
Kimyasal Temel İşlemler Dersi 



atom atom 

molekül molecul 

elektron electron 

iyon ion 

tepkime reaction 

redoks redox 

yükseltgenme oxidation 

indirgenme reduction 

yükseltgeyici oxidant 

indirgeyici reductant 



Redoks: elektron alış-verişinin yapıldığı 
tüm kimyasal tepkimelere verilen 
isimdir. 

Yükseltgenme: bir atom, iyon ya da 
molekülün elektron verdiği 
tepkimelerdir. 

 İndirgenme: bir atom, iyon ya da 
molekülün elektron aldığı 
tepkimelerdir. 



 

 Oxidation is the loss of electrons or an 
increase in oxidation state by a molecule, 
atom, or ion. 

 

 Reduction is the gain of electrons or a 
decrease in oxidation state by a molecule, 
atom, or ion. 



H2 + F2  → 2 HF 
 
H2   → 2H- + 2e-  (H yükseltgenmekte)  
 
F2 + 2 e−  → 2F- (F indirgenmekte) 



 Oksijen (O2) 

 Ozon (O3) 

 Hidrojen peroksit (H2O2) ve diğer 
inorganik peroksitler 

 Flor (F2), klor (Cl2) ve diğer 
halojenler 

 Nitrik asit (HNO3) ve nitrat 
bileşikleri 

 Sülfürik asit (H2SO4) 

 Peroksidisülfürik asit (H2S2O8) 

 Peroksimonosülfürik asit (H2SO5) 

 Klorit, klorat, perklorat ve diğer 
benzer halojen bileşikler 

 Hipoklorit ve diğer hipo bileşikleri 

 Kromik, dikromik asit ve 
krom trioksit, piridinyum 
klorokromat (PCC) ve 
kromat/dikromat 
bileşikleri gibi altı 
değerlilikli krom bileşikleri 

 Potasyum permanganat 
(KMno4) gibi permanganat 
bileşikleri 

 Sodyum perborat 
 Nitröz oksit (N2O) 
 Gümüş oksit (Ag2O) 
 Osmiyum tetraoksit 

(OsO4) 
 



 

     Hidrojen (H2) 

     Soy olmayan metaller (demir, çinko, aluminyum 
gibi) 

     Karbon 

     Metan ve etan 

     Hybridler 



 Reaksiyona giren maddelerin konsantrasyonları 

 Sıcaklık 

 Yabancı maddeler 

 Katalizörler 



 Su ve atıksu arıtımında kimyasal oksidasyon, çeşitli 
nedenlerle istenmeyen bileşiklerin zararsız bileşiklere 
çevrilmesi veya daha sonraki arıtma işlemleri için 
uygun hale getirilmesi amacıyla uygulanır.  

 Kimyasal oksidasyonun çevre mühendisliğindeki ilk 
uygulaması su arıtımında tat ve koku kontrolü için 
havalandırılma yapılması şeklinde olmuştur.  

 Daha sonra aynı amaçla daha kuvvetli oksidasyonlar 
kullanılmış ve kimyasal oksidasyon diğer amaçlar 
içinde kullanılmaya başlanılmıştır.  



 Demir mangan giderilmesi 

 Organik bileşiklerin giderilmesi 

 Mikroorganizmaların giderilmesi (dezenfeksiyon) 

 Renk giderilmesi 

 Tat ve koku giderilmesi 

 Siyanür giderilmesi 

 Sülfür giderilmesi 

 Amonyak giderilmesi 

 Krom giderilmesi 



 reaksiyon sonunda zararlı atıklar bırakmaması 

 arıtma veriminin yüksek olması 

 diğer arıtma işlemleri için zararlı olmaması 

 kolay uygulanabilir olması 

 ekonomik olması 

 

 dezenfeksiyon işlemi, atıksulara uygulanan siyanür 
oksidasyonu ve krom indirgemesi, demir ve mangan 
giderme ve tat ve koku kontrolü 



 Oksijen (O2) 

 Ozon (O3) 

 Klor (Cl2) 

 Permanganat (MnO4-) 

 



 Havalandırma ile yapılır. 

 Amaç 
 Sudaki karbondioksit, hidrojensülfür, metan ve bazı 

organik maddeleri sudan uzaklaştırmak 

 Demir ve manganın oksidasyon ile uzaklaştırılması 

 Tat ve koku giderimi 

 Oksijenlendirme yavaş gelişen bir tepkimedir. 



 Güçlü bir oksitleyici 

 Tat ve koku bırakmaz 

 Elde edilişi kolaydır. 

 Fiyatı pahalıdır 

 


