
DEZENFEKSIYON 
Kimyasal Temel İşlemler 



TERIM VE TARIFLER 

Dezenfeksiyon: Cansız maddeler üzerinde bulunan patojen 
mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasıdır. Ortam steril 
olmaz. Bakteri sporları dezenfeksiyon düzeyine göre azalır. 
Sterilizasyon: Dirençli bakteri sporları dahil olmak üzere 
cansız maddeler üzerinde bulunan mikroorganizmaların 
bütün formlarının ortadan kaldırılması işlemidir. 
Asepsi: Bir ortamın m.o.larla kontaminasyonunu önlemek 
için yapılan işlemlere denir. 
Antisepsi : Canlı bir dokunun kimyasal maddeler 
kullanılarak m.o.lardan temizlenme işlemidir. 



TERIM VE TARIFLER 

Dezenfektan: Dezenfeksiyon işleminde kullanılan 
kimyasal maddelerdir. 
Temas süresi: Dezenfektan madde ile suyun temas ettiği 
süredir. 
Besleme oranı: Bir günde kilogram olarak ilave edilen 
kimyasal madde miktarıdır. 
Doz: Bir litre sıvıya miligram olarak ilave edilen kimyasal 
madde miktarıdır. 
Bakiye (Kalıntı): Kimyasal reaksiyonlar sonrası suda kalan 
dezenfektan miktarıdır. 



DEZENFEKSIYONUN AMACı 

• patojen mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek 

• dağıtım sisteminde muhtemel mikrobiyal faaliyetleri 
engellemek 

• demir ve manganın oksidasyonu 

• dağıtım sistemlerinde bakteriyolojik çoğalmaların 
engellenmesi 

• kimyasal oksidasyonla koku ve tat giderilmesi 

• koagülasyon ve filtrasyon ünitelerinin verimlerini arttırmak 

• çöktürme tankı ve filtrelerde alg büyümelerini engellemek 

• renk giderimi sağlamak 





DEZENFEKSIYON VERIMINI ETKILEYEN 
FAKTÖRLER 

• Etkisiz hale getirilecek organizmanın türü, 
durumu, konsantrasyonu ve dağılımı 

• Dezenfektanın türü ve konsantrasyonu 

• Arıtılacak suyun kimyasal ve fiziksel 
özellikleri 

• Dezenfeksiyon için gerekli temas süresi 

• Suyun sıcaklığı 



DEZENFEKTANLAR 

• klor (Cl2) 

• ozon (O3) 

• klor dioksit (ClO2) 

• permanganat (MnO4) 

• kloramin 

• ozon/peroksit 

• ultraviyole (UV) 



KLOR TEPKIMELERI 

• Cl2 (g) + H2O → HOCl + H+ + Cl- 

• NaOCl + H2O → HOCl + Na+ + OH- 

• Ca(OCl)2 + 2H2O → 2HOCl + Ca2+ + 2OH- 

• HOCl → H+ + OCl− 

 

• NH3 + HOCl → NH2Cl + H2O (Monokloramin) 

• NH2Cl + HOCl → NHCl2 + H2O (Dikloramin) 

• NHCl2 + HOCl → NCl3 + H2O  (Trikloramin) 





• Serbest klor: HOCl + OCl-  

• Bağlı klor: NH2Cl + NHCl2 + NCl3  

 

• Toplam klor : 

• HOCl + OCl- + NH2Cl + NHCl2 + NCl3 







OZON 

• İçme suyu arıtımında ilk olarak 1893 yılında 
Hollanda'da kullanılmıştır. 

• Ozonun ayrışması neticesinde hidroksil radikalleri 
oluşur ki ozondan daha etkilidirler. 

• Uygulama yerinde üretilmesi gerekmektedir.  

• Kalıntı bırakmadığından içme suyu arıtımında 
ikincil dezenfeksiyon için kullanımı uygun değildir. 

• Ozon, hücre duvar yapısını bozarak 
mikroorganizmaları etkisiz hale getirmektedir.  





AVANTAJLARı 

• Yüksek dezenfektan gücü sebebiyle algleri, bakterileri, 
virüsleri kısa sürede etkisiz hale getirebilmektedir. 

• Renk, koku ve tada sebep olan organik maddeleri 
okside eder. 

• Kimyasal reaktif gerektirmez. 
• Algleri inaktif hale getirir. 
• Demir, mangan vb. elementleri okside ederek sudan 

uzaklaştırılmasına katkıda bulunur. 
• Oksidasyon sonrası oluşan partiküller sebebiyle 

koagülasyona yardımcı olur. 
• Suda hızlıca bozunarak uzaklaşır. İstenmeyen bir 

kalıntı bırakmaz ve oksijen miktarını artırır. 



DEZAVANTAJLARı 
• Dağıtım sisteminde kalıntı bırakmaz. 
• Yüksek özellikle pH değerlerinde bozunmaktadır. 
• Ozon ekipmanlarının ilk yatırım ve işletme maliyetleri diğer 

dezenfektanlara göre daha yüksektir. 
• Tesiste ön dezenfeksiyon harici ilerleyen proseslerde kullanılırsa 

müteakiben granüler aktif karbon filtrasyonu veya biyolojik filtrasyon 
kullanılması gerekebilir. Çünkü biyolojik olarak ayrışabilir organik 
madde miktarında ozonlama sonrası artış olur. 

• Bromür olması halinde bromat oluşabilir. 
• Maruz kalma süresi ve ozon konsantrasyonuna bağlı olarak toksik 

etkiye sebep olabilir. 
• Bazı organiklerle reaksiyon sonucu aldehit ve ketonlar gibi istenmeyen 

yan ürünler oluşabilir. 
• Çözünürlüğü düşük olduğu için özel karıştırıcılar gerektirebilir. 
• Ozon diğer dezenfektanlarla (klor, klor dioksit, monokloramin gibi) 

reaksiyona girebilir. 



KLOR DIOKSIT 

• Potasyum klorat üzerine konsantre sülfürik asitin 
dökülmesiyle klor dioksit oluştuğunu 1811 
yıllında Sir Humphrey Davy keşfetmiştir. 

• İçme suyu arıtma tesislerinde klor dioksit ilk 
olarak New York eyaletinde Niagara Falls tesisinde 
1944 yılında kullanılmıştır. 

• Klor dioksit ticari olarak sıkıştırılamaz ve 
depolanamaz.  

• Klor dioskitin suda çözünürlüğü yüksektir. 



KULLANıM MAKSATLARı 

• düşük CT (konsantrasyon x zaman) değeri, 

• koku ve tat kontrollü için ön oksidant, 

• demir ve mangan oksidayonu,  

• Fenolik bileşiklerin ve hidrojen sülfürün kontrolü 



ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 



ULTRAVIYOLE (UV) 

• UV radyasyonu su içerisinde hızlıca dağılır. 

• Su içerisinde absorbe olur ve malzemelerden 
yansır.  

• Su içerisinde herhangi bir bakiye bırakmaz. Bu 
durum dezenfeksiyon yan ürünü oluşturmaması 
açısında uygun ve fakat ikincil dezenfeksiyon 
kullanımı açısından uygun bir dezenfeksiyon 
yöntemi olmadığını göstermektedir. 



• UV  radyasyonu  kimyasal  bir  reaksiyonla 
mikroorganizmaları etkisiz hale getirmez. 

• UV radyasyonu, UV ışığının organizma tarafından 
absorbe edilmesi ve bu absorbe edilen ışığın hücre 
foksiyonları için önemli olan moleküler bileşenleri 
değiştiren fotokimyasal bir reaksiyona sebep 
olması ile organizmaları etkisiz hale getirmektedir. 



• Dezenfeksiyon için genellikle UV-C dalga 
boyundaki ışınlar kullanılmaktadır.  

• UV’nin maksimum enerji yaydığı dalga boyu 253,7 
nm’dir. 

 



VERIMININ ARTıRıLMASı IÇIN 

• Bulanıklığa sebep olan askıda ve kolloidal 
maddeler sudan uzaklaştırılmalıdır. 

• Işığı absorblayan fenol ve diğer aromatik bileşikler 
gibi maddeler suda bulunmamalıdır. 

• Su ince bir film tabakası şeklinde akmalı ve iyice 
karıştırılmalıdır. 

• Yeterli şiddette ve temas süresinde UV ışınları 
uygulanmalıdır. 


