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Aktiflik, Aktiflik Katsayısı ve 

Eczacılıktaki Uygulamaları 

İnci BİRYOL(") 

Özet : Eczacılık alanım ilgilendiren uygulamaların çoğu iyon içe· 

ren çözelti1erde olduğundan iyon şiddeti ve aktiflik terimleri öneınli· 

dir. Bu makalede !bunların anlamları, rve eczacılııktaki kullanımı ile 

ilgili bazı örnekler verilımiş ve aktiflik katsaıyısının /kolayca bulunmas1 

için cetveller _eklenmişrtiT. 

ACTIVITY, ACTIVITY COEFFICIENT AMD THEIR APPLICATIONS 

INPHARMACY 

Summary : As many treatments are perfonned in ionic solutions · 

the tern1s of ionic strength and activity are important in pharmacy. 

In ,t1his paper the meanings of these terms are ex-plained and some 

examples a!bout their .application in P'h<:Irmacy are _ given and tabJes 

are added _in order to finıd tlhıe actirvity ~oefficient~. easily. 

Key wor_ds : Acıtiv~ty, activity coefficient, io_nic streınght, ther-

. ıp.odynamic dissociation con&tan.t. 
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GİRİŞ : 

Sulu çözelıtilerinde eleıktriık akı

n11nı- geçiren ·maddelere elelktrolıit 

denm·e:ktedir. Asit baz. ve tuzlar bu 

sınıfa ıgirer~er. Bu maddeler suda 

çözürudükle:rinde lbazı_ özellikleri teo-

riJk olarak beklenenden farklı ol

ma!ktadır. Örneğin ozmotik basınç 

saJ<ıkaroz ,gibi or:ganik moleküller 

i'.çin it = _RTC formülü ile verilmek

te faJkel:t yukarıda teor,:iık olarak he

s_?-planan değeri ö1ç_ümlere uydura-

(*) Anka·ra Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik Kirriya Anabilim 

Dalı, Tandoğan · Ankara. 
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bilmek için bir i faktörü ilave et
mek ıgerekmekte ve böylece for
mül 7t = iRTC şeklini almaıktadır. 

i ye Van't Hoff faktörü denir. Bu 
sapına yalnız oıımotik ıbasınçta de
ğil ıbuhar basıncı alçal.masında, _ik;.ıy

nama noktası yüıkse1mesinde, don
ma noktası alçaLmasında görülmek
tedir. 

A 
şekllnde formüllen-

Ao 
dirilir. A. denel değe·ri, Ao teor1'k 
değeri göstermektedir. NaCl, KN03, 

MigS'04 giıbi bileşikler iki iyondan 
oluşmuştur ve bunlarda i seyrelti1k 
çözeltile:rıde 2 ·değerine ulaşmackta· 

dır. 

K2S04 , CaC12 , gibi bileşiklerde 
ise düşüık konsan,traısyonlarda i 3 de
ğerine yaklaşmaktadır. Bunun açık
lamnası ilk olarak 1887 de Arrhe
nius tarafından yapılmıştır. Arrhe
nius, çözeirt:ileri elektriği iyi ileten 
maddelerin bu sapmayı gösterdiğini 
belirtmiş ve ·böylece elektrolitik 
disos~y;asy:on teori·sinin temeli artıl

mrştır_ Bu teoriye ıgöre a:sit, 'baz ve. 
ya tuz yapısında bir madde suda 
çıözürı:düğünde iyonlarına ayrışmak

tadır. örneğin NaıCl--+ Na+ + CI-; 
K2S04 -'> 2K+ + S04 -2 iyonları 

vermektedir. ·Böylece iyonların var
lığı çözeltinin eleıktrik akrmını ge
çirmesini sağlam·aktadır. Arrhenius'. 
1dan önce çözeltirdeki çozunmüş 

maddelerin elektrik aık:ımı geçtiğin
de iY'onlaştığı sanılırdı. İyonlaşma 

teorisinin ortaya atılması He elek
trolit çözeltilerinin teoriden sap
maları da açıklanmış oLdu. Çünkü 
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'buhar .basıncı a1ça1ması kaynama 
noktası yükselmesi, ozmotik basınç 
ve ·donma noktası alçalması gibi 
öze:llikler tanecik sayısına b:::ğ!ı 

olan özelliklerdir. Saıkkaroz molekü
lü suda ·çözündüğü zaman molekül 
say}Sl (tanecik sayısı) değişmez, oy· 
sa Na.Cl, K,S04 gibi maddeler su 
da iyonlaştıklannda 1 NaCl'den 2 
taneciık rve 1 K2S04'.den 3 tanecik 
oluşm"ktad>r. Bu da V:an't Hoff 
faktörünün a.çıkıaınmasıdır. 

Şi·mdi ortaya açıklanması ,ge· 
reken başka bir duruım çıkmıştır : 

Neden Van't Hoff faktöıii yal
nııZ çak seyre1tik çözeltilerde iyon 
sayrsına ulaşıyor da konsanrtrasyo:ıa. 
arttJkça sapıyor. Örneğin NaCI de 
i'nfill limit değeri 2; 0,05 molal çö

zeLtide 1,90; 0,10 mola! çözeltide ise 
1,87 dir. K,S04 için 0,05 mola! çö
zeltide 2,45; 0,1 molalda 2,32 limit 
değeri ise 3 tür (1). Görüldüğü gibi 
iyonun değerliği büyüdükçe' sapma 
da daha fazla olmaktadır. Neden 
böyle bir sapma vardır? Bir açıkla· 
ma yolu !kısmi disosiyasyondur. 
Arrheniıus da bunu kısmi diısosiyas
yıonla açıklamıştır. Oysa tekniğin 

ilerl"1nesi ile NaCI, KCı ve alkali 
ve toprak alkali nitratların ve klo

riirlerin, kurvvetli mineral asitlerin 
(HN03, HCl gibi) sulu çözeltilertn
de ve çok fazla yrüıkse:k olmayan 
konsantrasyanlarıda tamamen i~on
laştiklan 'gQSterilmiş ve böyle sulu 
çözeltilerinde tamamen iyonlaşan 

maddelere kurvvetli elektrolit den· 
miştir. Suda ikısmen iyonlaşan 

maJddelere zayıf ele1ktrolit denir. 
Öyle iso lbu sapmanın kısmi diso-



siyasyonla açıklanması olanaksız

dır. Kuvvetli elektrolitlerin iletken

liklerinin de konsantra.syonla azal

dığı hatta reaksiyonlarda çözülen 

maddeden !beklenen ölçüde darvran· 

matlığı gözlen,rniştir. 

Alıkali ve top·rak alkali kloıiir 

ve nitrat tuzları kristallerinin X 

ışınları ile incelenmesi bunların ka

tı halde de iyonik yapıya sahip ol

dUklarını ve iyonları bir arada tu

tan kuıvvetin elektros1at1k çekim 

kuvveti olduğunu belirtmiştir. O 

halde bu tip bileşiıklerin araya su 

girince s·erbest iyonlarına ayrışma

sı gereikir. Eşdeğer iletkenliğin ıkon

santra~onla azalmasını açı,klamak 

için Debye ve Hückel 1923 de iyon

laraırası çekim teorisini ortaya at. 

mışlardır. 1926 yılında da Onsager 

btJ. çalışmalara k-atılınıştır. Buna 

göre çözeltideki zıt -yüklü iyonlar 

arasında bir eleik,trostatiık çekim 

kuvveti vardır. Bu kuvvet yüJder 

ile ıdoğru, uzaklığın karesi ile ters 

oranJtılıdır. Seyrel tik çöz el tilerde 

i,yonlar biriibirinden uzaık olduğu 

için bu kuvvetin etkinliği azdır, oy

sa iyonların biribirine yakın oldu

ğu derişik çözeltilerde ibu kuvvet 

nedeni;yle iyonlar kümeler oluştu

rur. Örneğin herhangi bir artı yük. 

Iü iyon etrafına yoğunluğu gittikçe 

azalan ve çoğunlukta eksi yüklü 

iyonların lbuluniduğu ıbir küme top

lar. Buna i1yon 'bulutu veya iyon 

atmosferi ·denir. Bu bulut:taki iyon. 

lann Çeki.ııdeık iyonuna en fazla ya· 

rıçaıpları Jmdar yaklaştığı varsayı

lır. Aynı şekildeki eksi yüklü bir 

iyonun etrafında ·da artı yüklii iyon

ların çoğunlukta olduğu bir iyon 

bulutu vardır. Böylece kümedeıki 

iyonlar .kendilerinden beklenen et· 

kiyi gösteremediklerinden çözelti

deki lronsantrasyon stölkiyometrik 

konsantrasyona oranla azalmıştır. 

Elektrostati,k kuvvet F = ----

forını:ülü ile verilir. Burada qı ve q2 

yükün miktarını, r yüklü iyonların 

arasındaki uzaklığı, D de ortamın 

dielektrtk saJbitini göstermektedir. 

O halde ·düşük diele:ktri:k saibiıtine 

sahip çözücülerde elektrostatik 

kuvvetler daha etkin olacağından 

kiiıme oluşturma eğilimi artar ve et

Jdn konsantrasyon da azalır. Ertıkin 

konsantrasyona aktiflik denir. Gö

rüldüğü gibi ·wktiflik ideal halden 

sapmanın ölçılisüdür. 

İyon Şiddeti ve Aktiflik 

Bu sapmayı açıklamak üzere 

Lewis ve Ranıdal tarafından iki 

·kavram m:taya atılmıştır. 1) - Ak· 

tiflik 1kıatsayısı ve 2) - İyon şiddeti. 

1) - Bi1r elekti-olit çözeltisinin 

stökiyometrik konsantrasyonu C ile 

etkin konsantrasyonunu veya a:ktif

liğini a ile gösterirsek ıbu ikisi ara

sında şöyle bir bağıntı vardır. 

a = f.'C Bura,da f'e a:ktifltk <katsa

yısı denir. İyonların ibiribirlerinden 

yeterince uzak oldukları çok seyrel

tik çözeltilerde aıkti.flik katsayısı 

bire yaıldaşır. A:ktiflik katsayısının 

limit değerine yani l'e ulaştığı çö

ze1tHere sonsuz seyreltik çözelti 

denir. 

2) - İyon şiddeti : Bir elektro

lit çözeltisinin davranışının ideal· 
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den sapınası çözeltide diğer inert 

elektrolitlerin varlığı ile art.makta. 

dır. Bu konudaki verileri toplayan 

Lewis 1918 de önemli bir bağıntı 

buldu. İyon şiddeti olarak adlandı

rılan !bu ıkavram ile iyonların yük

leri ve ikonsant-raısyonları arasında 

şöyle bir ıbağıntı vardır. 

I = 1/2 :!: CiZ,2 (!) 

İyon şiddeti her tip iyonun elek. 

trostatik lkurvıv:etlere 'katıkısını ıbelirt. 

meık'tedir. Burada Ci her;bir iyonun 

konsantrasyonu, Z 1 helibir iyonun 

yükü, I de iyon şiddetidir. Bu for

mül bugün de öneımli bir formül 

olaraık ıkullanılmaıktadır. 1-1 elektro· 

litinde iıyon şiddeti konsantrasyona 

eşittir. Örneğin; 0,1 M NaCl'ün iyon 

şiddeti 

I = 1/2 (0,1 x 1• + 0,1 x 12) 

dir. 

0,1 

2-2 e,lektrolitinde iyon şiddeti 

konsantrasyonunun 4 ıkaıtııdır. Örne· 

ğin; 0,1 M CdSO, da 

I = 1/2 {0,1 x 22 + 0,1 x 22) = 0,4 

tyon şiddeti formülden de anla

şüaıbileceği giıbi toplanaıbilir (tane

cik sayısına bağlı) bir özelliktir. Çö, 

ze1tide birkaç eleıktrolit olduğunda 

iyon şiıddeti bunlann iyon şiddetleri 

toplamına eşittir. İyon şiddetinin 

lhesaplanması,nda yalnız iyon lkon

santrasyoıılannın kullanı~dığına dik

k1't etmeliyiz. Örneğin; O;l M HgCl,'

ün ,iyon şiddeti için 0,3 diye,meyiz_ 

Çürnlkü bu madde ,suda hem·en hiç 

·diısosiye olmaz ve HıgC12 molekıülleri 
halinde ıbulunur, bu nedenle iyon 

ş1ddeti sıfırdır. 0,05 M ase.tik asit de 

19() 

yaiklaşık % 1 disosiye olduğundım 

iyonların konsantrasyonu 0,0005 
olan 1-1 elel~Jtroliıti olaraık iyon şid

deti 0,0005 dir. 

Aktiflik Katsayısının 

T·wrik Bağıntıları : 

1923 yılında Debye ve Hückel 

çok sey~eltik, kuvvetli elektrolit çö, 

zeltileri için aifotiflik katsayısını he

saplıamayı başa:ı;dılar ve buradan 

elde ertiıkleri 1sonuçlar denel sonuç~ 

!arla çok iyi uyuştu. Bu hesaplama· 

da iyonlar, aralarında uzun mesa· 

feler olan no'kta yiljkler olarak dü

Şıiinülmüştür. B·u for:mül ancak çok 

seyreltiJk -çözeltileri kapsadığı için 

'Debye~Hüokel liımit ya·sası adım 

ahr. 

Log f, = - A Z2yI (II) 

Bur<IJda fz; Z yüıkü 1a'Şıyan (Na+ 

için 1; S04-2 için 2; Fe+3 için 3;) 

iyonun akrt:iıflilk katsayısı, A, ortamın 

dielektrik sabiti ve sıcaklığa bağlı 

olan ·bir saJbit, I -de iyon şiddetidir. 

A sabiti şu formülden hesaplanabi

lir : 

1,825. 106 

A 

CD T)3f' 
D dielekt~ik sabiti, 

T mutlak sıcaklıktır. 

Su için A sabiti 25°C de 0,509 

dir. (Su için D = 78,54) Bunu bir 

eleıkıtroHt ,için yazmamız gerekirse o 

zaıınan elekJtrolitin ortalama alktif

lhlc kaıtsayısı adını alır ve log 

f ± = - AZ+ Z_ yl (III) for· 



mülü ile verilir. Z+ ; +iyonun (kat

yonun) yükü Z_ ; - iyonun (anyo

nun) yüküdür. Aktiflik kaıtsayısı 

formülü iyonik aktiflik katsayısı 

için kullanılabilirse de ölçümlerle 

teık ıbir iyonun aktifltk katsayısı bu

lunamaz eleıktroli.tin ortalama iyo, 

niik. akıtiflik katsayısı bulunur. 

Lim,it formülü ancak 0,001 Mo, 

lar iyon şk1detinin al,tında denel 

sonuçlarla uygunluk göstermeıkte

dir. Daha yıüksek iıyon şiddetlerinde 

geçerli olmaık üzere Debye ve Hüc

kcl bu formülü geliştirerek 

A.Z2 -JI 

log f, (IV) 

1 + aB-JI 

şekline sokmuşlardır. 

Burada a, hidratize bir iyonun 

büyük:1üğüne karşı gelen ibir katsa

yı, (A0 mertebesinde) B de dielek

triık saJbiti ve sıcaklığın fonksiyonu 

olan bir katsaıyı olup 

B = 50 ,29 / -JDT formülü ile 

verilıınekteıdir. Su için 25°C d.e 'B'n'n 

değeri 0,33 dir. 

B,ilinmeyen bir aktiflik Katsa

yısının saptanması için Gunlelberg, 

a nın 3,0 arrgstrom alınmasını öne? 

miştir. O halde 0,328 X 3 = 1 alına

bilir ve formül 

A Z2-JI 
(V) 

1 + -JI 

şeklini alır. 

Bazı iyonlar için a değerleri talb lo 

1 de verilmiştir (2,3). Daha duyarlı 

hesaplar için a değerlerinin taiblo

dan bulW1up (IV) formülünde yeri

ne konması gerekir. 

Guıgıgenhe,i:m ise bu değişken a 

paraımetresini sa-bit ve 3A0 a.Iarak 

buna lineer bir terim eklemek su· 

retiyle düzenleme~i uygun .görmü:;>

tür. Çünkü Guntelberg formülü pek 

çok elekıtroliıt için çok küçüktür. 

A Z'-JI 

log fz = ----- bl (Vl) 

1 + -JI 

Buradaki b değerleri 1-1 ve 1-2 ele-k· 

troliıtleri için Davies taarfından in

celenmiş ve 1962 de şu formül geliş

tirilmiştir. 

lag f, ----+0,15 I 

1 + -JI 
(VII) 

HC!, KN0 3, NaC104 ve KCI için 

Gunıtelberıg, Davies ve Deibye Hüc

kel limit formülünden bulunan' de

ğerler karşılaŞ.tırıldığında (3) i de

neysel değerle.rin Davies denıkiemi

ı1c uy:ct'uğu, Gtrrıte1berg denklemin

den hesaplanan değerlerin küçük 

olduğu görüJruüştür. Aktiflik i kat. 

sayısı hesaplarını kolaylaştıbmak 

için çeışitli iyonların a değerleri 

ta'blo I den bulurmp (VII) forımü· 

!ünde yerine konarak çeşitli iyon 

şklıdetlerinde 1,2,3,4 yüklü iyonlar 

için f değerleri bulunmuş ve tablo 

(Il) de verilmiştir (4). 
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Moleküle" Aktiflik Katsayısı : tur ve bunu deneysel olarak bul
mak da konsantrasyon aralığının 

çok gen_iş ol1ması nedeniyle çok ,güç
tür. Bu etki kendisini en belirgin 
olarak çözünürlük konusunda gös
teıir. Az çözünen ibir organik mad
denin .sudaıki çözünürlüğü elektrolit 
ilavesi ile değişir. Elektrolit kon-

tyonlar üzerine etkiyen şiddet
li elekıtrostatik !kuvvetlere oranla 
moleküller üzerine İyon şiddetinin 
etkİJsi küçüıktür. Bunun böyle olma. 
sı 'bir şanstır çünkü moleküler ak
tiflik katsayı.Sının sayısal değerini 

hesaplamağa yarayan bir ifade yok-
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Tablo : I 

De.zı iyonlar İçin a Pa=et~ainin D.ıderl 

I von~ Cinsi 

"''ıun 
~d~•~'"~"~·+-~~~~~~~~~~~~l~yu-··_kl_ü~l-yo_nı~"-r~~~~~~~~~------

9 
3 

7 

rr• 
(c

6
n

5
)
2

CHOOO-, (c3rı7 ) 4N+ 
0C61!2(nı3)3-. (c3H7)3lrri+, CR30C6HıtCGO 
Li .. , c6 ı-ı5coo-, c6H4oı-ıroo-, c6n4cıcoo-, c

6
n

5
cH

2
coo-, 

ctt2=cııcır2coo-, (~ı~) 2ccBcso-, (c
2
H

5
)
4
n+, (c3<\) 2m.;~+ 

CHCl{;oo-' t;C13GOO-' (C2H5 )3lf!:i+ 1 (c3E7)NH3 + 
ı.:a",Cô.Cl+i cıo2-, ıo3- l:IC03- H2ro4-, t-iS03-' H2AsJ4-, 

co(NJ:·ı3 ) 4 (no 2 )2+, cH
3
coo-, cH2cıcoo-, (cır3 ) 4ır+, (cir

5
)2:;n2 +, l:ıı.2cıı2coo-, "ııE3 cıı2coon:, (01:13 ) 3ıra..,, c 2r-:~::rı 3 + 

OH-, F-, CIIS-, cı;o-, ES-, cıo4-, :Dr03-' 104-, ı.:w4-, K' 
cı-, llr-,. ~-. CN-, j';{);-. ;;o"'i-. Rb+, Cs+, ını4+' 'Ci+, Ar,t, 
Vicoo-, Cn3:;ıı3 •, (cıı3 ) 2:<::-ı2+ 

2 yüklü iyonlar 

u~.~.c?,•~.~.~3.~3,c~.~.~·. 
::o( eti.l~ndia1"i.n); 3 

Sit!3-:;-) ,_ 3 3 
'-".li- , Pe(CJ) 6-~, Cr(lfii"'i)

6
+, co(ırı-r.,)o;E2o+ 

4 yüklU !yonlıı.r 

11 '~tt'~, zn•4 , ce•4 , Sn+4 
.::o( s

2
o 

3
) ( c:-r)5·~ 

5 :?e(cır)~4 

5 yüklü iyonlar 



Tablo : Il 

Davles denklemine göre hesaplanmış aktiflik katsayısı değederi 

(f) Aktiflik katsayısı değerleri 

1 yüklü 2 yüklü 3 yüklü 4 yüklü 

I (İyon şiddeti) iyonlar iyonlar iyonlar iyonlar 

0.00001 0.996 0.985 0.%7 0.943 

0.00002 0.995 0.979 0.954 0.920 

0.00003 0.994 0.975 0.944 0.903 

0.00004 0.993 0.971 0.936 o.889 

0.00005 0.992 0.%8 0.929 0.877 

0.00006 0.991 0.965 0.922 0.866 

0.00007 0.990 0.%2 0.916 0.856 

0.00008 0.990 0.959 0.911 0.847 

0.00009 0.989 0.957 0.906 0.839 

0.00010 0.988 0.955 0.901 0.831 

0.00020 0.984 0.937 0.863 0.77 

0.00030 0.980 0.924 0.836 0.73 

0.00040 0.977 0.913 0.814 0.69 

0.00050 0.975 0,903 0.79 0.66 

0.00060 0.973 0.895 0.78 0.64 

0.00070 0.970 0.887 0.76 0.62 

0.00080 0.968 0.880 0.75 0.60 

0.00090 0.%7 0.873 0.74 0.58 

0.00100 0.965 0.867 0.73 0.57 

0.00200 0.952 0.820 0.64 0.45 

0.00300 0.942 0.79 0.58 0.38 

0.00400 0.934 0.76 0.54 0.33 

0.(J)SOO 0.927 0.74 0.51 0.30 

0.00600 0.921 0.72 0.48 0.27 

0.00700 . 0.916 0.70 0.45 0.24 

0.00800 0.911 0.69 0.43 0.22 

0.00900 0.906 0.67 0.41 0.21 

0.01000 0.902 0.66 0.39 0.19 

0.02000 0.871 0.57 0.29 0.11 

0.03000 0.850 0.52 0.23 om 
0.04000 0.834 0.48 0.19 0.05 

0.05000 0.821 0.45 0.17 0.04 

0.06000 0.810 0.43 o.ıs 0.03 

0.07000 0.801 0.41 0.14 0.03 

0.08000 0.79 0.40 0.12 0.02 
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Tablo 

0.09000 0.79 

0.10000 0.78 

0.20000 0.75 

0.30000 0.73 

0.40600 0.73 

0.50000 0.73 

0.60000 0.74 

0.70000 0.75 

0.80000 0.76 

0.90000 0.77 

1.00000 0.79 

santrasyonu 0,5 M veya daha fazla 
olduğunda bu .etki daha da belir
ginleşir. Eğer organik maddenin su
lu çözeLtisinin dielektrik sabiti saıf 

suyun-kinden düşük~·~ çözünürlük 
azalır buna «salting aut» etkisi de
ni·ı. Proteinleıin çöktürülerok ay
rılmasında amonyum sülfat ve sod
yun: sülfat git>i elektrolitlerin yük
Sek konsantrasyonda kullanı1ma.sı 

bunun en çarrpıcı örneği·dir. Hid
rosiyanik asit, glisin ve sistein gibi · 
bazı bileşiklerin sulu ·çözeltilerinin 
dielektrik sabitleri saf suyunJkinden· 
da!ha yüksektir. Bunların davranış- -
ları '«-salıti,ng.ıout» etkisine terstir. 
Buna «sal:tinıg-İn» denir. Bu olay şu 
denklemlerle verilir. 

Log 'S = Log S
0 

-+- K,m 
Bura.da S

0 
oI'!ganik maddenin Saf 

sudaiki, S de elektrolit ·_çözelrtisin<le
ki çözünürlüğü, K., sal,ting o.ut sabi-·. 
ti m organik maıdde çözeltisinin 
konsantrasyonudur. Log'S -- m gra
fiği bir doğrudur. «Saltin;g aut» et
kisi gözlendiğinde bu doğrunun eği
mi negaıtif, «sal-ting-İn» etkisi gözlen
diğinde poziıtiftir. İyonik şiddet 

kullanılarak çözünürlük 
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il : devam 
----··----··---------

0.38 0.12 0.02 
0.37 0.11 0.02 
0.31 0.07 0.009 
0.29 0.06 0.007 
0.28 0.06 0.006 
0.29 0.06 0.007 
0.29 0.06 0.008 
0.31 0.07 0.009 
0.33 0.08 O.Ol 
0.35 0.10 0.02 

0.38 0.11 0.02 

LogS = LogS
0 

± K'
5
l şeklin

de verilebilir. 

Bir yüklü iyonlardan oluşmuş tuz
larda K's = K~ 

Bir ve iki yli'k.lü iyonlardan oluşmıt·: 

Ks 
K',, = 

1 

İki' yüklü iyonlardari oluş.muş olan

K, 
!arda K's =-·-·--dür. 

4 

Ks sıcaklığa, organi1c rrı?-_ddenin \-e 
elektroHtin cinslerine "'?ağlı dır. 

Tablo III de eleıktf6litin ve or
ganik' hıaıddenin ibu saibl't üzerine et. 
kilerf görülmektedir (5,6}. 

Ternı.odinamik Asitlik Sa)>itleri : 

Bir ilaç moleküh.inün:-·en önem
li özelliklerinden ibhiısi" ·onun asit
Hk srubitiıdir. Bir çok ilaç için bu 
saıbi·t; çözünürlük, çozunme h1zı 

(7,8) bağlanma derecesi Distribus
yon ·sarbiti (10), arbsorbsiyon hızı 

ve fizyolojik aktiflik (11,12,13) ile 
iLgiılidir. 



Tablo 111 : Barıbituratlarda 25°·C de «salting-out)) sabitlerinin değerleri 

Barbitura.t KCI KBr NaCI NaBr 

Amobarbital 0,168 

Aprobarbital 0,136 

BaI1büal 0,092 

Phenobaı1bital 0,092 

Vinbarbital 0,125 

HA asidinin disosiyasyon sa· 

btti konsantrasyonlarla veya aıktif. 

liklerle ifade edilebilir, ""ktifliklerle 

ifade edilen di;sosiyasyon saıbiti ter· 

modinamik disos,i-yasyon sa:biti adı· 

nı ahr ve 

aHA 

formülü ile verilir ve bu konsan· 

trasyonlarla ifade edilen Kc asitlik 

saJbitine 

formülü 

fHA 

ile bağlıdır. 'Duyarlı çalışmalarda 

Konsantrasyohlarla ·: 

0,095 0,212 0,143 

0,062 0,184 0,120 

0,042 0,136 0,088 

0,034 0,132 0,078 

0,036 0,143 0,096 

ve ortaımda önemli ölçüde iyon ol· 

duğunda termodinamik asitlik sa

bitinin kulılanılıması doğnıdur. 

Tampon Çözeltilerde İyon 

Şiddetinin Rolü : 

Tampon ·çözel1ti pH lannın tam 

doğlill -0laraık hesaplanalbilmesi için 

koTIJsanıtrasy:onlann yerine a;ktif· 

liklerin kullanılması, yani ortaınıın 

iyon şiddetinin dH<ikate alınması ge. 

rel<ir. Ömek olarak 0,025 mol 

KH2P04 ve 0,025 mol Na2HP04 içe. 

ren bir litre tampon çözeltinin p:H 

ını konsantrasyonları ve aktiflikleri 

kuHanarak bulalim ve farkı ıgöre· 

Um. 

e l " G 025 
7,19 -t ~"' 0,025 7' lJ2 

+ [ ü,025-+ 0,050-+ C',C25-+ 4-.0,025] ,,,-c_,l 

pH ;::; pK .-t :!.og a, 
f 

EP0
4 

f .. "'0 
rt2...-' 4 

I = O,l için tablo II den ~H 2l'0 4-
sı ile C,78 ve O,J7 dir. 

pH = 7,198 .-t log g,~~ 

pH = ô, 87 bulunur. 

f 
ve ınıo4 
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Biyolojik sıvılar belli pH'a sa· 
hiptirler. Örneğin kanın ve göz ya. 
şının pH'ları 7,4 dür. Paranteral ola
rak kullanılacak veya dokulara uy
gulanacak çözeltilerin tahrişe ne
den olmamaları için pH'larının il

gili vücut sıvısınınkinden farklı 

olmamaları gereıkir. Bu konuda 
tampon kapasitesinin de önemi var
dır (14). 
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