
Pıhtılaştırma-Yumaklaştırma 

Kimyasal Temel İşlemler Dersi 



Daneler 

• Askıda Katı Maddeler (AKM): 

– Sudaki katı danelerin çapı 10-7 mm - 0.1 mm (1 µm) 
boyutları arasında değişir. 

• Kolloidler: 

– Çapları 10-6 mm – 10-3 mm ( 0.001-1 µm) arasındadır. 
Kil, kum, Fe(OH)3, virusler (0.03-0.3µm) 

• Çözünmüş maddeler: 

– Çapları 10-6 mm’den (0,001 µm) küçüktür. Na+ , Cl- , 
O2, N2…  



Kolloidler 

• Kolloidlerin yüzeylerinde elektrostatik kuvvetler mevcuttur. 
• Su içindeki kolloid katılar hidrofobik ve hidrofilik olmak 

üzere iki gruba ayrılır: 
• Hidrofilik kolloidler suyu severler çünkü yapılarında suda 

çözünen bileşikler içerirler: Amino (-NH2), karboksil (-
COOH), sulfonik ve hidroksil grupları suda çözünebilir ve bu 
bileşikler kolloid yüzeyinde bir su film tabakası 
oluşturararak hidratizasyonu teşvik ederler ve diğer 
hidrofilik kolloidlerin de toplanmasına yardımcı olurlar. 
Genellikle proteinler ve türevleri hidrofiliktir. 

• Hidrofobik kolloidler ise suyu sevmezler ve yüzeylerinde bu 
nedenle su filmi oluşmaz, örneğin kil partikülleri gibi.  



Çift Tabaka ve Zeta potansiyeli 

• Kolloidlerin kararlılığı sahip oldukları yüzeysel elektriksel yüke 
bağlıdır. 

• Danecik yüküne bağlı olarak yakın çevresi tanecik ile zıt yüklü 
iyonlarla çevrilir. Buna sabit tabaka veya stern tabakası denir. 

• Danecik yüzeyinden uzaklaştıkça elektriksel çekim azaldığından zıt 
yüklü iyonların arasına, aynı yüklü iyonlarda karışabilir. Ve 
danecikten belli bir mesafe sonra elektriksel potansiyel sıfırlanır. Bu 
mesafe izoelektrik nokta olarak adlandırılır. 

• Sabit tabakanın bitişinden izoelektrik noktaya kadar olan mesafeye 
de dağınık tabaka veya difüze tabaka denir. 

• Daneciğin yüzeyine yakın olan ve danecikle birlikte hareket eden bir 
sınır düzlemi vardır bu düzleme de kesme düzlemi denir. 

• Kesme yüzeyindeki elektriksel potansiyel ile izoelektrik nokta 
arasındaki potansiyel farkına Zeta Potansiyeli denir. 





Zeta potansiyeli 



Kolloidlerin destabilizasyonu 

• Çözeltiye ilave edilen zıt yüklü iyonlar, tanecik 
etrafındaki çift tabakanın sıkışmasına sebep olur ve 
itme etkisi azalır.  

• Çözeltiye ilave edilen metal iyonları veya organik 
polimerlerin tanecik yüzeyinde adsorpsiyonu ile tanecik 
yüzeyindeki potansiyel azalmaktadır. 

• Yumaklaştırıcı maddelerin çözeltiye ilavesiyle oluşan 
metal hidroksitler çökerlerken kolloidleri de bir ağ 
şeklinde sararak onların da çökelmesini temin ederler. 

• Organik polimerlerin kullanılması halinde uzun zincirli 
bu polimerler, kolloidlerin etrafını sararak bir köprü 
meydana getirir.  



Yumaklaştırma 

• Hidroksi metal bileşikleri yüksek tesir sayılarına 
sahiptir ve güçlü pozitif yüke sahiptirler. 

• Bu bileşikler negatif yüklü kolloidlerin yüzeyine 
adsorbe olur ve zeta potensiyel düşer. 

• Bu durumda van der Waals kuvvetleri ön plana 
çıkar ve yavaş bir karışma ile bu işlem teşvik edilir. 

• Bu durumda hidroksi-metal bileşikleri yanında 
suda çözünmeyen metal hidroksitleri de (Al(OH)3 
ve Fe(OH)3) oluşur ve bu oluşumlar esnasında 
kolloidler birleşebilir.  




