınmayacak ve 
ödev notunuz düşürülecektir.  

 
 
 

Suda pratik olarak çözünmeyen hidroksit bileşiklerine 10 örnek 

No Formülü Ksp/Kçç değeri  Kaynak :  

1 Al(OH)3 3×10-34 http://www.ktf-split.hr/periodni/en/abc/kpt.html 
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