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IKINCI BASKİ  IÇIN ÖNSÖZ 

İkinci baskı da kitab ın temel yap ı sında değ iş iklik yapılmamış , 
bazı  bölümlere ekler ile, kitab ın tümünde pekçok küçük de ğ iş iklikler 
yapı lmış tır. Özellikle yabanc ı  kökenli terim ve sözcükler olanakl ı  oldu-

ğunca azaltılmaya çalışı lmış tır. Yeni kullan ı lan veya önerilen terimler 
ilk kullanıldığı  yerde eskileriyle, parantez içinde gösterilerek, birlikte 

erilmiş tir Ayr ıca kitab ın sonuna yeni terimler ve baz ı  sözcükler için 
bir dizin eklenmi ş tir. 

Bugün Asıltı lar K ımyası  Yöntemleri Organik ve Analitik Kimya, 
Toprak Kimyas ı , Tı p ve Eczac ı lıktaki uygulamalar d ışı na çıkarak tek-
nik uygulama düzeyine eri ş miş tir. Örne ğ in 1962 yılından beri Elektrik-
sel yan geçirimle Arıtım (Elektrodiyaliz) yöntemi deniz suyundan tatl ı  
su ve tuz elde etmek için kullanılmaktadır. Bu k kab ın dar çerçevesi 
içinde bunlara yer verilememi ş tir. Bu kitab ın amacı , ası ltı  kimyasında 
temel bilgileri vermektir. 

Son yı llarda As ı ltı  Kimyası  ara ş tı rmaları  yeniden hızland ırı lmış tır. 
Ayrı ca Üniversitelerde Asıltı  Kimyas ı  derslerin daha geni ş  yer verilme 
e ğ ilimleri baş lamış tır. 

Ş ubat 1982 	 Prof. Dr. Saadet ÜNER İ  
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BİRİNCİ  BASKI İÇIN ÜNSÜZ 

Bu kitap 1960 y ı lındanberi Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde 
Kimya Mühendisliğ i ve Kimya Lisans' ö ğ rencilerine vermekte olduğum 
"Kolloit Kimyas ı " ders notlar ına dayanmaktad ır. 1960 y ıhndanberi bu 
notlar yeni ekler ve de ğ iş melerle 4 kez teksir edilerek ö ğrencilerin ya-
rarlanmasına sunulmuş tur. 

Kitab ın giriş  kısmında belirtilme ğe çahşı ldığı  üzere, son zaman-
larda çok hızh bir gelişme gösteren kolloit kimya biliminin bu kitapta 
derli toplu bir özetinin verildi ğ i savunulamaz. Ancak bir yar ı  yıllık ders 
programı  içinde lisans düzeyinde önemli kolloitsel sistemle' ve bu sis-
temleri inceleme yöntemlerine yer verilmi ş tir. 

Bu kitap Fen Fakülteleri Kimya ö ğrencilerine göre haz ırlanmış  ise 
de Ziraat, Tıp, Veteriner ve Eczac ıhk Fakülteleri öğrenci ve asistanlar' 
için bir başvurma kitab ı  olabilir. 

Mayıs 1968 	 Doçent. Dr.Saadet Üneri 
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I. ASILTILAR K İ MYASINA GIRIŞ  

Kimyanın baş lıca ödevi tek tek atomlar, Moleküller ve yükünler 
(iyonlar) aras ındaki tepkimeleri ve bunlardan olu ş an özdeklerin özellik-
lerini belirli ko ş ullar altında incelemektir. Der ı el olarak çok seyrek 
yukarda sözü edilen küçük tanecikler aras ında tepkimeler yürür, ço ğ u 

kez çok daha büyük tanecikler ile çal ışı lır. Ası ltılar kimyas ı  (Kolloit 

kimya) yukarda sözü edilen taneciklerle de ğ il, onlarla kıyaslanamaya-
cak kadar büyük (çaplar ı  1 ıntı  ile 500 mp aras ında) taneciklerle u ğraşı r. 

Böyle tanecikleri içeren bir çözeltinin belirgin özellikleri ş öyle özetle-
nebilir: basit kimyasal moleküllere k ıyasla bu tanecikler çok büyük 
oldukları  halde mikroskopta görülemezler, kab ın dibine çökmezler, adi 
süzgeç ka ğı tlarmdan geçerler, baz ı  optik özellikler gösterirler, uygun 
iş lemlerle çöktürillebilir veya p ıhtı laş tırılabilirler. Bu özellikleri göste-
ren çözeltilere as ı llı  çözeltileri denir. As ı ltılar kimyası  hangi ko şullar 
altında asahi sistemlerinin elde edilebilece ğ ini, göze çarpan özelliklerinin 
ne olduğunu, taneciklerin hangi halde bulunduklar ını , biçimlerinin nas ı l 
olduğunu, çözeltiden ne zaman ve nas ıl pıhtılaş tırılabildiklerini, iki 
veya daha çok as ıltının birbiri üzerine etkilerini inceler. Bunlardan an-
laşı lacağı  üzere as ıltılar kimyası  daha çok Fizikokimya alanına girer 

Asıltı  sistemleri yalnız kat ınm sıvı  içinde da ğı lmasından oluş maz, 
tersine bir kat ının bir gaz içinde (toz, duman), bir s ıvının bir gaz içinde 
(sis), bir gaz ın bir sıvı  içinde (köpük), bir s ıvının diğer bir s ıvı  içinde 
(emülsiyon veya s ıvı  asıltı) veya bir katm ın diğer bir kat ı  içinde çok 
ince da ğı ldığı  sistemler de vard ır. Bütün bunlar tektürel (homojen) bir 
dağı tma ortam ı  içinde bir özde ğ i belirli bir da ğı lma derecesinde içeren 
çe ş itli sistemlerdir ve en az biri tektürel dağı lı m ortama, diğeri de 
küçük parçac ıklar halinde dağı ltı  evresi (faz) olmak üzere 2 evreli sis-
temlerdir. Bunlara da ğı ltı  (dispers) sistemleri denir. Bütün dağı ltı  
sistemleri as ı llı  özelliğ i göstermezler. Da ğı ltı  deyimi asıltı  anlamına 
kıyasla çok daha geni ş tir. Taneciklerin da ğı lmalarma göre çe ş itli dağı -
lım (dispersiyon) sistemleri a ş ağı daki çizelgede bir araya toplanm ış tı r: 



Çoktürel Da ğı lım (Heterojen Dispersiyon) Tipleri 

Dağı ltı  Evresi Da ğı lım Ortam ı 	Asıltı  sistemlerine örnekler 

1) Gaz 	S ıvı 	 Söndürme köpiikleri, 

2) Gaz 	Katı 	 Sünger gibi kat ı  köpük veya hay- 
van kömürü gibi gözenekli kat ı  

3) Sıv ı 	Gaz 	 Sis, püskürtülmü ş  sıvı lar 

4) S ıvı 	S ı vı 	 Sıvı  as ı ltılar, süt ve mayonez gibi 

5) Sıvı 	Kat ı 	 Su içindeki etkin kömür 

6) Kat ı 	Gaz 	 Dumanlar ve tozlar 

7) Kat ı 	S ıvı 	 Ası ltı sal çözeltiler 

8) Kat ı 	Katı 	 Sıvı  tipinde bulunan kat ılar ör- 

neğ in renkli camlar ve de ğ erli 

ta ş lar, ala şı mlar, boyanm ış  plas-

tikler 

Ası ltı  taneciklerinin büyüklükkri 

Gaz, kat ı  veya s ıvı  bir ortamda da ğı lmış  olan tanecikler çaplar ına 
göre 3 büyük s ını fa ayr ı lırlar (Wo. Oswald'a göre): 

Dağı lım Sistemleri 

Kaba (büyük) da ğı lımlar 	 Asıltılar 

> 0,1 şı 	 0,1 ,u-1 m,u 
100 mu 	 100 ma-1 mu  

Moleküler dağmmlar 

< 1 mp 

Dağı lı m derecesi tanecik çap ının tersi olarak anlat ı lır. Taneciklerin 
bir araya gelerek büyümesine p ıht ı laş ma denir ve p ıhtı laşma dağı lı m 
derecesixıi küçültiir. Ası ltı  (Kolloit) bölgesinin yukarıdaki gibi sınır-
landırı lması  ancak bir kabule dayan ır. S ınırlar keskin clarak ayr ı lamaz. 

Taneciklerin büyüklü ğünü anlatmak için onlar ın küp biçiminde ise bir ke-
narının uzunluğu, küre biçiminde ise çap ı , elipsoit biçiminde ise eksenleri 
mikron (p), milimikron (mu) veya angström (A°) olarak uzunluk birim-
leri ile verilir. Bu birimler her zaman kulland ığı mız uzunluk birimleri ile 

karşı la ş tırı lmak üzere çizelge 1 de bir araya toplanm ış tı r. 

Kaba da ğı hmlara örnek olarak su içinde as ı lı  duran kirler, çamurlar, 

henüz dibe çökmemi ş  bulanık barium sülfat, kalsiyum karbonat çöke-
lekleri ve sıvı  asılt ı lar ı  gösterilebilir. Moleküler da ğı ltı  sistemleri ş eker, 
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ÇIZELGE: 1 

Uzulnuk Birimlerinin Kars ılast ı rılması  

Birim 
Simge 

Santimetre 
em 

Milimetre 
mm 

Mikron 

,tt 

Milimikron 
mu (tip) 

Angstrtm 
A° 

Santimetre 10 ı o ,  lo ı  los 
Milimetre 	 10-1  1 	103 	106 10' 
Mikron 	 10-4  10-3 	1 	10' 	lo,  
Milimikron 	10-' 10-6 	ı 0-3 	 1 	10 
Angstr8in 	 10-8 	ı o-, 	10-4 	ı o-L 	1 

sodyum kloriir, sülfürik asit, amino asitleri ve vitaminler gibi küçük mo-
lekül ve yükünlerden oluş an gerçek çözeltilerdir. Bunlar ın büyiiklük-
leri yakla şı k 1-10 A° aras ı adadı r. Ası lt ı sal çözeltiler, benzen veya ş eker 

moleküllerine oranla daha büyük, buna kar şı n mikroskopla görülebilen 
kuvarts tanecikleri, bakteriler veya ka. ı daki taneciklere oranla daha kü-
çük tanecikler içerirler. Gerçi Wo. Ostwald'a göre as ıltı  tanecik büyük-
lüğü 1 mu-100 mu aras ında s ınırland ırılmış  ise de daha büyük tanecik-
ler de 200-500 mu, ası ltı sal özellikler gösterirler. S ı v ı  asıltılar ve benzer 
sistemler daha da büyük taaeciklidirler. Çizelge: 2'de baz ı  tanecik bii-
yükliikleri gösterilmi ş tir: 

ÇIZELGE: 2 

mu 
Kumdaki kuvarts taneeiklerinin çap ı 	 50 000 - 200 000 
Insan kanındaki kırmı zı  küreeiklerin çap ı  7 500 
Koli basilinin uzunlu ğu 1 500 

Grip virüsü 120 
Asiltı sal kükürt taneeiklerinin çap ı  50 - 500 
Asıltı  altın taneei ğ inin çapı  1 - 100 asıltı sal 
Hemoglobin molekülünün uzunlu ğu 2 ,8 bilyüklük 

Oksijen molekülünün çap ı  0 ,16 

Ası ltı ları .ı  sistematiğ i bakımından özellikle ince uzun molekiiller 
çok ilginçtir: l 500 mu uzunlu ğunda ve 0,8 mu kahnhğnada olan do ğal 

sellüloz molekülünün, uzunluğu bakımından büyük kat ı  ası ltı lar, çap ı  
bakımından as ılt ılar veya moleküler da ğı lı m tanecikleri s ınıfında ol-
mas ı  gerekirse de sellüloz çözeltileri as ıltı sal özellikler gösterir. 

Ası ltı  sözeüğ iinü Graham (1861), Yunancada zamk veya jelatin an-
lam ına gelen (k o 1 a) sözeii ğ iinden türetmi ş tir. Graham as ıltı sal çözeltiyi 

bitkisel parş ömenin küçük delikciklerinden yay ınamıyan bir sistem ola-
rak tanımlamış  ve ilk sistematik ara ş t ı rmalar Selmi (1843) ve Gra-
ham'la ba ş lamış tır Geçen yüzy ıl ve özellikle ya ş adığı mı z yüzy ı lda ası l- 
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tı lar kimyas ı  alanında pek çok ara ş tırmalar yap ı lmış  ve yeni buluş larla 

birçok yönlerden ayd ınlatı lmış t ır. Özellikle Ultrasantirfüj elektronmik-
roskobu, X- ışı nlar ı  ile yap ı lan incelemeler, elektrik alan ında asıltı  ta-
neciklerinin devinimlerinin incelenmesi gibi fizikokimyasal yöntemlerle 
önemli sonuçlara ula şı ldığı  gibi kimyasal yöntemlerle incelemeler de 
çok yararlı  olmu ş tur. Ası ltı  özelliklerine çok büyük etkisi olan tanecik-
lerin biçimleri ve büyüklükleri bu yeni bulu ş larla bu gün kolayl ıkla 
saptanabilmektedir. Kimyasal ara ş tırmalar bir çok organik as ıltıların 
çok büyük moleküller (makromolekül veya dev molekiil) içerdiklerini 
göstermiş tir. Oysa ilk zamanlarda as ı ltı  taneciklerinin örgü kuvvetleri 
ile bir arada tutulan küçük taneciklerden (atomlar ve küçük 
oluş tuklar ı  sanı lıyordu. 

Asiltilar kimyasnun önemi 

As ıltılar kimyas ı nm önemi her gün biraz daha artmaktad ı r. Özellikle 
yüze tutma (adsorpsiyon), yar ı  geçırimsel arıtım (diyaliz), p ıhtılaşma gibi 
ası ltı lar kimyası  yöntemleri, preparatif organik kimya ve çözümsel 
kimyada (analitik kim) ada) (örne ğ in kromotografik yüze tutma çözüm-
lemesi), toprak kimyas ı nda, tıbbi klinik çalış malarında, derman (ilaç) 
yapmakta v.b. da kullan ılmaktadır. Teknikte çok önemli olan kauçuk, 
sellüloz, niş asta gibi birçok do ğ al ürünler asıltı sal olarak çözünürler. 
Sabun as ıltı sal bir çözelti verir ve temizleme etkisinin bib ük bir k ısmı  
ası ltı sal olaylara dayaulmaktad ır. Yüzey etkinli ğ i ak:ifliğ i) ve ı slatnna, 
tekstil endüstrisi ve h ovacı lıkta, ine9 tanecikli minerallerin yüzdürme ile 
zenginleş tirilmesinde (flotasyon) çok önemlidir. Son zamanlarda teknikte 
çok büyük bir hızla yüksek polimer b ı le ş iklerinin bire ş imleri (sentezi) ge-
liş mi ş tir ve gelecekte daha büyük bir geli ş me hı zı  gösterece ğ i de kesindir. 
Bunlar yak ı n zamanlarda organik kimyada çok önem kazanan polime-
rizasyon ve polikondanzasyon yöntemleriyle elde edilmektedir ve as ı l-
tı sal özellikler gösterirler. Bunlar ın en önemlileri yapay kauçuk, pleksi-
cam, silikon, naylon, perlon, orlon, fenol formaldehit reçinesi v.b. d ır. Po-
limerlerin özelliklerini belirlemek için as ıltılar kimyas ı  görüş ü ve yöntem-
leri kullanılır. Örneğ in çözeltilerin akmazl ığı  (viskozitesi) çözünmii ş  
dev moleküllerin uzunluğu ile ilgili bilgi verir. Telciklerin gerilme di-
renci dev molekülün uzunlu ğuna bağ lı dı r. 

Ası ltılar kimyası  bakımından tezle ş tirilmiş  (katalitik) olaylar da 
çok önemlidir. Çünkü tezgenin (katalizörün) (örne ğ in palladyumun) 
etkisi onun taneciklerinin büyüklü ğüne bağ lıdır. Madensel boyalar ın 
örtme etkisi di ğ er etkiler yan ında boya özde ğ inin biçimine ve büyüklü- 
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ğüne de ba ğ lıdır. Grafitin ya ğ lama özde ğı  olarak kullanı lması , grafitin 
kolayca as ıltı sal büyüklükte çok ince yaprakc ıklara ayılabilme özelli ğ ine 
dayanır. Gazlarm ve s ıvılarm gözenekli kütleler üzerinde tutunmala-
rı , ton ve turbdan suyun uzakla ş tırı lması , ince tanecikli as ıltdar ın 
süzülmeleri ve dipte toplanmalar ı  (sedimantasyonlar ı) da önemli olay-
lardır. Havadan ve dumandan sis ve toz taneciklerinin uzakla ş tırılma 
iş lemlerinin uygulamadaki önemleri çok büyüktür. Foto ğ rafçı lık, baskı  
iş lemleri, dericilik ve seramik endüstrisinde çok çe ş itli as ıltısal olaylar 
ve bunların çözümilyle kar şı laşı lı r. 

Ası ltı  kimyas ı  görü ş ü tarım kimyasırıda da çok önemlidir. Topra ğı n 
bereketliliğ i topraktaki asıltı ların b a ğı l miktarına bağ lıdır. Arıkil (kaolin) 
ve ümüslü özdekler topra ğı n en önemli ası ltı sal özdekleridir. Bunlar ın 
miktarlar ı  toprakta ne denli çok olursa toprak su ve bitki için gerekli 
özdekleri o denli iyi tutar. Kaba bir toprak suyu iyi tutmaz ve bitki için 
gerekli inorganik besin özdeklerini su ile kolayca yitirir. 

Çok geniş  ama çok az ara ş tı rı lmış  bir asıltılar kimyası  alanı  da t ıp 
ve dirilbilim (biyoloji) bakımından ç.,k önemli olan canl ı  organizmad ır. 
Asıltılar kimyas ı  bilimi, kimyay ı  diril bilimlerine ba ğ layan bir köprii.diir. 

Kan ve protoplasma çok kar ışı k asıltı sal çözeltilerdir. Deri, adele 
ve birçok dokular tamamen özel yap ı la jellerdir. İnsan ve hayvan vücu-
dunun en önemli özdeklerinden olan proteinler as ıltısal özdeklerdir. 
Ası ltı ları a biçimlerinin özellikleri üzerine önemli etkisi proteinlerde 
kendisini açıkça belli etmektedir, ( Ş ekil 1). Yap ı  özdeklerini olu ş turan 
proteinlerin biçimleri uzundur, kemik ve derideki kollojen, miyosin ve 
keratin gibi. Buna kar şı n kan ve sütteki proteinler yuvarlak parçac ık-
lardır. Çubuk ve iplikçikler yap ı  özdeğ i olarak ku şkusuz uygundur, 
ama kolayca kılcal damarlarda p ıht ı laş abilecekleri için dola şı m için uy-
gun değ illerdir. Ş iş me ve su sarma (hidratasyon) olaylar ı , yaş lanma gibi 
birçok dirimsel (biyGlojik) olaylarla i ıgilidir. Protein ve di ğer asıltılar 

genç bir vücutta ya ş lı  bir vücuda k ıyasla daha çok suyla sar ılmış lardı r. 
Canl ılarla ilgili bütün sorunların asıltı lar kimyas ı  arac ılığı  ile çözülebi-
leceğ i savunulamaz, ama asut ılar kimyacıları  için dirilbilim ve t ıpta ge-
niş  ara ş tırma alanlar ı  vardır. 

Asıltı  taneciklerinin yüzeyleri 

Ası lularm özelliklerinin asıltıların yüzeylerine s ıkı  sıkıya bağ lı  ol-

duğu uzun zamandan beri bilinmektedir. Bir özdek daha küçük parça 
lara bölünürse toplu yüzey alan ı  gittikçe artar. Önce en basit durum 
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Ş ekil : 1 
Bazı  protein tanecik.erinin a ğı rlıkları  ve olası  biçimleri (Prof. J. L. Oncley, Harvard Medical 

School) 

olarak bir küpü alalım. Bir küpün alanı  bu küpün oylumunun 6 kat ılım 
bir kenarmın uzunluğuna bölünmesiyle bulunur. Çünkü bir kenar ı  d, 
alanı  S ve oylumu V olan bir küp için ş u bağı ntılar yaz ı labilir: 

S=6(13 /d=6V /d (1) 

Aynı  bağı ntı  bir küreye de uygulanabilir. r kürenin yar ı  çap ını  göster-
mek üzere bir kürenin alan ı  41t r2  ve eylumu 4 /3 'rc r 3  tür. Alanın oyluma 
oranı : 

4 
S /V = 47: r2  / --3— n r 3  = 3 

dir. d kürenin çap ını  gösterirse: 

S/V = 6/d 

olur ve buradan: 

r 
	

(2) 

(3) 
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Kenarın uzunluğu 	küplerin say ı sı  
1 em 	 ı 	1 
1 mu 
0,1 mm 
0,01 mm 
1 ,u 
0,1 u 
0,01 ı.,ı  
1 mu 

toplu alan 
6 cm2  

60 " 
600 " 

6000 " 
6 ın' 

60 " 
600 " 

6000 " 

10' 
106 

 10' 
10 ,2 

 10" 
10" 
10" 

S = 6V /d 
	

(4) 

bulunur. 4 ba ğı ntı smdan görülece ğ i üzere, kürenin alan ı  da oylumunun 
6 katı lım çap ına bölünmesine e ş ittir. 

Birbirlerine e ş it n küçük küpten olu ş an n taneei ğ in alanı  tek bir 
küpün alan ının n kat ına (nS) e ş ittir ve toplu oylum ise nV dir. 

Küçük parçalara bölünme ile yüzeyin ne denli geni ş lediğ ini bir 
örnekle daha iyi aç ıklamak için, 1 gram ının oylumu 1 em' olan bir öz-
değ in çap ı  100 A° (10-6  em) olan küresel taneciklere bölündü ğü zaman 
toplu alan ın büyüklü ğünü hesaplayalım. 4 ba ğı ntı sı  kullanıhrsa: 

S = 6 x 1 /10 -6  = 6 x  106  em2  

bulunur. Çizelge: 3 te Wo. Oswald'a göre taneciklerin artmas ıyla yüze-
yin nası l artt ığı  görülmektedir. 

ÇİZELGE : 3 

Wo. Oswald'a göre bir küpün artan ondal ık parçalanma ile 

yüzeyinin büyümesi 

Baz ı  organik özdekler 1 mg ba şı na 10 000 cm2  büyükliiğ iinde bir 
alan gösterirler. Çok gözenekli özdeklerin yüzeyleri de ayni de ğere yak-
laşı r. Ço ğu kez özdeklerin yüzeyleri içlerinden farkl ı  fiziksel ve kimyasal 
özellikler gösterirler. Küçük taneciklerin bu denli geni ş  bir yüzey gös-
termeleri yüzeylerin fizik ve kimyas ının asıltılar kimyasmın bir dalı  o-
larak ineelenmesine yol açm ış tır. 

Toplu alan ne denli büyürse da ğı ltı  sistemi içindeki taneciklerin 
yüzeyinde bulunan atom sayı s ı  da o denli artar. Yüzeyde bulunan bu 
atomlar çevrelerinde bulunan di ğ er özdeklere kohezyon kuvvetleri veya 
Van der Waals kuvvetleriyle etkirler. Parçac ıklar ne denli küçük olur-
larsa toplu yüzeyin büyümesi dolay ı sıyle bu etkin kuvvetler de o denli 
artar ve ortamda bulunan di ğer yabanc ı  molekülleri ve yilkiinleri o 
denli kuvvetle çekerler. Özellikle örütün (kristalin) kenar ında ve köş e-
sinde bulunan veya bir dev molekülün yan zincirinin -  ucunda bulunan 
atomlar daha etkindir. 
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As ıltı  tanecikleri çözelti içinde sürekli devinim yaparlar, (Brown 
devinimleri). Bu devinim s ı rasında hazan birbiriyle de çarp ışı rlar ve 
çoğu kez esnek çarp ış ma ile geriye fırlarlar, ama uygun ko ş ullarda yü-
zeydeki atomlar birle ş meğe e ğ ilim gösterirler ve tanecikler bir arada 
tutunabilirler. Böylece da ğı lım derecesi p ıhtılaşma ile küçülür. 

Taneciklerin yüzeyinde bulunan atomlar çözücü moleküllerine ve 
yiikünlere de etkirler. Bu etkinin sonucu s ıvı  molekülleri taneci ğ in çev-
resini sararlar (solvatasyon) ve s ıvı  içinde çözünmü ş  olan yükünler ta-
necik yüzeyinde tutunur (adsorpsiyon) veya ba ğ lanır. Yükünlerin as ıltı  
taneciğ i yüzeyinde tutunmalar ıyla as ıltı  tanecikleri elektriksel olarak 

Asıltıların Biçimleri 

Asılt ı lardaki taneciklerin gerçek biçimleri ço ğu kez bilinmez veya 
yakla şı k olarau belirlenir. Bir ço ğu çok karışı k bir yap ı dad ırlar, ama biz 
onların biçimlerini onlar ın devinimlerini kolayca aç ıklayabilecek ve ger-
çek biçimlerine çok yak ın olan basit biçimlerde tasarlar ız, ço ğu 
kez fark deneysel hatalardan daha küçük olur. 

En basit biçim küre olabilir ve çap ı  ile belirtilir. Bu yaln ı z kuram-
sal bak ı mdan en kolay olan ı  de ğ ildir, ço ğunlukla gerçek duruma uyar. 
Küçük parçac ıklardan en çok beklenen biçimdir (s ıvı  asıltılar): Suda 
plastik ve kauçuk tanecikleri (lateksler), havada as ı ltılar (aerosoller). Ba-
zı  protein molekülleri yakla şı k bire biçimindedirler. As ıltı  alt ın çözelti-
sinde olduğu gibi alt ın örütü tanecikleri yakla şı k küre gibi davranan 
yeterince simetrik parçac ıklard ı r. Ş ekil: 2'de gölgeleme tebli ğ ine göre 
elektron mikroskobu ile elde edilmi ş  olan bu tip tanecikler için bir mik • 
rograf verilmi ş tir. Ş ekil: 3'de görüldü ğü üzere karbon tanecikleri de 
küreseldir. Bu mikrograf ileride aç ıklanacak olan karanhk alan yön-
temine göre elde edilmi ş tir. Oncley'e göre 13, - lipoprotein gibi birçok 
organik molekiiller de küresel biçimdedirler, ( Ş ekil: 1). 

Taneciklerin biçimleri küreden biraz sap ınca elipsoit biçimi tasar-
lanabilir. Bu birçok proteinler için olanakl. biçimdir, ( Ş ekil: 1). Elip-
soitler Ş ekil: 4'de görüldü ğü gibi birbirlerinden farkli olabilirler. Elipso-
itler a ve b eksenleriyle belirtilirler. Küreklikten sap ış  a /b "eksen oran ı " 
ile anlat ı lır. E ğer bu oran bir ise küre, birden küçükse disk biçimi söz 
konusudur. Disk biçimindeki parçac ık çok yass ı  ise yalnı z yarı  çap ı  ve 
kalınlığ lyla belirtilir. Parçac ıklar çubuk biçiminde de olabilir, Ş ekil: 
5'deki tobacco mosaik virusu gibi. Ş ekil: 7'de demir oksit parçac ıkları  
ve kilde olduğu gibi tanecikler uzun ve yass ı  iseler ç ıta veya ş erit biçimi 
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Ş ekil : 2 
R. C. Williams'a göre Poli Sitren lateksi (büyük) ve çal ıların bilyilmesine engel olan virüsün 

(küçük) küresel tanecikleri. Gölgell elektron mikrograf ı  

Ş ekil : 3 
Siyah karbonun küresel tanecikleri. Karanl ık alan elektron mikrografı  
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Çubuk 

Ç ilave ya şerit 

iplik 

Levha veya 
pu lcuk 

Ş ekil : 4 

Küresel olmayan parçac ıklann ş ematik gösterili ş i 

Ş ekil : 5 
R. C. Williams'a göre tobacco mosaic virusu taueciklerinin çubuk biçinı leri, gölgeli elektrou 

mikrografi 
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Ş ekil : 6 
C. E. Hall'a göre kollodiyon filimi üzerinde V,0 5  asiltı snun ipükçikleri. Elektron mikrografı  

söz konusudr. Ş ekil: 6'da vanadin pentaoksitte oldu ğu gibi boyutlardan 
biri diğer ikisine oranla çok uzam ış sa bunlara iplik yahut filamart 
tilan denilmektedir. 

Ş ekil : 7 
John H. L. Watson'a göre ş erit biçiminde demir oksit taneciklerinin elektron mikrograft 

Yüksek polimer özdekleri genellikle iplik biçiminde uzun, düz veya 
dallanmış  zincir molekülleridirler. Çapraz ba ğ lanma veya iç zincir çe- 
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kimleri sonucu (ortak ba ğ lanma veya hidrojen ba ğ ları  veya Van der 

Walls kuvvetlerinden gelen) bu özdekler ço ğu kez önemli mekanik güç 

ve dayanıklıhk gösterirler. 

Asıltıları  biçimlerine göre iki sınıfta toplamak olanaklı dır. Küre, 

küp, elipsoit ve disk Diçiminde olanlar yuvarlak asıltılar sınıfına; 

çubuk, iplik ve ş erit biçiminde olanlar uzun (lineer) as ıltılar suufina 

girerler. As ıltıların levhac ık biçiminde olanlar ı  bile yuvarlak as ıltılar 

gurubuna sokulurlar. Özellikleri taneciklerin biçimlerine ba ğ lı  olduğun-

dan bu s ınıflandırma as ıltıları n incelenmesinde çok yararl ı  olmaktad ı r. 
Asıltılar biçimlerinin genel özellikleri üzerine etkisi a ş ağı daki gibi özet-

lenebilir. 

Yuvarlak as ıltı larda ş i ş me az, akmazl ık dü ş ük ve jel olu ş turma 

eğ ilimi zayıftır. Oysa uzun as ı ltılarda ş iş me büyük, akmazl ık yüksektir 

ve kolayca jel olu ş tururlar. Özellikle birçok de ğerli do ğ al ve yapay do-

kuma özdekleri ve yapay reçine ve plastiklerin telsel yap ı da uzun asil-

tısal taneciklerden olu ş ması  çok önemlidir. Bu gibi telsel özdeklerin da-

yanıkhlık v.b. gibi teknik özellikleri tellerin uzunlu ğuna ve telin iç ya-
p ı sına bağ lı dır. Do ğ ada bu gibi telsel özdekler daha çok yap ı  özde ğ i 

oluş tururlar. Bitkilerde yap ı  özde ğ i baş lı ca sellülozdur. Hayvanlarda yap ı  
ta şı  olarak uzun proteinlere a ş ağı daki örnekler verilebilir: deri, kiri ş  ve 

kemiklerde kollajen, kaslarda miyozin, t ırnak ve saçlarda keratin. 

Yuvarlak ve uzun as ıltıları n özellikleri aras ındaki en büyük fark 
akmazlıklarında göze çarpar. Akmazl ık (Viskozite), bir say ını n kendi 
taneciklerinin devinimine kar şı  gösterdiğ i dirençtir. Bir s ıvının akmaz-
lığı  ne denli büyük olursa s ıvı  sistem o denli çok kat ı  sisteme yakla şı r. 
Uzun asıltılar birbiri içine kolayl ıkla girerek a ğ  yapma özelli ğ i gösterir-
ler. A ğ  yapı sı  gösteren da ğı lmış  özdekler içinde çözücii molekülleri tu-
tulur böylece belirli bir derisimden sonra jel olu ş ur. Oysa yuvarlak as ı l-
tılar özgür olarak devinirler ve a ğ  oluş turmazlar. 

Anorganik özdekler de yuvarlak ve uzun as ıltılar olu ş tururlar. 

Çoğunlukla anorganik özdekler yuvarlak as ıltı lar oluş tururlar. Örne ğ in: 

Metaller, sülfitler, kükürt v.b. Silikat asidi, vanadin pentaoksit ise çubuk 
veya iplik biçiminde asutılar oluş tururlar. 

Uzun asıltı lar, birçok küçük molekül veya köklerin (radikallerin) 
bir yönde birle şmesiyle oluş urlar. 

Anorganik ve Organik As ıltılar 

Asıltılar, kimyasal birleş imlerine göre anorganik ve organik olmak 
üzere ikiye ayr ılırlar. Anorganik as ıltı lar da bile ş imlerine göre metal, 
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metal olmayan as ıltı lar, oksit, hidroksit veya aksi hidrat as ı ltı ları  ve 
tuz as ı ltıları  olarak ayrılabilirler. Organik as ıltılar da Staudinger'e göre 
tektürel, ucayh (homoopolar), çoktürel ucayh (heteropolar) ve hidrok-
sil içeren as ı ltı lar olmak üzere 3 kı sımda incelenebilir. 

Anorganik Asıltı lar 

Metal 	Metal olmayan Oksit ve aksi hidrat Tuz as ıltıları  
(Au, Ag, Pd (S, grafit) 	(Demir-III hidroksit) (AgC1, BaSO 4  

as ı ltı ları ) 	 AS,S3) 

Tektürel ucayh 	Organik As ıltılar 	Çoktürel ucayl ı  

(Benzen içinde kauçuk) Hidroksit içeren 	(su içinde protein) 
(su içinde gilokojen) 

Molekül ve misel as ıltıları  

Asıltılar yapı larına (sütüriiktiirlerine) göre de s ınıflara ayr ılabilir. 

Lumiere ve Staudinger'e göre as ı ltılar yapı larına göre molekül ve misel 
ası ltı ları  olmak üzere s ınıflandırı labilir. Bu her iki as ıltı  tanecikleri 
anorganik veya organik, uzun veya yuvarlak olabilirler. 

Molekül asıltılarının tanecikleri dev moleküllerdir. Bunlar ın yapı sı  
aslında küçük molekül yap ı sının aynı dır: yani dev molekül içinde 
atomlar birbirlerine gerçek kimyasal ba ğ larla bağ lanmış lardır. Bu mo-
lekül asıltıları  gerçek asıltı lard ır. Bunlar çözücü içinde yaln ız asıltı sal 

olarak çözünürler. Çöziicü içinde dev molekülden daha küçük birimler 
bulunmaz. Organik uzun as ıltıların çoğu bu molekül as ıltı ları  sını fina 
girerler. Örne ğ in nitrosellülü,z, ni ş asta, polivinil klorür, kauçuk v.b. ı . 
Yuvarlak as ıltılar da moleküllerden olu ş abilir, glikojen ve albumin gibi. 

Misel as ıltı larının yapı sı  tamamen bakad ır: Misel as ıltıları  parça-
cıkları  büyük moleküller de ğ ildir, ama birçok küçük molekül veya atom 
kilmeleri yan ba ğ larla yani türde ş  (kohezyon) veya Van der Waals ku-
vetleriyle bir araya toplanm ış lardır, (Bölüm X). Birçok anorganik as ıl-
tılar, s ıvı  asıltı lar, sabun ve ar ıtı cılar (deterjanlar) genel olarak misel 
asıltıları  oluş tururlar. Bu özdeklerin as ı ltı sal çözelti veya gerçek çö-
zelti vermesi ko şullara bağhdır. Örneğ in sabun suda miseller halinde 
çözünür: tanecikler birçok küçük sodium oleat veya di ğer yağ  asitleri 
tuzundan olu şurlar. Oysa ayni sabun alkol içinde tek tek moleküller 
olarak çözünür ve bu moleküller as ıltı  taneeiklerinden daha küçüktür-
ler. Genel olarak miseller dev moleküllerden daha az dayan ıklı  olur- 
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lar. Örne ğ in sabun as ı ltı sında, as ı ltıy ı  biraz ı sı tmak veya suland ırmak-
la p arç alanular. 

Misel ası ltı ları  genel olarak molekül as ıltı larından daha karışı k 
bir yap ı dadırlar. Örne ğ in McBain'e göre s ıvı  as ı lt ı larda damlac ıklarm 
çevresinde dayan ı khlık veren (stanille ş  iriei) bir katman bulunur, (Bö-
lüm XII). 

Molekül ve misel asıltı ları  aras ında keskin bir ayr ı lık yoktur. Bir-
çok protein parçac ıkları  bir kaç dev molekülden olu ş an misellerdir, in-
sülin gibi. Önemli olan nokta, dev molekül bile olsa (Örne ğ in kauçuk) 
tek tek moleküllerin yaln ı z çok seyreltik çözeltilerde bulunmas ı dır. 
Yüksek deri ş imde moleküller birle şme (assosye olma) e ğ ilimi gösterir-
ler. Bu da akmazl ıklarının artmas ından ve bazan da jel olu ş turmasm-
d art anla şı lır. 

Asıltiların suyla Sanlınalan ve yükleri 

Baz ı  as ılt ılar yükünle ş ebilen (iyonla ş abilen) kümeler içerirler (ör-
neğ in proteinlerin —COOH kümesi) ve bu kümenin yükünle ş mesiyle 
elektriksel bir yük kazan ırlar. Yükünle ş ebilen kümeler içermiyen as ıltı lar 
da bulunduklar ı  ortamdan baz ı  yükünleri yüzeylerinde tutarak elektrik-
sel olarak yüklenirler, (Bölüm IX) Elektrik yükü as ı ltılarm dayanıklı  ol-
masını  sağ lar. Çünkü tanecikler yaln ız bir tür yükle ( -I- veya —) yük-
lendiklerinden birbirlerini çekerek ba ğ lanamazlar. Dayan ıklı lığ a etkiyen 
ikinci etken s ıvı  sarı lım yani as ı ltı  taneci ğ i yüzeyinde sıvı  tutunma-
sı d ır. Tanecik az veya daha yo ğun bir çözücü katman ıyla örtüliir. Ge-
nellikle bu katman bir molekül kahnlığı ndadır ve ası ltı  taneciğ inin bir 
kı smı  olarak dü ş ünülmelidir. Bu katman taneciklerin bir araya gelerek 
topaklanmalarma kar şı  koruyucu olarak etkir. S ıvı  ile sar ı lı m veya 
su ile sarı lım çözücü molekülii ile as ıltı  taneci ğ inin atom küme-
lerinin bir yak ınlığı nın sonucudur. Örne ğ in ucaysal (polar) olan su 
molekülü glikojen ve ni ş astan ın OH-  kümesine ba ğ lanı r, ama al-
tın atomu, As,S, molekülü veya — CH 3  kümesiyle bağ lanmaz. Uzun 
ası ltılar yuvarlak as ıltılara oranla genel olarak daha çok suyla sar ı lır-
lar. Bu da uzun as ı ltı ların yüzeylerinin yuvarlak olanlara oranla da-
ha büyük olmas ından ileri gelir. Örne ğ in 80 karbon atomu içeren yuvar-
lak biçimdeki karbonlu bir bile ş ik parçaeığı nın yüzeyi 354 Angström 
kare iken, 80 karbonlu uzun zincirli bir parçac ığı n yüzeyi 1800 A °2 

 olabilir. 

Sıvı  sever ve sıvı  sevmez as ıtltı lar 

Ası ltı lar dayanıklıhklarma göre s ıv ı  sever ve s ıv ı  sevmez asıltılar 
olmak üzere ikiye ayr ı lı rlar. 
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Çevresindeki çözücü moleküllerini kendisine ba ğ layan as ıltılara 

s ıv ı  sever ası ltı lar (liyofil) denir. Tersine çevresindeki çözücüye kar şı  
yakınlık göstermeyenlere s ıvı  sevmez (liyofob) asıltılar denir. S ıvı  sev-
mez as ı ltı ların dayanıkhlığı  yalnı z elektrik yüklerine dayan ır. Oysa 
sıvı  sever asıltılar elektrik yükünden ba ş ka bir de çözücü katman ıyla 

sarılmış  olduklarından p ıhtı laş maya kar şı  daha daya ınkhdırlar. E ğ er 

çözücü su ise, s ı vı  sever ve s ıvı  sevmezi karşı lamak_üzere su sever (hid-
rofil) ve su sevmez (hidrofob) ası ltı  adı  verilerek diğerlerinden ay ı rt 
edilir. Sıvı  sevmez ası ltılara örnek olarak Au, Ag, AgC1 ve baz ı  sıvı  
asıltıları , sıvı  severlere de silikat asidi, proteinler, kauçuk verilebilir. 
Bunların başhca özellikleri birbirlerinden farkl ı dır. S ıvı  sever as ıltı lar, 
elektrolitlerle p ıhnla ş tırmaya kar şı  büyük direnç gösterirler, oysa s ıvı  
sevmez as ı ltılar az direnç gösterirler. Elektron mikroskobu ve ultramik-
toskopta s ıvı  sevmez as ı ltı lar s ıvı  severlerden daha iyi görünürler. Ge-
çiş im (ozmotik) bas ıncı  sıvı  sevmez asıltılarda küçük s ıvı  sever asdt ı -
larda büyüktür. 

Su sever ve yağ sever atom kümeleri 

Su molekülleri ile birle ş me için bir e ğ ilim gösteren atom kümelerine 
su sever (hidrofil) atom kümeleri denir. Örne ğ in polisakkaritlerde —OH 
kümeleri ve proteinlerin. —NH2 ve —COOH kümeleri. Bunlar ın suda 
asıltı  (hidrosol) denilen sulu çözeltileri genel olarak kuvvetle suyla sa-
rılmış lardır. Oysa kauçuk, polisitren veya polivinil kloriir gibi su sever 
kümeleri içermeyen özdekler suda çözünmezler. Bu özdekler —CH„ 
—CH2—, —CH = gibi yağ  sever (lipofil) kümelerden olu ş urlar. Ya ğ  
sever kümelerin s ıvı  ve kat ı  yağ lara ve ya ğ lar' çözen çözücülere y ak ın-
hkları  vard ır ve bu tip çöziicüler içinde s ıvıyla sarı lmış  ası ltı lar olu ş tu-
rurlar. 

Pıhtılaşma. Bir asılt ı sal çözelti içinde taneciklerin büyüklüklerinin 
artması , yani da ğı ltı  dereeesinin küçülmesine pthtrlaş ma denir. P ıh-
tılaş ma sırasında as ıltı  genel olarak bulanık görünür, çökme bile ola-
bilir. Pıhtı laş ma çe ş itli etkiler altında olur: elektrolit, ışı ma, ı sı  ve çeş itli 
asıltılarnı  etkisi. Baz ı  asıltı lar elektrolitlere kar şı  dayanıkh oldukları  hal-
de, baz ıları  kolayca p ıhtılaşı rlar. Örneğ in gümüş , demir hidroksit, arsenik 
sülfür, albumin ve jelatin as ıltılarının her birinden 5 er ml birer deney 
tüpüne konulduktan sonra, her birine 5 er ml 1 N NaC1 çözeltisi eklenmi ş  
olsun. K ı sa bir zaman sonra (4 — 2 dakika aras ında) gümüş , arsenik 
sülfür ve demir hidroksit as ıltılar ının bulan ıklaş tıkları , ama albumin 
ve jelatin as ıltılarında hiçbir de ğ iş iklik olmadığı  görülür. Daha uzun 
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beklenirse ilk üç as ıltının az çok çöktükleri, ama albumin ve jelatin asil-
t ı sında hiçbir de ğ iş menin olmad ığı  gözlenir. Buna göre ilk üç as ıltı  
NaCI ile kolayca çöktürülebilir, ama son iki as ı ltı  NaC1 e kar şı  dayanık-
l ıdı r. 

Alkol eklenmesiyle bunun tersi gözlenir. Yine yukar ıdaki as ıltıların 
her birinden 5 er ml alı p, her birine 10 ar ml alkol ekleyelim. 5 dakika 
sonra bu tüpler kar şı laş tırıhrsa, ilk üç tüpte hiç bir de ğ iş me olmadığı , 
ama albumin ve jelatin as ı ltı larının bulanıkla ş tıkları  görülür. 

Gümüş  ve demir hidroksit gibi elektrolitlerle kolayca çöktürülebi-
len as ı ltı lar sıvı  sever veya su sever as ıltı lard ır. Albumin ve jelatin gibi 
su sever as ı ltı lar elektrolitlere kar şı  dayanıklıdırlar, ama alkolle p ıhtı -
laş tı rı labilirler. 

Su sever as ı lt ılar daha dayan ıkhdırlar, onlar ı  elektrolitle p ıhtılaş -
tırabilmek için yüksek deri ş imde elektrolit kullanmak gerekir. Odeon'a 
göre s ıv ı  sever kükürt as ı ltı smın pıht ı laş ması  için 0,15 mol /1 NaC1 ekle-
mek gerekirken, su sevmez gümü ş  as ı lusı nı n p ıht ı la ş mas ı  için yalnı z 
0,03 mol /1 NaC1 eklemek yeter. 

P ıhtı la ş ma i ş lergesi üzerine ileride daha geni ş  bilgi verilecektir, 
(Bölüm IX). 

Asıltı  kimyasında kullanılan terimler üzerine 

Asıltı lar kimyası  literatüründe çe ş itli bilginler tarafından ayn ı  
veya farkl ı  deyimleri anlatmak için kullan ılan yüzlerce terim vard ır. Bu 
terimlerin ço ğu bugün farklı  anlamlarda kullan ılmaktadır. Bundan do-
layı  bunların en ünemlilerinin kullan ımları  için bir anla ş maya varmak 
gerekir. 

Ası ltı  çözeltisi (Kolloitsel çözelti) terimi asıltı sal büyüklükte parça-
c ı k içeren s ı v ı  sistemleri için kullatulacakt ır. Asan da aynı  anlamda 
kullanılacaktır. Kat ı  ası ltı  (süspansiyon) terimi de yak ın anlamda kul-
lanı lmaktad ır. As ı ltı  (Kolloit) teriminin daha geni ş  bir anlam ı  vardır: 
Örneğ in bir jelatin yapra ğı  veya aluminyum hidroksit jeli de as ı ltıdır. 
Partikül veya tanecik çok genel bir terimdir: bir kum tanesi, bir hemog-
lobin molekülü ve bir atom veya elektron için bile partikül veya tane-
cik terimi kullan ı lır. 

Bir da ğı ltı  sisteminde bütün taneciklerin büyüklü ğü aynı  ise eş iri-
lıkte dağı tım (monodispers), tersine bir sistemde tanecik büyüklükleii 
birbirinden farkl ı  ise çokirilikte dağı lım (polidispers) sistemi söz konu-

sudur. Kurutulmu ş  bir ası ltı  yeniden çözüldiiğii zaman yine as ı ltı sal 
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duruma geçiyorsa tersinir (arap zamk ı , albumin gibi), geçmiyorsa 
tersinir olmayan asiltt denir, (alt ın, gümüş , AgBr. v.b. gibi). 

Ası ltılar dağı ld ıkları  ortama göre de adland ırılırlar: Hava içinde 
dağı lmış  ise havada ası ltt (aerosol) su içinde da ğı lmış  ise suda asütt 
(hidrosol), bir organik çözücü içinde da ğı lmış  ise organo ası ltı  (organosol), 
(özel hallerde alkolo as ılt ı , benzolo as ı ltı  v.b.) denilmektedir. P ıhtılaş -
manın tersine yani iri tanelerin as ı ltı sal büyüklüğe parçalanmas ına 
dağ tltm (peptizasyon veya dispersiyon) denir. E ğ er as ı ltı  tanecikleri kü-
çük taneciklerden kendili ğ inden oluş uyorsa ve bunun tersi de olanakl ı  ise 
(böylece ikisi aras ında bir dinamik denge kurulur) birleş me astlttlart 
(assosyasyon kolloitleri) söz konusudur. 

Molekül, yükün veya atomlar ı n, birbirleri arasm'laki ba ğ ları  göz 
önüne almaks ı zın geliş igüzel veya belli bir s ıraya göre bir araya gelme-
lerine y ığışı m (agregasyon) ve olu ş an taneciklere y ığı ltı  (agregat) denir, 
(Ş ekil: 8). 

Ş ekil : 8 

Yıgıltılarm çe ş itli biçim ve yap ı larının şematik olarak gösterili ş i 
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II. ASILTI ÇOZELTILER İ NIN ELDE ED İ LİŞİ  

Baz ı  hayvan ve bitkilerden elde edilen özdekler asl ında asıltı sal 
büyüklükte olduklar ından bunlar ın as ıltı  çözeltilerini elde etmek için 
onları  uygun çözücülerde çözmek eter. Bunlar proteinler, poliamino 
asıtler, ni ş asta, sellüloz, agar-agar, pektin, arap zamk ı , do ğ al k auçuk 
ve gutaperka gibi özdeklerdir ve çokirilikte da ğı lı m oluş tururlar. 

Ası ltı larm elde edili ş i 2 bölümde toplanabilir: I) kaba taneciklerin 
as ı ltı sal büyüklükteki taneciklere parçalanmas ı  dağı lım yöntemi (disper-

siyon veya peptizasyon. yöntemi), 2) küçük moleküllerin veya atomla-
rı n as ı ltı  büyükliiğ ünde taneler olarak bir araya getirilmesi yoğunlaş -
tı rma yöntemi (kondanzasyon yöntemi). 

Dağı lım yöntemi 

Büyük taneciklerin as ı lt ı sal büyüklü ğ e parçalanmas ı  çe ş itli yollar-
dan yap ı lır. 

a) Mekanik yolla. 

b) Elektrokimyasal parçalanmayla. 

c) Kimyasal iş lemlerle. 

a) Mekanik yolla. As ıltıların elde edilmesi bugün çe ş itli as ıltı  de-
ğ irmenleri ile yapılmaktad ı r. 

b) Elektrokimyasal parçalanma ile. Sodyum hidroksidin kur-
ş un katot ile elektrolizi s ı ras ında e ğer ak ım yoğunluğu kritik bir de ğ eri 

aş arsa metalin as ıltı sal parçalandığı  çözeltinin renginin siyahla ş masın-

dan anla şı lır. Bizmut, arsenik, antimon, talyum ve kalay katotlar kul-
lanı ldığı nda da benzer sonuçlar al ınır. Metalin parçalanmas ı , sodyum 
ile bir ala şı m oluş turmas ı ndan ileri gelir. Sodyum suya de ğ ince hemen 
tepkimeye girer, metal ise çözeltide kal ır. 

c) Çökeleklerin dağı tı lması . Taze çöktürülmü ş  aluminyum hidroksit, 
demir hidroksit, özellikle y ıkanarak elektrolitten kurtar ıhrsa, topaklar 
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olu ş turur, ama üzerine Uygun bir elektrolit eklenirse as ıltı sal bir çözelti 
olu ş ur. Taze haz ırlanmış  ve birkaç kez durultulup aktar ılmış  (dekantas-
yona) kalay asiti amonya ğm eklenmesiyle da ğı tılabilir. 

Genellikle asl ında eksi yüklü olan çökelekler OH -  yükünleri, artı  
yüklü olanlar da H +  yükünleri eklenmesiyle kolayca da ğı tılabilir. Da-
ğı tı cı  olarak elektrolit olmayan organik özdekler, örne ğ in polioksit bile-
ş ikleri de kullanı lı r. Birçok durumlarda çökelek y ıkama sı ras ında ası l-
tısal duruma geçebilir. Örne ğ in Amonyum vanadat çözeltisi tuz asidi 
çözeltisi eklenmesiyle vanadin pentaoksitten olu ş an k ı rmı zı  bir çökelek 
verir. Çökelek süzülüp su ile y ıkandığı nda ba ş langıçta yıkama suyunun 
renksiz oldu ğu görülür, ama elektrolitin bir k ısmı  uzakla ş tı rıldıktan 
sonra çökele ğ in da ğı lmağa ba ş ladığı  koyu kırm ı zı  as ı ltmın akmas ıyla 
anlaşı lı r. 

Dağı lım, asıth tanecikleri yüzeyinde yükünlerin veya di ğer da ğı -
t ı cı  özdeklerin tutunmas ı  ile aç ıklan ı r. 

Yoğunlaş tırma yöntemi 

Yoğunlaş tırma yönteminde as ıltı  tanecikleri küçük molekül veya 
atomların bir araya gelmesiyle olu ş urlar. Çözeltilerden yo ğunlaş tırma 
yoluyla as ıltıların elde edilmesinde kullan ı lan genel yöntemler aş ağı da 
kı saca gösterilmi ş tir. 

Çözücünün değ iş tirilmesi. Bir özde ğ in moleküler çözeltisi, ayn ı  öz-

değ i güç çözen bir çözücü içine dökülürse çözünmü ş  olan özdek ikinci 
çözii,cüde as ıltı sal ta1ıeciklere birle ş ir. Örne ğ in alkol içinde kükürt mo-
leküler olarak çözönür. Bu çözelti kükürdün çözünürlü ğünü azaltan su 
içine dökülürse kükürt as ıltı sal tanecikler olarak birle ş ir. 

Çözeltinin so ğutulmas ı . Yoğunla ş t ırma için gerekli olan a şı rı  doy-
gunluğu elde etmek için çözelti so ğutulur. Örne ğ in çok az su içeren 
pentan, sıvı  hava ile so ğutulursa su molekülleri küçük buz taneciklerine 
yoğunlaşı rlar. 

Kimyasal yolla olu ş an as ı ltı  taneciklerinin yo ğunlaş ması  daha 
önemlidir. Bunlar da çe ş itli yollardan yap ı lırlar. Baş l ı caları : Yükselt-
genme, indirgenme ve ayrış ma tepkimeleridir. 

Çözümsel kimyada (Analitik kimyada) iyi süzülebilen büyük taneli 
çökeleklerin olu ş ması  istenir, oysa as ıltı  kimyasında tanecik büyüklü ğü-
niin as ı ltı sal büyüklüte kalmas ı  istenir, bu da ancak özel ko şullar altın- 
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da olanaklı dı r ve bu yüzden de yo ğunla ş ma her zaman beklenen amaca 
ula ş amaz. 

İndirgenme. Ö ğelerin asıltı sal çözeltilerinin haz ırlanmas ında kul-
lanı lan en önemli kimyasal yöntemlerden biridir. Koruyucu as ı ltı  ekle-

yerek veya eklemeksizin iki yoldan uygulan ı r. 

Koruyucu as ıltı  eklemeksizin: Hidrojen peroksit ve formaldehitle 
indirgeyerek alt ın ası ltı s ı  elde edilmesi veya gümüş  oksidin hidrojenle 
indirgenmesi bu yönteme örnek olu ş turur. Bu tepkimeler a ş ağı daki gibi 
gösterilebilir: 

2HAuC14 	3H202  = 2Au -I- 8 HCl + 302  

2HAuC14  3HCHO 11KOH = 2Au 3HCOOK 	8KC1 

+ 8112° 

Ag,0 + H 2  = 2Ag H2O 

Platin, palladyum, iridyum, rodyum, rutenyum, osmiyum, civa, 
bizmut, bak ı r, selenyum, tellur as ıltı ları  da bu yöntemle haz ırlanırlar. 

Koruyucu as ıltı  yanında indirgeme. Baz ı  asıltı lar yüzeylerine di ğer 
ası lt ı ları  (örne ğ in jelatin, tanin, arap zamk ı , kazein) tutarak daha da-
yanıklı  duruma geçerler. Dayan ıkhliğı  sağ layan bu as ıltı lara koruyucu 
as ı lt•lar denir. Birçok durumlarda bu koruyucu as ıltı lar ayni zamanda 
indirgeme görevini de üzerlerine al ırlar. Örne ğ in gümüş  ve alt ının ol-

dukça dayanıklı  as ı ltı ları  bu metallerin tuz çözeltilerinin tanin ile in-
dirgenmesinden elde edilirler. 

Yükseltgenme. Bu yönteme en tan ınmış  örnek kükürtlii hidrojenin 
kükürt dioksitle yükseltgenmesidir. Kükürdün önemli bir k ı smı  ası ltı sal 
olarak ayr ı ldığı /Ida/1 söz konusu tepkime a ş ağı daki gibi gösterilir: 

2112S 	S02  = 3S + 21120 

Gerçekte tepkime çok daha kar ışı ktır ası ltı sal kiikürdün yanında tiyo-
nik asit de oluş ur ve tiyonik asidin varl ığı  as ı ltının dayanıklı  olmas ını  
Sa ğ lar. 

Gümüş , kurş un ve cıva halojenür as ıltı ları , bunlar ı  kar şı layan 
metal as ıltılarının., klor, brom ve iyotla (kendilerine özgü metal as ıltı sı  
renkleri giderilinceye de ğ in) yükseltgenmesiyle elde edilirler. Bu haloje-
nür as ı ltı larnun dayanıklin ğı  jelatinle veya amonyum sitrat gibi tanecik 
yüzeyinde kuvvetle tutunan özdeklerle art ı rı lır. 

Isı  ile ayrış ma. Bu yöntem diğerlerine kıyasla az kullan ılan bir 
yoldur. Isı  ile ayrış maya örnek olarak nikel karbonilin benzeri veya 
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toluen içinde kahverengi siyah renkte benzoas ıltı  veya toluoas ıltı  oluş -
ması  verilebilir: Ni(C0) 4  = Ni 4CO. Kauçuk gibi bir koruyucu as ıltı  
bulunmad ıkça ası ltı  kararlı  de ğ ildir. 

Hidroliz. Birçok oksi hidrat as ı ltı larının haz ırlanmasında çoğu kez 
hidroliz tepkimelerinden yararlan ıhr. Genel olarak bir tuz kaplama 
noktasında oda sıcaklığı na kıyasla daha çok hidroliz olur, çünkü yüksek 
sıcaklikta suyun ayrış ması  artar. Olu ş an oksidin çözüniirlii ğ ii az ve asit 
zayıf ise hidroliz derecesi büyüktür. Bunun sonucu olarak asetatlar, 
halojenürler ve nitratlardan daha uygundurlar, ama halojenürler de 
kullan ı lır. Örne ğ in demir-Ill klorür çözeltisi kaynamakta olan su üze-

rine yava ş ça dökülür. Tepkime a ş ağı daki gibi verilir: 

2FeC13 	(x +3)1120 = Fe203  . xH2O 	6HC1 

Kaynama s ıcaklığı nda seyreltik çözeltide hidroliz hemen hemen 
tamdır, ama olay so ğukta kısmen ters yöne döner, as ıltıran dayanıkh 
olması  için asit yar ı  geçirimsel arıt ım ile uzakla ş tırı lınalıdır. Asetat, 
nitrat ve halojenürler yerine sülfatlar kullan ı lamaz, çünkü çok de ğerli 
eksinler bir de ğ erli eksinlere oranla as ı ltı ları  daha çabuk p ıhtılaş tırırlar. 

Hidroliz yöntemi demir, krom, aluminyum, bak ır, kurşun, kala>, 
zirkonyum, toryum, sezyum, bizmut ve silisyum oksit hidrat as ıltılarının 
elde edilmesine uygulan ır. 

Ayrış ma tepkimesi. Belirli bir deri ş imin üzerinde elekiroliller 
asıltı ları  pıhtıla ş tırdığı ndan ayrış ma ile dayan ıklı  asıltı ların elde edil-
mesi, tepkimede oluş an ikinci ürüne geni ş  ölçüde ba ğ lı  olur. Örne ğ in 
kükürtlii hidrojenle arsenik asit çözeltisinden a ş ağı daki tepkimeye 
göre As2S 3  as ıltı sı  elde edilir: 

2113As0 3  + 3H2S := AS2S 3  -I- 61120 

Bütün olaylar boyunca bu tepkimede elektrolit deri ş imi küçiiktür ve 
arsenik sülfür tanecikleri S= ve HS -  yükiinlerinin yüzeye tutunmas ı  ile 

eksi yüklü ve dayanıkh bir ası ltı  olu ş turur. Bu ko şu ılar as ıltınıxı  oluş -
mas ı  için, o denli uygundur ki 5 gr suda 3 gr As 2S3  bulunacak ölçüde çok 
deriş ik bir as ıltı  yap ı labilir. 

Organo as ıltı lar da bu yolla elde edilebilir. orne ğı n nitro benzen 
ve asetoasetik asit esteri içinde arsen-IH sülfür as ıltı sı  kuru kükürtlii 
hidrojenin yukardaki organik çözücüler içinde arsen-Ill klarür çözel-
tisine gönderilmesiyle elde edilir. 

Buharların yoğunlaş tirthnas ı . Kaynamakta olan bir ö ğenin bu-
harlan bir s ıvı  içine gönderilirse yo ğunlaş ma sonucu hazan dayan ıklı  
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bir as ıltı  oluş ur. Örneğ in civa as ı ltı sı , içinde amonyum tuzlan veya 
sitratlar gibi dayan ıkhlığı  sağ layı cı  bir tuz içeren so ğuk su içine, kay-
namakta olan civan ın buharlar ı  gönderilerek elde edilir. Kükürt ve se-
lenyum as ı ltı ları  da ayni yoldan elde edilirler. 

Doğ ru — akım arkında buharlaş ma 

Bredig yöntemi. Ş ekil 9'da görüldüğü gibi iki B ve C metal elekt-
rotları  soğuk su veya daha çok seyreltik asit veya baz içine dald ırı lır. 
Elektrotlar aras ına 30-110 voltluk bir gerilim uygulayarak 5-10 amper-
lik bir doğ ru a ıkım geçirilirse bir arK olu ş ur ve elektrot metali as ıltısal 

olarak çözelti içinde da ğı lır. Bu yöntem ilk kez Bredig tarafından kulla-

nı lmış  ve gümü ş , altın, platin, palladyum ve iridyum as ıltıları  elde edil-
- miş tir. 

Ş ekil : 9 

Bredig yöntemine göre as ı lt ı  elde etmek için düzenek 

Ark yöntemiyle ası ltı  elde edilmesi yo ğunla ş tı rmadan çok da ğı lı m 

yöntemleri aras ında sıralanmış tı r, ama sonralar ı  Swedberg arkın etki-

sinin ashnda metali gaz durumunda buharla ş t ı rma oldu ğunu ileri sür-

müş  ve bu buharlar ın daha sonra as ıltı sal büyüklükte taneeiklere yo-
ğunlaş tıklarnu kabul etmi ş tir. Arkta yürüyen olaylar birçok durumlar-
da daha da kar ışı ktır, ama as ı l olayın Swedberg'in ileri sürdüğü gibi 

buharlaşma ve onu izleyen yo ğunla ş ma olduğu kabul edilmektedir. 
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III. İ NCE SCZME VE YARI GEÇ İ RİMSEL ARITIM 

İnce Süzme 

Yukarı da çe ş itli yöntemlerle haz ırlanan as ıltılar adi süzgeç ka ğı t-
ları  kullanı larak süzülecek olursa, en s ık süzgeç ka ğı dından bile geçerler. 
Süzgeç ka ğı tlarmın deliklerinin geni ş liğ i 1-5 f,ı  arasındadır. Asıltılar 

porselen ve cam süzgeçden de geçerler, ama küçük delikcikli süzgeçler 
ası ltı  taneciklerini geçirmezler veya k ı smen geçirirler. İnce delikcikli 
süzgeçler veya k ı saca ince süzgeçler (ultrafilitreler) küçük delikler içeren 
katı  zarlard ı r, yükün ve molekülleri geçirir, ama as ı ltı  taneciklerini 
geçirmezler. 

İnce siizgeçlerin ço ğu kollodyumdan sellofan veya visking gibi 
sellülozdan yap ıhr. Gözenekli porselen delikleri doldurularak haz ır-
lanan anorganik süzgeçler de vard ı r. Bir kafesin ı, delikleri çok kü-
çülünceye de ğ in elektrolizle kaplanma yoluyla da ince süzgeçler yap ı l-
maktadır. Metallik ince süzgeçler özellikle yüksek s ıcaklıkta çalış mak 
gerektiğ inde ve zarlar ı  çözen çözüciilerle çal ışı ldığı nda diğ erlerine üs-
tün tutulur. 

En kolay sağ lanan zarlar sellofarı.dan yapı lmış  olanlardır. Sellofan-
dan kullan ılaca ğı  yere göre kesilen parça, cam veya porselen huni içine 
yerle ş tirilir veya torba biçimi verilerek bir cam boruya ba ğ lanır, (ş ekil: 
10). 

Laboratuvarda ince süzgeçler kolayca kollodyumdan yap ı lır. Kol-
lodyum, % 75 etil eter ve 25 etil alkolden olu ş an çözücü kar ışı mı  için-
de % 4 nitrosellülöz içerir. Kollodyumdan ince süzgeç yapmak için ör-
neğ in süzgeç ka ğı dı  kollodyum içine bat ınhp çıkarıhr, havada kuruma-
ğ a b ırakı lı r sonra ya cam ya da porselen süzgeç üzerine ince bir katman 
olu ş turacak biçimde kollodyum dökülür. Kollodyum güç ak ı cı  yapış kan 
bir s ıvı dır. Havada çözücü buharla ş tıkça daha da koyula şı r ve kat ı  je-
latin durumunda donar. Böyle bir zarın deliklerinin büyüklüğü başhca 
kuruma derecesine ba ğ lı dır. Havada uzun zaman kalan kollodyum zar ı  
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suyu bile geçiremeyecek derecede s ık olabilir. Bu yüzden ince süzgeçler 
su içinde saklanırlar. 

Kollodyum zarlar ının delik büyüklükleri alkol ve su kar ışı mına 
bat ırı larak de ğ iş tirilebilir. Kuru bir zar alkol su kar ışı mına daldırıhrsa 
delikler aç ıhr ve zarm kurumas ına engel olundukça aç ık kalırlar. Delik-
lerin büyüklüğü kuru zar ın içine bat ırı ldığı  alkol deri ş imi ile artar. Ör-
neğ in % 80'lik alkol çözeltisi içine dald ı nlan zarlar küçük molekülleri 
ve metilen mavisi gibi boyalar ı  geçirir, ama molekül a ğı rlığı  yakla şı k 
1 000'den büyük olan tanecikleri geçirmezler. % 95'lik alkol çözeltisi-
ne daldırmakla haz ırlanan zarlar kongo k ı rmı zı sı  gibi birçok as ıltı sal 
boyaları  geçirirler. 

İnce süzgeçler ilk kez H. Bechhold (1907) taraf ından kullanı lmış tır. 
Bechhold de ğ iş ik ince siizgeçleri buzlu sirke - kollodyum çözelitsinden 
yapmış tı r. 

İ nce sü,zgeçlerin delik geni ş likleri çok değ iş iktir. Tanecik büyüklü ğü 
bilinen asıltı lar yard ı mıyla bu geni ş liklerin 10-100 ın,u aras ında olduğu 
belirlenmiş tir. 

İnce süzme yard ımıyla tanecik büyüklü ğü bilinmeyen bir as ıltının 
büyüklüğü yaklaşı k olarak belirlenebilir. Özellikle renkli as ı ltıların 
tanecik büyüklü ğü kolayca belirlenebilir. Örne ğ in bir kollodyum ince 
süzgecinden As 2S 3  ve Ag solü süzülürse süzüntünün renksiz oldu ğu 
görülür. Daha büyük delikli bir ince süzgeçten As 2S 3  tanecikleri geçe-
mez, ama Ag tanecikleri geçer. Bundan Ag as ıltı sının As2S3  asıltı sına 
oranla daha küçük tanecikli oldu ğu çıkarı lır. Bu yöntemle çal ışı rken 
çok özen göstermek gerekir. Baz ı  özdekler zann deliklerinde tutun-
duklarından zarm delikleri küçülür. Bu hatan ın önüne geçmek için ilk 
ince süzgeçten geçen k ı sma göre karar vermelidir. 

Yarı  Geçirim,sel Arıtım 

As ıltılar elde edili ş  yöntemlerine göre az veya çok elektro li ı  içerirler. 
Birçok durumlarda a şı rı  elektrolitin uzakla ş tırılması  gerekir. İnce süz-
me için kullan ı lan zarlar yükünleri ve küçük moleküllü özdekleri geçi-
rip, tanecikleri geçirmediklerinden k ı smi yayınımla bu zarlar aras ın-
dan asıltı  içinde çözünmü ş  olan yabanc ı  özdekler uzakla ş tırılarak asıltı  
arıtılabilir. Bu olaya yarı  geçi ınsel arı tım (diyaliz) denir. Bu terim ilk 
kez 1860 da Graham taraf ından kullanı lmış tır. 

Bir ası ltıyı  yarı  geçirimsel ar ı t ı m yoluyla arı tmak için, genel olarak 
asıltı  bir zar torba içine konarak ayni çözii,cii içine dald ırı lır, eğer suda 
asıltı  ise su içine dald ırıhr. 
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Ş ekil: 10 da sürekli yar ı  geçirimsel arıtım için gerekli düzenek gös-
terilmiş tir. Burada ar ıtı lacak as ı ltı  beher içine, su ise e zar ı  içine konul-
muş tur. Asıltı  içinde çözünmii ş  bulunan moleküler özdekler ve yükünler 
zarın delikleri arasından içeri geçerler. Ar ıtımın hızh olabilmesi için 
sürekli olarak taze su günderilir. Zar ın aras ından su molekülleri de geçe-
bildiğ inden as ı ltmın geçiş im ile çok seyrelmemesi için S sifonu yard ı -
mıyla ters yönde bir durgunsu (hidrostatik) bas ınç! yap ılmaktadır. 
Bazı  durumlarda zar ın içine ası ltı , dışı na su konulur. 

Ş ekil : 10 
Neidle'a göre sürekli yar ı  geçirimsel ar ıtım için aygı t 

Kollodyumdan yarı  geçirimsel ar ıtım torbası  yapmak için bir cam 
kaba kollodyum konarak düzgün olarak bir kez çevrilir, a ş arım akıtıhr 
ve çöziiciiniin buharla şmas ı  için bırakılır. Sonra içine biraz su konularak 
birkaç dakika beklenir. Cam kab ın içinde olu ş turulan zar ı  çıkarmak içia 
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zarla, kap aras ına su akıtı lır. Zara torba biçimi verilerek bir cam boruya 
bağ lanır, (Ş ekil: 10). 

E ğer asıltı  dayanıklı  ise, ar ıtım sırasında aktan ı sıtıhr. S ıcakhk 
yükseltilince yay ınım arttığı ndan geçiş im hızı  da artar. S ıcağ a dayanıkh 

olmayan asıltılarm yarı  geçirimsel ar ıtım hı zını  art ırmak için zar için-
deki sıvı  veya her iki s ıvı  karış tırıhr. 

Bugün teknikte yar ı  geçirimsel ar ıtım birçok alanlarda uygulan-
maktadır. Örne ğ in teknikte reyon ve saydam ka ğı t (sellofan) elde edi-
lirken sellülozdan (odun veya pamuk) sodyum hidroksit ile önce bazl ı  
sellüloz yap ı lır. Bu i ş lem sı rasında karışı m içinde kalan sodyum hidrok-
sidin aşı rı sı  ve diğer katış kılar bu gün yar ı  geçirimsel arıtım ile uzak-
laş tırılmaktadır. Tıpta tetanoz ve difteriye kar şı  kullanı lan antitoksin-
ler içindeki a şı rı  elektrolitler yine bu yöntemle uzakla ş tırı lmaktadı r. 

Elektriksel yar ı  geçirimle ar ıtun. Asılt ı ların içlerinde çözünmü ş  
bulunan elektrolitik yabanc ı  özdeklerden ar ıt ı lması , elektrik akı m ı  
uygulanmakla hızlandırıhr. Bu olaya elektriksel yar ı  geçirimle arı tım 
(elektrodiyaliz) denir. Bu yöntem için ş ekil: 11'de ş ematik olarak gös- 

şekil 11 

Elektriksel yar ı  geçirimle ar ıt ım hüeresinin ş ematik olarak gbsterili ş i 

terilmi ş  olan 3 bölmeli ayg ı tlar kullanı lı r. Orta bölmede ar ıtılacak 
asıltı , yanlarda ise su bulunmaktad ır ve bölmeler as ıltı  tanelerini 
geçirmeyen bir z?r ile ayr ılmış tır. Elektrotlar d ış taki su bölmelerine 
yerleş tirilmiş tir. Uygulanan gerilim ayr ış mayı  önleyecek ve devreden 
0,5 amperden daha büyük bir ak ım geçmesine olanak vermeyecek bir 
büyüklükte olmalıdı r. 

26 



Yükünler zar ı  geçerek, iş aretlerine göre elektrotlara do ğ ru göç eder-
ler. Olayı  çabukla ş t ırmak için dış  bölmelerdeki sular de ğ iş tirilir veya 

sürekli olarak ak ıtı lır. Asıltı  taneeikleri zar ı  geçemezler, i ş aretlerine göre 
bir veya diğer yanda toplan ı rlar. 

Elektriksel durultu-aktar ım. Bu yöntem için elektriksel yar ı  geçi-
rimsel arıtım aygı tının daha basitle ş tirilmiş  dik durumda olan bir tipi 
(Ş ekil: 12) kullan ıhr. Z, ve Z2 zarları  asıltı  ile suyu ayırmaktadır. 
Anot kab ın dibinde olmak üzere eksi yüklü bir as ıltı  (As2S3  veya 
Ag ası ltısı) böyle bir aygıt içinde elektriksel yar ı  geçirimle arruhrsa 

Z ai- 

Ş ekil : 12 
Elektriksel &ruhu•aktan/illa as ıltı ların atı tilmast 

asütt Z2 zarı  dolayında toplanır. Elektrolitik katış kılar ise i ş aretlerine 
göre anot ve katot dolay ına göç ederler. As ıltı  A kab ının alt kısmında 
toplandığı ndan üst kı sımdaki çözelti yava ş ça dökülür ve üzerine ar ı  su 
konur. Bu i şleme Pauli (1932) tarafından elektiriksel durultu-aktar ım 
(elektrodekantasyon) denilmiş tir. Olay bir kaç kez yinelerek çok ar ı  
ve deri ş ik bir as ıltı  hazırlanabilir. 
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Elektriksel ince sünne: bu yöntem ilk kez 1925 de Bechhold ve Ro-
senberg tarafından kullanılmış tır. Bu yöntemde elektriksel yar ı  geçirim-
le arıtım Ş ekil: 13'de gösterildi ğ i üzere, ince süzmeye uygulanm ış tır. 

Ş ekil : 13 
Elektrikcel ince silzme 

Su tulumbası  çalış tı rılınca ası ltı  içinde bulunan yabanc ı  eksinler 
kollodyum torba içindeki anoda, art ınlar ince süzgeç alt ında bulunan 
katoda göç ederler. Sonunda ince süzgeçten geçen su ile y ıkanarak 
yükünler uzaklaş tırıhrlar. 
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IV. ASILTILARIN OPT İ K ÖZELLIKLERI 

Asıltıların bir kısmı  renksiz ise de ço ğu renklidir. Renk as ı ltı  tane-
ciklerinin ışığı n bazı  dalga boylarnu seçimli olarak so ğurmalarmdan ileri 
gelir. Örne ğ in demir hidroksit asıltı smın kırmı zı  rengi adi ışığı n kı sa dalga 
boylu kı sımlarmın soğurulmas ı  sonucudur. Gümüş  yükünlerı  renksizdir, 
çöktürülmüş  gümüş  gridir, ama as ıltı sal gümü ş  koyu kırmı z ı  - kahve 
rengi veya gri kahve rengindedir. Birkaç damla sodyum klorür eklen-
mesiyle as ıltısal gümüşün bu kuvvetli rengi, p ıhtı laş ma sonucu azaltıla-
bilir. Benzer sonuçlar alt ın ile de elde edilebilir: Seyreltik alt ın klo ı ür 
veya kloroorik asit HAuC1 4  açık sarı  renklidir. Bu çözeltiler örne ğ in al-
kolle indirgenirse koyu k ırmı zı  veya menekş e renkli çözelti olu ş turur. Bu 
çözelti elektro]itle p ı htı laş tırıhrsa renk önce mavi olur, sonra bulan ıklık 
görülür ve en son gri kahve rengi çökelek olu ş ur. E ğer seçimli bir so ğurum 
yoksa as ıltı  renksizdir. Renksiz as ıltılar adi ı ş ığı  ya hiç so ğurmazlar veya 
uzun dalgah görünge (spektrum) bölgesinde hafif so ğurur'ar, (4000- 
7000 A°) ama bütün renksiz as ıltılar baz ı  optik özellikler gösterirler. 

Renksiz asıltı larm renkli görü,nmeleri de as ıltılara özgü bir özellik-
tir ve çok ilginçtir. Her kimyac ının bildiğ i gibi seyreltik çözeltide Cl -

yükönleri Ag+ yükünleriyle çöktiirülürse sistemde sütüms -ü, görünü ş lü 
zayı f bir bulanıklık ve kar şı dan bakı lınca samimi, yandan bakumca 
mavimsi görünür. Genel olarak belirli büyüklükte tanecikler içeren 
bir sistem kar şı dan sar ı , portakal rengi veya k ı rm ı z ı , yandan bakıhnca 
mavimsi görünür. Bu özelli ğ e opalesans denir ve a ş ağı daki gibi açıkla-
nı". K ısa dalgah ış mlar (mor, mavi) as ıltı  tanecikleri tarafından dağı tı -
lırlar, buna karşı n uzun dalgah ış mlar (kırmı zı , sarı) doğ ruca geçerler. 

Opalesans ba ş lıca tanecik büyüklü ğüne bağ lıdır. Albumin ve jelatin 
asıltı ları  opalesans oluş turmayacak kadar küçük tanecikler içerirler. 
Ama alkol veya asetonun eklenmesiyle tanecik büyüklükleri giderek 
artı rıhrsa birden opalesans görülür. Opalesans 20-100 m[ ı. veya daha 
büyük tanecikler içeren sistemlerde gözlenir. 
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Birçok as ı ltı lar tamamen saydamd ır. Böyle saydam bir ortamda 
küçük taneciklerin as ı lı  bulunduğu, saydam ortam ın kırma indisi as ı l ı  
duran taneciklerin, k ırma indisinden farkl ı  ise, sistem bir ışı kla aydın-
lat ılarak görülebilir. Böyle bir sistem kuvvetli bir ışı kla aydınlatı larak 
sisteme yandan bak ılacak olursa bulan ık görülür ve ışığı n bu sistem için-
deki yolunun koni biçiminde olduğu gözlenir. Bu olaya Tyndall - Fa-
raday olayı  veya yalnı z Tyndall olayı  ve as ı lı  duran ayd ınlatı lmış  ta-
neci ğ in yoluna da Tyndall konisi veya Tyndall ı s ını  denir. Tyndall ko-
nisinin de olu ş ma nedeni opalesansta oldu ğu gibi k ı sa dalgal ı  ışı nların 
as ı ltı  tanecikleri taraf ından da ğı t ı lması dır. Güne ş  ışığı  karanlık bir oda-
ya küçük bir delikten girerse ayni olay gözlenir Toz taneciklerinin ışığı  
yans ı tmas ı  ve da ğı tması  nedeniyle ışığı n yolu görülür. Böylece biz ha-
vada , ası lı  duran küçük toz taneciklerini devinen parlak ışı k noktalar ı  
olarak görürüz. Tyndall konisi koyu bir alan üzerinde bir mikroskopta 
gözlenirse ayr ı  ayrı  parlak noktalar görülür. Ultramikroskoplar ın te-
mel çal ış ma ilkeleri Tyndall konisine dayan ı r. 

Ultramikroskop ve ince süzgeçler bulununcaya kadar bir sistem 
içinde bulunan taneciklerin moleküler büyüklükte mi yoksa as ılt ısal 
büyüklükte mi olduğu Tyndall olayından yararlanarak belirlenmi ş tir. 
Bugün de nitel belirlemelere uygulanmaktad ı r. 

As ı ltı  sistemlerinin gösterdi ği Tyndall konisi çok de ğ iş iktir. Genel 
olarak taneci ğ in kırma indisi ile, içinde bulunduğu ortamın k ırma indisi 
aras ındaki fark büyük ise koni daha belirgin olarak görünür. Bu iki ev-
renin kırma indisi aynı  ise koni çok zay ıf görünür veya hiç görülmez. 
Bu nedenledir ki s ıvı  sevmez as ıltı lar ve özellikle ö ğ e ve tuzlardan olu-
ş an asıltı ların oluş turdukları  koniler, s ıvı  sever asıltdara kıyasla daha 
belirlidir. S ıvı  sever as ı ltılarda iki evrenin kırma indislerinin birbirine 
yakın olmas ı  katı  evrenin suyla sar ılmasıyla aç ıklanır. Proteinler ve 
diğer yüksek polimer çözeltileri Tyndall konisi vermezler. 

Tyndall mavisi. Saydam bir kat ı , sıvı  veya bir gaz içinde zay ıf so-
kurucu özdekler çok küçük parçac ıklar olarak da ğı tıhrsa, parçac ıklar 
mavi ışığı  kırmızı  ışı ktan daha çok da ğ rtırlar. Böyle bir sistem içinden 
geçen ışı kla kı rmı zı , yansımış  ışı kla mavi görünür. Bulanık ortamın 
bu maviliğ ine Tyndall mavisi denir. Bu hal sakı z ve kükürt as ıltılarında 
ve sigara durnanmda gözlenmektedir. Gö ğün maviliğ i de Tyndall mavi-
sidir ve bu havada as ılı  bulunan s ıvı  damlacıkları , toz gibi katı  parçacık-
ları  ile oksijen veya azot molekülleri gibi küçük parçac ıkların ışığı  da-
ğı tmalar ından ileri gelir. Güne ş in dokusu ve bat ı s ı  sırasında ufuk, havada 
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bulunan bu tanecikler aras ından geçip gelen ış mlar nedeniyle sar ı -kır-
mı zı  görünür. 

Mavi gözler hiç bir boya özde ğ i içermezler. Bunlar ın rengi de çok 
ince dağı lmış  parçac ıklardan ileri gelen Tyndall mavisidir. Yeterince 
kaba tanecikler gri renkli gözleri olu ş tururlar. 

Asıtlt ı  çözeltilerinin bulan ıkhk derecesi belirlenerek deri ş imleri 

hesaplanabilir ve dolay ı sıyle tanecik büyüklü ğü belirlenebilir. Bu 
amaçla geli ş tirilmiş  yöntemler Nefelometri ve Tyndallometridir. Bula• 

nıkhk derecesini belirleme ğe yar ıyan aygıtlara da Nefelometre ve Tyn-
(kilometre denir. Her iki yöntem de ayn ı  ilkeye yani Tyndall konisine 
dayanı r. Çözelti içine gönderilen ışığı n dağı lması  tanecik say ı sına, bü-
yüklüğüne ve gelen ışığı n dalga boyuna ba ğ lı  olarak de ğ i ş ir. Çöktür-

meyle belirlenmesi olanakh olmayan çok seyreltik bir bulan ıkhhk dere-

cesi Nefelometre ile belirlenir. Bulan ıklı lık derecesi daha çok olursa 
Tyndallometreler kullanı lı r. 

Ultramikroskop. I şı k mikroskopu ile ancak yakla şı k 1000 kez bü-
yütme olanakh olduğundan as ı ltı  tanecikleri ışı k mikroskobu ile görüle-
mezler. Çünkü bir ışı k mikroskobu cisim merce ğ inin (objektifinin) ayı -
rabilme sınırı  e aş ağı daki bağı ntı  ile verilir: 

X 	 X e  = 	 
2n Sina 	2 N.A. 

(1) 

Burada X ışığı n dalga boyunu, n cisimle mercek aras ındaki ortam ın 
kırma indisini ve a cismin görünüm aç ı sının yarı sı nı  göstermektedir. 
N. A. ya görünüm sayı sı  denir. 

Ayr ı labilme, mikroskopta iki noktan ın ayrı  ayrı  görülebilmesi için 
cisim üzerinde bunları  karşı layan iki nokta aras ında bulunmas ı  gereken 
en küçük uzakhkt ır. Denklemden görülece ğ i gibi bir mikroskobun ay ıra-
bilme kudreti, X nun kikülmesi ve N. A.'ün büyümesiyle artar (veya 
her ikisiyle). En iyi mikroskoplarda a 90° ye (Sina = 1) yak ındır. Ince-
lenecek cisim, kırma indsi 1,5 olan bir yağ  içine dald ırılarak dalga boyu 
6000 A° olan sar ı  ışı kla ayd ınlatı lırsa ayırabilme: 

6 000 E = 	2 000 A° = 0,2 ,a 	(2) 
2 x 1,5 x 1 

bulunur. Ay ırabilme adi ışı kla biraz daha küçüktür, (ad ı  ışığı n orta-
lama dalga boyu 5607 A°). Mor ışı k kullanılarak bu s ınır 1300 A° e 
kadar düşürülebilir, ama bu durumda görüntüyü görmek güçtür. Mor 
ötesi ış mlar kullatıı lırsa fotoğ raf alınarak incelemek gerekir. Bunlardan 
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anla şı laca ğı  üzere mikroskopta görebilme s ınırı  0,1 — 0,2 ,u dolayların-
dad ır. Buna ba ğ lı  olarak ışı k mikroskobunun büyütme s ınırı  da 1000 
dolayındad ır. Çünkü 1000 kez bir büyütme ile iki nokta aras ındaki uzak-
lık 0,1-0,2 mm olur. Bu büyüklük gözüm normal ay ırabilme sı nırı  için-
dedir. Ası ltı  tanecikleri ise 1-100 M ti. biiyiiklüğünde olduklarından, 
mikroskopla görülebilme s ınırı nın altında bulunur ve dolay ı siyle ışı k 
mikroskobu ile görülemez, ancak ultramikroskop ve elektron mikros-
kobu ile incelenebilirler. 

Cisimleri farklı  iki yoldan görürüz: Birisi, cisimlerin ışığı  birbirin-
den farkl ı  yans ı tma ve soğurmalar ına (absorpsiyonuna) dayan ır. Ör-
ne ğ in beyaz bir ka ğı t üzerine yaz ı lmış  yaz ıyı  görürüz, çünkü beyaz ka 
ğı t hemen bütün ışığı  yans ı tırken harfler bir k ı sm ını  soğururlar. Oysa 
bir y ıldı zı  bize ışı k gönderdi ğ i için görürüz. Bunu kar şı lamak üzere mik-
roskoptaki cismi de iki yolla görebiliriz: cisim alttan ayd ınlatıhrsa ışığı  
soğuran kı sımlar parlak alanda koyu n.oktalar olarak görünür. Diril 
bilim ve t ı pta yap ı lan mikroskopik çalış malarda bu yöntem uygulan ır. 
Oysa cisim yandan ayd ınlatı lı rsa ı ş ığı  yansıtan tanecikler karanl ık bir 
alan üzerinde parlak benekler olarak görülür. Karanl ık alan yöntemi 
denilen bu sonuncu yöntem as ı lt ı  kimyac ıları  tarafından çok kullan ılır 
ve ultramikroskobun temelini olu ş turur. 

Ultramikroskopta optik ko ş ullar karanl ık bir odaya küçük bir de-
likten bir ışı k demetinin girmesindeki gibidir. Küçük toz ışığı n çarp-
mas ı  ile odanın karanlığı  içinde parlak cisimcikler olarak görülür. 
Ama ultramikroskop ve karanl ık oda aras ında temelde bir fark 
vardır. Toz tanecikleri ışığı  yans ı t ı r ve do ğ rudan görünür, oysa ultra-
mikroskopta tanecikler ışığı  yans ıtmaz yalnı z dağı t ırlar. Ultramikros-
kopta görülen parlak diskler taneciklerin gerçek görüntüleri de ğ ildir, 
bunlardan taneciklerin biçimleriyle ilgili hiçbir veri elde edilemez. 

Yarık Ultra ıııı ikroskobu. Siedentopf ve Zsigmondy tarafından 1903 
de bulunmu ş  olan bu ultramikroskopta ye ğ in bir ışı k, daha çok güne ş  
ışığı  veya do ğ ru akım-ark ı  ı ş ığı , bir mercek arac ı lığı yla (Ş ekil: 14 de 
mercek I) bir yar ıktan (slit) S geçilir ve ikinci bir mercek (mercek II) 
ve objektif arac ı lığı yla incelenecek as ı ltıyı  içeren küçük hitcrenin mer-
kezinde odaklanır. Kuvarts penceren bu hücre adi bir mikroskobun 
cisim merce ğ ine ayarlanabilen bir düzenek ile ba ğ lanmış tır. Adi mikros-
kobun cisim merceğ i hücredeki Tyndall konisinin bir k ı smının görüntü-
sünü vermek üzere da ğı tı lan ışığı  gelen ışığ a dik olarak odaklar. Buna 
göre ultramikroskop as ıltı sal olarak da ğı lmış  taneciklerin ışığı  dağı tarak 
olu ş turduğu ışı k beneklerini büyüten bir ayg ıttır. Yani biz ultramik- 
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L. (1) 
,a)  • 
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roskopta taneci ğ in kendisini değ il, tanecik tarafından dağı tılan ışığı  
görürüz. Ashnda tanecikler kullan ılan büyütme düzene ğ i ile görüleme-
yecek kadar kiiçiiktürler, ama ışığı n dağı lması  taneci ğ in sayı sını , duru-
munu ve Brown devinimlerini ortaya ç ıkarır ve bundan yararlan ılarak 
tanecik büyüklü ğü dolaylı  olarak bulunur. Ultramikroskopta tanecikler 

Ş ekil : 14 

Yarık u ıtramikroskobunun şematik olarak gösterili ş i 

karanlık bir alan üzerinde par ıldar, titrer, görünmez olur ve parlayan 
renkli diskler olarak yeniden ortaya ç ıkarlar. Disklerin renkleri da ğı tı l-
mış  olan cisimlerin renkleri de ğ ildir. Çok küçük tanecikler mavi ve me-
nekş e renginde, orta büyüklükte olanlar ye ş il ve sarı  renkte görünürler. 
Bu, kısa dalganın daha çok da ğı tı lmasındandır. Daha uzun dalga an-
cak daha büyük tanecikler taraf ından dağı tı lır. 

Ark ışığı  ile aydınlat ı larak 8 mu büyüklü ğündeki alt ın tanecikleri 
ve güneş  ışığı  kullanılarak 5 m,u çap ındaki tanecikler yar ık ultramikros-
kopunda sayılabilmiş tir. Uygun ko ş ullarda 2-1 mp. çapındaki tanecik-
ler bile sayı labilmektedir. 

Taneciklerin ortalama büyüklü ğü, asıltının belirli oylumunda bu-
lunan tanecikleri ultramikroskopta saymak ve deri ş imini belirlemek 
yoluyla bulunabilir. Bir mililitre as ı ltı daki tanecik say ı sı  n, dağı tılan 
cismin yoğunluğu d ve bir mililitre as ıltı daki toplu kütlesi m ise tek bir 
taneciğ in v oylumu: 
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v 
ni 

(3) 
n d 

olur. Tanecik küp biçiminde ise kenar ı : 

r = 3 ,\/ (4) 

dir. Çok çe ş itli Ultramikroskoplar laboratuvarlarda kullan ı lmakta ve 
bunlar büyük yararlar sa ğ lamakta iseler de uygulama alan ı  smırlıchr. 
Molekül, gaz ve baz ı  s ı vı lar da ışığı  dağı tt ıklar ı  için çoktürel sistemlerde 
kullanı lamazlar Bundan ba ş ka da ğı tan ortam ve da ğı lmış  evrenin kı r-
ma indisleri birbirine e ş it ve yakınsa Tyndall konisi oluş amayaca ğı ndan 
ultramikroskopta incelenemezler. S ıvı  sevmez as ıltılarının ço ğunluğu, 
özellikle çizgisel olanlar ı  ultramikroskopta görülemezler. 

Bu tür sak ı ncalar var ise de ultramikroskoplar özellikle a ş ağı daki 

alanlarda bilgi edinilmesi ve as ı lt ı sal çözeltilerin incelenmesi için çok 
yararl ı  olmaktadı r: 

1) Brown devinimleri, 

2) Dipte toplanma dengesi, 

3) Yük ta şı yı cıların elektriksel devinimleri, 

4 ) Pıhtı la ş man ı n ilerlemesi, 

5) Ortalama tanecik say ı sı , 

6) Çokirilikte da ğı lım (büyükçe tanecikler ışığı  daha çok da ğı tır ve 

daha parlak görünürler), 

7) Bakışı msızlık (Asimetri) (bak ışı msı z parçac ıklar, de ğ iş ik yönler 
için değ iş ik da ğı tma ye ğ inliğ i göstererek par ı ltı  verirler•). 

Örnek: Bir ultramikroskop hücresinde 20 as ı ltı sal cıva taneciğ i 
gözlenmi ş tir. Yakla şı k 0,02 mm geni ş liğ indeki bu hücre 1 x 10 -9  ml. 

oylumundad ır. Bu as ı ltı sal civa çözeltisinin bir litresi alt ın bir karış tırı cı  
ile hı zla karış t ı rılarak bütün c ıva karış t ı rı c ı  ile malgama olu ş turarak 
uzakla ş tı rı lmış tır. Karış tı rı cının ağı rlığı  8 mg artmış tır. Taneciklerin 
küresel olduklar ı  ve yo ğunluklarının 13,5 olduğu kabul edildiğ ine göre 
ası lt ı  taneciklerinin ortalama yar ı  çap ını  hesaplay ını z. 

20 x 	
103 

1 x 10-9  
= 2 x 1013  tanecik litrede 

(3) ba ğı nt ı sından: m = n v d 
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0,008 = 2 x 10 13  x —4  x 3,14 x r3  x 13,5 
3 

r --,-- 1,9 x 10 -6  = 190 A° 

Elektron mikroskobu. Daha önce de i ş aret edildiğ i gibi mikroskop-
ta adi ışı kla gözlemler ışığı n dalga boyu ile sm ırlanmaktad ır. Aralar ında 
kullanı lan ışığı n dalga boyunun yar ı sından daha kı sa bir aralık bulunan 
iki nokta mikroskopta birbirlerinden ay ırt edilemezler, tek bir nokta 
olarak görünürler. Adi ışı ktan daha k ı sa dalga boylu olan morötesi 
ışı n kullanı ldığı nda mikroskobun ay ırtedilebilme gücü artt ığı na göre, 
morötesi ışı ndan çok daha k ı sa dalga boyunda olan elektron ışı nları  
kullanı lınca ayırtedebilme gücü çok artmal ı dır. Adi ışı k mikroskop-
larında cam mercekler, mörotesi ışı k mikroskoplarında silikat mercek-
ler, elektron mikroskobunda ise elektrostatik veya elektromanyetik 
mercekler kullan ılı r. Ş ekil: 15'de bir ışı k mikroskobunda optik merce ğ in 
etkisi ile, elektron mikroskobundaki elektromanyetik merce ğ in etkisi 
arasındaki benzerlik ş ematik olarak gösterilmi ş tir. 

!s ı k kayna ğı  

Elektron kayna ğı  

a 	 b ) 

S EKIL. 

Ş ekil : 15 
I şı k mikruskobu ve elektron mikroskobunun kar şı laş tırı lması  
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Elektron merce ğ inde görüntü olu ş turmak üzere elektron demetleri 
kullanı lır. Bir elektron demeti bir ışı k demetinin birçok özelliklerini 
gösterir. Elektrostatik veya elektromanyetik alanlarla e ğ ilebilir veya 
yans ı tılabilir. Dairesel bir elektrostatik veya elektromanyetik alan bir 
mercek gibi davranarak elektron demetini toplama yoluyla cismin bir 
görüntüsünü verir. 

Ş ekil: 15 (sa ğdaki) de görüldü ğü üzere elektron mikroskobunda 
hı zlı  elektronlar veren bir kaynak ve bu elektron demetini incelenecek 
cisim (C) üzerine odaklayan bir toplama merce ğ i bulunmaktadır (Mi). 
Cisim merce ğ i M2 cismin bir görüntüsünü (G 1) verir, bu da projeksiyon 
merce ğ i (M3) ile daha çok büyütülerek bir fluoresan ekran veya bir fo-
toğ raf cam ı  üzerine dii ş ürülür (G2)• 

Gazlar da içinde bulunmak üzere bütün özdekler elektronlar ı  da-
ğı t ı r veya so ğururlar, bu yüzden bütün düzene ğ in bo ş luk içinde bulun-
mas ı  gerekmektedir. Bo ş lukta çalış ma zorunluğu ise incelenecek öz-
dekleri s ırurland ı rı r. Su ve diğ er çözücüler bo ş lukta buharla ş acaklarm-
dan ancak kuru özdekler elektron mikroskobunda incelenebilir. Bu ko-
ş ullar alt ında canl ı  özdekler de gözlenemezler (bo ş luğ a dayansalar bile 
elektron demeti etkisiyle ölürler). Bütün özdekler elektronlar ı  soğur-
dukları  veya da ğı tt ıkları  için incelenecek örne ğ in kalınlığı  da s ınırhdı r. 
5000 A° kalınlığı ndaki bir filim ba ş arı lı  deneyler yapmak için hemen 

Yo ğ unlu ğ u d ı.istik olan bir cisim... 

Zay ı f bir görüntü verir. 

 

Bir aç ı  alt ı nda gelen alt ı n buharlar ı .... 

Her yanda ayn ı  olmayan bir 

h ı r:Kme olusturur 

Buda kuvvetli b ı r görunti., verir 

Ş ekil : 16 

Elektron mikroskobunda gölgewme tekni ğ inin dayandığı  temellerin ş ematik gISaterili ş i 
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hemen bir üst s ınırdır. Baz ı  örnekler ince tel kafesler üzerinde do ğ rudan 
incelenebilirse de ço ğu bir destek özde ğ i kullanılmas ını  gerektirir. Des-
tek özde ğ i olarak kollodyum ve formvar yani polivinil formal en çok 
kullanılanlardand ır. Bu özdeklerin biri uygun bir çözücüde çözülür ve 
ince bir filim olu ş turmak üzere bir tabakta bulunan su üstüne yay ılır. 
Ç.özücü buharla ş tıktan sonra geriye kalan bir kaç yüz angström 
(200 A° ün altında) kahnlığı nclaki plastik özdeklerden olu ş an filim ince 
bir tel kafes üzerine al ınır. Ası ltı dan bir kaç damla bu filim üzerinde 
buharlaş t ırı larak geriye kalan özdek elektron mikroskobunda incelenir. 

Elektron mikroskobunun ayırabilme gücü elektronlar ın hı zına 
bağ lı dır. Hı zlı  devinen elektronlar dalga özelli ğ i gösterirler ve dalga 
boyu elektronun h ı zı  ile ters orantı lı dır. Bu nedenle h ı zlı  elektronlar k ısa 

dalga boylu dalgalar gibi davran ırlar. Elektronlar ın etkin dalga boyu 
için De Broglie'ye göre: 

/ 150 X 10-$ cm ba ğı ntı sı  verilmektedir. Burada X, A° 

olarak dalga boyunu, v ise elektronlann geçti ğ i gerilimi göstermek-

tedir. Modern elektron mikroskoplann ın ço ğunda elektronlar ı  hızlan-
dırmak için 30 000-100 000 voltluk bir gerilim uygulan ır. 75 000 voltluk 
bir gerilimi kar şı layan dalga boyu 

x = 	ı so  
N 75 000 

x 10-8  cm = 0,0447 A° 

bilyiiklüğündedir. Bir elektron mikroskobunun bu dolayda bir ay ı ra-

bilme göstermesi veya hiç olmazsa 1 A° lük bir ay ırabilme sağ layarak 
atomlar ın teker teker görüniimlerinin saptanabilmesi beklenirdi. Oysa 
elektron merceklerinin da ğı tmas ı , optik merceklerinin ışığı  dağı tmasın-
dan çok daha büyük oldu ğundan elektron mikroskoplar ında ancak çok 

küçük görünüm aç ılan kullanılabilir. I şı k mikrockoplarında N.A. bir 

veya daha büyük oldu ğu halde elektron mikroskobunda 0,01 kadard ı r. 
N.A. ün küçük olu ş u ayırabilmeyi 10 A ° e kadar dü ş ürür. Uygulamada 
30-50 A ° den daha iyi bir ay ırabilme sa ğ lamak zordur. Elektron mik-
roskobu ışı k mikroskobuna kıyasla yakla şı k 1 000 kat bir bily-ütme sağ -

lamaktad ır. Elektron mikroskobu ile 1 mu bü.yilklüğündeki asıltı  tane-

ciklerinin foto ğ raflar ı  alınabildiğ i gibi, büyük moleküller de ayni yoldan 
saptanabilmektedir. 

Elektron demetlerine kar şı  saydam olan organik özdeklerin ço-
ğunun foto ğ raf plağı  üzerindeki görüntüleri yeterince net olmaz. Say- 
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damhk özde ğ in kahnlığı na ve o özde ğ i oluş turan atomların numaras ına 
bağ lıdır. Ağı r metaller ve kahn örnekler koyu, iyi ayntedilebilen görün-
tüler verirler. 

Elektron mikroskobunda örne ğ in saydamlığı ndan ileri gelen güç-

lükleri yenmek için pek çok yollar aranm ış tır. Bunlardan en belli ha ş -
imi aş ağı da aç ıklanacak ilkeye dayanmaktad ır: Saydam bir örne ğ i gö-
rülebilir duruma getirmek için Ş ekil: 16'da gösterildi ğ i gibi örnek al-
tın veya palladyum gibi saydam <Anlayan bir özdek ile gölgelenir. Bu 
amaç için örnek bo ş luğ a yerle ş tirilir ve aynı  yere alt ın veya palladyum 
buharlar ı  gönderilir. Buharla ş mış  altın veya palladyum bo ş luk nede-

niyle doğ ru yol üzerinde gider ve yolu üzerindeki yüzey üzerinde biri-
kir. Buharın geliş  aç ı sı , gözleme aç ı sından farkl ı  ise cisim sanki yandan 
aydınlat ı lmış  gibi olur. 

X— I Ş INLARI VE ELEKTRON KIRINIMI 

X - Işı nları  kırınımı  

X—ışı nları  dalga boyu herhangi bir örütte (kristalde) atomlar ara-
sındaki uzakhk büyüklüğ iinde olan ışı k dalgaları dır. Optik örgülerin ışığı  

kırmıma u ğ rattığı  gibi örütler de X— ışı nlarını  kı rınıma uğ rat ırlar. 

Örütlerin kırnum örgüsü olarak kullan ı lması  ilk kez 1912'de Laue 
tarafından önerilmi ş tir. İnce bir X— i ş im demeti bir örüt aras ından 
geçirilerek bir foto ğ raf pla ğı  üzerine dii ş iirüliirse plak üzerinde sapt ırı -

lamayan ışı nlardan ileri gelen merkezi bir benek ile, çevresinde simetrik 
olarak s ıralanmış  bir seri noktalar elde edilir. Mag ıtzyurn oksidin X-
ışı nları  örneğ i Ş ekil: 17'de gösterilmi ş tir. Laue yöntemiyle oldukça bü-
yükçe örütlerin X— ışı nları  ile çözümü olanaklı dır. Debye ve Scherer 

tarafından geliş tirilmi ş  olan toz durumundaki örütlerin X— ışı nlar ı  
çizgeleri (diyagramlar), as ı ltılar kimyas ındaki incelemeler için daha 
elveri ş lidir. Yöntemin dayand ığı  ilkeler a ş ağı da kı saca aç ıklanmış tı r. 
İnce bir X— ışı nı  demeti toz örüt üzerine dü şürülür. Tozlar çe ş itli 
durumlarda yönelmi ş  bulunduklarından her çe ş it yans ıma olanaklıdır. 
Çok sayıda bulunan tanecikler taraf ından yans ı tılan veya k ırnuma uğ -
ratı lan ışı nlar bir daire biçiminde birle ş irler. Gelen ışığ a dik bir foto ğ raf 

plağı  üzerinde örüt taneciklerinin olu ş turduğu her tip k ırnum mer-

kezi bir benek çevresinde bir halka olarak görünür. Ş ekil: 18, b, yüzey 

merkezli küçük bir örütün (P) toz çizgesini göstermektedir. Toz 
çizgeleri parmak izleri gibi her özde ğe özgü belirli halkalar verirler. 
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220 	
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200 
111 

333.511 
42 

incident 
Rays 
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Ş ekil : 17 

Laue X- ı e ını  kınnım örneğ i 

Ş ekil : 18 

Düz bir foto ğ raf pla ğı  üzerinde toz çizgeleri ile ilgili halkalar 

Birçok özdekler kendi toz çizgeleri ile tan ınırlar. Bir kar ışı m içinde 
iki veya daha çok özdek bulunursa, toz çizgeleri her bir özde ğ i karşı la- 
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yan halkalar serisi içerir. Bu yöntem as ı ltı sal sistemlerde taneciklerin 
örüt yap ı sında mı  yoksa biçimsizmi olduğunu belirlemede kullanı lır. 
Taneciklerin örüt yap ı lı  olduklar ı  saptanırsa ayr ıca örütün tipi de 
belirlenebilir. Biçimsiz özdekler X— ışı nları  ile halkalar serisi vermezler. 

Elektron kırınımı  

Bir elektron demetinin dalga trenleri gibi özdek taraf ından kırı nı ma 
(difraksiyona) u ğ rat ı ldığı , birbirinden bağı msı z olarak Amerika'da Davi-
son ve Germer ve İ ngiltere'de G. P. Thompson taraf ından bulunmuş tur. 
Bu yöntemde yüksek bir gerilim alt ında hızlandı rı lmış  elektronlar örnek 
üzerine gönderilir ve Ş ekil: 18 b'dekine benzeyen k ırınım halkaları  fo-
toğ raf pla ğı  üzerinde saptan ır. Gaz moleküllerinin elektronlar ı  dağı tma-
mı  önlemek için elektron mikroskobunda oldu ğu gibi yüksek bo ş lukta 
çalış mak gerekir. 

X— ışı nlar ı  yerine elektron demetleri, örnek çok ince oldu ğu, örüt 
X— ışı nları  ile belirli halkalar veremeyecek kadar küçük olduklar ı  ve 
örüt özdek miktar ı  çok az oldu ğu zaman kullan ıhr. Elektron kı rınımı  
yüzey ve yüzey filimlerinin 'incelenmesi için de kullan ı lmaktadı r, 
(Ş ekil: 19). 

Ş ekil : 19 
Kirchner'e göre Cd1 2'ün elektron k ırını m örneğ i: a) Filimin olusmas ından hemen sonra, b) da- 

ha kalın bir Cell2  filimi, e) haz ırlandıktan birkaç saat sonra 



V. ASILTILARIN DEV İNİMLERİ  

1827'de İngiliz botanikçisi R. Brown tarafından s ıvı  evrede ası lı  
duran tan.ecikler mikroskopta ineelenirken, taneciklerin sürekli bir 
zikzak deviniminde bulundu ğu saptanm ış tır. Daha sonraki ara ş tırmalar 
bütün ince da ğı lmış  katı  ve sıvıların bu devinimi yapt ıklarını  ortaya 
çıkarmış  ve as ı lı  taneciklerin bu zikzak devinimine Brown devinimi de-
nilmiş tir. 

Ş ekil: 20'de bir asıltı  taneci ğ inin ultramikroskopta gözlenen ve ara 
durumları  30 saniyeyi kar şı layan bir düzlem üzerindeki zikzak devinim-
leri gösterilmi ş tir. 

Ş ekil : 20 
Bir asiltı  tanec ğ inin A'dan R'ye kadar Brown devinimi 

Asıltısal çözeltilerin ultramikroskopta incelenmesi, taneciklerin 
her yönde geliş igiizel devindiklerini, titre ş tiklerini, çizgisel olanlar ın ek-
sen çevresinde döndüklerini ortaya ç ıkarmış tır. Ayrıca 5 /2. dan daha 
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büyük taneciklerin Brown devinimi göstermedi ğ i ve tanecik çap ı  küçül-
dükçe devinimin h ızlandığı  saptanm ış tır. 

Brown devinimi, titre ş im, ulaşı m (konveksiyon) akımı , Işı k etkisi, 
manyetik ve elektriksel etkiler gibi d ış  etkilerle de ğ iş memektedir. 

Birçok ara ş tıncılar tarafmdan Brown deviniminin, da ğı tı cı  ortamın 
moleküllerinin ası lı  taneciklere çarpmas ından olu ş tuğu fikri ileri sürül-
mü ş tür. Bu devinimi inceleyen Einstein'a göre da ğı lım sistemlerindeki 
tanecikler geçi ş im bası ncı  gösterme ve da ğı lmış  ortamda yay ınma 
olaylar ında çözünmii ş  moleküller gibi davranırlar. Di ğer bir deyimle 
gaz yasaları  çözünmüş  moleküllere uygulandığı  gibi da ğı ltı  sistemlerine 
de uygulanabilir. Çözücii, molekülleri sürekli olarak birbirleriyle çarp ı -
şı rlar ve erkelerini içlerinde bulunan as ıltı  veya toz taneci ğ i gibi tane-
ciklere de iletirler. Büyük tanecikler çe ş itli yönlerden çarpma kuvvetleri-
nin birbirini dengede tutmas ı  sonucu devinimsiz kahrlar. Tanecik biraz 
küçülünce titre ş im devinimleri gözlenir. Tanecik daha da küçülünce 
herhangi bir yöndeki çarpma di ğ erlerini yenerek taneci ğ i devindirir. 

Kinetik kurama göre gazlarda ve s ıvılarda molekül ba şı na orta-
lama devimsel erke E: 

3 RT  E_ 
2 	N 

olarak verilir veya taneci ğ in kütlesi ve h ı zına bağ lı  olarak: 

T 
E = 1/2 m w 2  = 3 /2 

RN 	
(1) 

dir. Burada m, taneci ğ in kütlesini, w , ortalama h ı zı , R, gaz sabitini, 
T, mutlak sıcaklığı , N, de Avogadro say ı sını  göstermektedir. R ve N 
sabit olduklarından bir taneci ğ in ortalama erkesi yaln ız sı cakhğa bağ -
lı dır. Sabit s ı caklikta as ılı  tanecikleri da ğı tı cı  ortamın molekülüne oran-
la çok büyük olduğundan, bunu kar şı layan devinim h ı n küçük olmalı dır. 
Bunun sonucu oarak küçük tanecikler büyük taneciklere k ıyasla daha 
hızlı  devinirler. 

Brown deviniminde ortalama h ızdan yararlanarak m nin belirlene-
bilmesi beklenirse de saniyedeki çarp ış ma sayı sına bağ lı  olarak (saniyede 
yakla şı k 10" kez) s ık sık yön de ğ iş tirdiğinden devinimin hı zının doğ ru-
dan ölçülmesi olanakh değ ildir. Bununla beraber bir ba ş lang ı ç noktasın-
dan sonra belirli bir yönde t zaman ı  içinde gidilen ortalama yol uzunlu ğ u 
A ölçülebilir. 
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Einstein tarafından ortalama yol uzunlu ğu için aş ağı daki bağı ntı  
çıkarılmış tı r: 

	

A = t RT 	 

	

N 	317c r 

bu bağı ntı  çoğu kez aş ağı daki gibi verilir: 

A2 	RT 	1 
t 	N 	3 vc 

Burada çözücünün akmazh ğı nı , r de taneciğ in yarı  çapını  göstermekte- 
dir. Deneysel olarak A n ın T ile doğ ru orant ı li olarak artt ığı , sabit sı - 
cakhk ve tanecik bilyüklü ğünün ayni olmas ı  halinde (sabit r) de, A n ın 

A2A 
çözücünün akmazl ığı nın artmas ıyla küçüldü ğü ve 	= sabit ol- 

t 

duğu birçok ara ş tırı cılar tarafından gösterilmi ş tir. Perrin ınikroskopta ol-
dukça e ş irilikte da ğı lmış  sakız taneciklerinin Brown devinimlericıi incele-
yerek, ortalama yol uzunlu ğunu belirlemiş  ve bilinen T, r, rj , t ve A'dan 
N Avogadro sayı sını  hesaplam ış  ve 5,6 x 10" ile 9,4 x 10 23  (6,02 x 1023 

 değerince yakın) değerlerini bulmu ş tur. Daha sonra I. Nordlund ayni 
yoldan küçük civa damlac ıkları  için yapı lan ölçülerden Niçin 4,5 x 1023 

 ve 7,0 x 1023  yani ortalama 5,91 x 10 23  değerini bulmuş tur. Bütün hun-
lar Einstein denklemini ve dolayl ı  olarak kinetik görü ş -ün doğruluğunu 
ve moleküllerin gerçek varl ıklarını  kanıtlamaktad ır. 

Yayınım. Bir çözelti içinde bulunan çözünmii ş  özdek yüksek deri-
ş imden daha dü ş ük deriş ime doğ ru yayınır. Asıltı  tanecikleri de sürekli 
devinimde bulunduklarından yayınabilirler, yani yaym ım Brown devi-
nimlerinin bir sonucudur. Bir taneci ğ in yayınım hı zı , devinim kı zına 
oranla çok küçük oldu ğundan belirlenmesi güçtür. Bir as ıltı  taneciğinin 
yayının hızı , yay ınım katsay ısı  (difüzyon katsay ı sı ) (D) ile gösterilir ve 
taneciğ in çapına bağ lıdır. Yay ınım katsayı sı , birim deri şim düş iiş iinde 
1 saniyede, 1 cm 2  yüzeyden sabit bir h ı zla geçen özdek miktar ı  olarak 
tanımlanır. Ço ğu kez 1 saniye yerine bir günde (24 saat) yayman özdek 
miktarı  ölçülür. Litrede 1 mol çözünmü ş  özdek içeren çözeltiden bir mik-
tar, 1 cm2  kesitinde bir silindir ( Ş ekil: 21) içine konur ve üzerinde bir kat-
man oluş turmak üzere ar ı  çözücüden eklenirse, 1 saniye sonra 1 eni 
uzaklıktaki çözücü içine göç eden özdek miktar ı  yayınım katsay ı smı  
verir. Bu aç ıklamalardan sürekli devinimde bulunan as ıltı  tanecik-
lerinin ortalama yol , uzunluğu (A) ile, yaymı m katsayı sı  (D)aras ında bir 
bağı ntı  bulunması  gerektiğ i kolayca anla şı lır. 

(2) 
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Ş ekil : 21 
Yay ınım, silindiri 

Brown devinimi kuram ına göre bu ba ğı ntı  aş ağı daki gibi verilir: 

D = A2  / 2t (3) 

Diğer yandan yay ın= hı zı , devinime kar şı  gösterilen sürtünme kuvveti 
(f) ile ters orant ıli olmalı dır: 

D = RT / Nf 	 (4) 

Sürtünme kuvveti f ise Stokes yasas ına göre, akmazlığı  yi olan bir or-
tamda yarı  çapı  r olan bir tanecik için: 

f = 6 ırl r 	 (5) 

olduğundan, yayını m katsayı sı  için: 

R 
D -= 	

RT 
 

N 6 Tcy) r 

bağı ntı sı  elde edilir, (1 denklemi 3 ve 6'dan ç ıkarı labilir). Bu ba ğı ntı lar 
küresel tanecik içeren e ş irilikte da ğı lım sistemleri için geçerlidir. Yay ınım 
katsayı sını  belirlemek için Ş ekil: 21'de gösterilen silindire deri ş imi ve 
tanecik büyüklü ğü bilinen asıltı  altta ve ar ı  çözücü üstte olmak üzere, 
iki ayrı  katman olu ş tumak üzere özenle konulur. Belirli zaman aral ık- 

(6) 
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larında ve çe ş itli yüksekliklerde görüngel renk ölçer (spektral kolorhnet-
re) ile as ı lti deri ş imi izlenir. 

Yayınım katsay ı sı  I. Fick yasas ından yararlanarak hesaplanabilir. 
Fick yasas ına göre dt süresince S kesitinden de /dx deri ş im düş ü ş ünde 

yapılan dn özdek miktar ı , D yayını m katsayı sına bağ l ıdır: 

dn 
= 	

de 
- D . S 

dt 	 dx 
(7) 

Eksi iş areti, taneciklerin azalan deri ş im yönünde yayındığı nı  gösterir. 

Bu bağmtrdan hesaplanan D, denklem (6) da yerine konarak r ve.  N 

hesaplanabilir. Swedberg Alt ın taneciklerinin yar ı  çapı  r için bu yolla 
1,29 hesaplann ş tır ki, ultramikroskopla bu de ğ er 1,33 olarak ölçiilmü ş -
tür. N için (r = 1,33 m ıt kabul edilerek) asl ına çok yak ın olan 5,80 x 1023 

 değeri hesaplanm ış tır. Böylece denklem (6) n ın do ğruluğu kanı tlanmış tır. 

DİPTE TOPLANMA 

Bir dağı lım sistemi içinde bulunan tanecikler Brown devinimlerinin 
etkisiyle bulunduklar ı  oylum içinde düzgün olarak da ğı lmaya çalışı rlar. 

Ama her özdek ile ilgili sistem gibi yerçekiminin etkisi alt ında bulunurlar. 
Sıvı  veya gaz ortam ında da ğı lmış  bulunan tanecikler yer çekiminin et-
kisiyle yo ğunluklarına göre ya dipte toplan ır ya da yüzeye ç ıkarlar. 
Bu olaya Sedimantasyon denirse de dar anlamda dipte toplanmaya 
(sedimantasyon) denilmektedir. Yüzeye yükselme ğ e ise flotasyon veya 
kaymak bağ lama denir. Dağı lı m ortam ı  içinde da ğı ltı lmış  bulunan 
taneciklerin, yo ğunluğu, da ğı tı cı  ortamın yoğualuğunclan daha büyük-
oe tanecikler dipte toplan ırlar, daha küçükse yüzeye yükselirler. 
Düzgün dağı lımın, Ş ekil: 21 de görüldü ğü gibi, de ğ iş mesi bir derisini 
düşmesine neden olur ve bu da yay ınımla giderilmeye çal ışı lır. Veri-
len bir zaman aral ığı nda birim alandan a ş ağı ya do ğ ru dü ş en tanecilkerin 
miktarı , daha yüksek deri ş im nedeniyle a ş ağı dan yukarıya doğru yayı -
nan tanecik miktarına e ş it olunca dipte toplanma (sedimantasyon) den-
gesi kurulur. Yüksekliğ e bağ lı  olarak taneciklerin nas ıl dağı ldığı , Ş ekil: 
22'de görülen durumda tasarlan ır. Dipte toplan ına dengesine en iyi 
Dünya Atmosferi örnek olarak verilebilir. 

Bir sı vı  içinde da ğı lmış  bulunan taneci ğ in yarıçap ı , r, yoğunluğu 
çöziieünün yo ğunluğu p, yer çekimi ivmesi g ve sıvı  içinde dü ş en 

tanecik küre biçiminde ise bu taneci ğe etkiyen yer çekimi kuvveti f,: 
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Ş ekil : 22 

Bir gaz veya s ıvı  içinde yüzen tauecikler 

(Dibe inme dengesi) 

fi  = 4  / 3  TC T' (P — Po) g 
	

(8) 

dir. Bu kuvvetin etkisiyle h ı zını  artt ırarak bir ortam içinde dü ş en bir 

taneciğe, ortam sürtiinme kuvveti ile h ı zı  arttıkça daha da büyümek 
üzere, kar şı  koyar. Sıvı  içinde devinen küresel bir taneci ğ in düş me 

(sedimantasyon) h ız ı  u ise, sıvının siirtiinme kuvveti f2, Stokes yasa-
sına göre: 

= 6 rcl r u 	 (9) 

bağmtı sı  ile verilmiş tir. s ıvının akmazlığ un gösterir. f, sabit ve f2  dü ş en 
°ismin hı z ı  ile değ iş tiğ inden, f, = f, olunca art ık hızlandırı cı  bir kuvvet 

bulunmadığı ndan dü ş me hı zı  bir sınır (limit) de ğ erine eri ş ir ve bundan 
sonra düş me sabit bir uo  hı zı  ile olur. Denklem 8 ve 9 dan: 

4 /3 2: r 3  g (p — po) = 6 7r r u„ 	 (10) 

Ilo  sınır düşme h ı zı  için 

uo  = 2 

	

(P 	P°) g   r2 
	

(11) 

bağı ntı sı  bulunur. uo, 1.2  ile değ iş tiğ inden dü şme hı zı  tanecik çap ı l3ii- 
yüdükçe artar, bu nedenle kaba tanecikler kolayca kab ın dibinde top- 
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lanırlar. Kaba taneciklerin u o  hı z ı  oldukça duyarlı  belirlenebildiğ inden 
denklem (11) den tanecik çap ı  hesaplanabilir. Su içinde 20°C da ( ıl = 
0,01) gümü ş  kürelerin dü ş me hı zları  çizelge: 4'de gösterilmi ş tir. 

Ç İ ZELGE : 4 

Suda gümüş  kürelerin düşme hı zı  (Sedinıantasyon hı zı ) 

Çap (em) 
--, 

u. (em /saniye) 
zaman (1 cin dü ş me için geçen 

zaman, saniye olarak) 

1 200 000 0,000 005 
0,1 2 000 0,0 005 
0,01 20 0,05 
0,001 0,2 5 
0,0001 0,002 50 
0,000 01 0,00 002 50 000 (0.58 gün) 
0,000 001 0,0 000 002 	500 000 ( 58 gün) 

Çizelgeden görülece ğ i gibi yer çekimi etkisiyle as ıltı sal biiyükliikteki 
taneciklerin dü ş me h ı zı  çok küçüktür. Herhangi bir ula şı m akımı  bu 
hı zı  daha da küçültece ğ inden as ıltılar kab ın dibine çökmezler, ama ult-
rasantirfüjler kullan ılarak bu h ı z çok art ırılabilir. 

Örnek: Yo ğunluğu 2,6 ve çap ı  10 ,u olan bir kuvarts taneci ğ in oda 
sıcaklığı nda damı tık su içinde 50 em düş mesi için gereken zamanı  hesap-
laymı z. 

Ys ıl = 0,0100 poise g = 980 din 

12 	(P — Po) g rz 
u = — — 

t 	9 

50 	2 	(2,6 — 1) 980  
t 	9 	0,0100 
	  (5 X 10 4)2 =-- 8,71 X 10 -3  

5740 saniye =8,71 x 10-3  

t = 95,6 dakika. 

Ultrasantirfüj. Asıltı sal çözeltilerin dü ş me hı zını  artırabilmek için, 
çözelti santirfüjde döndürülerek etkiyen ivme büyütülür. Dü şme h ı zına 
ulaşı m akı mları  etkidiğ inden bunların giderilmesine çal ışı lır. İ çinde 
ulaşı m akımlarının giderildiğ i santirfüje Ultrasantirfüj denir. Bunu 
sağ lamak için ası ltılar ince düz kenarl ı  bir hücreye veya kapilere konul-
maktadı r. 

t — 
50 
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Ultrasantirfüjün dayand ığı  temel ilkeler a ş ağı da özetlenmiş tir: 

Incelenecek çözeltiyi içeren hücre bir rotor içine konularak yüksek 
merkezkaç kuvvetle h ı zla döndürülür. Tanecik ne denli a ğı r ise dipte 
toplanma o denli h ı zlı  olur. Düş me h ı zı  optik yöntemlerle izlenir. 
Adi santirfüjlerle (dakikadaki dönme say ı sı  2000-5000) yalnız kaba da-
ğı lı mlar ayr ı lı r, as ı lt ı sal tanecikler etkilenmezler. Oysa ultrasantirfüj-
lerle en küçük as ı ltı ların bile dipte toplanmalar ı  geni ş  ölçüde olanakhd ır. 
Yeni ultrasantirfüjlerde dakikada dönme say ı sı , 160 000'e kadar yüksel-
tilebilmiş tir. Bu halde merkezkaç kuvvet yerçekiminden 1 000 000 kez 
daha büyük olur. Santiifüjde yer çekimi ivmesi yerini merkezkaç ivme 

co2x alı r. Burada o aç ı sal dönme h ı zını  ve x cismin eksenden uzakl ığı nı  
gösterir. Ultrasantirfüjde ivme x uzakl ığı  ile de ğ i ş tiğ inden dü şme hı zı  
da de ğ iş ir. Birim merkezkaç alandaki dü şme h ı zına düşme (sediman-
tasyon) katsay ı sı  denir ve s ile gösterilir. Bu katsay ı  kı zın ivmeye (din 
olarak) bölünmesiyle bulunur. 

d x 
8 = 

0
2 

X 	 dt 	o2 
X 

(12) 

Bir taneci ğ in dü ş me hı z ı , bu taneci ğ in ortam içindeki devinimine 
karşı  gösterilen dirence ba ğ lı dır. Bu h ı z sürtünme kuvveti ile ters oran.- 
tı lı , molekül (m) (yani tanecik a ğı rlığı ) ve kaldırma faktörü ile do ğru 
orant ı lıdı r: 

m (P — Po) g  u = 
f p 

(13) 

Buradan dü ş me katsay ısı : 

s = u /g — m (P — Po)  
f p (14) 

bulunur.  P  —  P° çoğu kez (1 — V pc,) olarak verilir. V çözünen öz-
P 

değ in kısmi öz oylumunu gösterir. Buna göre (13) ve (14) denklemleri 
aş ağı daki gibi verilirler: 

m (1 — V po) g 
u = 	

f 

ve 

m (1 — N) 
s 

(15) 

(16)  
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(4 ve 16) denklemlerinden mol a ğı rlığı  M için: 

R T s 
M —  	 (17) 

(1 	90) D 

bağı nt ı sı  bulunur. 

• Ultrasantirfüjle yaln ız asılı  taneciklerinin büyüklü ğü değ il, çö-
zünmüş  küçük moleküler özdeklerin de (örne ğ in anorganik tuzlar ın) 
molekül ağı rlığı  belirlenebilir. 

Ağı r taneciklerin dü şme hı zı  hafif taneciklere oranla daha büyük 
olduğundan santirfüjle çokirilikte da ğı lım derecesi de belirlenebilir. 
E ş irilikte da ğı lmış  bir asıltının santirfüjlenmesinde optik olarak be-
lirlenen dibe toplanma s ınırı  keskin olarak bellidir, ( Ş ekil: 23 a). Oysa 
çokirilikte da ğı lmış  bir as ıltımn santirfüjlenmesinde tanecikler de ğ iş ik 
hı zlarla devindiklerinden s ınır keskin de ğ ildir, (Ş ekil: 23 b). Bu yoldan 
demir hodriksit, alt ın, kazein v.b. gibi as ıltıların çokirilikte da ğı lım 

oldukları  saptanmış tır. Birçok yumurta ak ı  asıltı ları  ve hemoglobin 
e ş irilikte dağı lı mlard ır. 

Şekil : 23 

Ultrasantirfiijde a) e ş irilikte, b) çokirilikte bir as ıllimn dibe inmesi 

Ultrasantirfüjle yap ı lan incelemeler birçok do ğ al asıltısal özdeklerin 
dev moleküllerden olu ş tuklarını  göstermiş tir. Örneğ in baz ı  yumurta akı  
özdeklerinde (süt albümini) M nin, 17600 büyiiklü ğünde dev molekül-
lerden (MO, = 32 oldu ğuna göre) olu ş tuğu anla şı lmış tı r. 

Kazein çözeltisinin taneciklerinde M, 10 000-380 000 e kadar de ğ iş -

mektedir. Jelatin çözeltisi de çok de ğ iş ik (10 000-100 000) büyüklükte 
tanecikler içermektedir. Özellikle ni ş asta as ı ltı ları , çok farkl ı  da ğı lım 
göstermektedir: Genel olarak M, 50 000-4 x 10 6  arasında değ işmektedir. 
Glikojen as ıltı sının ortalama mol a ğı rlığı  1,5-4,5 x 106  olarak belirlen-
miş tir. 
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den 
2D 

A2  D = 
2t 

AZ  
t 

Örnek 1: 

Çap ı  0,2 /2 olan bir as ıltı  taneci ğ inin yoğunluğu 1,15 g /cm3  tür. Uy-
gun gelen varsayımı  veya yakla şı mı  yaparak taneci ğ in 0,2 mm devin-
mesi için geçen zaman ı  (a) yalnız yayını mı  göz önüne alarak ve (b) yay ı -
nımı  ihmal edip taneci ğ in yer çekimi alt ında dipte toplanmas ı  için geçen 
zamanı  hesaplayını z. Ortam olarak suyu ahn ı z., sı caklık 25°C dir. 

(a) Taneciğ in küresel oldu ğu kabul edilirse, Stokes yasas ına göre 
sürtünme kuvveti f, (5) b a :,,*ııı t ı sından : 

f = 67c r = 6 x 3,14 x 0,01 x 10-5  = 1,89 x 10-6 

 bulunur. Yaymı m katsay ı sı  D için (4) ba ğı nt ı sından: 

RT 	kT 	1,38x10-"x298 D — 	 =2,17 X 10-'cm 2  /sn 
Nf = f = 	1,89x10-6  

bulunur. Einstein tarafından verilen (3) ba ğı ntı sına göre: 

0,2 mm devinmesi için geçen zaman: 

	(0,02)2  
t 	 = 9,3 x 103  saniye 

2 x 2,17 x 10-8  

(b), (14) bağı ntı sına göre düşme hı z ı : 

s = u 	m (P —P o) 
g 	f 

 — = 

m = V p olduğundan 

4 TC 	(p 	po)  
3 = 

4 x 3,14 x (10-5 ) 3  (1,15 — 1) 
3 x 1,89 x 10-6  

Bulunur. 

dx 
s= 	g 

dt 

= 3,31 x 01-" 

u = 3,31 x 10-1° x 981 = 3,25 x 10-7  

Yer çekimi alt ında 0,2 mm düşmesi için geçen zaman t: 

dx 
u = dt 	 den 

(l4) 
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dx 	0, 
t = dt —  	

02
= 6 2 x 104  saniye 

	

u 	3,25 x 10-7 	' 

Örnek 2: 

Molekül a ğı rhğı  60000 ve yo ğunluğu 0,3 olan bir proteinin dü şme 
hı zı  sabiti 4 x 10-" saniyedir. Ortam ın yoğunluğu (ba ş lıca su) 1 dir 
ve sıcaklık 25 °C d ıT. (a) görünen ve Stokes yasas ı  sürtünme kuvvetini 
hesaplaymız. (b) Her iki de ğ er aras ındaki sapman ın olası lıkla neden ileri 
gelebilece ğini kısaca aç ıklayını z. 

(a) (16) ba ğı ntı sma göre dü şme hız ı  sabiti s: 

8 	m (1  — P.)  

dir. Burada V = 1,3 = 0,77 dir. 

f  = m (1 — V po) 	60000 (1-0,77)  

	

s 	 6,02 x 10" x 4 x 10-" = 5,72x10
-8g sn 

Stokes yasas ına göre: 

f = 6 7: r 

dir. Yarı  çapı  bulmak için taneei ğ in küresel olduğu kabul edilirse : 

v = 
4 
3 

TC r3  = V 
d 

	

m V 3 	60000 x 0,77 x 3 
4 7r 	6,02 x 10" x 4 x 3,14 

r = 2,63 x 10" em. 

f 	6 x 3,14 x 0,01 x 2,63 x 10-7  --- 4,92 x 10" g isn 

(b) Bu iki değer birbirine yak ın kabul edilebilir. Aradaki fark örne-
ğ in protein inolekülüniin küre biçimin.den sap ınasından ileri gelebilir. 

Örnek 3: 

25°C da düşme hı zı  katsayı sı  1 x 10-12  saniye ve yay ının' katsa-
yı sı  4 x 10-7  era2 /sn olan bir proteinin mol a ğı rlığı nı  hesaplaymız. 
Ortamın yoğunluğu 1,02 g /em' ve proteinin yo ğunluğu 1,3 g /em' tür. 

f 

= 1,85 x 10-2° em' 
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(17) ba ğı ntı sına göre mol ağı rhğı : 

M 	  
R T s 	8,31 x 10 7  x 298 x ,10-'2  

— 	 = 	  

	

(1 — V-  po) D 	
1
ı
3 

(1- -x 1,02) 4 x 10" 

M = 2,8 x 105  

Geçi ş im Basıncı  

Asıltı  çözeltilerinin geçi ş im basınc ı  küçüktür. Bunun daha iyi an-
laşı lması  için geçi ş im bas ıncına kı saca bir göz atmak yerinde olur. Çö-
zücü moleküllerini geçiren, ama çözünmü ş  özdeklerin moleküllerini 
geçirmeyen bir zar arac ı lığı yla bir çözelti çözücüye de ğmekte ise, ar ı  
çözücünün molekülleri zar aras ından çözelti içine geçerler. Bu olaya, 
yani bir çözelti ile doldurulmu ş  hücrede deri ş im düşüşü/le ters yönde 
çözücünün yarı  geçirici zardan geçmesine geçi ş im (oz ınoz) denir. 

Deri ş im fa.kını  ortadan kald ırmak için çözünmü ş  özde ğ in molekül-
leri de çözücü içine geçerek onu seyreltme yoluyla denge kurma e ğ ilimi 
gösterirler, ama zar arac ı lığı yla buna engel olunduğundan, çözücii, çözelti 
içine geçerek onu seyreltmek yoluyla denge kurma ğ a çalışı r. Çözücü, çö-
zelti içine do ğ ru yayındıkça çözeltinin bulundu ğu yanda durgun su (hid-
rostatik) bas ıncı  artar. Su bas ı ncının artması  çözücü moleküllerhin yeni-
den arı  çözücü içine geçme e ğ ilimini art ırı r ve geçiş ime neden olan bas ınca 
karşı  koymağ a çalışı r. Durgun su bas ıncı  geçiş imi önleyecek bir büyük-
lüğ e eriş ince denge kurulur. Zarm bir yan ında ar ı  çözücü bulunduğu za-
man zarın çözelti yanında geçi ş imi hemen hemen önleyecek büyüklük-
teki bu bas ınca çözeltinin geçi ş im (ozmotik) bas ıncı  denir. Ku şkusuz 
denge durumundaki bas ınç, çözeltinin ba ş langı çtaki geçi ş im basıncı  
değ ildir. Çünkü geçi ş im olay ı  sırasında çözelti seyrelmi ş tir. Denge duru-
munda çözeltinin deri ş imini karşı layan bas ınç, çözeltinin geçi ş im basın-
cıdır. Bu geçiş im basıncının büyüklüğü sıvı  sütununun h yüksekliğ inden 
(Ş ekil: 24) hesaplan ır, (çözücü yüzeyinden sonra k ı lcal borudaki yük-
seklik). 

Bilindiğ i gibi 7T ozmotik bas ıncı  ile (atmosfer olarak) C deri ş imi 
(g /litre) ve M çözünmü ş  özde ğ in mol ağı rlığı  arasında Van't Hoff'a göre 
a ş ağı daki ba ğı ntı  vard ır: 

C 
7: 	R T M 
	

(18) 

Buna göre ozmotik bas ınç s ı caklık ve deri ş imle doğ ru orant ıhdır. 
Sabit s ıcakhk ve sabit deri ş imde 77, mol ağı rlığı  ile ters orant ı lı dır. 
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Ş ekil : 24 

Geçi ş im basma" ölçülmesi 

Moleküller (tanecikler) ne denli büyükse, geçi ş im basına o denli küçük olur 
(sabit T ve C de). Dev molekül veya as ı ltı  çözeltileri taneciklerinin 
molekül ağglığı  büyük olduğundan, geçi ş im basınçları  çok küç.U. ktür. 
Bununla beraber son zamanlarda yap ılan araş tırmalarla bir kaç mili-
metrelik çok küçük bas ınçları  bile duyarl ı  olarak ölçecek yöntemler geli ş -
tirilmiş tir. Bu yolla çözü,nmü ş  özdeklerin molekül a ğı rlığı  belirlenebildi-
ğ inden çok önemlidir. Çe ş itli sıvı  sevmez as ı ltı lann tanecik büyüklü ğü 
ultramikroskop, elektronmikroskobu veya X- ışı nlan ile belirlenebildik-
leri halde, sıvı  sever taneciklerinin a ğı rliğı  veya molekül a ğı rlığı  baş lıca 
ultrasantirfüj veya geçi ş im basıncı  ile saptanabilmektedir. 

Bu yöntemin sakıncas ı  çokirilikteki dağı lım sistemleri için de an-
cak ortalama tanecik a ğı rlığı  verebilmesindedir. 

Tek bir taneci ğ in molekül ağı rlığı  m ise, bir mol N tanecik içerdiğ in-
den M = N. m dir. Oysa C gramdan tanecik bulunaca ğmdan: C = n. m 
olur. Denklem 18'de bu ba ğı ntılar yerine konursa: 

n m 
— R T = R T 	 N m 	 N 

(19) 
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bağı ntı s ı  elde edilir. Buna göre geçi ş im bas ınc ı , tanecik say ı sı  ile oran-
t ı lı dır. Bu nedenle ölçülen ozmotik bas ınçtan tanecik say ı sı  ve büyük-
lüğü hesaplanır. Bu ölçülerde as ı ltı lar elektrolit veya di ğer yabanc ı  öz-
deklerden özenle temizlenm ış  olmalı dır. Bu yap ı lmazsa ölçülen geçi ş ini 
basıncıııı n bir kı sm ı  içinde kalm ış  olan elektrolitten ileri gelir. 

Örnek 1: 

Bir litre aseton içinde 1 g nitrosellüloz içeren bir çözeltinin 27°C 
daki geçi ş im bas ıncı  0,56 X 10 -3  atmosferdir. Nitrosellülozun mol a ğı r-
lığı nı  hesaplaymı z. 

(18) ba ğı ntı sından: 

M = 
R T C 	0,08205 x 300,1 x 1 

7C 	 0,56 x 10' x 1 

M = 44000 gram 

Mol Ağı rlığı  

Bir sıvı  içinde as ı lı  bulunan as ıltı sal tanecikler çözünmü ş  moleküller 
gibi davrand ıklarından as ıltı sal sistemlerde geçi ş im basıncı , yayını m ve 

dipte toplanma ölçüleri, çözitt ımü ş  taneciklerin mol a ğı rlığı nı  hesapla-
mak için gereken nitelikleri verirler. Perrin, Hint sak ı zı  asıltısmın 6,06 
x 1023  taneci ğ inin yakla şı k olarak 33 000 ton a ğı rlığı nda olduğunu gös-
termi ş tir. Perrin en büyük sak ız taneciklerinin güneş  ışığı nda büyük 
merceklerle görülebildi ğ ine, bunların ideal gaz yasas ına uyduğuna ve bir 
mol gramının ağı rlığı nın 200 000 ton oldu ğuna iş aret etmektedir. Bunla-
rın kimyacı ların kullandığı  mol ağı rlığı  olmadığı  aç ıktır. As ılı  bulunan 
taneciklerin büyüklü ğü geniş  ölçüde değ iş ebilece ğ inden, dağı lmış  tane-
ciğ in büyüklüğüne bağ lı  olarak, özde ğ in herhangi bir mol a ğı rlığı na sahip 
olaca ğı  kolayca anla şı lı r°. Çe ş itli özdekler ayni mol a ğı rlığı nda da olabilir-
ler. Çünkü bir alt ın as ı ltı sının taneci ğ i, herhangi bir aluminyum taneci ğ i 
ağı rlığı nda olabilir. Diğer bir deyimle as ı lı  özdeklerin mol a ğı rlığı  kendine 
özgü bir büyüklük değ ildir, tanecik büyüklü ğü ile de ğ i ş ir. 
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VI. ASILTI OZELT/LERININ AKMAZLIKLARI 

Bundan önceki bölümde da ğı t ı lmış  taneciklerin devinimleri ve buna 
bağ lı  olan olaylar, da ğı tı cı  ortam ın devinimine ba ğ lı  olmaksı zın, ince-

lendi. Da ğı tı cı  ortam ın devinimi orada göz önüne alınmadı . Aslında, 
örne ğ in Brown devinimleri s ı rasında da ğı tı cı  ortam ın moleküllerixıin 
devinimsel erkeleri çarp ış ma ile dağı tı lmış  taneciklere ta şı nı r ve yayınım-
la yalnı z çöziiıı miiş  özdek de ğ il çözücü de yay ını". Da ğı tılmış  özdeğ in 
tanecik büyüklü ğünün çözücü taneciklerinin büyüklü ğü kadar olduğu 
kabul edilerek, çözüciiniin devinimi incelenirse da ğı tılmış  özdekler için 
geçerli olanlardan temelde farkl ı  olan yenilikler ortaya ç ıkmaz. Ama 
gaz veya s ıvı  sistemler bir d ış  kuvvetin etkisiyle devinim yapt ırıhrsa 
durum tamamen farklı dır. Örne ğ in dik bir borudan bir s ıvı  aş ağı  doğ ru 
akı tıhrsa akış  hı zı  borunun her yan ında aynı  değ ildir. Boruya bitiş ik 
ilk katman hemen hemen devinimsizdir. Buna yak ın ikinci bir katman 
küçük bir h ı zla a ş ağı  do ğ ru akarken, ona biti ş ik tasarlanan üçüncü kat-
man daha h ı zlı  devinir ve bu s ıvını n sonsuz ince küçük katmanlar gibi 
boru içinde aktığı  kabul edilirse, borunun kenar ına dik x do ğ rultusundan 

du 
ortas ı na doğ ru gidildikçe akış  hı zı  	 dx kadar artar. 	 

ud , 
dx e ak

ış  dü-

şüşü veya hız düşüş ü de denir. Birbirine de ğmekte olan bu katmanlar 
birbirlerine kar şı  çe ş itli hızlarla devinirken de ğme yüzeylerinde olu ş an 
iç sürtünme kuvveti dolayı sıyle birbirlerinin devinim h ı zını  değ iş tirirler. 

Ş ekil: 25'de Newton'a göre bir s ıvının katmanl ı  akışı  canlandı rı l-
mağ a çal ışı lmış tır. Yüzeye biti ş ik olan katman devinimsizdir, onu izle-
yen katmanlar ın hı zı , sabit yüzeye dik olan x uzaklığı  büyüdükçe artar. 

Newton'a göre, birbirlerine ko şut iki sıvı  katman aras ında etkiyen 
iç sürtünme kuvveti f, bu katmanlar aras ındaki de ğme yüzeyinin büyük- 

du  
lüğü S ve bu katmanlar aras ındaki hı z dü ş üş ü 	ile orant ı lı dı r. 

dx 
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Ş ekil : 25 

Newtou'a göre bir sıvnun katmanl ı  deviniminden akma ı lığı n tan ımına yarayan şekil: u, kat- 

alanları n, 3c, sıvnun akışı na dik yön; f, sürtünme kuvveti; S, katman yüzeyi 

du 
f 	A S 	 (1) 

dx 

f sürtünme kuvveti de ğ iş ebilir, ama orant ı  katsay ı sı  olan A akan sıvının 
özelliğ ine bağ lı  de ğ iş miyen bir katsay ı dır ve akmazl ık katsay ıs ı  (visko-
zite katsay ı sı) denir. Yani ı  her s ıvının iç sürtiinmesini belirtir. 

dxE ğer aynı  S ve ayni dx de farkl ı  çözeltiler birbirleri ile kar şı la ş - 

tı rıhrsa sürtünme kuvveti f her s ıvının akmazl ık katsay ı sı  )1 a göre de- 

(1) denkleminden yararlanarak akmazl ık katsayısı  a ş ağı daki gibi 
verilebilir: 

f 	din. 
71 = 	 == 	 

du 	cm2  cm = din. em 2 . sn. = Poise 	(2) 
S 

dx 	sn cm 
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O halde akmazhk katsay ı sı  sabit yüzeyden 1 cm uzakta bulunan 1 cm 2 
 lik bir sıvı  yüzeyine saniyede bir cm h ı zla devinim yapt ıran bir dinlik 

kuvvettir. Genelle ş tirerek, aralar ında 1 em arahk bulunan iki geni ş  sıv ı  
katmanından birini, diğerine kar şı  1 cm /sn lik bir hızla çekmek için san-
timetre kare ba şı na din olarak uygulanmas ı  gereken kuvvete akmazhk 
(viskozite) denir. Akmazhk birimi poise'd ır. (1 poise = i din.cm-2. sn). 
Uygulamada poise'in 1 /100'i olan santipoise kullan ı lır. Suyun 20°C daki 
akmazh ğı  1,00 santipoise'd ır. Genel olarak akmazl ık akmağa, karşı  gös-
terilen direnç olarak tan ımlandığı na göre akmazhk katsay ı sı  küçük olan 
sıvı lar kolay akarlar ve bunlara akış kanlar denir. Tersine akmazhk kat-
sayı s ı  büyük olan s ıvı lar güç akarlar, böyle s ıvılara akmaz (viskoz) veya 
yapış kan, denir. Gazlar ın akmazl ığı  sıvı lardan önemli miktarda küçük-
tür. 

Sıviların iç siirtünmesini belirtmek üzere akıcı lık katsay ısı  1 N da 
kullanı lır A k ı cı hk katsay ı s ı  bir sıvnun kolay ak ı cı lığı nın bir ölçüsüdür. 

Akmazlık ölçme yöntemleri 

Ası ltı  çözeltilerinin akmazhklar ı  çe ş itli deneysel yöntemlerle  ölçüle- 
bilir. Bunlardan özellikle üçü önemlidir: 

1) Bir sivilin' akmazli ğı  bir kı lcal boru aras ından akıt ı larak, 

2) Silindiriksel aygıtın içinde döndürülerek, 

3) Bir kürenin söz konusu s ıvı  içinde dü ş me h ı zı  ölçülerek buluna-
bilir. 

1) Kapiler akmazhk yöntemi 

Uzunluğu 1 ve yarı  çapı  r olan bir k ı lcal borudan ak ıcıhğı  71 olan 
bir s ı vı  P basıncı  ile t zaman akarsa, akan sivilin' V oylumu için Poi-
seuille tarafından: 

V — 
8 1 7) 

bağ' ıntı sı  verilmiş tir. Bu bağı ntı dan diğer nicelikler bilinirse hesapla-
nabilir: 

n t r4 p 

8 V 1 
(4) 

Kı lcal bir boru aras ından akıtı larak bir çözeltinin akmazlığı nın belir-
lenmesi için Ş ekil: 26'da görülen Ostwald akmazhk ölçeri (Ostwal viskozi- 

7C t r4 P 
(3) 
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metresi) kullan ılır. Bunun için belirli oylumda çözelti bir pipetle B k ı s-
mırı a konur. Sonra s ıvı  A kı smına M i ş aretine kadar çekilir. M i ş aretin-

den sonra s ıvının akmağ a bırakıldığı  anda süre ölçer (kronometre) ça-
h ş tırıhr . ve  N den son sıvı  geçerken durdurulur. Ayni i ş lem çözücü ile 

Ş ekil : 26 

Ostwalt akmazl ık ölçeri 

yinelenerek ayni oylumdaki çözüeünün ne kadar zamanda akt ığı  sapta-
nır. çözücü ve as ı ltının akış  süreleri ayni aygitla belirlendi ğ inden (4) 
denkleminde 1, V ve r sabit kalırlar. Bir Ostwald akmazhk ölçerini de-
vindirici kuvvet bir s ıvı  sütununun yapt ığı  bas ınçtan (p h g) ilerigeldi ğ i 
için, sıvı ların yoğunlukları  da (p) bilinmelidir. Akmazl ık ölçerde her ölçü 
için sıvı  ayni yüksekliğe çekildiğ inden 11 aynıdır ve bas ınç iki sıvının 
yoğunluklarına bağhdır. O halde yo ğunluğa bağ lı  olmak ve sabitlerin 
hepsini birle ş tirmek üzere (4) denklemi a ş ağı daki basit biçimi al ır: 

	

=Kpt 
	

(5) 

Kapiler aras ından yoğunluğu p, olan as ı ltı  t saniyede; yo ğunluğu pc, 
olan arı  çözücü to  saniyede akarsa: 

P1 t ı  

	

71ba' 	
.1)1 	___ 

	

g 	)70 	Po to 

bağı ntı sı  elde edilir As ı ltmın akmazlığı nın çözücürnin akmazl ığı na 
oranına özgü/ akmazlık denir ve Yl bağ  ile gösterilir. Salt akmazhklarm 
belirlenmesi güç oldu ğundan ço ğu kez ba ğı l akmazhklar belirlenir. 

(6) 
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Ası ltıların seyreltik olduğu halde p ile po  aras ındaki fark ihmal edilebile-
ceğ inden, bar yalnı z ak ış  sürelerinin oran ına e ş it olur: 

7)pa ğ  = l ı  Ito 	 (7 ) 

ÇÖzünen özdeğ in neden olduğu ak ııuazlık yükselmesine öz (spesifik) 

akmazl ık denir. Yani: 

tl  — ta  
7hı z   = 	 (8) t, 

Çizelge: 6'da baz ı  as ı ltı ların akmazlıkları  bir araya toplanm ış tı r. 
Görüldüğü gibi Fe (OH), in akmazl ığı  en küçüktür. (Ag ve As 2S3  asıltı -
larmın akmazlıkları  hemen hemen ayni büyüklüktedir). Yani s ıvı  sevmez 
ası ltıların akmazlıkları  kiiçüktiir. Di ğer üç s ıvı  sever asıltının akmazlik-
lar ı  karşı laş tırı lırsa albumin ve glikojen as ıltı sının oldukça küçük ak-
mazl ıkta, buna karşı n jelatinin büyük bir akmazl ıkta olduklar ı  görülür. 

Bu son 3 s ıvı  sevmez albumin ve glikojen küresel, jelatin ise uzun 
asıltı dır. Bu örnekten de anla şı laca ğı  üzere akmazlik ba ş lı ca asıltı  tane-
ciklerinin biçimine ba ğ lıdı r.. Incelenen küresel as ıltı ların akmazliklarmın 
biraz farkl ı  olması  sıvı  sarılmalarının aynı  olmamasından ileri gelir. 
Örneğ in glikojen molekülü albumine k ıyasla daha kabar ık bir yap ıdadır. 
Kabar ık yapın taneciklerin s ıkı  yap ın olanlara oranla çözücü ile daha 
büyük bir değme yüzeyleri vard ır. Aynı  nedenle telsel yap ı da olanlar 
yuvarlak taneciklerden daha kuvvetle s ı vıyla sarıhrlar. 

Burada ş unu da belirtmek yerinde olurki, jelatinin di ğ er uzun as ı l-
tılara oranla akmazl ığı  daha_ küçiiktür. Örne ğ in % 0,5'lik kauçuk çö-
zeltisi asıltı  de ğ il bir jeldir. % 0,1'lik çe ş itli nitrosellüloz çözeltilerinin öz 
akmazhkları  0,6 ile 26 aras ında değ iş ir. Bunlarda jelatine oranla daha 
birbirine girmi ş  bir molekül biçimi akınazhktan sorumlu olmal ıdı r. 

Çİ ZELGE : 6 

Bam asiltdann akmazhklan -( 0  — 80,0 saniye 

Demir hidroksit Albumin Glikojen Jelatin 

%O ,5 %O ,5 %1 ,0 %O ,5 %1 ,0 %O ,5 %1 ,0 
t, (saniye) 80 ,8 82 ,4 84 ,6 83 ,3 86 ,4 110 ,2 156 ,6 

bağ  1 ,010 1 ,030 1 ,057 1 ,040 1 ,080 1 ,377 1 ,957 

7löz 0 ,010 0 ,030 0 ,057 0 ,040 0 ,080 0 ,377 0 ,957 

Döner silindir akmazl ık ölçeri 

İ lk kez M. Couette (1890) tarafından verilen ve Ş ekil: 27'de gös-
terilmiş  olan düzenekte d ış ta bulunan A silindiri içine akmazl ığı  ölçüle- 
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Ş ekil : 27 

Döner silindir akmazl ık ölçeri 

cek olan as ıltı  doldurulmu ş tur ve bir motor arac ı lığı yla çeş itli hızlarda 
bu silindir döndürülmektedir. İçteki B silindiri (merkezler ayni) bir ger-
me teli arac ı lığı yla çözdü içine as ılmış tır. Dış  silindir döndükçe s ıvı  da 
devinime geçecek ve iç silindiri, as ılı  teli burarak belirli bir aç ı  kadar 
döndürmeye çah ş acaktır. Bu dönü ş  S aynası  yardımıyla bir skala üze-
rinde okunur. Denge halinde teli burmak için gerekli kuvvet, 
sürtünme kuvvetine e ş it olmalı dır. 

İç silindirin dönme aç ı sı  9 ile gösterilir ve döner akmazhk ölçeri ile 
akmazhk belirlenmesi için a ş ağı daki ba ğı ntı  verilir: 

k cp 
(9) 
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Burada k telin özelliklerine ve silindirlerin büyüklü ğüne bağ lı  bir sa-

bittir. Bu denklemde k yel sabit olduklar ına göre dönme aç ı sı  9, açı sal 

hız 6) ile orant ı lı  olmalı  ve 9 , 6) ya kar şı  çizgeye geçirilirse ba ş langı çtan 

geçen bir do ğ ru elde edilmelidir. 

Çok deriş ik olmayan küresel kolloitlerle, çok seyrettik uzun kolloit-
lerde bu durum, Ş ekil: 28 I e ğ risinde görüldü ğü gibi, hemen hemen ger-

çeklenir, ama oldukça deri ş ik olan uzun asıltılarda sapmalar görülür, 
(e ğri II). 

Ş ekil : 28 
Döner silindir akmazl ık ölçerinde dönme aç ı s ı  9 nin açısal hız co ile bağ lı lığı  

3) Bir kürenin bir sıvı  içindeki düşme hızı  ölçülerek akmazl ık be-
lirlemek de olanaklıdır. 

Kiirenin bir sıvı  içinde dü şme hı zı n ı  belirlemek için Sekil:29'da göste-
rilen aygıttan yararlan ı lır. Söz konusu s ıvı  A içine doldurulur (yoğunluğu 
p i)• Çap ı  (r) ve yo ğunluğu (p) bilinen bir kürenin a dan b i ş aretine kadar 
düşme zamanı  t l  bir süre ölçer yard ımı  ile saptanı r. Ayni A kab ı  içine bir 
kez de çözücii (yo ğunluğu po) doldurularak to  düş me zaman ı  ölçülür. 

Bundan önceki bölümde dü şme hı zı  için verilen denklem (V. 11) den 
akmazlık için: 

2 r2  — po) g — 	
9 u 

bağı ntı sı  bulunur. u yerine 1 /t konarak çözelti ve çözüeü içici yaz ı lan 
denklemler birbirine oranlan ırsa ba ğı l akmazlık 
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Ş ekil : 29 

Düşen kiire akmazl ık ölçeri 

7/ba ğ  
"Yh 	= 	(P 	P1) t ı   
710 	 Po) to 

bağı ntı sı  elde edilir. 

Akmazlık s ıcakhkla ye ğ inlikle değ iş ir ve say ı larda s ı caklık yüksel-

dikçe düş er. Bu nedenle akmazl ık ölçüleri termostat içinde sabit s ıcak-
lıkt a yap ı lmalı dı r. 

Sıvı larda akmazlığ m sı caklığı n yükselmesiyle azalmas ı  moleküllerin 
devinimleriyle açıklanır Sıcaklık yükseldikçe moleküllerin h ı zı  arttığı n-

dan bir katmandan di ğer katman içine geçi ş  ve dolay ı sıyle deyinim üze-
rine etki de büyür. Baz ı  sıvı ların çe ş itli sıcakhklardaki akmazhklar ı  çi-

zelge: 7'de gösterilmi ş tir. 

Ç İ ZELGE : 7 

Bazı  sıvılann çe ş itli sı caklıklarda akmazhklar ı  (poise) 

O° 25° 50° 75 ,C 

Su 0 ,01793 O ,00895 0 ,00549 0 ,00380 
Etil alkol O ,0179 O 0109 O ,00698 — 
Benzen O ,0090 0 :00 61 O ,0044 — 

Bas ıncın artmasıyla akmazl ık da artar. 
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Akmazlık ile deriş im arasındaki bağı nt ı  

As ı ltı lar ın akmazhklarının deri ş ime nası l bağ li olduğu çok .önemli-
dir. Yukarıda iş aret edildi ğ i üzere akmazl ık her sıvıyı  özgü bir sabittir. 
Örne ğ in bir Ag asıltı sı  akmazlığı  sabit s ıcakhkta çe ş itli kılcal akmazhk 
ölçerleriyle ölçüldüğünde ayn ı  bulunur, ama asıltı  seyreltilirse ba şka bir 

değ er elde edilir. Deri ş imle akmazlık arasındaki ba ğı ntı  A. Einstein ta-
rafından verilmi ş tir: 

'Yba ğ  = 1  + 2,5 	 (12) 

Burada (1), çözünmü ş  veya da ğı tılmış  özde ğ in 1 ml çözelti içindeki 
toplu oylumunu göstermektedir. Bu ba ğı ntı  taneciklerin kat ı  küresel 

biçimde ve çözücü moleküllerine göre çok büyük olduklar ı  varsayılarak 
çıkarı lmış tır. Bu ba ğı ntıya göre bir küresel as ı ltının bağı l akmazlığı , 

dağı tı lmış  özde ğ in deri ş imiyle artar. Bu ba ğı nt ı , deney sonuçlar ına uy-
maktad ı r. 

Çizelge 8. Baz ı  polimer - çözücü sistemleri için K ve an ın de ğ erleri. 

Sistem (25 °C) K /m3 Kg- ' 

Aseton içinde sellüloz asetat 1,49 x 10 -5  0,82 

Toluen içinde polisitren 3,70 x 10 -5  0,62 

Benzeri içinde polimetilmetakrilat 0,94 x 10-5  0,76 

Siklo hekzan içinde polivinil klorür 0,11 x 10 -5  1,0 

H. Staudinger, polimerlerin molekül a ğnhkları  (M) ve deriş imleri 

(C) ile, öz akmazhk (rh,z) aras ında a ş ağı daki bağı ntıyı  vermiş tir: 

%z =KMC 

Bu ba ğı ntı  bugün biraz de ğ iş tirilerek: 

rl öz  = K Ma C 	 (13) 

olarak verilmektedir. Yani öz akmazhk molekül a ğı rlığı  ile çizgisel olarak 
değ il, üstel olarak değ iş mektedir. Genel olarak a, s ıfır ile iki aras ında, 
polimer taneciklerinin biçimine göre de ğ işmektedir. Çözeltinin deri ş imi 
(C), genel olarak 100 gr çözelti içinde çözünmü ş , polimer miktar ı  (gram) 
olarak verilir. 

K, polimerin türüne çöziieüye ve s ıcakhğ a bağ lı  bir sabittir. Özel-
likle b oz  /C oranı  önemlidir. C s ı fıra yakla şı rken bu oran ın aldığı  sınır 
değ erine özünlü (intrinsik) akmazlık [rj  ] denir. Buna göre (13) ba ğı ntı sı : 

[7) I = 	C = K Ma 	 (14) 
C --->" O 
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biçiminde yaz ılabilir, yani özürlü akmazhk polimerin molekül a ğı rlığı  
ile orant ı lı d ır. E ğer polimerin bir kaç ay ır ı mının molekül ağı rlığı  başka 
yöntemlerle belirlenebiliyorsa, K ve oc (14) ba ğı ntı sından yararlan ı larak 
bulunabilece ğ inden akmazl ık ölçülerinden M nin salt de ğ eri bulunabilir. 
özünlü akmazlık, /C de ğerleri C ye kar şı  çizgeye alınarak s ıfır deri-
ş imine uzat ı lı r, dış  de ğer bulma yoluyla belirlenir. Baz ı , polimer - çözü-
eü sistemleri için K ve a de ğ erleri çizelge 8'de gösterilmi ş tir. 

Örnekler: 1. Bir Ostwald akmazl ık ölçerinde 20°C de suyun akma 
süresi 1,52 dakika, yo ğunluğu 0,800 g /em' olan bir organik s ıvının aynı  
oylumdan akma süresi 2,25 dakikad ı r. 20 °C da s ı vının ba ğı l akmazh ğı nı  
hesaplayın ı z. 

p ı  t ı 	0,800  x 2,52 
rı  ba ğ  =

alo 	p ot s 	1X 1,52 

2,016 
L52 = 1,36 poise 

2. Yoğ unluğu 7,9 g /cm 3  ve çap ı  4 mm olan bir çelik bilyenin, yo 
ğunluğu 1,1 g /cm 3  olan bir yağ  aras ı ndan 1 m lik bir yükseklikten dü ş -
mesi için 55 saniye geçti ğ ine göre ya ğm akmazlığı nı  hesaplay-ını z. 

2  r2  (P — Po) g 	2 (0,2)2  (7,9 — 1,1) 980  
= 	9 u 1 

9 X 100  

29315  
= 32,6 poise. 

900 
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VII. YÜZEY GERILIM 

Bilindiğ i gibi moleküller birbirlerine yeterince yak ın bulundukları  
zaman Van der Waals kuvvetleriyle birbirlerini çekerler. S ıvı  içinde bulu-
nan bir molekül Ş ekil: 30'da gösterildiğ i gibi ortalama olarak bütün yön-
lerden ayni kuvvetle çekilir. Oysa s ıvının yüzeyinde bulunan bir molekül 
aş ağı  ve yanlara do ğ ru çekildiğ i halde bunu yukarıya do ğ ru çeken kuv-
vet çok zay ıftır (buhar ın etkisi çok azd ı r). Bunun sonucu olarak yüzey-
deki moleküller sıvı  içine doğ ru yüzeye dik' olarakçekilirler. S ıvı  yüzeyi 

bir gerilim alt ında bulunur ve bu, s ıvı  yüzeyinde her noktada ve her yön-
de aynı dır, buna yüzey gerilimi denir. Yüzey gerilimi santimetre ba şı na 
din olarak verilir. 

Ş ekil : 30 

S ıvı  içinde ve yüzeyinde bulunan moleküllerin di ğ er moleküller tarafından çekilmesi 

kuvvet y 
uzunluk 

din /cm 

Sıvı  yüzeyi geni ş eltilmek istenirse s ıvı  moleküllerini içerden s ıvı  yü-
zeyine ç ıkarmak için bu çekme kuvvetlerine kar şı  bir iş  yapmak gerekir. 
Sabit s ıcakhkta s ıvı  yüzeyini 1 cm2  geniş letmek için yapılmas ı  gereken 
bu iş e yüzey erkesi (enerjisi) denir: 
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Yüzey erkesi = 
 yüzey i ş i 

— erg /em 2  =din /em 
yüzey 

görüldüğü gibi yüzey erkesi ve yüzey gerilim matematikçe birbir-
lerine özde ş tirler. Yüzey geriliminin etkisiyle s ıv ı  olanaklı  olduğu ölçüde 
yüzeyini küçültme ğ e çalışı r. En küçük yüzey gösteren ş ekil küre olduğun-
dan, damlayan s ıvı  küresel bir ş ekil gösterir. 1 em' oylumunda yar ı çap ı  
r = 0,62 em olan bir kürenin yüzeyi 4, 836 em 2  olduğu halde, ayni oy-
lumdaki kenar ı  1 em olan bir küpün yüzeyi 6 em', bir tetraedirin (kenar ı  
2,04 cm) yüzeyi 7,2 em 2  dir. Büyük damlalarm ş ekli yüzey geriliminden 
başka kuvvetlerin etkisi alt ında bozulmuş tur. Büyük miktarda bulunan 
sıvılar, bulunduklar ı  kab ın biçimini ahrlar, bu gibi s ı v ı larm biçimleri 
üzerine yüzey gerilimi, ancak kab ın kenar ı ları  yakınında hafifçe etkir. 

Yüzey gerilimi yaln ı z s ı vı lar için söz konusu de ğ ildir. Benzer geri-
limler çe ş itli evreler aras ındaki bütün yüzeylerde vard ır. Bu durumda 
yüzeyler aras ı  gerilim veya yüzeyler aras ı  erke söz konusudr. Örne ğ in 
katı -sıvı , katı -gaz, s ı vı - gaz, sıvı -sıvı  yüzeyler aras ı  gerilimleri gibi. Yü-
zey gerilimi iki evrenin do ğ asına göre de ğ iş ir. Özel olarak belirtilmedikçe, 
sıvı -hava yüzey gerilimi söz konusudur. Bu durumda hava o s ıvının o 
sı caklıktaki buhar ı  ile doygundur. Yüzey gerilimi her özde ğ e özgü bir 
özelliktir. Hava yerine ba ş ka gazlar al ınırsa, ço ğu kez yüzey geriliminin 
büyüklüğü de ğ iş ir. 

Suyun yüzey gerilimi 20 °C da 72,8 dir. Yani 1 cm2  geniş liğ inde bir 
su yüzeyi elde etmek için 72,8 erglik erke gereklidir veya 1 cm geniş li-
ğ indeki bir su filimi 72,8 dinlik bir kuvvetle çekilir. 

Daha geniş  bir yüzey ((o) elde etmek için gerekli yüzey i ş i (A): 

A =yw 

dır. Yani i ş , yüzey geni ş liğ i ile orant ı lı dır ve ()rant' katsay ı sı  y dir. Ta-
necikler küçüldükçe yüzey geni ş lediğ inden as ıltı  kimyasında yüzey i ş i 
çok önemlidir. 

Yüzey gerilimini ölçme yöntemleri 

Yüzey gerilimini ölçmek için çe ş itli yöntemler vard ır. Örne ğ in özel 
bir cam ayg ıttan damlat ı lan damlalarm a ğı rlığı nda'', say ı sından yüzey 
gerilim belirlendi ğ i gibi, kı lcal bir boruda yükselen s ıvı  yüksekliğ inden 
yararlan ılarak yüzey gerilim belirlen.ebilir. 

Halka yöntemi. Bir sıvı  yüzeyini geniş letmek için i ş  yapmak ge-
rekti ğ inden, daha geni ş  bir yüzey oluş turan her kuvvete kar şı  sıvı  yü- 
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neyi bir çekme kuvveti ile kar şı  koyar. Bu çekme s ıvı  yüzeyine konulan 
temiz bir tel halka ile ölçülebilir. 

Tel halka s ıvı  yüzeyine yapışı r ve yukar ı  kaldırı lırken s ıvıyı  da be-
raber kald ı rı r. Ş ekil: 31'de bir tel halka ile yukar ı  doğ ru çekilen bir s ıvı  
yüzeyi biçiminin kesiti görülmektedir. Tel üzerine uygulanan çekme, 
halkanın iç ve d ış  kı sımlarındaki iki sı vı  yüzeyinin aş ağı  doğru çekmesi 
ile karşı laaı r. 

Ş ekil : 31 
Bir tel halka ile yukar ı  doğ ru çekilen bir s ıvı  yüzeyinin görünüşü 

Yukarda söz konusu edilen halka yöntemine göre yüzey gerilimini 
ölçmek için, terazinin bir kolu bu halka olmak üzere duyarl ı  bir terazi 
yap ı lır. Terazinin diğer kefesine gittikçe artmak üzere s ı vı  halkası  ko-
puncaya de ğ in ağı rlıklar konur. Denge halinde: 

m g = 2 (2 TC r ) 

olmalı dır. r halkan ın yarı  çap ını  göstermektedir Buradan: 

y = m gi 4 ır r 	 (2) 

bulunur. Denklem ayrı ca bir F katsay ı sı  ile düzeltilmelidir. F, ba ş lica 
telin yarçap ına, kahnlığı na ve yap ı ldığı  özde ğe bağ lıdır. 

Kı lcal boru yöntemi. K ılcal boruda s ıvı  yüksekli ğ i ölçülerek yüzey 
gerilimi belirlemek en önemli ve güvenilir yöntemlerden biridir. Bu 
yöntemin dayandığı  temel, yüzey gerilimi belirlenecek bir s ıvı  içine bir 
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kı lcal boru dald ı rı ldığı  zaman. ;  çoğu sı v ılarda, sıvı nı n kı lcal boru içinde 
yükselmesidir. Bu yükselme ancak s ı v ı  cam ı  ı slatıyorsa olanaklı dı r, yani 
s ı vı  cama yap ışı r. Bu halde s ıvını n yüzeyi iç bükeydir (konkav). S ıvını n 
yüksekli ğ i h, kı lcal boru çap ın ı (' küçülmesiyle artar. E ğ er sıvı  camı  ı slat-
mazsa, örne ğ in cıva gibi, kı lcal boru içindeki s ıvı  düzeci dış taki s ıvı  dü-
zecinin alt ı na düş er, yani, kapilerde alçahr. Bu balde yüzey d ış  bükeydir, 

(konveks). Bu olay yüzey gerilimi ile aç ıklanır. S ı vı  önce temiz kapiler 
borunun içini ı slat ı r ve geni ş  bir yüzey olu ş turur ( ş ekil 32'de noktah 
eğ ri), ama s ı vı  hemen k ı lcal boru içinde en küçük bir yüzey yapmak 
üzere yükselir. Böylece s ıvı  geni ş  bir yüzey olu ş turmak için gerekli yüzey 
erkesini küçült ıniiş  olur. Yüzey gerilim s ıvının a ğı rlığı  ile dengeye gelin-
ceye de ğ in sıvı  h yüksekli ğ ine yükselir. K ılcal borunun yarı  çapı  r ve 
sıvının kı lcal boruya de ğme aç ı sı  0 ise kılcal borunun çevresi boyunca 
yüzey gerilim, 2 ir r y cos O ya e ş ittir. 

Ş ekil : 32 

Kılcal bir boruda bir s ıvının yükseli ş i 

Sıvının yoğunluğu p ise a ş ağı  doğ ru etkiyen yer çekimi kuvveti, 
7:r2  h p g dir. Denge halinde bu iki kuvvet birbirine e ş it olmandı r: 

2 ıs r y . cos0 = ırr2 hpg 

veya 

rhpg  
Y — 2 cos 
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bağı nt ı sı  bulunur. Ş ekilde s ıvının yüksekliğ i h ile gösterilmi ş tir. Adi 
çalış malarda s ıvı  yüzeyinden Uca' borudaki s ıvı  yüzeyine de ğ in olan 
yükseklik alını r, ama duyarl ı  çalış malarda buna iç bükeylik çap ının 
üçte biri eklenmelidir. 

İ çinde su da bulunmak üzere, birçok s ıvılar için de ğme aç ı sı  çok kü-
çük yakla şı k sıfır ve dolay ı sıyle cos O uygulamada 1 kabul edilece ğ in-
den yüzey gerilimi için: 

rhpg  
Y — 2 

ba ğı ntı s ı  verilebilir. 

Örnek: Yar ı  çap ı  0,105 mm olan bir k ı lcal boru, yo ğunluğu 0,80 
g /em' olan bir s ıvı  içine daldırı ldığı nda s ıvı  kı lcal boru içinde 6,25 em 
yükseldiğ ine göre sıvını n yüzey gerilimini hesaplaym ı z. 

rhpg  __ 	0,0105 x 6,25 x 0,80 x 980  
— 2 	 2 

.= 25,8 din /cm. 

Damla sayısından yüzey gerilimi belirlenmesi. Bu yöntem damla 
biçiminde bir sıvı  yüzeyinin olu ş mas ı  için gerekli i ş in belirlenmesine 
dayanır. Bunun için Ş ekil: 33'de görülen stalag ınometreler kullanıhr. 
Stalagmometreye çekilen s ıvı  özgürce damlamaya b ırakıhr ve ayni oy-
lumdaki s ıvı dan kaç' damla olu ş tuğu say ı lı r. Yüzey gerilimi bilinmeyen 
s ıvının yüzey gerilimi kar şı la ş tırma ile bulunur. Kar şı la ş tırma için ço ğu 
kez dam ı t ık su kullan ı lır. 

Ş ekil : 33 

Stalagmometre 

-- 25,8 
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Bir stalagmometrenin ucundaki s ıvı  damlas ı  iki kuvvetin etkisi alt ın-
dadı r, birisi damlanın a ğı rlığı  (m) ile orant ıh olan m g yer çekimi kuvveti, 
diğeri stalagmometrenin çevresi boyunca etkiyen yüzey gerilim kuvveti. 
Bu ikisi birbirine e ş it olursa dengededir, yer çekimi kuvveti yüzey geri-
lim kuvvetini a ş arsa damla dü ş er. Denge halinde: 

2Tcry =mg 	 (5) 

ba ğı ntı sı  geçerlidir. Kar şı la ş tırma için kullanı lan s ıvı , örne ğ in su, aynı  
stalagmometreden damlat ı ldığı nda : 

2 Tc r y 	' g 	 (6) 

bağı nt ı s ı  gerçeklenir. Her ikisinin oran ından: 

m 

nı ' = Y' 
	 (7) 

bulunur. Ayni oylumdaki damlalar say ıldığı ndan: 

n m = V p 
	

(8) 

n' nı ' = Vp' 
	

(9) 

olmalıdır. Yo ğunluklar 1 den çok farkl ı  olmayan seyreltik çözeltiler 
için: 

in 

n ' 
	 = ı  

m 
(10) 

olur ve buradan n in' = m' /m bulunur. Denklem (7) ile kar şı laş t ırarak: 

Y 	n' 	 Y 	 	 ve y 
n 	 n 

elde edilir. Kar şı laş t ı rma için kullanı lan sıvı nın deneyin yap ıldığı  s ı -
caklıktaki yüzey gerilimi y literatiirden al ınır. n ve n' de deneyle sap-
tandığı na göre denklem (11) den belirlenmesi gereken s ıvını n yüzey geri-
limi hesaplanır. Çizelge 9'da baz ı  arı  sıvaların yüzey gerilimleri veril- 
miş tir. 

Ç İ ZELGE : 9 

Baz ı  ar ı  sıvı lann yüzey gerilimleri 

Ozdek 
— — 

t°C Y 
—, 	— 	  

Ozdek t°C Y 

Etil alkol 22 22 ,3 
Hidrojen —252 ,6 2 ,12 Benzen 100 28 ,4 
Helyum —270 ,9 O ,3 Sodyum 90 520 
Oksijen —182 ,7 13 Cıva (bo ş luk) 20 469 
Amonyak —29 41 ,8 Cıva 100 452 ,0 
Oksijenli su +0,2 78 ,7 
Su +20 72 ,8 Demir 1500 950 

Y ' 
(11) 
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Suyun yüzey gerilimi s ı caklığı n artmasıyla hemen hemen çizgisel 
olarak azal ı r ve dönü ş ül (kritik) noktada (yakla şı k 4- 370°) s ıfır olur. 

Birçok deneylerle yüzey geriliminin ilgili özde ğ e özgü bir sabit ol-
du ğu kanı tlanmış tır. Çünkü yüzey gerilimi s ıvı  yüzeyinin biçimine ve 
büyüklüğüne bağ lı  değ ildir. Buna karşı n yüzeyde bulunan çok az mik-
tardaki yabanc ı  özdekler yüzey gerilimini çe ş itli biçimde ve ço ğu kez 
yeğ inlikle de ğ i ş tirirler. 

Yukarıda söz konusu edilen yöntemlerle yaln ız sıvıların de ğ il, aynı  
zamanda çözeltilerin de yüzey gerilimi belirlenebilir. 

Yüzeye tutma. Birçok deneyler bir çözeltide bir özde ğ in içteki de-
riş imi ile yüzeydeki deri ş iminin birbirinden farklı  olduğunu göstermiş tir. 
Yukarıda yüzey gerilimi için söylenilenlerden bunu açıklamak olanaklı -
dır. S ıvı  kendi yüzey erkesini küçültme ğ e çalışı r. Bu ise yaln ız yüzeyini 
küçültmekle de ğ il, eğ er çözünmü ş  özde ğ in moleküllerini yüzeye çekmek-
le yüzey gerilim kü,çiilüyorsa, çözünmü ş  özde ğ in molekülleri yüzeye çe-
kilerek de sa ğ lanır. Bu durumda çözünmü ş  özde ğ in deri ş imi artt ıkça 

yüzey erkesi küçülür. Tersine, yani çözünmü ş  özdek molekülleri yüzeye 
çekilmekle yüzey gerilim kikülmüyorsa, çözünmü ş  özdeğ in yüzeydeki 

deri ş imi için.dekinden daha küçüktür. Yüzey katman ındaki bu de ğ iş i-
me yüzeye tutma (yüzey adsorpsiyonu) denir. E ğer yüzeydeki içerde-
kinden daha büyükse artı  yüzeye tutma, tersine daha küçük ise eksi 

yüzeye tutmadan söz edilir. S ıvı  üzerindeki gaz evresi de yüzey katma-
nına etkiyebilir: yüzey gerilim küçülüyorsa gaz art ı  tutunur, ters 
durumda gaz yüzey katman ında ya tutunmaz veya çok az tutunur, s ıvı  
içindeki deri ş im yüzeyindekinden daha büyüktür. Moleküllerin içeri ve 
dış arı  doğ ru yay ınımları  süreye gerek gösterir. Bu nedenle çözücüye bir 
özdek eklemekle yüzey gerilim de ıigesi hemen kurulmaz. Art ı  yüzeye 
tutunmada moleküllerin yüzeye yay ınım ı  ve orada olanakl ı  olan yönü 
almas ı  uzun süreye gerek gösterir. 

Suyun yüzey gerilimi üzerine çe ş itli yüzey etkin özdeklerin etkisi 

Yüzey katman ındaki olaylar ı  yakından inceleyen Gibbs'e göre, çö-
zünmü ş  özde ğ in çok az bir miktar ı  olası lıkla yüzey gerilimini ye ğ in-
likle düşürür, ama ye ğ inlikle yükseltemez. Yukar ı da söylenilenlerden bu 
yasanın anlaşı lması  kolayla şı r: Çözünen özdek yüzeye tutunursa yüzey 
gerilim küçülür, bunun için de çok az miktar yeter. Çünkü yüzey kat-
manı  ince olduğundan az miktarda özde ğ in bu katman içinde çözünnı esi 
deri ş imini yükseltir. Oysa yüzey gerilimi art ıran özdekler için durum 
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başkadır: Burada yüzey katman ı ndaki deri ş im çözelti içindekine oranla 
daha kiiçiiktür, (eksi tutma). Yüzey katmatundaki deri ş imi yükselte-
bilmek için (yüzey geriliminin artmas ı  için) bütün oylumdaki çözeltinin 
deriş emini artırmak gerekir. Bunun için de birineiye oranla çok miktar-
da özdek gerekir. 

Bir çözelti yüzeyinde birim yüzey ba şı na çözünmü ş  özde ğin aşı r ı  
deriş emi q için Gibbs tarafından: 

C 	d  • 
q = 	RT 	d c 

(12) 

d  
bağı nt ı sı  verilmiş tir. Burada 

d 	
yüzey 	 deri ş imle 

e 

mini  ve C çözeltinin deri ş imini gösterir. 
d y 

art ı  yani çözeltinin yü- 
d c 

zey gerilimi deri ş im artt ıkça büyüyorsa q eksi olmal ı dır. Çözünmü ş  
özde ğ in içteki deri ş imi yüzeydeki deri ş imden daha büyüktür. Ter- 
sine çözeltinin yüzey gerilimi deri ş im artt ıkça küçülüyorsa, yani 

d y 
d e 

eksiyse q art ı  olur ve yüzeydeki deri ş im içtekinden daha büyüktür. 

Sıvıların yüzey gerilimini küçülten özdeklere k ı lcal etkin (kapiler 
aktif) veya yüzey etkin, değ iş tirmeyen veya yükselten özdeklere ka-
piler etkin olmayan (kapiler inaktif) veya eksi yüzey etkin özdekler 

- denir. Bir özde ğ in kı lcal etkin olmas ı  çözücüye bağ lı dır. Bir çözücüde k ı l- 
cal etkin olmayan özdek, ba ş ka bir çözücüde k ılcal etkin olabilir. 

Yüzey etkin özdekler s ıvı  yüseyinde veya iki s ıvı  arasında yönlen-
miş  bir molekül kalınlığı /Ida katman olu ş tururlar, (a ş ağı ya bak). 

Anorganik tuzlar ve baz ı  organik tuzlar k ı lcal etkin de ğ ildirler. 
Örneğ in NaC1 suyun yüzey gerilimini biraz yükseltir (5,5 molar çözeltide 
yaklaşı k 73 den 83 din /em ye). Ş eker gliserin, v.b. gibi hidroksil küme-
since zengin özdekler de k ı lcal etkin de ğ ildirler. Anorganik asitler ve baz-
lar az etkindirler. Örne ğ in 15 molar 1-1,SO4  için y = 75,5 ve NI-40H için 
(ayni molaritede) 70,0; lityum hidroksit 75,5; hidroklorik asit 72,6 dır. 

Alkol, aldehit, yağ  astleri, eter, ester, amip, kamfer v.b. gibi birçok 
organik özdekler sulu çözeltilerinde k ı lcal etkindirler. Yüzey geriliminin 
eklenen özde ğ in deriş imine (C) nas ı l bağ lı  oldu ğu en açık olarak y — C 
çizgesinde görülebilir. Ş ekil: 34'de çe ş itli ya ğ  asitlerinin suyun yüzey 
gerilimine etkileri gösterilmi ş tir. Bu asitleri,' ar ı  çözeltilerinin yüzey 
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0,18 	0,36 
C 

Propi yenik asit 

But ri k asit 

izova ler 'yenik asit 

0,5 

Form.  k asit 

A set i k asit 

Ş ekil : 34 

Çe ş itli yağ  asitlerinin suyun yüzey gerilimi üzerine etkileri 

gerilimleri birbirlerinden çok az farkl ıdırlar, ama suda çözüldükleri za-
man, yağ  asidi zinciri ne denli uzunsa, suyun yüzey gerilimini de o denli 
yeğ inlikle değ iş tirirler. Traube kural ına göre yüzey etkinli ğ i homolog 
sıras ının yükselmesiyle düzgün olarak artar. 

Örnek: 0,1 nı  olar sabun çözeltisinin 27°C da yüzey gerilimi ar ı  
sudan 10 din / cm daha küçüktür. Çözeltinin yüzeyindeki a şı rı  deri ş i-
mi santimetre kare ba şı na mol olarak hesaplay ını z. 

C 	d 
y= ) 	

0,1 	 10 	 10  

q 	RT 	d e 	8,32 x 107 x 300 	0,1 	2,496 x 10'q 

q = 4,01 x 10 -10  Mol /cm2. 

Bir s ıvının diğer bir s ıvı  üzerinde yayınımı  

Suda çözünmeyen bir ya ğ  temiz bir su yüzeyine damlat ı lı rsa a ş ağı -

daki üç durum görülebilir: 

1) Ş ekil 35'de görüldü ğü gibi bir mercek biçiminde yüzeyde kal ır 
(yayılmay an yağ ). 

2) İnce bir filim olarak s ıv ı  yüzeyinde yayılabilir. Bu filim aynı  bi-

çimde iki katl ı  filim olarak yay ı lincaya de ğ in giriş im (interterans) göste-
rebilir. İki katl ı  (dubleks) filim ayr ı  iki yüzeyler aras ı , yani sıvı -filim ve 
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>J
Y/ H 

Hava 

Su 

Y iS 

Ş ekil : 35 
Su yüzeyi üzerinde ya ğ  damlas ı  

filim-hava oluş turacak kadar yeterince kal ın iki katmand ır. Bu iki kat-
man birbirinden ba ğı msı zdırlar ve kendilerine özgü yüzey gerilimlerine 
sahiptirler. 

3) S ıvı  üzerinde bir molekül kal ınh ğnıda bir katman olu ş tururken, 
yak ın a şı rı sı  mercekler olu ş turur, ( ş ekil 36). E ğ er ş ekil 35'de gösterilen 
yağ  damlas ının alanı  d A kadar art ırıhrsa, sistemin yüzey özgür erkesi 
de ğ i ş imi yakla şı k olarak (y y/h  + Yy/su "stsuil ı) olur. Eğer bu büyük- 
lük eksi ise, yay ılma i ş lemi kendili ğ inden olacakt ır. 

Suda hekzanolun 

doymus cözeitisi 

Ş ekil: 36 

Su yüzeyinde n - hegzanolun yay ı lmas ı  

Hankins'e göre baş langıç yay ı lma katsay ı s ı  S (ya ğı n su üzerinde ya-
yı lması  için) aş ağı daki gibi tan ımlanı r: 

S = Ysullı 	("ry/h + 1' y/su) 	 (13) 

buradaki çe ş itli yüzey gerilimler,söz konusu sıvı lar birbirlerine kar şı  doy-
gun hale gelmeden önce ölçüleri büyükliiklerdir. Bu nedenle ba ş langı ç 
yayılma ko ş ulu, S nin art ı  ve s ıfı r olması dı r, (çizelge 10). 

Çizelge 10. Su üzerinde baz ı  sıvı lar için Ba ş langı ç yayılma katsay ı - 
ları  

S ıvı  Ysu ı n (Yr ı n+Yyısu)= S Sonuç 
n-hekza dekan 72,8—(30,0 +52,1)= — 9,3 su üzerinde yay ılmaz 
n-oktan 72,8—(21,8 +50,8)= + 0,2 arı  su üzerinde hemen 

yay ı lı r. 
n•oktanol 72,8—(27,5 + 8,5) = +36,8 kirlenmeyle yay ı lı r. 

H /5 
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yağ  içinde bulunan kat ış kılar örne ğ in hekza dekan içinde oleik asit var- 
sa, S yi art ı  yapacak ölçüde y y/au  yu yeterince küçültebilir. Sulu evre-

deki katış kılar S yi normal olarak küçültürler, çünkü kat ış kılar ysı,/h  yi 

Yy/su dan daha çok küçültür, özellikle y y/su  aslında da küçükse. Bu ne-
denle n-oktan temiz su yüzeyinde yay ıhr, ama kirlenmi ş  yüzeyde yay ı l-
maz. 

Baş langı ç yayı lma katsayı sı  bir s ıvını rı  diğeri ile kar şı lıklı  olarak 

doygunla ş mas ını  göz önüne almaz. Örne ğ in benzen su üzerinde yay ıh-

yorsa 

Sbaş  = 72,8—(28,9 + 35,0) = +8,9 	 (14) 

ama benzeri, ve suyun kar şı hkh olarak birbirleriyle doymalar ı  için ye-
terince zaman varsaYsuin  62,4 ve 'y yiSU 28,8'e düş er, böylece: 

Sson = 62,4 --- (28,8 +35,0) = —1,4 	 (15) 

Buna göre yüzeyler aras ının son durumu yayı lmağ a elveriş li değ ildir. Bu 

hal ba ş langıçtaki yay ı lmanın durmas ına neden olur ve bir k ı sı m filim 
çekilerek yassı  mercekler olu ş turur, su yüzeyinin di ğ er k ı sımları  bir mo-
lekül kalınğı nda filimle örtülü kalı r. 

Aynı  düşünce rt-hekzanal gibi s ıvı ların su yüzeyinde yay ı lmasına da 
uygulanabilir, ( ş ekil 36): 

Sba ş  = 72,8—(24,8 +6,8) .,-- +41,2 	 (16) 

Ssan  = 28,5—(24,4 +6,8) = —3,0 	 (17) 

Bir molekül kaluı lığı nda katmanlar 

Yüksek yağ  asitleri ve alkoller gibi k ı lcal etkin özdeklerin yüzeyde 
yayılma özellikleri vard ı r. Birçok durumlarda bu yay ılma yüzeyde bir 
molekül kahnlığı nda bir katman olu ş uncaya de ğ in sürer, daha çok ya-
yılmada katman parçalan ır. Çok az miktarda ya ğ  asidi suyun yüzey ge-
rilimini değ iş tirmez, ancak en küçük bir miktar a şı hrsa yüzey gerilim 

kikülmeğe baş lar. d kalınlığı  basitçe ş öyle hesaplan ır: Genel olarak S 
yüzey ölçüsü bilinen bir su üzerine benzeri içinde çözülmii ş , belli deri ş im-
deki özdeğ in (örne ğ in yağ  asiti) belirli bir miktar ı  danı latıhr. Bu çözel-
ti su üzerinde yay ılır, benzen buharla şı r ve çözünmü ş  özdek (V oylu-
munda) d kahnlığı nda kalır: 

d = V /S 	 (18) 

çözünmüş  özdeğ in bilinen M molekül ağı rlığı  ve p yoğunluğundan yarar. 
lanarak bir molekülün alanı  (A) da hesaplanabilir: 
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S . 
 p 
 M 

A2  — N 
	

(19) 
V 

Burada N, Avogadro say ı sını  gösterir. 

Az miktarda ya ğ  asiti su üzerinde bir katman olu ş turmaz, tersine 

yüzey bir molekül kahnlığı nda adac ıklar oluş turur ve suyun yüzey ge-

rilimini değ iş tirmez. Yağ  asiti miktar ı  art ı rı lırsa suyun yüzey gerilimi 
yeğ inlikle düş meğe ba ş lar. Burada bir molekül kahnlığı nda katman 

oluş muş tur ve bu katmanda ya ğ  asiti moleküllerinin —COOH kümesi 
suya, hidrokarbon k ı smı  havaya do ğ ru olmak üzere su üzerine dikey ola-
rak yönelmiş lerdir, (Ş ekil: 37). Daha çok ya ğ  asiti eklenmesiyle filim 

6 

6 

c 	 27 e 

Ş ekil : 37 

Ucaysal molekülleriu su-hava ve su-benzen ara yüzeylerinde yönehneleri. (o) ucaysal k ı smını , 

-- ise hidrokarbon k ısmıııı  göstermektedir. 
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A 	
S M 240 x284,5 

6 x 10" x 
0 ,075 
1000 

= 20 x 10-16  cm2  
N p V 

kalmla şı r, y az de ğ iş ir. Denklem (19) a ğöre A' hesaplanırsa 20,4 A" 
bulunur ki, bu değer bir yağ  asiti molekülünün kesiti için X ışı nları  ile 

bulunan değerle aynıdır. Aynı  sırada ba şka yağ  asitleri de incelenirse, 
karbon zinciri uzunlu ğu de ğ iş irken bu bulunan de ğ erin de ğ işmediğ i gö-
rülür. Bu da moleküllerin yukar ı da açıklanan ve ş ekil 37'de gösterilen 
biçimde yönlendi ğ ini kanı tlar. 

Yüze tutunan moleküllerin yönü, evrelerin do ğ asına ve örtünme 
derecesine ba ğ lıdır. Su sever alkol, veya —COOH kümeleri her zaman 
suya kar şı  e ğ ilim gösterirler. Hava ile de ğ iyorsa ve az örtünmede hidro-
karbon kı smı  su tarafından az çekildiğ inden su üzerinde az çok yayg ın 
olarak uzanır ( Ş ekil 37, I, a ve b). Ama çözünen özdek artt ıkça hava 
içinde ucaysal olmayan zincirler aras ındaki kuvvetler etkin olmaya 
baş lar ve ş ekil 37, I, c deki gibi su yüzeyine dik ve birbirlerine biti ş ik 
bir molekül kahnlığı nda bir katman olu ş turur. Ayni ucaysal molekül 
benzen - su ara yüzeyinde de .  ş ekil 37, II deki gibi ucaysal küme suya, 
hidrokarbon k ı smı  benzene do ğru gelecek biçimde yönlenir. Ama Ben-
zen - hidrokarbon zinciri aras ındaki çekim kuvveti, hava - hidrokarbon 
zinciri aras ındaki çekim kuvvetinden daha büyük oldu ğundan ş ekil 
37, II, c de moleküller, I, c deki kadar birbirlerine yakla ş amazlar. 

Örnek: 100 ml benzende 0,057 gr stearik asit içeren bir çözeltiden 
0,1 ml, 240 cm2lik bir s ıvı  yüzeyine konuluyor. Benzen buharla ş t ıktan 
sonra stearik asit bir molekül kal ınlığı nda bir katman olarak yüzeyde 
kaldığı na göre, bir molekülün kaplad ığı  alana bulunuz. 

A = 20 A°2 . 

Bir molekül kahnlığı ndaki katman aras ından buharlaşma 

Suyun buharlaşmasını  azaltma: Sıcak ülkelerdeki göller veya baraj 
göllerinden her yıl buharla ş mayla çok miktarda su yitirilmektedir. Bu 
buharla ş ma su yüzeyini bir molekül kal ınhğı nda suda çözünmeyen bir 
katman ile kaplayarak azalt ı labilir. Örneğ in bir setil alkol katmanı  su-
yun buharla ş mas ını  % 40 kadar azaltabilir. 

Su üzerindeki bu katman rüzgar, toz ve ya ğmur gibi meteorolojik 
ko ş ullara kar şı  kendini yeniler özellikte olmal ı , yani kolayca su üzerine 
yayı labilmelidir. Ticari setil alkol (içinde bir miktar steril, miristil ve 
aleil alkoller bulunur) bu özellikleriyle ba ş arıyla uygulanmaktadı r. 
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Bu katman su yüzeyine ba ş langı çta ya bir çözücü arac ı lığı  ile veya 
toz olarak yay ı labilir, sonuncu hal üstün tutulur. Oksijen çözünmeyen 
katman aras ından kolayca yay ınabilir. Suyun alt kı s ımlarında oksijen 
içeri ğ i biraz daha azal ır (normal olarak % 90 doymu ş  iken buralarda 
% 80), ama bu su içindeki ya ş am üzerine ters etki yapmamaktadr. 

Islanma 

Ş imdiye de ğ in sıvı  /gaz ve s ıv ı  /s ı v ı  yüzeyindeki olaylar incelendi. 
Ama kat ı  /s ıvı  ve kat ı  /gaz aras ı ndaki olaylar da çok önemlidirler. Baz ı  
özdekler s ıvı lar tarafından örne ğ in su, kolayca, baz ı ları  oldukça ı slanı r, 
baz ı lar ı  ise hiç ı slanmazlar. S ıvını n molekülleri, birbirlerine kar şı  oldu-
ğundan daha büyük bir kuvvetle kat ı  tarafından çekilirse bu sı vı  yüzeye 
yay ı lır ve bir cp de ğme aç ı s ı  bulunmaz, ( Ş ekil: 38 a). Su ve daha birçok 
s ıvı ların temiz cam ve temiz metal yüzeyleri üstünde gösterdikleri de ğ - 

Adz) K öh . 	 K oh) A d z. 
	e

Koh >Adz. 

a 
	 b 	 c • 

Ş ekil : 38 

Katı  bir yüzeyin s ıvı  tarafından a) iyi, b) orta ve e) az ı slanması  

me aç ı lan sıfırdı r. Sı vı  içindeki moleküllerin birbirlerine kar şı  olan tür-
de§ kuvvetleri, s ıvının katıya kar şı  olan ayr ıde ş  (adezyon) kuvvetinden 
büyükse s ıvı  ile kat ı  aras ında cp de ğme açı sı  bulunur, ( Ş ekil: 38, b, c). 
180° lik değme aç ı sı  sıvı  molekülleri ile kat ı  arasında hiç bir çekim kuv-
vetinin bulunmadığı nı  anlat ı r. Bu özelli ğ i gösteren özdekler bulunmad ı -
ğı ndan her s ı vı  her hangi bir kat ıyı  bir dereceye de ğ in ı slatı r. Genel ola-
rak bir kat ı  ile 90° den daha büyük bir de ğme açı sı  gösteren bir s ıv ının 
bu kal ır. ı slatmad ığı  90° den küçük ise ı slattığı  kabul edilir. 

As ı lt ı  çözeltilerinin yüzey gerilimi 

Anorganik as ı ltı lar. Su sevmez anorganik as ı ltı lann pek çoğu suyun 
yüzey gerilimini çok az de ğ iş tirirler. Ço ğu kez fark % l'den daha küçük-
tür. Birçok as ı lt ı lann yüzey gerilimleri yaln ı z seyreltik durumlarda de ğ il 
(Ag, Au,•Pt), çok deri ş ik Fe20 3  (27,2 g /1) ve As2S 3  as ı ltılarında (20 g /1) 
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bile suyun yüzey geriliminden biraz küçiiktür. Al203, V20, ve su sever 
anorganik as ı ltı  olan silikat asidi bile çok önemsiz bir fark gösterir. 

Organik ası ltılar. Genel olarak su sever as ı ltı  oluş turan organik as ı l-
tıların yüzey gerilimleri çok küçüktür. Yumurta ak ı  özdekleri suyun 
yüzey gerilimini orta derecede ki ıçültür. Buna kar şı n sabun ve sabun 
türünden özdekler ye ğ inlikle düşürürler. Bunlar suyun yüzey gerilimini 
20 din /cm2ye kadar indirirler. Ticari ni ş asta ise etkin de ğ ildir. 

Yüzey geriliminin önemi 

Yüzey enerjisi yeni yüzeyler olu ş turmak için kullan ı lan erke oldu-
ğundan as ı ltı  kimyas ında çok önemlidir, çünkü da ğı lı m derecesi ile yüzey 
de geniş ler. Da ğı tı m ortamla da ğı tı lmış  evre aras ındaki yüzey gerilim 
küçüldükçe, da ğı lı m olayı  kolayla şı r. Bu, özellikle köpük ve s ıvı  ası ltı -
ları nın elde edilmesinde kendini aç ıkça gösterir. Burada önemli olan yal-
nı z sıvı  asıltmın kolaylıkla olu ş mas ı  de ğ il aynı  zamanda elde edilen s ıvı  
ası ltının dayan ıklı  olması dır. Kat ı lan kı lçal etkin özdek her iki s ıvı  ara-
sındaki yüzey gerilimi dü ş ürürse, her ikisine birden eri ş ilmiş  olur. Su için-
de ya ğ  sıvı  as ı ltı larm ın elde edilmesinde sabun iyi bir s ıvı  as ı ltı  yapı cıdır. 

Teknikte önemli bir olay ı slanmad ı r. Örneğ in telsel özdeklerin ı s-
lanmas ı . Yıkama, beyazlatma, boyama gibi bir s ıra teknik i ş lemlerde 
hem iyi bir ı slanma ve hem de olay ın olanakl ı  olduğunca hızlı  
ilerlemesi istenir. Bundan ba şka belirli amaçlar için kolay ı slanabilen 
(mendiller, el bezleri, sarg ı  pamukları ) veya güç ı slanabilen kuma ş lar 
(çadır bezi, yağmurluklar, deri ceketler v .b.) yap ı lmak gerekir. İyi kuru-
tulmuş  silikat tozu ve turb gibi g ı rinti ve çıkınt ı sı  bol olan su sever kat ı  
yüzeyleri hava katman ı  ile örtülmü ş  olduğundan zor ı slan ı rlar. Bitki-
lerin yapraklar ı  da zor ı slanır, (00. Oysa bitkileri hastal ıklardan koru-
mak içinonlar ın püskürtülen koruyucu dermanlarla iyi ıslanması  gerekir. 
Bunun için koruyucu dermanlara ı slanma özdekleri (yüzey etkin özdek-
ler) kat ı larak yaprak yüzeyi su sever k ıhnı r. Böylece kat ının (yaprakla-
r ı n) yüzey gerilimi küçülür ve yapraklar derman katman ıyla örtiilür. 
Yün pamuk gibi birçok telsel özdekler asl ında kolay ı slan ırlar, ama bun-
lar haz ırlanı rken ço ğu kez yün ya ğı  veya di ğ er yağ lar üzerinde kal ırlar. 
Bunların iyi ı slanmalar ı  için bu yabanc ı  özdeklerden kurtar ılmaları  ge-
rekir, bu da y ıkamakla sa ğ lanı r. Bunun için ya ğ la su arasındaki yüzeyler 
arası  gerilimi ve su ile hava aras ındaki yüzey gerilimini küçülten y ıkama 
özde ğ i kullanmak gerekir. Ya ğ  sıv ı  ası ltı  durumuna getirilerek yüzey 
temizlenir ve su ile kolayca ı slanır. Sabunun yüzeyler aras ı  etkinliğ i, 
yüzey etkinliğ i ne denli büyükse, o denli iyi ı slatma özde ğ idir. Yıkama 
ile yalnız ya ğ  değ il, toz, renkli özdekler, is ve yumurta ak ı  gibi yabanc ı  
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özdekler de uzakla ş tı r ıhr. Çünkü köpükte büyük bir iç yüzey bu-
lunduğundan kirler ye ğ inlike yüze tutunur ve su ile y ıkanarak uzakla ş -
t ı rı hr. Yıkama olayı  aslında daha da kar ışı kt ır. Yüzey geriliminin alçal-
masından ba ş ka yüze tutunmaya yard ı m edici olaylar ş u örnekle iyi 
açıklanabilir: Lamba isi içeren sulu bir çözelti bir süzgeç ka ğı dından sü-
zülürse su saydam olarak süzgeçten geçer, is üstte kal ır, ama bunun üs-
tüne sabun çözeltisi döküliirse is süzgeç ka ğı dından geçer. Madsen'e göre 
sabun, ası l yüklerine ba ğ lı  olmaksı zın bütün yüzeyleri eksi olarak yük-
ler. Süzgeç ka ğı dı  ve kirler ayni yükle yüklenince birbirlerini iterler. Böy-
lece ka ğı da kuvvetle tutunmu ş  olan isler tutundu ğu yerden itme kuvve-
tiyle gevş etilir ve y ıkama s ı ras ında sabun tarafından kolayca yüzeyde 
tutularak uzakla ş tı rıhr, (Bölüm X). 

Teknikte flotasyon denilen filizlerin köpükle yüzdürme iş lemi de çok 
önemlidir. Baz ı  filizler su ile güç ı slanırlar. Bu gibi filizler kolay özdek-
lerden yüzdürme ile ayr ıhrlar. Bunun için ince ö ğütülmüş  filizin sudaki 
bir ası ltı sı  yap ı larak içine kabarc ıklar halinde hava gönderilir, ( Ş ekil: 39). 

7;72- 

Ş ekil : 39 

Yüzdürmenin dayand ı& ilkelerin şematik olarak gösterili ş i 
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Köpük yap ı cı  özdek olarak as ı ltı ya amil alkol kresol, ksantogenat gibi 
özdekler kat ı lır. Ayrı ca köpii ğ iin dayan ı khlğı nı  art ı rmak için toplay ı c ı  
denilen parafin ya ğı , yağ  asidi gibi özdekler de eklenir. Böylece yüze tu-
tunan filizler köpük tarafından s ıv ını n üzerine ç ıkar ve kolayca di ğ er 
kı sı mlardan ay ırhr. Kum, feldispat v.b. gibi özdekler (bunlar köpük 
yapıcı  ve ya ğ larla güç ı slanırlar) su tarafı ndan kolayca ı slantdığı ndan 
dibe çökerler, (Bak ınız, Köpiikler, Bölüm II). 
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VIII. YÜZE TUTMA 

Bir katm ın veya s ı v ı nın içindeki yükünler, atomlar veya molekül-
ler aras ı  kuvvetler, çevresindeki di ğ er yükünler veya moleküller taraf ın-
dan sar ılarak bir denge kuruldu ğu halde yüzeydeki kuvvetlerin bir 
kı sm ı  özgür bulunmaktad ı r. Bu nedenle kat ı  ve s ıvı  yüzeyleri de ğmek-
te olduklar ı  gaz ve s ıv ı lar ı  yüzeylerine çekerler. Bu kuv-vetlerle kat ı  veya 
s ıv ı  yüzeyinde özdeklerin yüzeyde tutulmas ına yüze tutma veya adsorp-

siyo n, denir. Yüzeyde tutulan özde ğe yüze tutunan, yüzeyine çeken öz-
değ e de yüze tutan denilmektedir. 

Yüze tutma, soğ urma (absorpsiyon) ile kar ış tı rılmamal ı dır. So ğur-
mada so ğurulan özdek yaln ı z yüzeyde tutulmaz, so ğuranın her yanı -

na da ğı lır. Örne ğ in bir sünger suyu so ğurur veya su buhar ı  susuz 
kalsiyum klorür tarafından hidrat olu ş turmak üzere so ğurulur veya ışı k 
çözelti tarafından so ğurulur. Buna kar şı n etkin kömür gazlar' ve çözelti 
içindeki asetik asidi yüzeyde tutar. Bir olay ın yüze tut ımma mı  yoksa 
soğurma m ı  olduğu iyi bilinmiyorsa tutunum (sorpsiyon) terimi kulla-
nı lı r. 

Yüze tutma tutunan ve tutan ın do ğ asına, s ıcakhğa ve tutunan 
özde ğ in deri ş imine veya bas ıncına geni ş  ölçüde bağ lı dı r. 

Gazlarm kat ı lar üzerine tutunumlar ı . Yüze tutma bir yüzey olay ı  
olduğundan tutan ne denli geniş  bir yüzey gösterirse tutunan özdek mik-
tarı  da o denli çok olur. Silisyum dioksit jeli (poli silikat asidi, Si02—H20) 
ve çe ş itli yollardan elde edilen kömürler (odun, kemik, linyit)gözenekli bir 
yap ı da olduklarından geniş  bir yüzey gösterirler ve gazlar' önemli mik-
tarda tutarlar. Tutunan miktar kömürün etkinle ş tirilmesiyle daha da 
artı rıhr. Odun kömürünii etkinle ş tirmek (aktiflemek) için 350 ile 1000 °C 
aras ında bo ş lukta veya bir tepkimez (inert) gazla veya daha iyisi buhar, 
hava, klor veya karbon dioksit atmosferi alt ında ı sı tı lır. Etkinle ş tirme 
sı rasında hidrokarbonlar ve yabanc ı  özdekler kömürden uzakla şı r. Aynı  
zamanda Kullan ı lan etkinle ş tirici özdeklerin verdi ğ i kimyasal tepkime-
lerle yüzey geni ş letilebilir. 
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Bir kat ı  tarafından tutunan gaz miktar ı , tutarım yapı sına, yüzeyine 
tutunan gaza, bas ıncına ve s ıcaklığ a bağ lı dı r. Çizelge 11'de çe ş itli gazla-
rın 15 °C da 1 g etkin kömür taraf ından tutulan oylumlar ı  verilmi ş tir, 
(McBain). Gaz oylumlar ı  O °C ve 1 atmosfer bas ınca çevrilmi ş tir. 

ÇIZELGE : 11 

15°C de etkin kömür üzerinde gazlarm tutunmalar ı  

Gaz Yüze tutunan ı  , oylumu Dönüşül sıcaklık (K°) 

H2 4 ,7 33 
N2 8 ,0 126 
CO 9 ,3 134 
CH4  16,2 190 
CO, 48 304 
HC1 72 324 
H2S 99 373 
NH3  181 406 
Cl, 235 417 
SO2  380 430 

Çizelgede görülece ğ i üzere dönü ş ül sıcaklık yükseldikçe, tutunan gaz 
oylumu da artmaktad ır. Yani gaz ne denli kolay s ıvı  haline geçiyorsa, 
tutunum da o denli artmaktad ır, ama bu gazlarm yüzeyde s ıvı  durumun-
da bulunduğunu iş aret etmez, daha çok moleküller aras ı  çekme kuvvet-
lerine dayanmaktad ı r. 

Tutanm yüzeyi geni ş ledikçe tutunan miktar da artar. Tutan ın 

yüzey geniş liğ ini belirlemek kolay olmad ığı ndan genel olarak tutan ın 
birim a ğı rlığı  ba şı na tutunan özdek miktar ı  alınır. Belirli a ğı rlıkta bir 
tutan üzerinde tutunan özdek miktar ı , tutan dolayında bulunan özde ğ in 
deri ş imine veya bas ıncına bağ lı dı r. Deri ş inı  artt ıkça tutunan özdek mik-
tarı  da artar. Tutan uygun bir gaz veya çözeltiye de ğdiğ i zaman tutunan 
özdek giderek artar, çözeltide tutunan özdek deri ş imi ise, tutunma yüz-
den b ırakmaya (desorpsiyon yani tutunan özde ğ in yüzeyden uzakla ş -
masma) e ş it oluncaya de ğ in azahr. Böylece bir dengeye eri ş ilir. Eğer 
tutunan özde ğ in deriş imi artırı lırsa tutunan özdek miktar ı , yeni den-
geye değ in artar. Deri ş im azaltı hrsa yeni dengeye eri ş ilinceye değ in 
tutunan dolay ına tuttu ğu özdekten verir. 

Yüze Tutma bağmblart 

Yüze tutunan miktar ço ğu kez deneyimsel (ampirik) bir ba ğı ntı  
olan Freundlich (1907) ba ğ intı slyla verilir: 

/m = k pl/n veya x /m = k Ci° 	 (1) 

Bu denklem sabit s ı caklikta gaz ve çözünmü ş  özdeğ in yüze tutunumu için 
kullanıhr. Burada C tutunan özde ğ in deri ş imini, (p basıncını), x tutunan 
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özde ğ in kütlesini veya oylumunu, m tutunan ın kütlesini göstermektedir. 
k ve n her bir s ı cakl ı k, tutunan özdek ve tutan için deneyle belirlenen 
sabitlerdir. Bu sabitlerin kuramsal bir anlam ı  yok ise de orta deri ş im ve 
basınçlar için bu ba ğı nt ı  deney sonuçlar ı  ile uygunluktad ır. Freundlich 
denkleminde n'in, de ğerinin büyük olmas ı  yüze tutunum e ş  sıcaklık e ğ ri-
sinin keskin bir kö ş e yaptığı nı  ve tutunmanın ye ğ in olduğunu anlatı r, 
( Ş ekil: 40). n'in en küçük de ğ eri l'e e ş it olur. Bu durumda ba ğı ntı  gerçek 
çözeltiler için Henry yasas ı dı r: 

Ş ekil : 40 

Freundlich yüze tutma e ş  sıcakl ık eğ rileri 

Freundlich denklemi logaritmik olarak a ş a ğı daki gibi verilir: 

log x /m = log k 	1 /n. log C 
	

(2) 

log x /m, log C'ye kar şı  çizildiğ inde bir do ğ ru verece ğ inden doğ runun e ğ i-
minden 1 /n, do ğ runun ordinat eksenini kesme noktas ından log k, dola-
yı s ıyle n ve k belirlenebilir ( Ş ekil 42). 

Langmuir Yüze Tutma kuram ı . Deneyimsel bir ba ğı ntı  olarak Fre-
undlich denklemi yararl ı dır, ama I.Langmuir (1916) taraf ından veril- 
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(9) 

miş  olan bağı ntı  daha da elveri ş lidir. Langmuir'e göre bir kat ı  üzerinde 
tutunan gaz katman ının kalınlığı  en, çok bir molekül kahnl ığı nda, bir 
katmanb, olabilir. Yüze tutunmada birbirine ters iki etki tasarlanabilir: 
gaz evresindeki moleküllerin yüzeyde tutunmas ı  ve yüzeyde tutunan 
moleküllerin yine gaz evresine dönmesi. Yüze tutunum ilk ba ş ladığı nda 
yüzeye çarpan her molekül yüzeyde tutunabilir, ama tutunum ilerledikçe 
ancak yüzeyin örtülmemi ş  kı smına çarpan moleküller tutunur. Yani 
ba ş langıçta tutunum h ı zı  büyüktür, ama tutunuma elveri ş li kısmın 
yüzeyi küçüldükçe h ızı  da küçülür. Di ğer yandan ı sısal devinimlerle tu-
tunmuş  moleküller gaz evresine geri dönebilirler. Bu yüzden salma 
hı zı  ise, moleküller tarafından örtülmü ş  bulunan yüzeyin büyüklü ğüne 
bağ lı dır ve yüzeyin ne denli geni ş  bir kı sm ı  örtülürse yüzden salma 
hı zı  da o denli artar. Bu iki h ı z birbirine e ş it olduğu zaman denge kuru-
lur. 

Her hangi bir anda moleküller tarafından örtülen yüzey kesri () ile 
gösterilirse, yüzeyin örtiinmemi ş  yani tutunuma aç ık kı smı  (1 — ()) 
olur. Kinetik kurama göre birim yüzeye çarpan moleküllerin h ı zı  ba-
sıncı  ile orant ı lı dır. Moleküllerin yüze tutma h ı zı  gaz bas ıncı  ve özgür 
yüzey ile orant ı lı  olur: 

Yüze tutma h ı zı  = k, (1-0) P 	 (3) 

Burada k, orant ı  katsayı s ını  göstermektedir. Yüzeyden gaz evresine 
geri dönen moleküllerin h ı zı  ise örtülü yüzey kesri 0 ile orant ı lı  olur: 

Yüzden salma hı zı  = k2 () (4) 

k2 yüzeye ve gaza ba ğ lı  bir sabittir. Yüze tutunma dengesinde bu iki h ız 
birbirine e ş it olmalı dır: 

k2 () -= k, (1-0) p 	 (5) 

k2 0 + k, 0 p = k, p 	 (6) 

= 	k, p  
(7) k2  + k, p 

k, /k, = b olmak üzere: 

b p 
= 

1 + b p 

Tutanın her birim yüzeyi veya birim kütlesi için tutunan miktar 
örtülü yüzey kesri ile orant ı lı  olmalı dı r: 

x /m = a 
a  b p  

() =- 
1 + b p 
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Bu ba ğı ntıya Langmuir yüze tutma e ş  stcaklik bağı ntı s ı. (adsorpsiyon ise-
termi) denir. a ve b sabitleri incelenen sisteme özgü sabitlerdir ve genel 
olarak belirlenebilirler. a ve b s ı caklığ a da ba ğ lıdırlar. Denklemin her iki 

yanı  p ile bölünürse: 

 

x im 

P 

P 
 x/m 

a b 

  

(10) 

veya: 

1 	bp 

  

   

P 

 

 

ab 

   

a ve b sabit oldukları ndan 	P   'e kar şı  p çizgeye geçirildi ğ inde bir 
x ı m 

doğ ru denklemi verece ğ inden, doğ runun e ğ iminden 1 /a ve ordinat ı  
kesme noktas ından 1 /ab ve dolay ı sıyla a ve b sabitleri hesaplanabilir. 

Küçük basınçlar için (9) denkleminde 1 yan ında bp terimi ihmal 
edilece ğ inden: 

x /m = abp = kp 	 (12) 

biçimini al ır, (Henry yasas ı ). Bu durumda tutunan do ğ rudan gaz bas ıncı  
ile orant ı lı  olur. Büyük bas ınçlarda ise, (9) denkleminde bp yan ında 1 
ihmal edilebilece ğ inden denklem: 

x /m = a 	 (13) 

biçiminde kı salı r. Yani tutunan miktar bir s ı nır değerine eri ş miş tir. 

a tutanın birmoleküllü bir katman ile örtünmesini kar şı lar. Langmuir 
e ş  sı caklık eğ risi alçak bas ınçlarda (12) yüksek bas ınçlarda (13) biçimin-
de verilebileceğ ine göre ara bas ınçlarda: 

x /m = k p'in  

biçiminde verilir. Burada 1 in, bir ile s ıfır aras ında de ğ iş ir: Langmuir 
denkleminin bu s ını rlı  bas ınçlara uygulanan özel biçimi gerçekte Fre-
undlich yüze tutma ba ğı nt ı sı dır. 

Örnek: 

0 °  C da 2, 694 g odun kömürü üzerp ı de CO in yüze tutunumu için 
aş ağı daki nicelikler verilmi ş tir. 

p (mm Hg) x p (mm Hg) x 
73 7,5 540 38,1 

180 16,5 882 52,3 

309 25,1 
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5,57 

P 
x /m 

28,85 

32,35 

x 1m 

7,5 
2,964 

	2,53 

16,5 
2,964 = 

x, ölçün kosulllarda santimetre küp olarak gaz oylumunu göstermek-
tedir. Gerekli nicelikleri çizgeye geçirerek Freundlich denklemi için k ve 
n, Langmuir denklemi için de a ve b sabitlerini hesaplay ı nız. 

8,47 	 36,5 

12,8 	 42,2 

52,3 
= 17,6 	 49,9 

2,964 

Langmuir ba ğı ntı sına göre çizilen çizgeden ( Ş ekil: 41): 

1 	40,34 - 30,00  
Evim = - =  	

10,34 
= 515   -= 0,02

a 	600 - 85 

a 	50 

= 23,5 

1 	1 

25,5 x 50 	
1275 - 7,84 x 10- 4 

 

Freundlich bağı ntı sına göre çizilen çizgeden ( Ş ekil: 42): 

1,27 - 0,25 . 	1,02 	 = 0,71 
3,00 - 1,56 	1,44 

1 
n -0,71 
	 - 1,4 

log k = 0,20 ve k = 1,6 

bulunur. 

25,1 
2,964 

38,1 
2,964 

ab 

b 

87 



0 	200 
	

400 
	

600 
	

'300 

50 

40 

Ş ekil : 41 

Langmuir yüze tutunum ba ğı ntı sına göre P nin p ye kar şı  çizimi 

rn 

Kilcal yoğunlaşma. Bir damlanın yüzeyi gibi dış  bükey yü-
zeylerin düz yüzeylerden daha yüksek bir buhar bas ı ncı , iyi ı slanan 
bir kı lcal boruda oldu ğu gibi iç bükey yüzeylerin ise daha alçak bir 
buhar basıncı  gösterdikleri bilinmektedir Bu olay moleküler görü ş le 
aş ağı daki gibi aç ıklanır: Ş ekil 43'de görüldü ğü gibi iç bükey yü-
zeydeki bir molekül (a) kom şu moleküller tarafından düz (b) veya 
dış  bükey (c) yüzeye k ıyasla daha iyi sarı l ı r. İ ç bükey yüzeydeki bir 
molekülün kom şuları  tarafından iyi tutulması  sonucu buharla ş maya kar-
şı  eğ ilimi az ve dolayı siyle buhar bas ıncı  (a) da (b) ve (c) ye oranla daha 
düş ük olur. (a) darı  (e) ye gidildikçe buhar bas ıncı  büyür. Buhar bas ıncı  
ile yüzey gerilim aras ındaki ba ğı ntı  Kelvin ba ğı at ı sıyla verilmektedir. 

Kılcal boruda buhar bas ıncının düşük olmas ı  nedeniyle eğer tutan 
yüzey yar ıklar ve k ılcal kı sımlar içeriyorsa yüze tutmada so ğurma 
önemli olur. Çünkü yüzey tutunmu ş  bir molekülün çevresini ku ş atmak 
eğ ilimi gösterir. Bu etki birbirini izleyen molekül katmanlar ının oluş - 
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1,50 
	

2,00 	2,50 
	

3,00 
--94- 09 p 

Ş ekil : 42 

Freundlieh bağı ntı sına göre 7-x  nin log p ye kar şı  çizimi 

masına neden olarak k ı lcal kı sımların dolması  ve iç bükey yüzeyler ver-
mesi ile sonuçlanır. Buna k ı lcal yoğunlaşma (kapiler kondanzasyon) de-
nir. Kı lcal yoğunlaş ma yüksek k ı smi basınç, alt ında buharlar ın gözenek-
li özdekler üzerindeki tutunmas ında çok önemlidir, (Ş ekil 43, II ve IV). 

t) 

Ş ekli : 43 
Yüzey içbükey olduğu zaman yüzeydeki bir molekül yak ınında bulunan moleküller tara-
fından daha iyi ku ş atıhr (a), yüzey düz oldu ğ u zaman daha az (b), d ış  bükey olduğu zaman 
daha da az ku ş atıhr (e) 
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B. E. T. Denklemi 

Langmuir ba ğı ntı sı  ancak bir molekül kahnl ığ nı daki yüze tutun-

malara uygulanabilir. Çok moleküllü, çok katmanh yüze tutunum, 
Brunauer, Emmett ve Teller taraf ından verilmi ş  olan ve B. E. T. denk-
lemi olarak anı lan aş ağı daki bağı ntı  ile verilir: 

a h po  p 

m 	(Po — P) (Po hp — p) 

veya 

P 	(Po + hP 	)  
x im (P0 — P) 	 a h Po 

biçiminde yaz ı labilece ğ inden a ş ağı daki gibi de verilir: 

P = 	 (h -  1) p 

x /nı  (po  — p) 	ah 	ah po  

Burada p buhar bas ınc ın", p,, buhar ın doygunluk basıncın, a ve h 

birer sabiti göstermektedir. Sonuncu ba ğı ntıya göre deney niceliklerini 

yani x  fm 
(P 	

p
o

p Ipo  a karşı  çizgeye geçirerek do ğ runun 

minden ve ordinat ı  kesme noktas ından a ve h sabitleri hesaplanabilir. 

Denklem (14) e göre p, po  yakla şı rsa, x /m sonsuza gider yani çok 
katmanh (çok moleküllü) yüze tutunum belirsiz geni ş ler. hp, po  a oranla 

ihmal edilemez, ama p 'ihmal edilebilirse Langmuir ba ğı ntı sı  elde edilir, 

(b = h ) Burada da a yüzeyin tamamen tek moleküllü bir katman 
Po • 

ile örtüldüğünü anlatır, ama bu ara bas ınçlarda yüze tutunan miktar ı  
karşı lar: 

ahp 

a h p 	ahp 	Po  

m 

- 

Po (Po 	P) 	
hp 
	1 	p 

Po 

Yüze tutma eğ ri tipleri: Kat ı  yüzeylerde çe ş itli gazların tutunumlar ı -

nın incelenmesi tutunumda her zaman ayn ı  kuvvetlerin etkin olmad ığı nı  
göstermiş tir. Baş hca 2 'tip tutunum söz konusudur: 1) Fiziksel veya Van 
der Waals yüze tutunumu, 2) Kimyasal yüze tutunma (Kemosorpsi- ı  
yon) veya etkinle şmiş  tutunma. Fiziksel tutunma dü şük yüze tutun- 

(14) 

(15) 

(16) 

a b 
P  

- 1 + bp (17)  
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ma ı sı sıyla (yakla şı k 10 000 kalori veya daha küçük) ile belirgindir ve 
bu denge çabuk kurulur. Tutunum dengesi tersinirdir. Çe ş itli gazla- 
rın etkin kömür yüzeyinde tutunumlar ı  bu tiptendir. Bu tip tutunum- 
dan sorumlu olan kuvvetlerin gazların ideal halden sapmalar ına ve sıvı
laş malarma neden olan Van der Waals kuvvetleriyle ayni türden kuv-
vetler oldu ğu kabul edilmektedir. 

Tipik Van der Waals yüze tutma e ş  sı cakhk eğrileri Ş ekil: 40 
da gösterilmi ş tir. Bu eğ rilerde herhangi bir bas ınçta kimyasal bir birle ş ik 
oluş tuğunu gösterecek hiçbir belirti bulunmamaktad ır. Bu eğ rilerin biçi-
mi tipik bir e ğ ri olarak kabul edilir ve tip I veya bir molekül kal ınhğı nda 
e ş  sı caklık eğ risi olarak gösterilir. Bu tip e ğ rilerde yüze tutunumun ö-
nemli bir k ı smı  alçak bas ınçta yap ı lmış tır ve yüksek basınçta  tutunum 
bir doruğa eri ş mektedir. 

Buharlar ın yüze tutunumu ço ğunlukla alçak basmçlarda I tipine ben-
zer, ama yüksek bas ınçta tutunum yeniden yükselir. Buna tip II veya çok 
katmanlı  eğri denir. Çe ş itli yüze tutma tipleri ş ekil: 44'de gösterilmi ş tir. 
Etkin kömür ve kabazit d ışı nda birçok özdeklerin yüzeyinde N2, A, 02, 
CO2  gibi gazların düş ük s ı caklıklarda yüze tutma e ğ rileri II tipindedir. 
Yüksek bas ınçta e ğ rinin yukarıya doğ ru yeniden yükselmesi yeni katman 
lar oluş tuğunu belirtir. Buhar molekülleri birbirlerini tutandan daha bü-
yük bir kuvvetle çektikleri zaman tip III elde edilir. Tip III veya Vde bir 
katman oluş maz. İ lk tutunan moleküller kümeler olu ş turur. Bromun si- 

   

Tı g • ja 

 

P 

Ş ekil : 44 

Van der Waals yüze tutma e ğ ri tipleri 
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lisyum dioksit jeli yüzeyinde tutunmas ı  III tipindedir. Gözenekli özdek-
lerin yüzeylerindeki yar ı klar doygunluk bas ı nema eri ş medeLı  dolan yüze 
tutarlar için e ğ riler tip IV ve V biçimindedirler. Demir üç oksit jeli yü-
zeyinde benzenin tutulmas ı  tip IV e, etkin kömür yüzeyinde suyun 
tutunmas ı  Tip V e uyar. B. E. T. denklemi II ve III tiplerine çok iyi 
uyar, diğer tiplere uydurmak üzere de ğ iş tirmek de olanaklı dır. 

Kimyasal tutunmada ı sı  de ğ iş imi 20 000 den 100 000 kaloriye de ğ in 
yükselen büyük de ğerler al ır ve gaz yüzeye daha s ıkı  bağ lazımış tı r. Bu 
ı sı  kimyasal tepkimelerdeki ı s ı  de ğ i ş imi büyüklüğünde olduğundan, bu 
tepkimede gaz molekülleri ile yüzeydeki atomlar ın bir yüzey bile ş iğ i 

olu ş turmas ı  olanaklı  görünmektedir. Tungsten yüzeyinde oksijenin yüze 
tutunmasmdan sonra, tungsten yüzeyinden 1200 °K de tungusten 
trioksit dam ıtmak olanakhd ır. Kimyasal tutunmaya ba ş ka örnekler de 
verilebilir: tungsten yüzeyinde karbon monoksit, gümü ş , alt ın, platin ve 

karbon yüzeyinde oksijen ve nikel yüzeyinde hidrojen kimyasal tutun-
maları . 

Birçok durumlarda tutunma ne biri ve ne de di ğeri tipindedir, her 
iki tip bir aradad ır. 

Çözünmüş  özdeklerin ve çözüeülerin kat ı  yüzeylerde tutunmalar ı . 

Katı  yüzeyler yalnı z gazlar ı  de ğ il, çözeltilerden çözünmü ş  özdekleri ve 
bazı  durumlarda çözücüyü de tutarlar. Etkin kömür asetik asit çözeltisi 
ile çalkalanırsa asetik asitin bir k ı sm ı  kömür tarafından tutulur ve çö-
zeltide asetik asit deri ş imi düş er. Taze çöktürülmü ş  gümüş  klorür, çö-
zeltide hangisi daha çok ise, ya gümü ş  yükünü ya da klor yükünü tutar. 
Arsen - III sülfür, çözeltisinden sülfür veya l ı idro sülfür yükünlerini 
tutar. 

Etkin kömür elektrolit olmayan özdekleri elektrolitlerden daha 
ye ğ inlikle tutar ve özde ğ in molekül a ğı rlığı  büyüdükçe tutunma da artar. 
Tersine anorganik kat ılar yükü/Ileri elektrolit olmayanlara oranla daha 
çok tutarlar. Gazlarm kat ılar tarafından tutun ınasında tutunma ye ğ in 
de ğ ilse, yalnız katı  ile gaz aras ındaki kuvvetler etkin olur, ama çözdü-
lerin tutunmas ında durum daha kar ışı ktı r. Tutan yüzeyi ç ıplak kalamaz 
ya çözüeü, veya çözünmü ş  özdek tarafından kaplanır. Çözünmüş  özdeğ in 
bir kat ı  tarafından tutumnas ı  için (1) çözünmü ş  özdeğ in çözeltiden. 
ahnmas ı , (2) çözüeünün kat ı  yüzeyinden al ınması  ve (3) çözünmü ş  öz-
değ in yüzeye bağ lanması  gerekir. Durumu daha basitle ş tirmek üzere 
yüzeyde çözücü ve çözünmü ş  özdeğ in tutunma yarış ması  söz konusudur 
diyebiliriz. Net  yüze tutma i ş inin artı  veya eksi olu ş una göre tutunum 
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da art ı  veya eksi olur. Eksi tutunum tutan özdek ile tutunan aras ında 
tutunma i ş lemini yapt ıktan sonra tutunan özde ğ in deri ş iminin çözelti 
evresinde artmas ıdır. Diğ er bir deyimle tutan yüzeyde çöziinmü ş  özdeğ in 
deri ş imi çözelti içindekinden daha azd ır. Bu da ancak çözücünün art ı  
tutunmasının bir sonucu olmalı dır. Eksi tutunmaya örnek olarak sey-
reltik potasyum klorür çözeltisinin kan kömürü ile çalkalanmas ı  verile-
bilir. Ş ekil: 43'de sonuncu tip eksi tutunumu belirten bir e ğ ridir Seyrel-
tik çözeltilerde eksi tutunumu saptamak güçtür, ama deri ş ik çözeltiler-
de daha kolay kendini gösterir. 

Tutunma ye ğ inliğ inin çözücünün yap ı sma nas ıl bağ lı  olduğu ku-
ramsal olarak tamamen aç ıklanamamış t ır. Genel olarak bir çözeltide 
çözücii ne denli çok tutunursa çözünmi ış  özdek o denli az tutunur. 
Çöziinmü ş  özdek ile çözü,cü aras ında etkin yerlerin tutulmasmda bir 
yarış ma söz konusu oldu ğundan birisi ne denli ye ğ inlikle tutunursa 
diğerine o denli az yer kal ı r. 

Çözeltilerdeki tutunma genel olarak gazlar için verilen ilkelere da-
yanır ve bas ınçlar yerine deri ş im konularak aynı  denklemler kullan ı lır. 

Tutunum çe ş itli yöntemlerle ölçülür. Ba ş lı ca iki yöntem önemlidir. 
1) Yüze tutunan miktar, yüze tutan özde ğ i deneyden önce ve sonra 
tartarak aradaki farktan hesaplan ır. 2) En çok kullanı lan dolaylı  yön-
temde deneyden önce ve sonra yüze tutunan özde ğ in bas ıncı  veya de-
riş imi ölçülür, aradaki fark tutunan miktar ı  verir. 

Yüze tutmanın sıcaklığ a bağ lı lığı . Sı cakl ık azald ıkça yüze tutunum 
artar. Özellikle dü ş ük sıcakl ıklarda gaz bas ıncı  küçük bile olsa, gazlar ın 
tutunumu ye ğ inlikle yükselir. Bundan yüksek bo ş luk elde etmekte 
yararlanı lmaktadır. K ı smen bo ş alt ı lmış  aygı t, içinde etkin kömür bulu-
nan ve s ıvı  hava ile so ğutulan bir kaba ba ğ lanı r. Etkin kömürün bu 
koş ullarda tutunum sigas ı  yüksek oldu ğundan bas ınç önemli derecede 
dü ş er. 

Yüze tutma uygulamalar ı . yüze tutmanı n teknikte çok önemli ve 
çe ş itli uygulama yerleri vard ı r. Ş ekerden ve birçok organik ürünler-
den renkli özdekler ve yabanc ı  özdekler etkin kömür veya di ğ er yüze 
tutan özdekler aras ından süzerek uzakla ş tırı lr. Istenmeyen veya de ğerli 
gazlar etkin kömür veya silisyum dioksit jeli üzerinden geçirilerek yü-
zeyde tutturulur ve sonra s ıcaklığı  yükseltilerek yüzeyden salmarak 
toplanır. 

Kromotografik Yüze tutma. Çözeltilerdeki tutunman ın önemli bir 
uygulama yeri kromotografik çözümleme yöntemidir. Bu yöntemin M. 
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Tswette (1906) tarafından verilmiş tir ve önce renkli özdeklere uygu-
lanmış  olmasından bu ad ı  alm ış tı r. Bu yöntemin asl ı  verilen bir yüze 
tutanın çözelti içinde bulunan de ğ iş ik özdekleri farkl ı  oranlarda tut-
mas ına dayan ır. Bir cam boru içine tutan özdek doldurulur ve 
çe ş itli özdekleri içeren çözelti bu dikeçten yava ş ça akı t ı lı rsa, en kolay 
tutunan özdek dikecin yukar ı  kı smında ve daha az tutunanlar s ıra ile 
daha a ş a ğı da olmak üzere dikeçte alt alta katmanh olarak tutunurlar. 
Bu yolla kar ışı mda bulunan özdekler k ısmi olarak ayr ılmış  olur. 
Çoğu kez daha iyi bir ay ırmay ı  sa ğ lamak için ar ı  çözücii dikecin 
aras ından ak ı tı lır. Bu sı rada en kolay tutunan özdek dikecin en 
üstünden yüzeyden sal ınarak dikecin alt k ı smında yeniden tutu-
nur, diğerleri de s ıra ile onu izlerler. Böylece en güç tutunan di-
kecin en yukar ı  kı smı nda, en kolay tutunan en a ş a ğı da olmak üzere kat-
manlar birbirinden daha iyi ayr ı lmış  olarak dikeçte s ıralanırlar. Bu 
iş leme geliş tirmek (develope etmek) denir. E ğer tutunan özdeklerin her 
birinin rengi ayr ı  ise, dikeçte katmanlar birbirinden renkleriyle ayr ı lırlar. 
Renksiz iseler mor ötesi ışı kta farkl ı  fluor ışı nı mı  göstermelerinden kat-
manlar ayr ı labilir. Özdekler ayrı  ayr ı  incelenmek üzere katmanlar kesi-
lerek birbirinden ayr ı lır. Eğer katmanlar ın her birinde bulunan özdek-
lerin herhangi bir özdekte çözünme yetenekleri farkl ı  ise, o çöziicü veya 
çözeltiyi dikeç aras ından dökerek her birini ay ırmak da olanakl ıdır. 
Buna ayırma (elusion) denir. Örne ğ in azrak (nadir) toprak metallerinin 
amonyum sitrat çözeltisi içindeki çözünürlükleri farkl ı  olduğundan, 
amonyum sitrat çözeltisi ile dikeei y ıkama ile çe ş itli azrak toprak me-
tallerini birbirinden ay ı rma olanakl ı  olmuş tur. 

Yüze tutan özdek olarak ço ğu kez aluminyum oksit, mağnezyum 
oksit, etkin kömür ve yapay reçineler kullan ı lı r. 

Yükünsel Yüze tutma. Ş imdiye değ in yüksüz moleküllerin yüze tutun-
malarını  inceledik, ama seçimli olarak tek bir yükün türü de tutunabilir. 
Bu iki tür tutunumu birbirinden ay ırmak üzere, birinciye ucaysal olma-

yan (apolar), ikinciye ucaysal (Mar) yüze tutunum denilmektedir.  Yü-
künleş en özdeklerin ucaysal olmayan yüze tutunmalar ı  diğ erleri gibi basit 
değ ildir. Birçok araş tı rı cı lar etkin kömür, silisyum dioksit jeli, arsenik 
tri sidfür, ipek, pamuk v.b. gibi tutucular yüzeyinde KNO 3 , KCl, K, SO4, 
H,SO4  gibi elektrolitlerin tutunmalar ıra incelemi ş ler ve a ş ağı da kı saca 
belirtilecek olan sonuçlara varm ış lardı r: Ço ğu kez denge çabuk kurulur, 
ama tutunan özdek miktar ı  kı lcal etkin özdeklere oranla çok kiiçüktür, 
(Örneğ in 0,01-0,1 molar çözeltiden 1 g kömür ba şı na 0,01-0,05 milimol). 
Yüze tutunma e ğ rileri genel olarak di ğerlerine benzer, yaln ız daha kıv- 
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rıktı r. Bunun sonucu olarak tutunmada üstel terimler bir hayli küçüktür. 
Yüze tutunan yükünler ucaysal olmayan tutunmaya oranla daha kuv-
vetle ba ğ land ıklarmdan ar ı  çözücü ile i ş lem yaparak olay tersine çevri-
lemez, bunun için bazl ı  ve asitli çözeltiler etkindir. 

Bütün elektrolitler yüzeye ayni kuvvetle ba ğ lanmazlar. Etkinle ş -
miş  odun veya kan kömürü üzerinde çe ş itli artmlarm tutunmalar ı  için 
Buzagh tarafından a ş ağı daki s ıra verilmi ş tir, (eksin aynı): Li+ <Na+ 

<K+ <Rb+, Mg++ <Ca ++  <Sr++ <Ba++  <H+. Art ınlar ayni 

olmak üzere anyonlar için s ı ra: 

1 /2 SO4  <C1-  <Br-  <I-  <CNS- 	 <OH-. Buradan görüle- 
ce ğ i üzere en kuvvetli H+ ve OH-  yükünleri tutunurlar. H+ Yükününü 
çaplar ı  gittikçe küçülmek üzere çok de ğ erli ve onları  bir değerli art ınlar 
izlerler. Eksinlerin s ı ras ında durum tersinedir: Burada da çaplar ı  büyük 
olan eksinler en kuvvetle tutunurlar, ama bunlar bir de ğ erlidirler, sonra 
daha küçük olan çok de ğ erli eksinler gelir. 

Bir yüze tutan yaln ız bir tür yükünü yüzeyinde tutabilir, ama 
bu yüze tutunum çabuk durur. Örne ğ in bir yüzeyde yaln ı z Ca++ yükün-
leri tutunursa yüzey art ı  olarak yüklenir ve yüzeye gelen art ı  yükünlere 
karşı  itme kuvvetiyle kar şı  koyar. Kalsiyum yükünlerinin tutunmas ı  
ancak, yüzeyden ayr ı lacak ba ş ka bir art ı  yükün bulurıursa sürebilir. 

Bu tip yüze tutmaya yükün değ iş imi. (iyon de ğ iş imi) denir. 

Yükün de ğ iş imi yapan tutanlar yüzeylerinde ba ğ lanmış  bir yükün 
ve bunun yak ınında yükünü nötürle ş tirecek ters bir yükün içerirler. 
Yükün de ğ i ş iminde bu ters yüklü yükün di ğer bir yükiinle yer de ğ i ş tirir. 
Örne ğ in bağ lanm ış  yükün olarak -000 -  kümesi ve ters yüklü yükün 
olarak ta H+ içeren bir yüze tutan NaOH le i ş lem yapıhrsa H+ yerini 
Na+ yilküniinü alı r: 

R-000-11+ -I- (Na+ 	OH-) R-COO-Na+ 11,0 yıkamakla 
bütün hidroksit yükünleri uzakla ş tırılabilir, ama sodyum yükünleri 
uzaklaş tırı lamaz, -000-  yiikiinlerinin say ı sı  kadar Na+ yükünleri kahr. 
Burada Na+ yükünleri yükünle ş memiş  bir tuzda -COONa oldu ğu kadar 
kuvvetle bağ lanmazlar, ama -000 -  yükünlerinin yakınında bulunurlar. 

Yükün değ iş imi sigası  büyük olan özdeklerin büyük yüzey göster-
mesi ve bu nedenle as ıltı sal olması  gerekir. Do ğada büyük yükün değ i-
şimi gösteren özdeklerin ba ş lı calar ı  zeolitler, killi mineraller ve toprak-
tır. Bugün, pek çok yapay yükü ı  değ iş tiriciler yap ılmaktadır. Bu ı ların 
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bir kı smı  -O- fenolat, RSO -, sülfonat gibi art ın değ iş tirici, 

bir k ı smı  ise RNH3+, amin veya RR,N+ gibi yer de ğ i ş tirmi ş  (sübstitüe) 
amin birle ş ikleri olan eksin de ğ iş tiricilerdir. 

Yükün değ iş imi uygulamalarına baz ı  örnekler 

Yükün de ğ iş iminin ilk uygulama yerlerinden birisi sert sulardan 
kalsiyum yükünlerini uzakla ş t ı rmak için zeolitin kullanı lmas ı  olmuş tur. 
Zeolitler do ğ ada bulunan gözenekli yap ı da ve içinde Na+ yükünleri veya 

yiikünleri bulunduran silikat mineralleridir. Zeolitlerin içerdikleri 
Na+ yükünleri sert suyun Ca++ yükünleri ile yer de ğ iş tirir. Ca++ yükün-
leri ile doygun duruma gelen zeolit deri ş ik bir NaCl çözeltisi ile y ıkanırsa, 
Ca++ yükünleri yerlerini Na+ yükünlerine b ı rakırlar ve yeniden kullan ı -
labilirler. Sözü edilen tepkimeler ş öyle gösterilebilir: 

Ca Z + 2 Na' 	Nal Z 	Ca++ 

Bugün bu amaç için daha çok yapay olarak yap ı lan ve permutit ad ı  ve-
rilen aluminyum silikat kullanı lmaktad ır. 

Bütün art ınları  hidrojen yükünü ile de ğ i ş tirebilen yapay yükün de-
ğ iş imi reçineleri de yap ı labilmiş tir. Bu tip bir reçine ile su içindeki tuzlar 
onları  karşı layan asitlerle nitel olarak de ğ iş tirilebilirler. Böyle bir dikeç-
ten geçen su bir kez de eksin de ğ iş tiren bir dikeçten ak ıtı lırsa bütün 
eksinler OH-  yükünleriyle yer de ğ iş tirerek tutunurlar ve hiçbir yükün 
içermeyen minerallerden ar ıtı lmış  su (demienralize) elde edilir. Mineral 
içermeyen su ar ı  su kadar ar ı  ise de silis ve çözünmü ş  karbon dioksit 
içerebilir, ama ar ı  sudan çok daha ucuz oldu ğundan birçok amaçlar için 
kullanı lmaktad ı r. 

Yükün de ğ i ş imi yapan ve özellikle hidrojen yükünü de ğ iş tiren reçi-
neler çözümleme kimyas ında birçok yerlerde 1Zullarulmaktad ır. Örneğ in 
bir karışı m içinde bulunan demir ve fosforu bir arada belirlemek güç-
tür, ama belirlemeleri ayr ı  çözeltilerde yapmak oldukça kolayd ır. Demir 
ve fosfat ı  birbirinden ay ırmak için karışı m hidrojen yükünü de ğ iş imi 
yapan bir reçineyi içeren dikeç aras ından akrtıhrsa demir yükünü hid-
rojen yükünü ile yer de ğ iş tirir ve çözelti yaln ı z fosfat ı  içerir. Dikecin HC1 
ile yıkanmas ı  ile elde edilen çözeltide ise demir üç klorür bulunur. 

Kurşun tuzlan sodyum hidroksitin a şı rı sında çökmez, ama demir 
üç ve kurş un karışı m ı  a şı rı  miktarda sodyum hidroksitle çöktürilliirse, 
bütün kurş un tuzları  çözeltide kalmaz, bir kı smı  demir hidroksit tara- 
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fından tutulur. E ğer kurş un miktar ı  çok az ise nicel olarak tutulur. 
Bu olaydan az miktarda olan özdeklerin ayr ı lmasında yararlan ılır, ör 
neğ in kurş un izotopunun ayr ı lmasında. 

Bitki özsularında bulunan ş eker çözeltisinde çok miktarda yükün 
bulunur. Bu yükünler sakkarozun örütlenmesine engel olduklar ın-
dan daha çok ş eker elde edilmesini önderler. Oysa ham özsular ını  yükün 
değ iş imi yapan reçineler yard ımıyla yükünlerinden kurtararak (demi-
neralize etme) bitkisel özsulardan daha çok ş eker elde etmek olanak-
ı d ı r. 

Bilindiğ i gibi toprak, killi minerallerden, ümüs denilen organik 
özdeklerden ve silis gibi etkin olmayan mineral taneciklerinden olu ş ur. 

Organik özdeklerin ve killi minerallarin hepsi yükün de ğ iş imi yaparlar. 
Özellikle art ın değ iş imi geniş  ölçüde olur. Potasyum ve amonyum yü-
künleri, sodyum yükhrılerinden daha kuvvetle tutulurlar, kalsiyum 
yükünleri ise hepsinden daha kuvvetle tutulur. Bitkiler topraktan ba ş -
lıca azot, fosfor, potasyum ve kalsiyum ö ğeleriyle az miktarda ba ş ka 
öğeler de ahrlar. Azot amonyum tuzlan ve nitratlar olarak verilirse de 
birçok topraklar ın eksin de ğ iş imi sigası  düş ük olduğundan nitratlar 
toprak tarafından tutulamaz, ya ğmur sular ı  ile ak ıp giderler, amonyum 
yükünleri artın değ i ş imi ile tutulurlar. 
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IX. ASILTILARIN ELEKTR İ KSEL ÖZELLIKLERI 

Elektriksel Çift Katman. Ö ğeler, onlar ın oksitleri ve tuzlarmdan 
olu ş an su sevmez as ı lt ı lar hemen hemen elektrolitten armm ış  olarak 
haz ırlanabilirler. Ama önce Graham taraf ından gösterildi ğ i ve daha 
sonradan di ğ er bilginler tarafından do ğ rulandığı  gibi, ası lt ı lar dayan ıklı  
olabilmeleri için bir miktar elektrolit içermelidirler. Örne ğ in gümüş  
halojeniirleri bir az AgNO 3  veya NaC1, KBr gibi alkali halojenürleri 
yan ında daha dayan ı klı  bir ası ltı  olu ş turarak da ğı tı labilirler. Ayni 
biçimde metal siilfür as ı ltı ları  az miktarda metal kloriirleri veya tuz 
asidi yanında daha dayan ıklı dı rlar. As ı ltı larm dayan ıklı liğı nı  sağ layan 
elektrolitlere dayantkl ı lık veren (stabille ş tiriei) elektrolitler denir. 

Ası ltı sal çözeltiler bulunduklar ı  ortamn molekül veya yükünlerini 
veya ikisini de yüze tutma yeteneklerine s ıkı  sıkıya ba ğ lı  olan birçok 
elektriksel özellikler gösterirler. Ba ş langı çta da söylendi ğ i gibi ası ll ı  
tanecikleri geni ş  bir yüzey gösterirler ve bu nedenle yüze tutma çok 
önemlidir. S ıvı  sevmez as ı ltı lar hazırlandıkları  ortamdan yükünleri 
yiizeylerinde tutarlar, s ıvı  sever ası ltı lar ise önce bir çözücii katman ı  
ile sarı lırlar, elektrolitler bu sar ı lmış  sıvı  katman ı  yüzeyine ve k ı smen 
aras ına girmek üzere tutunurlar, ( Ş ekil: 45). Buna göre bir as ı ltı  tane-
ciğ inin yüzeyinde ve çevresinde elektrik yüklerinin ıle gibi bir elektrik-
sel potansiyel olu ş turduğunu ve buna ba ğ lı  olan elektrokinetik olay-
larını  incelemek yararl ı  olur. 

Her hangi bir kat ı , bir sıvı ya de ğ iyorsa iki evre aras ında bir potan-
siyel fark ı  olu ş ur. Örne ğ in bir cam tüpe su dolduruldu ğu zaman bile 
cam suya kar şı  eksi bir potansiyel kazan ı r. Bu olay cam ın su içinde bulu- 
nan hidroksil yükünlerini yüze tutarak eksi yüklenmesiyle aç ıklanı r. Bu 

. eksi yük, ters yüklü hidrojen yükünlerini yüzeye do ğ ru çekerek ş ekil: 
46 A da gösterildi ğ i gibi bir elektriksel çift katman olu ş turur. Bu kat- 
manda eksi yük doğ rudan kat ın ın üzerinde ve sabittir, art ı  yük ise, 1 e- 
men buna biti ş ik ve devinimlidir. Herbir katman bir yükün kahnli ğı n- 
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ct X 

dadır. yüklerin bu biçimde s ıralaaışııı a Helmholtz çift katman ı, denir 
ve bu kat ı  ile s ıvı  aras ı nda bir elektriksel potansiyel do ğmas ına neden 
olur. 

Çift elektriksel katmanla ilgili görü ş ler bu gün biraz daha de ğ i ş miş -
tir. Ş ekil: 46 B de gösterildi ğ i gibi ters yükten de bir miktar içine alan 
sabit katman, ı sı sal devinim nedeniyle biraz daha yayg ı n olarak tasar-
lanmaktadı r. Bu sabit katmandaki yük yo ğunluğu Helmholtz çift kat-
mannıdakinden daha küçiiktiir. Bu sabit katmana biti ş ik olan devi-
nimli katmanda s ıv ı  içine do ğ ru gidildikçe yükün deri ş imi azalmaktad ı r. 

d 
A 
	

B 
	 c 

Ş ekil : 46 

Elektriksel çift katmanda termodinarr ıik potansiyel (e) ve elektrokinetik potansiyelin () çizge 

ile gösterili ş i 

Buna göre eksi yüklü bir as ı ltı  taneci ğ inin elektrolit içeren bir s ıvı  
ortam ında yükünlerle sar ı lışı  Ş ekil: 45'de gösterildi ğ i gibi tasarlan ı r. 
Bu yeni görüşe götüren nedenlerin ba şı nda elektroriksel devinim özel, 
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potansiyeli. v.b.) çözeltiye eklenen elektrolit deri ş imine göre 
değ iş mesi gelir. Yani elektrolitlerde Debye-Hückel kuram ıxı a göre tasar-
lanan yükün bulutlar ına (iyon bulutlar ı) benzemek üzere, as ıltı  tane-
ciğ i yüzeyinde de yap ılmış  ve devinimli bir elektrolit atmosferi olu ş ur, 
(daha geni ş  bilgi: Elektrolimya II Bölüm XI-21, Saadet Üneri). 

Çift katman ya taneciklerin içinde bulunduklar ı  ortamdaki elekt-
rolitlerden. yüzeylerinde ye ğ ledikleri yükünleri tutmalar ı  veya doğrudan 
yüzeyde bulunan baz ı  moleküllerin yükünle ş mesi ile olu ş ur. Olu ş an 
elektriksel çift katman bir potansiyel fark ına neden olur. 

Bir M metali, yükün etkinli ğ i am, olan bir yiikünle dengede bulu-
nursa e termodinamik potansiyeli: 

R T 
e 	e.   Ln 

nF 

dir. Burada eo  standart elektrot potansiyelidir, e termodinamik po- 

tansiyel bütün yükünsel çift katman ile kat ı  aras ındaki potansiyeldir. 

Yüzeye ba ğ lanmış  olan devinimsiz sıvı  katmanı  ile sıvı  içindeki 
devinimli katman aras ındaki potansiyele elektrokinetik potonsiyel veya 
(zeta) potansiyeli denir. Ş ekil: 45 de e ve potansiyelleri dikey 
eksende, kat ı  yüzeyinden olan uzakl ıklar yatay eksende gösterilmi ş tir. 
Ş ekil A da a b toplu potansiyel dii ş ii şünii, x y, devinimli ve devinim-
siz katmanlar aras ındaki sınırı  göstermektedir. Ş ekil: 46 B de a b e 
e ğ risi ile göstigkilen toplu potansiyel dü ş ü ş ü (e potansiyeli) A daki-
nin aynidir, ama iki k ı sımdan olu ş muş tur. 1— Devinimsiz katman 
içinde a b keskin dü ş ü ş ü, 2— D ış taki devinimli katman içinde b c gi-
derek dü ş üş ü. Bu sonuncu b c kesimi elektrokinetik potansiyeldir. 

Ş ekil: 46 C de potansiyel dü ş üş ünü gösteren a b e ğ risi, sabit ve devi-

nimli katman aras ındaki x y s ını r çizgisini, s ıfır yük noktasının (izo 

elektrik nokta) alt ında kesmektedir. Burada e aynidir, ama -potansiyeli 
B dekinden küçüktür ve ters i ş arettedir. Bu durum taneci ğ in yükünün 
iş aretini de ğ iş tirdiğ ini anlat ır, (Bak. Ş ekil 55 ve oradaki aç ıklama). 

Zeta potansiyeli kat ı  /sıvı  sını r ı nda birçok durgun olmayan elektrik-
sel özellikler ve as ı ltı larda gözlenen elektriksel etkilerden sorumludur. 

Yukardaki aç ı klamalara göre as ı ltı  taneci ğ i elektrik yükü ile yüklü 
olduğundan çevresindeki ortam da onun yük-ibre e ş it ve ters i ş aretle 

yiiklenir. E ğer bu görü ş  doğ ru ise as ı ltı  taneci ğ i ve içinde bulunduğu 

ortam bir elektrik alan ında ters yönde devinmelidir,.. Gerçekten bu olay-
lar gözlenmi ş tir. Bir elektrik alan ında yüklü, taneeiklerin devinimine 
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yük ta ş tytctlartn devinimleri (elektroforez veya katoforez), smn ın de-
vinimine ise elektriksel s ıvı  geçi ş imi veya kısaca elektiriksel geçi ş im 
(elektroozmoz) denir. Bunlardan ba ş ka taneciklerin elektriksel devinim-
lerinin tersi olan düş me potansiyeli (sedimantasyon potansiyeli) ve 
elektriksel geçi ş imin tersi olan aktş  potansiyeli de önemli elektriksel 
devinim olaylar ındandı r. Bu dört olay ın birbirleriyle olan ba ğbatı ları  
a ş ağı daki ş emada gösterilmi ş tir. 

Yük ta şı yı ellar ın 	Düş me Potansiyeli 
devinimleri 

Tanecik devinimli 	Tanecik devinimli 

Dış ardan 	ortam devinimsiz 	Ortam devinimsiz 

uygulanan 	 Devinim 

gerilim 	 T 	 potansiyeli 

devinim 	 doğurur 

yaptırır Elektriksel geçi ş im 	Akış  Potansiyeli 
Ortam devinimli 	-7-2: Ortam devinimli 
tanecik devinimsiz 	Tanecik devinimsiz 

Elektriksel geçi ş ini 

Ortası  bir D zarı  ile kapat ı lmış  U biçimindeki bir kaba ( Ş ekil: 47) 

incelenecek as ı ltı  çözeltisi, her iki katda e ş it diizeçte olmak üzere, konur 

ve E„ E, elektrotlar ı  arasına bir gerilim uygulan ı rsa bir süre sonra kollar 

arası nda bir yükseklik fark ı  bulunduğu gözlenir. 

Ası ltı  tanecikleriyle ortam aras ındaki zeta potansiyelinin bir sonucu 
olan bu olaya elektriksel geçiş im (elektroozmoz) denir. E ğer zar ın iş areti 

eksi ise s ıvı  akışı nın yönü katoda, tersine zar art ı  yüklü ise anoda do ğ -

rudur. 

Elektriksel geçi ş im için gerekli ba ğı nt ı ları  çıkarabilmek için, 1 

uzunluğunda, r yar ı  çap ında ve her iki ucunda E, ve E, elektrotlar ı  bu-
lunan silindiriksel bir k ı lcal boru içinde ( Ş ekil: 48) bir U gerilimi alt ında 

saniyede V em' su akt ığı nı  tasarl ıyahm. K ı lcal borunun iç yüzeyi eksi 

olarak yiiklensin ve d aral ığı  içinde çözeltide e ş it say ı da art ı  yük bulun-

sun. U gerilimi alt ında çift katmandaki yüzeye yap ışı k eksi yük devinim 
yapmaz. Art ı  yüklü katman ise k ı lcal boru boyunca katoda do ğ ru devi- 
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E 2  

Ş ekil : 47 

Elektriksel geçi ş ini veya akış  potansiyelini ölçmek için kullanılan aygıt 

nir. E ğer sıvı  taneeikleri saniyede ortalama u h ı z ı  ile devinirlerse bir 
saniyede akan s ıvı  oylumu V: 

-T- 

2 ft. 

- 	1 ± ± ± t ± ± ± ± ± 
Ş ekil: 48 

Silindiriksel bir k ı lcal borunun ş ematik olarak gösterili ş i 
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V = r r2  u (1) 

olur. S ıvının devinebilmesi için uygulanan U gerilimi alt ında olu ş an 
elektriksel kuvvet sürtünme kuvvetini yenmelidir. S ıvı  taneci ğ inin kı lcal 

borunun kenar ına olan uzaklı k' x ise, sürtünme kuvveti du — olur. 
dx 

Çift katman içinde du = u /d dir. Dolay ı sıyle sürtünme kuvveti 
dx 

olur. (1) den alman u nun de ğeri burada yerine konursa  siirtiin- 

me kuvveti f için 

=  71  V  
ır r2  d 
	 (2) 

elde edilir. 

Birbirinden uzakh ğı  1 cm olan iki elektrot aras ına U gerilimi uygu-
landığı  zaman santimetre ba şı na X gerilim dü ş mesi X =U /1 dir. E ğ er 
yüzeyin santimetre karesi ba şı na düş en elektrik miktar ı , yani yük yo-
ğunlu ğu S ise, elektriksel kuvvet: X S olur. Denge an ında bu elektriksel 
kuvvet, sürtünme kuvvetine e ş it olaca ğı ndan: 

--  	 ( 3) 7r r2  d 

ba ğı ntı sı  bulunur. 

Elektrik çift katman birbirine ko ş ut ve aralar ındaki gerilim olan 
bir siga gibi dü ş ünülebilir. Bu halde potansiyeli, D dielektrik katsa-
yı sını  göstermek üzere: 

4 Iz d 
— D 

bağı ntı sı  ile verilir. (3 ve 4) ba ğı ntı larından a giderilerek: 

D X 

(6) 

V = 

bulunur. Veya X = U /1 oldu ğundan: 

r2  U D 
V = 

4 71 1 

(4) 

(5) 
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Bir kapiler borudan U gerilimi alt ındaki bir akış  için çıkarı lan bu ba-
ğmtı dan kesiti q olan bir zara geçilebilir. q = n r 2  olduğundan: 

qkUD 
 4 İT 	1 

V (7) 

dir. 

Kılcal boru içindeki sıvının öz ı letkenliğ i x ve geçen ak ı m ş iddeti 

1 1 olur. Ohm yasas ına göre I = U /R 

d ır. U nun bu de ğ eri (7) denkleminde yerine ko- 

nulursa: 

I D 
V =- 

elde edilir. Bu ba ğı nt ıya göre bir zar aras ından belirli bir zamanda geçen 
sıvı  oylumu, aklın ş iddeti ile orant ı lı dı r ve kılcal borunun uzunlu ğuyla 
kesitine bağ lı  değ ildir. Bu genelle ş tirme deneysel çal ış malarla deneyim-
sel olarak da bulunmu ş tur. 

Poiseuille Yasasına göre bir kıcal boru aras ından p bas ıncı  altında 
saniyede akan s ıvı  oylumu için: 

V 	
TC p r4 t 

8 1 

bağı ntı sı  daha önce verilmişti, (VI. 3). K ı lcal boru aras ından bir U geri- 
limi altında s ıvının akışı  için verilen (6) denklemi ile birle ş tirerek p için: 

2 U D 
p = 	 

r2  (9) 

bakıntı sı  bulunur. Buna göre belirli bir zar özde ğ i için, gözenekli zar ın 
iki yanında eri ş ilen durgun s ıvı  basıncı  farkı , uygulanan U gerilimi ile o-
rant ı lıdır ve zarın büyüklüğüne bağ lı  değ ildir. 

Akış  potansiyeli: Ş ekil: 47'de görülen ayg ıtta kollar aras ında bir dur-
gun su basınç farkı  sağ land ıktan sonra, devre bir ak ı nı  ölçer üzerinden 
kapatı lı rsa, devreden ak ım geçti ğ i ve bu akımın kollardaki yükseklik 

I ise, R direnci: R 

olduğundan: 

U = 1 
q x 

4 7T 	x, 
(8) 
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farkı  sıfıra e ş it oluncaya de ğ in akı m geçiş inin sürdüğü görülür Buna göre 
durgun su bas ıncına karşı  bir U potansiyeli alt ında I akımı  devreden 
geçmiş tir, yani mekanik i ş  elektriksel i ş e (UI) çevrilmi ş tir. Bu sırada p 
durgun su bas ıncı  altında ve V oylumundaki s ıvının bir zar aras ından a-
kışı  sırasında yapı lan mekanik i ş  pV dir. Bu iki iş in denge durumu için: 
UI = pV yaz ı labilir. Bu ba ğı ntı  V /I = U /p biçiminde yaz ı lır ve (8) 

denkleminde V /I yerine U /p konulursa: 

U — 	
p D 	

(10) 
4 7C x 

elde edilir. Görüldü ğü gibi akış  potansiyeli, potansiyeli ve durgun su 
basıncı  ile orantı lıdı r. 

Yük ta şı yıelların devinimleri: Yük ta şı yıellarmın elektriksel devinim-
lerini gözlemek için Ş ekil: 49'da gösterilen ayg ıttan yararlan ı lır. Renkli 
ası ltı  çözeltisi, C hunisi yard ı mıyla U biçimindeki boruya konulur. As ı ltı  
ile ayni iletkenlikte olan KC1 çözeltisi veya as ıltıdan yarı  geçirimsel ar ı -
tim veya ince süzme ile ayr ı lmış  olan sıvı , birkaç santimetre yüksekli ğ e 

de ğ in, her iki kola eklenir. Sabit bir ak ım kayna ğı na bağ laymca as ıltı  
yüzeyi, as ı ltı  taneciklerinin yük i ş aretine göre anoda veya katoda do ğ ru 

devinir, (Ş ekil: 49 B). Bu yöntemle as ı ltı  taneciklerinin yük i ş aretleri 

belirlenir. Örne ğ in bu yönteme göre Fe, Cr, Al, Th'un hidroksitleri, 
Ag+ yükünleri a şı nsında Ag halojenürleri, e ş  elektrik (izoelektrik) nok-
tas ının asit yanında proteinlerin ve bazl ı  boyalarm art ı  yüklü oldukları  
saptanmış tır. Buna kar şı n kalay, silisyum ve vanadinyumun hidroksit-
leri, birçok metaller, sülfürleri, az miktarda halojenür a şı rı smda Ag-halo-
jenürleri, sabunlar, asit boyalar ı , arap zamk ı , sak ız ve e ş  elektrik nok-
tasının bazh yan ında proteinler v.b. nin ise eksi yüklü as ı ltılar oldukları  
saptanm ış tır. 

Gereken özenle çah şı hrsa ayr ı lma yüzeyinin yer değ iş tirmesi yön-
temi ile de yük ta şı yı elların devinirliğ i (elektroforetik hareketlilik) be-
lirlenebilir. Bunun için ucaylanm ıyan (polarize olmayan) elektr ı,tlar, 

asıltıdan ince süzme ile ayr ı lmış  uygun bir üst katman s ıvı sı  kullanı lır. 
Proteinlerle çal ışı lırken üste konmak üzere uygun bir tampon çözelti 
kullanı labilir. 

Tiselius protein karışı mlarını  elektriksel devinimle birbirinden ay ı r-
mak için Ş ekil: 50'de gösterilen ayg ıtı  kullanmış tır. Burada E, ve E2 
elektrotlarm dald ırı ldığı  kı sımları , T ler lastik boruları , I, II, III ve IV 
U borusunun çeş iti kı sımlarını  göstermektedir. Ş ekil: 51'de gösteril-
diğ i gibi II ve III k ı sımları  uygun bir diizenekle ayr ılabilir. Önce III 

106 



e- 

Ş ekil : 49 
Elektriksel yük ta şı yıcılann göstermek için kullanılan aygı t 

Ş ekil : 50 
Tiselius'a göre yük tmuy ınlarm deviiiimlerini belirleme ayg ıt' 



B 
Şekil 51 

Tiselius U borusunda yük ta şı y ı cılann devinimleri ile çe ş itli protein çözeltilerinin 

ayrı lması  

ve IV kı sı mları  incelenecek protein çözeltisi ile doldurulduktan sonra 
II, I ve aygıtın geri kalan üst kı smı  tampon çözelti ile doldurulur. Bu 
yöntemle tampon ve as ıltı  arasında keskin arrma yüzeyleri Ba ğ lanır. 
Ş ekil 51 A da U borusunun k ı sımlar ı  üstüste getirilmeden önce 3 farkl ı  
protein kar ışı mının durumlar ı  gösterilmektedir. Elektrotlar aras ına 
aklın uygulanınca her protein kendine öz bir h ızla devinir. Ş ekil: 50 B 
akımın uygulanmas ından kı sa bir süre sonraki ayr ılmayı , C ise daha uzun 
bir süre geçtikten sonraki ayr ı lmayı  göstermektedir. Her bir protein 
ayrı  bir iş aretle gösterilmi ş tir. Gözle görülemeyen durumlarda bu ay-
rı lma yüzeyleri kırı lma indislerini belirleyerek izlenir ve proteinler bir-
birlerinden ayr ı labilirler. 

Bir Ası ltı  taneci'ğ inin elektrik alanı  içindeki devinim h ı zı  u ile, 

Ğ  potansiyeli aras ındaki bağ lı lığı  bulmak üzere bir taneci ğ in hı z ı  için 
denklem (1) den ç ıkarılan: 

u = V /7rr2  

bağı ntı sı  (5) denklemi ile birle ş tirilerek a ş ağı daki bağı ntı  bulunur: 

X D 
4 7C 7) 
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Bn ba ğı ntı  sıvı  içinde silindiriksel yük taşı yıcı ların devinirlik hızını  
(elektroforetik h ı zı nı) vermektedir ve Henry taraf ından bulunmuş tur. 

Debye ve Hückel, küresel tanecikler için (11) denkleminin paydas ındaki 

4 sayı sı  yerine 6 gelmesi gerekti ğ ini göstermi ş lerdir. u ya yük ta şı yı cı la-
rın  (elektroforetik hareketlilik) de denir. Küçük yük ta şı yı cı  
devinim hücreleri kullanarak tek bir taneci ğ in devinirliğ i bir mikroskop 
veya bir ultramikroskop yard ımı  ile izlenebilir. Yük ta şı yı cılarm devi-
nirliğ i  (11) denkleminden potansiyeli de belirlenebilir. 

Asıltı  taneiklerinin devinirli ğ i daha hı zlı  devinen hidrojen ve hid-
roksil yükiinlerinin devinirli ğ i dışı nda kalan yükünlerin devinirli ğ i bü-
yü,kliiğ iindedir. 

Tek bir taneci ğ in mikroskopta devinimlerinin gözlenmesi ile, Tise-
lius yöntemine göre elektriksel devinim belirlenmesi birbirine iyi uymak-
tad ır. Her iki yönteme göre çe ş itli pH larda at seromu ile yap ı lan ölçü-
lerin sonuçları  Ş ekil: 52'de gösterilmi ş tir. Burada de ğ erlerin birbirine çok 

iyi uymamas ı  elektriksel devinim yönteminde mikroskopik yöntemde 

c 
• 1,0 

E 

c„ 
O, 5 

.x 

"(7, 	0,0 
_x 
Ğ, 

ro 
0.5 

Ş ekil : 52 
At seromunun devinirlili ğ i (0) Tiselius yöntemine göre; (o) Ouvarts üzerinde ve (x) kollodion 

üzerinde mikroskopla gözlenerek 

olduğu gibi, at seromu ile kaplanm ış  olan çe ş itli taneciklerin kullanilmiş  3 
olmasındandır. Ş ekilden görüldü ğü gibi devinirlilik pH artt ıkça küçülerek, 
sıfır olur ve pH ın sürekli yükseltilmesiyle ayni alan ş iddetinde, yön de-
ğ iş tirerek eksi olur. Dönek (amfoter) özelliklerinden de bu beklenir. pH 4,9 
da serom albumini tanecikleri hiçbir yük ta şı yı cı  devinirni göstermezler, 
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yani toplu yük say ı sı  sıfırdır. pH 4,9 bu proteinin e ş  elektrik noktas ı dı r. 
Genel olarak bir molekilliin art ı  ve eksi yilkünler say ı sının e ş it olduğu, 
dolayı sıyle elektrik alan ında devinimsiz kaldığı  pH ya e ş elektrik (izo 
elektrik) nokta denir. E ş  elektrik noktas ının asit yanında tanecikler eksi 
uca, bazlı  yanında art ı  uca do ğ ru devinirler. Bir seri pH da elektriksel 
devinim ölçüleri yapmak proteinlerin ve bütün dönek özdeklerin e ş  
elektrik noktas ını  belirlemek için kullanı lan bir yöntemdir. 

Düşme potansiyeli. Dü ş me potansiyeli yük ta şı yı cı lar' devinimle-
rinin tersidir. Ş ekil: 53'de gösterildi ğ i gibi bir silindir elektrolit ile 
doldurulur. Alt ve üstte bulunan E, ve E2 elektrotlar ı  bir ak ım ölçer 
üzerinden ba ğ landıktan sonra bir cam küre su içinde dü şürülürse akım 

ölçerden bir akım geçtiğ i görülür. Buna göre devinimsiz bir s ıvı  içinde 

Ş ekil : 53 

Dibe ivme potansiyelinin ş ematik olarak gösterili ş i 

tanecik düş erken bir potansiyel oluş turur. Buna düş me (Sedimantas-
yon) potansiyeli veya Dorn etkisi denir ve ak ış  potansiyelinde olduğu 
gibi verilir: 
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U —  p D  
4 7C "/ X 

Burada p, taneci ğ in aras ından düş tüğü sıvı  sütununun durgun su basınç 
farkı dır. 

Elektriksel devinim olaylar ına yükünlerin etkisi. Elektrolitlerin 
elektriksel devinim olaylar ı  üzerine etkisi zeta potansiyelinin de ğ iş me-
siyle kendini gösterir. Sonuçlar gerek elektriksel devinim, gerek 
elektriksel geçi ş ini ve gerekse akış  pstansiyeli ölçülerinin hepsinde 
aynı dır. Genel olarak zeta potansiyeli H+ yükünü etkisiyle daha art ı , 
OH-  yükiinleri ektisiyle daha eksi olur. E ğer pH sabit b ırakıhrsa 
tuz eklenmesi zeta potansiyelini de ğ i ş tirir. Kat ı  evre ile ters 
iş arette olan yükünler daha çok etkirler, özellikle bunlar ın yüksek 
değerlikli olanlar ının zeta potansiyeli üzerine etkileri daha da 
büyüktür. Kat ı  evreyle ayni i ş arette olan yükiinlerin de yük ta şı -
yı cılar' ile ilgili olaylara etkisi görülürse de bu oldukça küçiiktür. 

Çe ş itli tuzlan.'" su - cam yüzeyindeki zeta potansiyeli üzerine etki-
leri Ş ekil: 54'de gösterilmi ş tir. Çe ş itli elektrolitler yan ında cam bir ka-
piler aras ından akış  potansiyelleri ölçüldükten sonra denklem (10) a göre 

KcC 

Ş ekil : 54 

Tuz etkisiyle zeta potansiyelinin de ğ iş imi 
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hesaplanm ış  olan ?; potansiyelleri dikey eksende, elektrolit deri ş imleri-
nin logaritmalar ı  ise yatay eksende verilmi ş tir. Arı  su içinde cam-su ara-
sı nda zeta potansiyeli eksidir, yani cam suya kar şı  eksi yüklüdür. KCl 

ve BaC1, eklendikçe, olas ı lıkla eksi Cl yiikiinlerinin etkisiyle cam ın eksi 

yükü atrar. Bu elektrolitlerin deri ş imi art ı rı ldıkea zeta potansiyeli doru-
ğ a eri ş ir ve daha çok deri ş imin artmas ında, ters yüklü yükünlerin etki-
siyle azalı r. La``-± 4-  ve Th++++ gibi yüksek art ı  yüklü yükünler eklendiğ i 
zaman eksinlerin etkisi e ğ ri üzerinde görülmemektedir. Ş ekilde görüldü ğü 
gibi toryum nitrat ın deriş imi artt ıkça zeta potansiyeli art ı  olduktan sonra 

eksi yükünlerin etkisiyle i ş aretini yeniden de ğ i ş tirme e ğ ilimi gösterirler. 

Elektriksel devinim olaylar ı  üzerine yükünlerin etkisi elektrik çift 
katman yard ı mıyla açıklatur. Cam ın ve benzeri özdeklerin suda eksi 
yüklenmeleri sudan OH-  yükünlerini yüzeyde tutmalar ı  olduğ u gibi 

ortama eklenen elektrolitin eksi yükünlerinin tutunmas ıyla da güçlenir. 

Sulu bir çözeltiye de ğen yüzey ço ğu kez art ı  yükten çok eksi yükle yük-

lenir. Bu, artmlarm genellikle eksinlerden daha çok suyla sar ı lmış  olma-

sı ndand ı r. Böylece suyla sar ı lmış  artmlar daha çok sulu çözeltide kalma 

eğ ilimi gösterirken, daha az suyla sar ı lmış  ve daha çok ucayland ırı c ı  
eksinler yüzeyde özel tutunma e ğ ilimi gösterirler. Tutunaa eksi yükün-
lere e ş de ğer miktarda art ı  yükünün bir kesimi sabit katmanda bir kesimi 

da devinimli katmanda tutulur, geri kalan kesimi çözelti içindedir. Ar ı  
su veya seyrettik çözeltilerde s ıvı  ile katı  arasındaki potansiyel fark ı  ş ekil: 

55'de I e ğ risi olarak gösterilmi ş tir. Sabit elektriksel çift katman ın çözelti 

yanında elektrolit deri ş imi arttıkça (yani çizgede x y s ını rı  yakınında) 

atmlarca bir artma olacakt ı r. Bunun sonucu olarak x y yan ında art ı  
yük yoğunluğu artt ıkça zeta potansiyeli daha az eksi olur, (e ğ ri II). E ğ er 

artı  yükün deriş imi özellikle yüksek de ğerliklerde daha da art ırıhrsa 

elektrokinetik potansiyelin i ş areti olas ı lıkla yön de ğ iş tirir, (E ğri III). 

Çözeltide yükün deri ş imi arttıkça özellikle yüksek de ğ erliliklerde çift 

katmanın kalinliğı  olası lıkla azalı r. Bunun sonucu olarak zeta potansiyeli 
de azalı r, (Ş ekil: 57) ve s ıfı ra yakla şı r. 

Asdblarm elektrolitlerle whtda ştirdmast. Su sevmez as ıltıların da-

yanıkblığı  asıltı  taneci ğ inin zeta potansiyeline ba ğ lıdı r. Daha önce söz ko-

nusu edildiğ i gibi elektrolitlerin eklenmesi zeta potansiyelini küçültür. 

Pıhtı la ş ma olmas ı  için bir taneci ğ in zeta potansiyelinin s ıfıra değ in 
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Uzakl ı k 

Ş ekil : 55 

Zeta potansiyeli üzerine yükünlerin etkisi 

dü ş ürülmesi gerekmez, bir s ınır de ğ erin altına inince ası ltı  pıhtı laşı r. Bu 
sınır de ğere dönü şül zeta potansiyeli (kritik potansiyeli) denir. Yani 
parçac ıkların birbirlerine Van der Walls kuvvetleri üstün gelecek kadar 
yaklaş malarını  olanaklı  kılacak ölçüde, çift katmandaki elektriksel itme 
etkisi yeterince küçüldü ğ ii, zaman asıltı  pı htı la şı r. 

Dönüşül zeta potansiyeli üstünde as ı ltı  dayanıkhdır, alt ına inince 
pıhtı laşı r. Çizelge 12 (a ►  da arsenik sülfür ve (b) de demir oksit as ıltılarmın 
çabuk çöktürülebil ınesi için yeter miktarda çe ş itli elektrolitler eklendi ğ i 
zaman ölçüleri dönü ş ül zeta potansiyelleri verilmi ş tir. Görüldüğü gibi ek-
si yüklü As2S 3  asıltı smın dönüş ül zeta potansiyeli bütün çok değ erli artın-
lar için yakla şı k 26 mv, artı  demir oksit as ı ltı smın bütün eksinler için 
yakla şı k 26 mv tur. KC1 yan ında As2S 3  ün dönüşül zeta potansiyeli di ğ er-
lerinden oldukça yüksektir. Bu etki ş ekil: 54'de görülen ve ayni yerde 
açıklanan nedenlere ba ğ lanabilir. 

Çİ ZELGE : 12 

Asıltı  taneciklerinin dönü şül potansiyeli 

(a) Arsen— III sülfür as ıltı sı  (—) 

Elektrolit 	 m.e ş .g /1 Değ i ş im 	 — Potansiyeli 

KC1 	 40,0 mv 
BaC12 	 1 .0 44 
AlC1, 0,13 26 
Th (NO), 0,20 24 

27 
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(b) Fe — III oksit asiltast (+) 

m.g, /1 mv 
KCI 1 00 ,0 33 ,7 
NaOH 7 ,5 31 ,5 
K,SO4 6 ,6 32 ,5 
Anilin sülfat 8 ,0 31 ,4 
K,C,O, 	 6 ,5 32 ,5 
KaFe(CN), 	 O ,65 30 ,2 

Elektriksel geçi ş ini ve yük ta şı yı cılann devinimlerinin teknikte 
kullanılması  

Elektriksel devinim olaylar ının birçok uygulama yerleri vard ır. 
Yük taşı yıcılantun devinimleriyle as ıltılann hangi yükü ta şı dıkları  be-
lirlendi ğ i gibi, çe ş itli hı zda devinen ası ltılar, proteinlerde oldu ğu gibi bir-
birinden ayrılabilir. Derslerimizin ba şı nda elektriksel yar ı  geçirimle 
antı m ile ası ltı ların nası l arı laş tı rı labilece ğ i üzerinde durmu ş tuk. Bun-
dan başka teknikte çeş itli özdeklerin üstü yük ta şı yı cı lannı n devinim-
leriyle kauçukla kaplan ır. Porselen elde edilmede kullan ılan kaölen yine 
bu yöntemle anlaş tınhr. Altın gibi bazı  mineraller bu yolla zenginle ş tiri-
lir. Radyo ve elektrik endüstrisinde elektrik yal ıtı m özdekleri bu sonun-
cu yöntemle uygun cisimler üzerine çöktilrillür. 

Elektriksel geçi ş im yoluyla odunun, turbun suyu azalt ı lı r. Özel 
amaçlar için silikat asidinin ve baz ı  seromların suyu uzakla ş tınhr. Ha-
vada asıltilann elektriksel deivinimleri de teknikte önemlidir. Cotrell 
iş lemi ile teknikte baca gazlar' temizlendi ğ i gibi, bazı  değerli yan ürünler 
de elde edilmi ş  olur. 

Yarı  geçirgen Zar Dengesi 

Çok farklı  büyüklükte 2 yüküne ayn ş abilen moleküller kendilerine 
özgü bir özellik gösterirler. Bir as ıltı sal elektrolitle normal elektrolit bir 
sellofan veya kollodiyon gibi yar ı  geçirici bir sana ş ekil 56 da görüdlüğü 
gibi birbirlerinden ayrı lırlarsa yükünlerin e ş it olmayan bir deri ş imde 
dağı lmasıyla zar (membran) dengesi veya inceleyenin ad ından 
Donan Dengesine neden olur. Yar ı  geçirici zar ı n içine C, deri ş iminde bir 
ası ltı  elektrolit (I) örne ğ in kongo kırmı zı sı , (difenildiazonaftalin amin 
sülfonik asitin sodyum tuzu) k ı saca Na+ R-, dış taki beher içine C2 deri-
ş iminde NaCl çözeltisi (II) (art ı n aynı ) konulmuş  olsun. Kongo kırmızı sı  
eksini dış taki Na+ ile elektrostatik olarak ba ğ lanmak üzere zar ın delik-
lerini geçemeyecek kadar büyük oldu ğundan, dış tan Na' ve Cl-  yükün-
leri zar ı n içine yay ınırlar ve bu yay ını m zar dengesi kuruluncaya de ğ in 
sürer. Zar dengesi d ış  (II) ve içteki (I), C2 ve C, deriş imlerine bağ lıdır. 
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I (iç) 	 Z (dış ) 	I (iç) 
Na+ 	R- 	. Na+ Cl-  Na+ 
C, 	C, 	. C2 	C2 	(C, H- C x) 	Cx  

(dış ) 
Na+ 	Cl- 
(C, — 	 Cx) 

Z 
R- 

2r.t Geç ırld A İ  

Ş ekil : 56 

Zar dengesini gösteren nasit bir düzenek 

Her iki yanındaki NaC1 ün yükünler çap ı rn ı  birbirine e ş it olduğu zaman 
denge kurulur. A ş ağı daki ş ema zar dengesi kurulurken her iki yandaki 
ba ş langıç ve son deri ş imlerin durumunu göstermektedir, (Z—Zar): 

Donnan'a göre zar dengesinin kurulma ş eması  

Baş langıç hali 
	

Denge hali 

Denge halinde içteki ve d ış taki NaC1 ün yükünler çarp ı mı  e ş it 
olaca ğı na göre: 

[Nal ı  [Cll ı 	[Nal ıı  [C1 -  ] ıı 	 (13) 

veya 
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(c, + ci) cx  = (C2 — c x) 2  
ve 

C,' 
Cx = C, 4- 2C2 

bulunur. C, > > C, oldu ğu zaman, yani as ılt ı  elektro ı itinin deri ş imi 
büyükse, içeriye çok az NaC1 yay ınır. Tersine C2> >C, ise ikinci 
kı sı mda bulunan yabanc ı  elektrolit her iki yana hemen hemen ayn ı  
deri ş imde da ğı lır. Deney ba şı nda C, = C 2  ise II'den I'e yaln ı z C„ 

1 
3-- C2 yay ını r. 

Çizelgeden görülece ğ i üzere denge halinde I ve II ci yanda Cl ve 
Na+ deriş imleri aynı  de ğ ildir. I deki Na+ deri ş imi II dekinden büyük, 
II deki Cl deri ş imi I dekinden büyüktür. Bu hal zar ı n iki yanı  arasında 
bir potansiyel fark ı nı n doğmas ı na neden olur ve buna zar potansiyeli 

(Donan potansiyeli) veya membran potansiyeli denir. Cl yükü/derine 
karşı  tersinir olan bir elektrot zar ı n içindeki çözeltiye dald ırı lırsa elek-
trot potansiyeli 

ei 	
RT 

— F  Ln [C1- ] /  

olur. Ayni tür bir elektrot zar ın dışı ndaki elektrolit çözeltisine dald ı rı -
lı rsa : 

eii = eo 	F 
RT 

Ln [C1-  ] /T  
(17) 

olur. ec, söz konusu elektrodun ölçün elektrot potansiyelini gösterir. 
Bu ikisi aras ındaki fark a ş ağı daki ba ğı ntıyla verilir: 

R 	

(C l- 	 (18) e 	— — T Ln [c ], 

Bir yanda yap ılmayan bir yükün bulundukça (Cl-)ii /(cr oranı  
1 e e ş it olamayaca ğı ndan logaritmas ı  sıfı r olmaz. Oysa zarla ayr ı lmış  
yukarı daki çözeltiye Cl yükünlerine kar şı  tersinir olan birer elektrot 
yerleş tirilir ve potansiyel fark ı  ölçülmek istenirse s ıfı r bulunur, ama her 
iki çözeltinin CI iyonu deri ş imi belirlenirse birbirinden farkl ı  bulunur. 
Daha ileri giderek her iki çözelti aras ındaki yayını m potansiyelini orta-
dan kald ırmak için, örne ğ in bir doymu ş  KC1 köprüsü ile bir deri ş im pili 
olarak ba ğ lanı r ve tersinir elektrotlar aras ındaki potansiyel fark ı  ölçü-
lürse denkelm (18) e göre hesaplanabilecek büyüklükte bir EMK bulunur. 

(14) 

(15) 
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Zar bulunduğu zaman iki çözelti aras ında potansiyel fark ı  ölçüle-
memesi zarın, zars ı z olarak bir deri ş im pili durumunda ölçülen potansi-
yele e ş it ama ters i ş arette bir zar potansiyeli göstermesiyle aç ıklanır: 

e = 	e 
	

(19) 

RT 	(Clin  e  = 	e  = 	La (20) 
F 	(Cl ), 

Sistemdeki her hangi bir yüküne kar şı  tersinir elektrotlar kullanarak zar 
potansiyelini ölçmek olanakl ı  değ ildir. 

Zar potansiyelini do ğ rudan ölçmek için bir yöntem Loeb (1924) 
tarafından verilmiş tir. 

İ ç ve dış  çözelti bir köprü ile birle ş tirilirse 	yükünü deri ş imi fark- 
lı  iki çözelti içine dald ırı lmış  olan iki tersinir elektrot aras ındaki potan-
siyel fark ı  ölçülebilir. Daha uygun olarak, ş ekil 57'de görüldü ğü gibi, 
iki elektrot üzerinde birer tuz köprüsü kullan ı lı r. Böylece Glektrot po-
tansiyelleri art ık Cl yükünleri deri ş imine bağ lı  olmaz. Kalomel elektrot 
gibi ucaylanmayan bir elektroda tuz köprüsü ba ğ layarak ş ekil 57'de 
görüldü ğü gibi zar potonsiyeli ıı i do ğ rudan ölçmek olanakl ı dı r. Şu nok-
taya özellikle i ş aret etmek gerekir ki dengede olan bir sistemde hiçbir 
ak ı m geçmez. Burada kalomel elektrotlar aras ında bir potansiyel fark ı  
gözlenmesi tuz köprülerinin denge halini bozmalar ından ileri gelir. 
Köprülerden çözeltiler içine K+ ve yükiinleri yay ındıkça art ık po-
tansiyel üzerine etkiyen çe ş itli yükünlerin deri ş imlerinin etkileri yok 
olur. Böylece dış taki (eK)II  ve içteki (e K), kalomel elektrotlar ı  potan-
siyelleri hemen hemen birbirine e ş it olduğundan ölçülen potansiyel 
farkı  (e.) zar potansiyeline e ş it olur: 

e =e
xI -- eEii + em = em 

	 (2 1) 

Örnek: 

Zar dengesinde I deki kongo k ı rmı zısmın deri ş imi 10 ve II'deki sod-
yum klorür deri ş imi 20 ise, denge kuruldu ğu zaman her bir yükünün de-
riş imini hesaplay ınız. 

(15) bağı ntı sma göre: 

Cz, 	 (202) 	400 
C, = 	 — 8 

C, + 2C2 	10 4- 2 x 20 	50 
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Yor, GP;ı iriti Mi;► tiıı -da 

j 	Illtı rürG.dzieWı ,h. 

Ş ekil : 57 

Zar potansiyelinin Leob'e göre do ğ rudan ölçülüsünü gösteren ş ema 

Dengede, I bölmesinde: 

CNa+  = Cl + Cx = 10 --H 8 = 18 

CR—  = C i  = 10 

CU_ 	C x  = 8 

II bölmesinde: 

CNa+ 	C2 — C x  = 20 — 8 = 12 

= C2 — C x  = 20 — 8 = 12 
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Dengede içte ve dış taki yükiinler çarp ımı  eş it olmalıdır: 

(C Na+)1 (Cc ı-)I = (CN8 1-)II (Cc ı +) ıı  
(18) 	(8) 
	

= (12) 	(12) = 144 

Elektrik yükünün kökeni 

Ası ltı  taneeiklerinin elektrik yükü ta şı maları  çok önemlidir. Çünkü 
yijıksiis asılt ı sal sistemler, dayan ıklı  değ ildirler. Taneciklerin çevresinde 
ayni iş aretli elektrik katman ının bulunuş u taneciklerin birbirlerini it-
mesine neden olur ve böylece tanecikler birbirleriyle birle ş ecek kadar 
birbirlerine yakla ş amazlar. Taneciklerin büyümesi toplu alan ın ve do-
layı sıyle özgür erkenin kikillmesine neden olaca ğı ndan, elektrik yükünün 
etkisi olmasaydı , taneciklerin birle ş erek büyümelerini bekleyebilirdik. 
Az miktarda elektrolitlerin as ıltı sal sistemleri kararl ı  kı ldığı  ve bu elekt-
rolitlerin yar ı  geçirimsel ar ı tım ile uzakla ş t ırı lması  durumunda sistemin 
kararsı z olduğu ve taneciklerin büyüyerek çöktükleri s ık sık gözlenmek-
tedir. E ş it miktarda gümü ş  nitrat ve potasyum iyodiir çözeltilerinin ka-
rış tırı lmasıyla elde edilen gümü ş  iyodür asıltı sı  dayanıklı  değ ildir. Oysa 
e ş değer noktadan biraz a şı rı  miktarda gümüş  yükünleri eklenirse asıltı  
art ı  yüklü, iyodür yükünleri eklenirse eksi yüklü olur ve bu sonun-
cular dayan ıklı dırlar. Aşı rı  iyodür yükünleri bulunursa as ıltının eksi 
yükü ve dayan ıklı lığı  bu yükiinlerin çift katmanda tanecik yüzeyin-
de- tutunmas ıyla açıklanır. Gümüş  yükünleri a şı rı sında artı  yüklü ası ltı  
benzer biçimde gümü ş  yükünlerinin yüzeyde tutunmas ıyla dayanıklı  
olur. Genel olarak yükünle ş ebilen özdekler, kendi örgülerinin do ğ al 
büyüme eğ ilimine uyarak, ortak yükünleri ye ğ leyerek çekerler. Böylece 
bir veya diğerinin aşı rı  oluş una göre Ag+ veya I -  yükünleri tanecik ta-
rafından çekilerek iki birbirine ters yüklü gümü ş  iyodür asıltı sı  oluş ur: 

[Ag I] 	K+ ve [Ag I] Ag+: NO -, 

Burada Ag I bir gümü ş  iyodiir asıltı  taneci ğ ini ve çift nokta yakla şı k 
olarak çift katmanda sabit k ısmın sını rını  göstermektedir. Gerçi çift 
noktan ın sa ğı nda ve solunda yaln ı z bir tür yükün gösterilmi ş  ise de, bun-
dan bu özel yükünün a şı rı  olduğuna i ş aret edildi ğ i anla şı lmalı dır. 

Demir - III oksit as ıltı sı  da artı  veya eksi yüklü olarak elde edile-
bilir. Eğer demir - III kloriir bol miktarda s ıcak suya dökülür ve sonra 
yarı  geçirimsel arıtılırsa art ı  yiiklii, asıltı  elde edilir. Taneciklerin kendi 
örgülerini büyütme eğ ilimi gösterdikleri düş iiıı iı liir ve Fe+++ yükünleri-
nin de deri ş imlerinin oldukça büyük olduğu göz önüne al ınırsa as ı ltı  
taneciğ inin yap ı sı  için: 
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[Fe203  . xH20 Fe+++ : Cl - 

yaz ı labilir. Bununla taneci ğ in art ı  yükü ve dayan ıkhlığ unn kuvvetle 
bağ lanan Fe+++ yükünlerinden ileri geldi ğ i anlat ılmaktadır. xH2O, de-
mir oksidin suyla sar ı ldığı nı  ama bu sarı lmanın doğ asının bilinmediğ ini 
iş aret etmekdir. Sulu demir - III klorü,r çözeltisi yava ş ça sabit olarak ka-
rış tırılan bol miktarda sulu sodyum hidroksit içine dökülürse eksi yüklü 
bir as ı ltı  elde edilir. Olası lıkla hidroksil yükünlerinin bu as ıltıyı  daya-
nı klı  kı ldığı  düşüniı lerek: 

[Fe 203  xH20 ] OH-  : Na+ 

yaz ı labilir. Art ı  yüklü as ı ltını n dayanıkhlığı na hidrojen yükünleri yar-
dım etti ğ i gibi, burada da klorür yükünlerinin ayni biçimde etkimeleri de 
olanaklıdır, ama as ı ltı lar ın yap ılanı-Ida bulunan yükünleri yüzeyde tut-
ma olas ı lığı  daha büyüktür. 

Genel olarak sülfür as ı ltı ları  kükürtlü hidrojenle dayan ıklı  duruma 
geçerler. Taze çöktürülmii ş  arsenik sülfür, kadmiyum sülfür gibi sülfür-
lerin kükürtlü hidrojen geçirmekle da ğı ldıkları  ve kükürtlü hidrojenin 
tamamen uzakla ş tı rı lması  durumunda sillfüriın çöktüğü S.W. Young 
ve W.R. Gaddard (1917) taraf ı ndan gösterilmi ş tir. As ıltı  eksi yüklü ol_ 
duğundan dayan ıkhlığı  sülfür yükünlerinin sa ğ ladığı  düşünülebilir ve 
asıltı sal taneci ğ in yapı sı  için basitçe: 

[As2 S3 ] S--  : 2H+ 

verilebilir. Ama kükürtlü, hidrojenin önce arsen - III sülfür ile tepkime-
ye girip 112As2S, veya di ğer tiyo arsenik asitler vermesi de olanakl ıdı r. 
Bunların oluş turduğu yiikünler de çift katmanda bulunabilirler: 

[As2S 3 ] 	: 2 H+ 

Yukar ıda açıklanan yollardan ba şka ası ltı sal tanecik, özde ğ in 
doğ rudan yükünle ş mesi ile de yük kazan ı r. Örne ğ in asitli veya bazl ı  
boyalar ve proteinler gibi. 

Elektrolitlerin çöktürme de ğerleri 

Elektrolitlerin as ıltı lar ı  ba ğı l çöktürme kuvvetlerini ölçmek için 
çe ş itli yöntemer kullan ı lı r. Ayni hı zda p ıht ı la ş tırmay ı  sağ layacak elekt-
rolit deri ş imlerini birbiriyle kar şı laş tırabilmek için deneylerin ayni ko-
ş ullarda yap ılması  gerekir. Pıht ılaş ma hııı  renk ölçme (kolorimetrik), 
görüngel ışı k ölçme yoluyla (spektrofotometrik) veya akmazl ık ve bu-

lan ıklık ölçiilerinden. belirlenebilir. Ço ğu kez belirli bir zamanda iki saat- 
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ten az olmamak üzere, tam bir çökme sa ğ layacak clektrolit deri ş imleri 

birbiriyle kar şı la ş tı rıhr. Çizelge 13'de baz ı  elektrolitlerin arsen - III 
sülfürii, Çizelge 14'de demir oksit as ı ltı sını  çöktürme de ğerleri gösteril-
miş tir. 

Schulze Hardy Yasas ı . Pıhtı la ş ma için verilen bu yasaya göre 1) 

asıltı ların elektrolitlerle çöktiirülmesinde etkin olan yükünün yükü, 

ası ltı  taneci ğ inin yükünün tersidir ve 2) etkin yükünün çöktürme kuv-
veti yükünün de ğerliğ i büyüdükçe artar. 

ÇİZELGE : 13 

Arsenik-III sültür as ılt ı s ı  için çe ş itli elektrolitlerin çöktürme de ğ erleri 

Elektrolit 
x 

(Milimol /1) Elektrolit 
x 

(Mil ımol /1) 

KC211,0 2  110 Morlin klorür 0 ,425 
KCH0 2  86 ,0 Kristal violet 0 ,165 
LiCI 58 ,4 Yeni Fuksin 0 ,114 
NaC1 51 ,0 MgC12  0 ,717 
KIN°, 50 MgSO4  •0 ,810 
KC1 49 ,5 CaC1 2  0 ,649 
K2SO4 /2 65 ,6 SrC1 2  0 ,635 
NH4C1 42 ,3 BaC1, O ,691 
HC1 30 ,3 Ba(NO3)3  0 ,687 
11 2SO4  /2 30 ,1 ZnC1 2  O ,685 
Guanidin nitrat 16 ,4 Kinin süLat 0 ,240 
Strikinin nitrat 8 ,0 A1C1 O ,093 
Anilin klorür 2 ,52 

3 

Al2(SO4)3  /3 0 ,096 
Al(NO3)4  /3 O ,095 
Ce2(SO 4)3  /3 0 ,092 
Ce(N04)3  /3 0 ,080 

Çizelge 13'de b ı r de ğ erli organik yükünler d ışı nda, çöktürme kuvve-
tinin aş ağı daki sıraya göre artt ığı  görülmektedir : 

4 de ğerli > 3 de ğerli > 2 de ğerli > 1 de ğerli 

Eğer -potansiyelinin azalmas ı , asıltı  taneci ğ inin ters yüklü yükünleri ta- 
mamen veya k ı smen elektrolitten yüze tut malarm ın sonucu ise, Schulze - 

ÇIZELGE : 14 
Demir — III oksit solii için çe ş itli elektrolitlerin çöktürme de ğ erleri 

Elektrolit 
x 

(Milimol /1) Elektrolit 
x 

(Milimol /1) 

Demir— II Siyanür 0 ,067 Bromat 31 ,3 
Demir—M Siyanür 0 ,096 Tiyosiyanat 46 ,9 
Bikromat O ,188 Klorür 103 ,1 
Tartarat 0 ,200 Klorat 115 ,6 
Siikat O ,219 Nitrat 131 ,2 
Oksalat O ,238 Bromiir 137 ,5 
Kromat O ,325 iyodür 153,6 
İyodat 0 ,900 Format 172 ,5 
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Hardy yasas ına göre çöktürücü yükünlerin yüze tutunum s ı ralar ı: da 
a ş ağı daki gibi olmalı dır: 

4 değerli > 3 değerli > 2 de ğerli > 1 de ğ erli 

Çizelge 13'de bir de ğerli art ın olan kristal violet ile arsen - III sülfür 
asıltı sını  pıhtıla ş t ırmak için 0,165 milimol yetti ğ i görülmektedir. Burada 
bir de ğ erli yükünün iki de ğerlilerden daha etkin oldu ğu göze çarpmakta-
dır. Bu yükünlerin kuvvetle tutunan yükünler oldu ğunu belirtmek ye-
rinde olur. Schulze - Hardy yasas ından sapmalar için daha göze çarpan 
bir örnek, arsen-III sülfür as ı ltı smın çe ş itli potasyum tuzlan ile çöktü-
rülmesinde görülür, (Çizelge 15). 

ÇIZELGE : 15 

Çe ş itli potasyum tuzlarunn arsen — III sülfür as ıltisnu çöktürme etkileri 

Potasyum tuzlan En küçük deri ş im 
Milirnol /1 

Potasyum tuzlan En küçük deri ş im 
Milimol /1 

Sitrat 
Asetat 
Format 

240 
110 

86 

Sülfat 
Klorür 
Nitrat 

63 
50 
50 

Çöktürücü yükün potasyum oldu ğu halde çöktürme de ğerlerinin 
bu çizelgede birbirinden farkl ı  olması , eksilerinin de az çok etkin olmas ı  
gerekti ğ ini göstermektedir. Schulze - Hardy yasas ından ba ş ka tip sap-
malar da gösterilebilir. Bu kural yaklaç ık da olsa bu alanda yararlı dı r. 

Pıhtı laşma işlergesi (mekanizmas ı ). daha önce aç ıklanmış  olan elek-
triksel çift katman kuram ına göre çöktürmede etkin olan yükünler, çift 
katmanın sabit kı smının çözelti yan ında tutulur. Örne ğ in kükürtlü hid-
rojenle da ğı tılmış  olan arsen-III sülfür as ı ltı sunıa yapı sı  [As2S3 ] S-  -: 
2H+ olarak dü şünülür ve buna çöktürmek üzere BaC1 2  eklenirse, çöktür-
mede baryum yükünleri etkin oldu ğundan, olas ı lıkla Ba++ yükünleri 
geniş  ölçüde, çift katmanda bulunan H+ yükünleriyle yer de ğ iş tirir, yani 
[As2S3 ] S-  Ba++. Hidrojen yükünleri çözelti içine geçerek çözeltiyi 

asitli kılarlar. Çözeltide baryum yiikünlerinin oldukça yüksek deri ş imi 

nedeniyle, çift katman ın kalınlığı  azalaca ğı ndan Z potansiyeli dü ş er, 
(Ş ekil: 55, eğ ri II). 

İ ster çift katman ın sabit kı smının çözelti yanında tutunsun veya 
isterse yükünsel bulutun ters potansiyelini art ırsın, elektrolit eklenme-
sinde asıltı sal taneci ğ in yapı sı  ayni biçimde gösterilebilir. Yukar ıdaki 
örnek için: 
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[As2S3 ] S— : 2H+ -I- BaC1 2 	[As2S3 ] S— : Ba++ 	2HC1 

yaz ılabilir. Gerçekten p ıhtı laş ma için yeterince baryum klorür eklendi ğ i 

zaman, çökele ğ in baryum yükünleri içerdi ğ i ve baryum klorür eklenme-
siyle çözeltide tuz asitinin artt ığı  saptanm ış tır. Çöktürmek için diğer 
yükünler kullanı ldığı nda, çökelekte çöktiirücü yükünün ba ğ landığı  gö-
rülmüş tür. 

Yüze tutma belirteci (Adsorpsiyon indikatörü): Yüze tutma olayının 
çöktiirme titrasyonlar ında e ş değerlik noktas ının belirlenmesine uygu-
lanması  ilk kez K. Fajans (1923) tarafından önerilmiş  ve daha sonra ken-
disi veJ. M. Kolthoff tarafından geli ş tirilerek yüze tutma belirteci(adsor-
psiyon indikatörü) ad ı  verilmi ş tir. Fluoresein ve eosin gibi renkli bir ek-
sin içeren uygun bir boya yan ında sodyum klorür çözeltisine giderek gü-
müş  nitrat eklenirse az miktarda gümü ş  yükünleri a şı rı sı na eriş inceye 

değ in gümüş  klorür çökele ğ inin rengi normaldir. Sonra gümü ş  klorür çö-

zeltiden renkli eksinler yüzeyinde tutar. De ğ iş me birden görüldü ğünden 
eş değerlik noktas ı  duyarl ı  alarak belirlenebilir. Yüze tutma belirteci 
halojenürler, siyanür ve tiyosiyanürlerin gümü ş  nitratla ve ferro siyanür, 
borat ve fosfatlar ın kurşun asetatla titrasyonunda kullan ı lır. Yüze tut-

ma belirtecinin etkisini örne ğ in gümüş  klorür titrasyonunda aç ıklamak 

için, klorür yükünü a şı rı lığı nda [AgCl] biçiminde gösterilebilecek olan 
eksi yüklü taneciklerin olu ş tuğu düşünülür. Bunlar eksi yüklü boya ek-
sinini önemli bir oranda ba ğ lamazlar. Oysa gümü ş  yükünleri biraz a şı rı  
olur olmaz çökele ğ in tanecikleri art ı  yüklenirler, yani [AgCl] Ag+ biçimi-

ne geçer ve bu hemen renkli eksinleri olas ılıkla sabit çift katmanın çözelti 

yanında tutar. Kolthoff'un i ş aret etti ğ i gibi çözeltideki klorür ve boya 
. eksinleri ile çökelek aras ı nda bir yükün de ğ iş imi dengesi olanakl ıdı r. Çö-
zeltide klorür a şı rı  olduğu sürece kat ı  çökelek yüzeyinde daha çok klorür 
bulunur, ama klorür de ğ iş imi çok küçülünce yani e ş değerlik noktasına 

eriş ilince renkli eksinler yüzeyin elveri ş li olan önemli bir kı smını  kaplar. 

Asıltı ların birbirleri üzerine kar şı lıklı  etkileri; İki asıltının birbiri 

üzerine etki :i, onlarn tipine (su sevmez ve su sever) ve yiiklerine ba ğ lıdır. 
Ayni iş arette iki su sever as ıltı  birbiri ile karış tırıhrsa genel olarak gö-
rülebilen bir de ğ iş me olmaz, ama a ısltılar ters yüklü iseler (örne ğ in eksi 
yüklü arsen-III sülfür ve art ı  yüklü demir oksit) birisi a şı rı  bulunmadıkça 
karşı lıklı  bir çökme görülür. Burada as ı ltı  bir elektrolit gibi etkir. E ğ er 

çok miktarda demiroksit as ıltı sı  birden arsen-III sülfür as ıltı sı  üzerine 
eklenirse çökme olmaz, ama arsen-III sülfür as ıltı sı  demir oksit tarafın-
dan artı  yüklü bir asıltı  olarak dayanıklı  kı lınır. Ş ekil: 57 de ası ltı sal kao-
lin üzerinde as ıltısal altının nasıl tutunduğu görülmektedir. Elektro». 
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mikroskobu ile alınan bu resimden görüldü ğü üzere alt ın tanecikleri 

kaolin taneciklerinin kenarlar ı  boyunca tutunmu ş lardır. 

Ş ekil : 58 

P. A. Thiessen'e göre as ıltı sal kaolin üzerinde 30-35 nı  ,tı  hüyüklüğ iinde asıltı sal altın taneeik- 

'erinin yüze tutunumu 

Sıvı  sever asıltı ların koruyucu etkisi. Sıvı  sever bir as ıltı , sıvı  sevmez 
bir ası ltı  ile karış tırıhrsa sıv ı  sevmez ası ltı  sıv ı  sever tarafından sar ı lı r ve 
bir sıvı  sever asıltı  gibi davranarak elektrolitlerle çöktürme ğe kar şı  daha 
dayanıkl olur. S ıvı  sever bir as ıltının sıvı  sevmez bir as ı ltı  üzerine yap-
tığı  bu etkiye koruyucu etki denir. Kolayca p ıhtılaş abilen su sevmez as ı l-
tı ları  böylece dayanıklı  k ı lındığı ndan koruyucu etki çok önemlidir. Özel-
likle diri] (biyolojik) sistemlerde çok büyük bir önem ta şı r. 

Çe ş itli sıvı  sevmez as ı ltı larm koruyucu etkisi Zzigmondy'e göre nice] 
olarak altı n say ı s ı  ile anlat ı lı r. Alt ın sayı sı  Zsigmondy altın asıltı smın 10 
ml ne, % 10 luk NaC1 çözeltisinden 1 ml eklendi ğ i zaman, kırm ı zı  rengin 
maviye dönmesine engel olacak koruyucu as ı ltmın en küçük miktar ıdır 
(mg olarak). As ı ltı sal alt ın çözeltisinde taneciklerin daha büyük parça-
cıklar oluş turmak üzere birle ş meleriyle renk kırmı zıdan maviye döner. 
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X. ASILTISAL ELEKTROLİTLER 

Arı  durumda küçük moleküllerden olu ş tukları , ama sulu, çözelti-
leri,n.de bir araya gelerek as ıltı sal özellikler gösteren sabun, organik boya-
lar ve proteinler gibi özdeklere birleş me as ı lttlart (asosyasyon ası lttlart), 
astltisal elektrolitler veya misel astlttlart denir. 

En eski sabunlar yüksek ya ğ  asitlerinin alkali metallerle olu ş turduk-
ları  tuzlard ı r ve bugün de geni ş  ölçüde kullanı lmaktadır. Bugün fiziksel 

özellikleri sabunlara benzeyen ve ar ı t ı cı  (deterjant) denilen çok çe ş itli 
yapay sabunlar da yap ı lmaktadı r. Bunlar as ıltı sal yükünün ta şı dığı  yüke 
göre art ınsal, eksinsel ve nötür tipler olmak üzere kendi aralar ında 

sınıflara ayr ı lır. Aş ağı daki çizelgede tipleri de gösterilmek üzere, bir kaç 
örnek verilmi ş tir: 

Bileş ik 
Sodyum palmitat 
Amonyum oleat 
Sodyum dodesil sülfonat 
Heksadesil sülfonik asit 
Hektadesil amino 
hidroklörür 
Heksadesil trimetil 
amonyum bromiir 

Dodesil pridin kloriir 

Çİ ZELGE: 16 

Formül 

C„ H„ C00 -  Na+ 
C,, H„ COO" NH 4- 

 C., H25  OSO, Na+ 
H„S0 3  H' 

C 1, H„ NH 3+ Cl  

C„ H„ N (CH,+), Br- 
NVC1-  

\ C12 H25 

Tip 
Eksinsel 

Artınsal 

,) 

Polietilen oksidler 
	

Nötür 

Örneğ in C„ 1125  . O CH,CH, (O . CH, . CH2)2 O . CH,CH 2OH 

Çizelgenin incelenmesinden görülece ğ i üzere, çizelgedeki özdeklerin 
kimyasal tipleri birbirinden farkl ı  iseler de hepsinde ortak olan bir nokta 
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vard ı r: Hepsi ucaysal olmayan bir hidrokarbon k ı smı  ile, genel olarak 

yü,kürı le ş ebilen küçük bir ucaysal küme vard ır. Bu k ı sı mların suya kar şı  
ilgileri (örne ğ in çözünürlük) de ğ iş iktir: hidrokarbon k ı sım hemen hemen 
hiç ilgi göstermez, ucaysal kümenin ilgisi büyüktür. Bu tip özdeklerin 
bu iki yüzlü do ğ aları  onlar ın sulu çözeltilerinde as ı ltı sal özelliklerinden 
sorumludur. 

Sabunlar 

Ya ğ  asidi sabunlar ı  serisi incelenirse zincir uzunlu ğu yakla şı k sekiz 
karbon atomunu a ş t ı ktan sonra bunlar ın çözeltilerinin as ıltı sal özellik 
gösterdikleri görülür. İ lk kez McBain ve arkada ş ları  yüksek yağ  asidi 
sabunları  çözeltilerinin donma noktas ı  alçalmas ı , buhar basıncı  veya 
diğer yöntemlerle ölçüleri çe ş itli etkilerinin küçük olmasını  açıklamak 
için bunların as ı ltısal yığışı mlar oluş turduklarını  ileri sürmüş lerdir. 
McBain ve Salmon (1920) 1 M potasyum stearat çözeltisinin 90 °C da 
buhar bas ını cını  ölçmüş ler ve geçi ş im etkisi gösteren taneciklerin ancak 
0,42 M oldu ğunu yani sabunun tamamen yukiinle ş memiş  durumuna 
oranla bile bir hayli küçük oldu ğunu göstermiş lerdir. Sabun çözeltileri-
nin iletkenlik ölçüleri, bunlar ın yüksek iletkelik gösterdiklerini ortaya 
ç ıkarm ış t ı r. 

McBain düşük geçi ş imsel etki ile yüksek elektriksel iletkenli ğ i açık-
lamak için parafin zincir yükünlerinin yiikünsel miseller olu ş turduk-
ları nı  kabul etmiş tir. Böyle bir misel elektrik yükünün büyük olu ş u ne-
deniyle yüksek bir iletkenlik gösterir, ama geçi ş imsel olarak tek bir yü-
kün gibi davranı r. 

Daha sonralar ı  McBain yükiinsel miseller yan ında onlarla denge 
durumunda bulunan nötiir misellerin de çözeltide bulundu ğunu ileri 

Yükiinle ş memiş  moleküllerden oluş an bu nötür miseller ilet-
kenlik üzerine etkimezler. 

Daha sonraki çalış malar özellikle Hartley'in deneysel ve kuramsal 
incelemeleri seyreltik sabun çözeltilerinde McBain in tasarlad ığı  yiikiinsel 
misele çok benzeyen tek bir tip miselin bulunabilece ğ ini kabul ettirmi ş -

tir, ama çok deriş ik sabun çözeltilerinde ba şka bir tip yığışı m oluşur buna 
katmanl ı  misel (limanar misel) denilmektedir. 

Misellerin yap ısı  

a) Küresel misel. Yukarıda da de ğ inildiğ i üzere ;  küresel misel sey-
reltik çözeltilerde (% 1 den küçük) olu şur ve Ş ekil: 59 daki gibi tasar-
lanır. Böyle bir miselin yar ı  çap ı  molekülün uzunluğundan daha kısadır; 
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5 cl 

^ı ^ dtak Zt6gtz 

z 1;rı t ir/ğri 4 Ar 
5 .ı.; 

(Örneğ in 16 karbonlu bir ya ğ  asiti tuzunda 20 A°) ve yakla şı k 50 molekül 
içerir. Miseli olu ş turan moleküllerin say ı sı  miselin oylumunu tek bir 
molekülün oylumuna bölerek bulunur. Ters yüklü yükünlerin ço ğu misele 
bağ lanmış tı r ve onunla birlikte devinim yapar. 

o 

o 
Ş ekil : 59 

Küresel bir miselin yap ı s ı , (o) ımaysal (—) hidrokarbon k ı s ı mlar 

Derişimin artmas ı  misel olu şmas ını  kolaylaş tırır, çünkü çarp ış -
ma sayı sı  artar. S ıcaklığı n dü ş mesi de aynı  yönde etkir. Is ısal devi-
nimin miseli parçalayaça ğı  açıktı r. 

b) Katmanl ı  misel. Deriş ik sabun çözeltilerinde (% 10'dan büyük) 
katmanh miseller oluş ur, ( Ş ekil: 60). Katmanh miseller çubuk biçiminde 
veya birbirine ko ş ut durumda tasarlan ır. Çubuk biçiminde olanlarda 
ucaysal kümeler d ış  kı sma yani suya do ğ ru, hidrokarbon k ı sımlar içe 
doğ ru yönelmiş tir. Levha biçimindeki misellerde yine ucaysal k ı sı mlar 
suya, hidrokarbon k ı sımlar da birbirlerine do ğru yönelmiş lerdir. 

Ş ekil : 60 

Çubuk ve Levha biçimindeki misellerin yap ı sı  
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X - ışı nları  ile sabun çözeltilerini inceleyen Hess ve Gundermann 
(1937) a göre geni ş  sabun lamelleri Ş ekil: 61 b'deki gibidir. Burada da 
katmanlı  misellerde oldu ğu gibi moleküller yan yana ve uç uca olmak 
üzere s ı ralanır, ama bu lameller birbirlerinden düzgün aral ı klarda su 
katmanları  ile ayr ı lmış lard ı r. Su katman ı nın kalınlığı  deriş ime ba ğ lı dır. 
Ş ekil 61 a, da X- ışı nları ndan yararlan ı larak susuz sabun örütünün ya-
pı sı  ş ematik olarak gösterilmi ş tir. 

1.111J2_11111_ 
- 

fff/Mf/M 
, 4/„,,„7,- /)7177177.77/ 	 

/Va /140.3/ 
a/e,ii//e 

Q 

PgPPPPPPPPî 
4111111ui 

f.7mmirr 5u  
Ş ekil : 61 

a) Sabun örütlerinin X- ı sınlarn ı a göre yap ısı  ve Hess miselleri 

Sulu sabun çözeltilerinin fiziksel özellikleri. Son zamanlarda Mc 

Bain ve arkada ş ları  (1939) tarafından de ğ iş ik zincir uzunluklar ında 

yapay sülfonat ve sülfatlar ı n donma noktas ı  alçalmalar ı  belirlenmiş tir. 

Bu deneylerle belirlenen geçiş imler (ozmotik) katsay ı  g, deriş imin 

kare köküne kar şı  çizgeye geçirilmi ş tir, ( Ş ekil: 62). E ğ riler ba ş langıçta 

karşı laş tırma için verilmi ş  olan 1-1 kuvvetli elektrolit tipine uymakta 
iseler de sonra göze çarpar bir sapma göstermektedirler. Zincir uzunlu ğu 

ne denli büyük ise, bu sapma o denli küçük deri ş imde ba ş lamakta-

dı r. Sapma noktalar ı  misel olu ş um deriş imini karşı lamakta ve yakla şı k 

diğer yöntemlerle bulunan sonuçlara uymaktad ı r. 

C14 17Çziff  

A/v  
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ı  000 gram sir] 

Ş ekil : 62 

Karbon zinciri artmak üzere bir seri yapay sabun çözeltileriude geçi ş ini katsay ı sı  (g) nin deri- 

ş imle değ iş imi 

ILETKENLIK. McBain'e göre undesil, dodesil ve tetradesil sülfo-
nik asitlerin e ş değ er iletkenliklerinin ( A), mol kesirlerinin kare kökü ile 
değ iş im eğ rilerinin genel biçimi ayn ı dı r, ( Ş ekil: 63). yalnı z Debye-Hüc-
kel Onsager kuramına göre verilen s ını r e ğ iminden sapma, karbon zin-
ciri ne denli uzun ise o denli küçük deri ş imde olmakta ve bu misel olu-
ş um deriş imini karşı lamaktad ı r. 

Ş ekil : 63 

25° C de undesil, dodesil ve tetra desil sülfonik asitin geni ş  bir deri ş im bölgesinde e ş değ er  ilet- 

kenlikleri 
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Yüzey gerilim. Ticarette ı slatma özde ğ i, temizleyici, köpük ve sıvı  
ası lt ı  oluş turmakta önemli olduklar ından, do ğ al ve yapay sabunlarm 
yüzey etkinlikleri geni ş  ölçüde incelenmi ş  ve bunların çok kuvvetli yüzey 
etkin özdekler olduğu gösterilmiş tir. 

Arıtı cı lara özgü yüzey gerilimi deri ş im eğ risi (Ş ekil: 64) de verilmi ş -
tir. İ ster eksinsel ister nötür a ı rt ı cı lar olsun suyun yüzey gerilimi ye ğ in-
likli bir düş meden sonra hemen hemen sabit kalmaktad ır. Bu yeğ inlikli 
düş üş  zincir uzunlu ğu ne denli uzun ise o denli küçük deri ş imde olur ve 
misel oluş mas ı  ile ilgili olmalı dı r. Ço ğu kez kat ış kı lardan ileri gelen bir 
minimum görülmektedir. 

Saf sabun 

,3■ z rn'idarda safs ı zl ı k 
yan ı nda 

Sabun konsantrasyonu 

Ş ekil : 64 

Bir sabun çözeltisi yüzey geriliminin veya yüzeyler aras ı  geriliminin deri ş imle değ iş imi 

Çözünürliik. Sabunun en belli ba ş lı  özelliklerinden birisi de suda 
çözünmeyen veya az çözünen organik özdekleri çözebilme yetene ğ idir. 
Genel olarak ucaysal olmayan hidrokarbonlar ( ) miselin iç 
kı smında ( ş ekil: 65 a) ve fenol, anilin ve aktil alkol (IMMo ) gibi k ı smen 
çözünen özdeklerin hidrokarbon k ı sı mlar ı  içte, ucaysal kı sımlar dış ta 
olmak üzere misal aras ına (ş ekil: 65 b) ve gliserin ve ş eker gibi suda çö-
zünen ucaysal özdekler (o—o) miselin d ışı nda tutunurlar, ( ş ekil: 65, c). 

Daha deri ş ik sabun çözeltilerinde, suda çözünmeyen özdekler sabun 
moleküllerinin hidrokarbon kı sı mları  birbirinden aç ı larak araya alını r, 
(Ş ekil: 66). 
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_1»)) 

c?A' W4D 
( a ) 
	

( b ) 

Ş ekil : 65 

Sabun misellerinin (a) yaln ız yağda çözünen (hidrokarbon), (b) hem ya ğda, hem suda kı smen 

çözünen (fenol) ve (e) suda çözünen (gliserin) bile ş ikler yanında yap ı s ı  

CH3 Düzlern 
m oNleik leect __11 	1111,1,1, 

42A°  { _ _ 	_ 	
Na Düzlemi 

 

245 A°  L1111MTi c( 
36 A°j - :- 

245 A°  

Ş ekil : 66 

Bir sodyum oleat çözeltisi taraf ından benzoliin, sabunun hidrokarb ın uçları  aras ına alınarak 

çözünmesini gösterir ş ema 

Sabunların temizleyici etkileri 

Kirlerin giderilmesi dinamik bir olayd ır. Sabun ve ar ı tıellarm kir-
leri temizleyebilmesi için ilk ko ş ul bunların çözeltilerinin kat ı  yiizeylerini 
iyi ı slatmalar ı  ve kirleri yerlerinden gev ş etmeleridir. Bu olay mikroskop-
ta gözlenebilmi ş tir. Islatma genel olarak dü şük yüzey gerilimi ve özellikle 
düşük yüzeyler aras ı  gerilim ile ko ş ut yüriir. Sabunlar ve ar ıtı cı lar yu-
karı da da de ğ inildiğ i üzere yüzey etkin özdeklerdir. Oda s ıcaklığı nda 
suyun 72 din olan yüzey gerilimi % 0,1 lik bir sabun çözeltisinde 36 dar ı  
25 dine inmektedir. 

127 A° 
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Kushner ve Hoffman (1951) taraf ından yağ lı  kirlerin giderilmesi 
ş ekil: 67 da gösterilen biçimde ş ematize edilmi ş tir. 

	 Su 	 

P 	 
? ? 	

oo 
Si  '8 	S DYP • ° 

sf'..\  • 

Ş ekil : 
Kushner ve Hoffman'a göre yağ lı  kirlerin giderilmesinin şematik olarak gösterili ş i 

a) Yağ lı  bir kir ile örtülü yüzey. 

b) Su eklenmesiyle kir uzakla ş tudamaz. Çünkü suyun yüzey gerilimi yüksek olduğundan 

yeterince yüzeyi ı slatamaz. 

c) Suya arı t ı cılar veya sabun eklenirse ar ı tı c ının veya sabunun su sevmez ucu su ve kir 

arasındaki ara yüzeye çekilir. 

d) Arı tı cının su sevmez ucu kir ve onun bulundu ğu yüzey üzerinde tutunur: Ş imdi 

kirler mekanik etki ile uzakla ş tırı lır. 
e) Arıtıcı  molekülleri temiz yüzey ve kir üzerinde bir katman olu ş turduklarnı dan kirler 

çözelti içinde as ı l ı  olarak tutulur. 

C 

d 

e. 

132 



Genel olarak kir parçac ıkları  yağh bir filim ile kaplanm ış tır ve su 
sevmez bir yap ıdadırlar, ama sabun moleküllerini yezeylerinde tuttuk-
tan sonra yüzey su sever olur, çünkü sabun moleküllerinin hidrokarbon 
zincir kı sı mları  su sevmez yüzeye, ucaysal kümeler de suya do ğ ru olmak 
üzere yönelirler. Sabunlar bütün yüzeyler taraf ından ye ğ inlikle yüzeyde 
tutunduklanndan yer de ğ iş tirerek ya ğı n yüzeyden uzakla ş masını  sağ -
larlar. Bu dü şünceler a ş ağı daki gibi gösterilebilir: 

Kirli kuma ş  + Sabun -* Sabunlu kuma ş  + Sabunlu kir 

Kir, sabun molekülleri taraf ından çözeltide o denli etkin bir biçimde 
sar ı lmış t ır ki kuma ş m temiz yan ında yeniden çökemez. Gev ş etilen kirler 
mekanik devinimlerle s ıvı  ası ltı , kat ı  asılt ı  veya misel içinde çözünmü ş  
olarak çözelti içine geçer ve su ile uzakla ş tırıhr. 

Suda çözünen kirlerin uzakla ş t ırılmas ı  için sabuna gerek olmaz ve 
hidroliz veya ayr ış ma olmadıkça yalnı z su ile yıkamak yeter. Bu durum-
da yükün de ğ iş imi gereklidir ve arı t ı cı  gerekli yükünü, saklar bu di ğ er 
yükünler arac ı lığı yla da yap ı labilir. Uygulamalarda sabun ve ar ı tı cı lara 
bazlı  elektrolitler eklenir. Bunlar ın bir kı smı  kirlerin ası ltı sal duruma 
geçmesine yard ı m ederler, bir k ı smı  da pH ı  düzenlerler. 

Aram katkı  özdekleri 

Genellikle ar ıtı cı  içine silikat, profosfat ve trifosfat gibi kendileri 
yüzey etkin olmayan ama ant ı cuurı  etkinliğ ini artıran özdekler kat ılı r. 
Bunları n etkileri çe ş itliair. En önemlisi Ca++ ve Mg++ yükünleriyle yüze 
tutunmayan çözünür kompleksler olu ş turarak p ı htı laş mayı  önlemesidir. 
Böylece birikinti ve kirlerin yeniden temizlenen cisim üzerine çökmeleri 
önlenir. 

Sodyum karboksi metil sellüloz kuma ş ların yıkanmas ında arıtı cı -

nın etkinli ğini art ırır. Bu katk ı  özdeğ i temizlenmi ş  kumaş  yüzeyinde 
suyla sar ı lmış  koruyucu bir katman olarak tutunur ve kirlerin bu temiz 
yüzeye yeniden çökelmelerini önler. Kuma ş  yıkama antı cılan içine ge-
nellikle optik parlat ı cı lar da kat ı lı r. Bunlar fluor ışı ma boyalard ır, mor 
ötesi ışı nları  soğ urarak mavi ışı nları  yayarlar. Böylece kuma ş  üzerinde 
bulurı abilen her hangi bir sar ı  rengi örterler. 

Diğ er ası ltısal elektrolitlerden baz ıları  

Safra tuzlan, zamk, timonükleatler, deri ş ik sodyum penisilin gibi 
molekül ağı rlıkları  çok küçük olmayan yükiiıı le ş ebilen organik özdekler 
ve çözünebilen silikatlar gibi inorganik özdekler ve say ı sız suda çözünen 
boyalar di ğer ası lt ı sal elektrolitlerin ba ş lıcaları dırlar, (Çizelge 17). 
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ÇIZELGE: 17. Diğ er 

Bile ş ik 
Sodyum kolat (a ş a ğı da) 
Lesitin 	 75 

Lisolesitin 
Kefalin 
Oranj II 
Metilen mavisi 

NO, 
`c H 	CS.1., 

.7 
c ► -4 2 	e  

,cH» c 	,ı -c14  	 CH
?  

_ Ol+ 

CH? 	cH5 

Sodyum Kolate 

C„H3 —000 CH2  

	

C„H3 —000 C
I
H 	O -  

l 	i 
CH2-0—P-0—(CH2)2—N+(C11 3), 

O 
Tipik bir lesitin 

C„H 3 —000 CH2  

	

HO—CH 	O- 

CH2-0—P-0(CH2)2—N'(CH 3)3 

O 
Tipik bir lisolesitin 

C„H35—000 CH2  

	

C„H 35—000 CH 	OH 

CH —0—P-0 

O 
Tipik bir kefalin 

ası ltı sal elektrolitlere örne ıçler 

Tip 
Eksinsel 
pH a bağ lı  

77 	 77 

95 

Eksinsel 
Art ınsal 

C H 
3 

— C H7---  01 2  — CO3 -Na+ 
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OH 

< 0›-N=N-<0>-S03- Na+ 

< O  > 

Oranj TI 

Proteinler 

Proteinler hayvan ve bitki yap ı sında oluş an ve hidrGlizle a- amino 

asitler veya bunlarla ilgili bile ş iklere (örne ğ in prolin gibi asitler) ayrış an 

doğ al ürünlerdir. Bundan dolay ı  protein molekülü çe ş itli amino asitlerin 

bir kondanzasyon ürünü olarak da dü şünülür ve genel olarak a ş ağı daki 

gibi verilebilir 

R 	< NH2+ 

H
> c 

C00-  

R yan zinciri gösterir ve amino asite göre de ğ iş ir. R, ucaysal olmayan 

parafin zinciri olabildi ğ i gibi, ba şka amino kümesi (bazl ı  amino asitler), 

karboksil kümesi (asidik amino asit), kükürt veya h alojen içerebilir. 

Proteinler dönek as ı ltı  elektrolitlerindendir. Do ğ al proteinlerin 

çoğu eksi olarak yükliidürler ve bu eksi yük protein molekülii.nd,e bulunan 

karboksil kümesinin iyonlarına ayr ılmasından ileri gelir. 

Eksi yüklü tanecik içeren bir protein as ı ltısma özenle asit eklenirse 

belirli bir asit eklenmesinden sonra e ş  elektrik noktas ına eri ş ini-. E ş -

elektrik noktas ında bulunan protein as ıltıları  eksi veya art ı  yüklü olduk-
lar ı  duruma kıyasla daha az dayan ıklı dırlar: Kazein gibi baz ı  protein 
as ı ltıları  yalnı z asit eklenmesiyle e ş elektrik noktas ında (pH 4,7) çöktürü-
lebilir; jelatin gibi bir kı sı m as ı ltı lar ise her hangi bir pH ya k ıyasla 
e ş elektrik noktas ında az miktarda alkol eklenmesiyle p ıhtılaş tırılabilirler. 

E ş elektrik noktas ında bulunan bir protein as ı ltı sına daha çok asit 
eklenirse, tanecik art ı  olarak yüklenir. Tersine böyle art ı  yüklenmiş  
protein as ı ltı sına baz eklenirse protein yeniden e ş elektrik noktas ına eri-
ş ir, daha çok baz eklenmesiyle taneciklerin elektrik alan ında art ı  uca göç 
etmelerinden anla şı lacağı  üzere, yeniden eksi yüklü olarak yüklenirler. 
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Bir miktar sulu asitin bir protein çözeltisine eklenmesiyle olu ş an 
hidrojen yükünleri deri ş imi ayni miktar asitin ayni oylumdaki ar ı  suya 
eklenmesiyle olu ş an hidrojen yükünü deri ş iminden daha küçüktür. Ayni 
yoldan bir b anlı  hidroksil yükünleri deri ş imi bir protein yan ında küçülür. 
Bundan proteinlerin bazlar ı  olduğu gibi asitleri de (veya H+ ve OH -
yii,künlerini) ayni biçimde ba ğ layabildikleri yani tampon özelli ğ i göster-
dikleri sonucu ç ıkarı labilir. Bu da protein taneciklerinin ya H+ ve OH -
yükünlerini tutmalar ı  veya do ğ rudan kimyasal olarak molekü-
lün etkin kümelerinin tepkimeye girmeleriyle aç ıklanı r. Proteinler, bir-
çok amino asitlerin peptit ba ğ ları  ile birle ş melerinden olu ş mu ş tur. Bu 
amino asitlerden, baz ı ları  örne ğ in glutamin asitinde, NH2—CH (COOH) 
—CH2—CH2—COOH, oldu ğu gibi iki karboksil kümesi ve bir amino 
kümesi içerirler. Lisin gibi bir k ı sı m amino asitleri ise 

NH2 

CH2  

(CH2), 

H2N — CH 

COOH 

2 amino kümesi, bir karboksil kümesi içerirler. Bunu kar şı lamak üzere 
protein dev molekülü özgür amino ve karboksil kümeleri içerirler: 

—NH—CO—R—NH—CO—R—NH—CO—R—NH—00— 

NH2 	COOH 

veya birçok özgür —COOH ve —NH 2  kümeleri içeren bir protein taneci ğ i 

COOH 
(protein dev molekülü) basitçe R 

	
biçiminde gösterilir. Ço ğu 

NH2  
proteinlerde karboksil kümeleri amino kümelerinden daha çoktur, bunun 
sonucu olarak protein asit özelli ğ i gösterir ve protein taneci ğ i eksi yüklü 
bir ası ltı  taneci ğ i (veya yükünü) olu ş turur: 

R <COOH R /C00- 
H-  II+ 	 (11) 

NH2 	 \N H2 

Böyle bir çözeltiye asit, örne ğ in HC1 eklenirse ş u tepkime olur: 
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/C00- 	 C00-  

\NH2 	11+  <=>-- 	
R 

< 	
(12) 

NH+, 
 

ve hidrojen yükünü tepkimesi önemli bir artma göstermez. 

Baz, örneğ in NaOH eklenirse denklem (11) deki H+ yükünü °H -
ile nötürle şir: H+ OH-  -› H20. Nötürle ş tirilen H+ yükünleri yerine 
(11) denkleminde dengenin sa ğ  yana kaymas ıyla yenileri olu ş acağı ndan 
baz eklenmesiyle H+ yükünleri deri ş imi önemli miktarda azalmaz. Buna 
göre e ş elektrik noktas ı nda protein art ı  veya eksi yük içermeyen bir ta-
necik olarak de ğ il, art ı  —NH+, ve eksi —000 -  kümelerini e ş it sayıda 
içeren bir taneciktir. Eksi yüklenmede karboksil kümelerinin yüldinle ş -
meleri üstün gelmektedir. Art ı  yüklenmede H+ yükünlerinin —NH2 
kümesine bağ lanmasıyla art ı  yüklenme üstün gelmektedir, ayni zamanda 
karboksil kümesinin yükünle ş mesi bu durumda azalmaktad ı r. 

Do ğ al proteinlerin ço ğu yükünle ş meyle dev molekül eksinleri veren 
zayı f asitlerdir. Bundan dolay ı  proteinlerin ço ğunun arı  sudaki çözelti-
lerinin pH ları  7'den kiküktiir. Kan, süt gibi vücut s ıvıları  içinde bulunan 
doğal proteinlerin hemen hepsi ise nötürdür Çünkü karboksil kümeleri 
bazlarla nötürle ş tirilmi ş tir: W yükünleri yerine kar şı  yükün olarak ör-
neğ in Na+, K+, Ca++ v.b. bulunur. 

Proteinlerin çözünürlükleri ve çöktürülmeleri. Bir çözelti içinde 
bulunan proteinler çe ş itli a ğı r metaller ve kompleks asitlerle çöktürülür-
ler. Bakı r, gümü ş , kurş un ve civa tuzlarm ın a ğı layı cı  etkileri, en az ından 
sindirim organlar ındaki proteinlerin bir bölümünü çöktürmek ve bozmak 
özelliklerine dayanır. Yumurta ak ı  gibi çözünen proteinlerin a ğı layı cıya 
karşı  kullanılması , bu gibi proteinlerin midede özgür kalm ış  olan metal-
lik yükünleri çöktürmesindedir. 

Eş elektrik noktas ının bazl ı  yanında çok miktarda karboksil eksini 
taşı yan proteinlerin art ınlarla çöktürülmeleri önemlidir. Buna kar şı n 
e ş elektrik noktas ının asit yan ında proteinler bol miktarda art ın küme-
leri ta şı dıklar ından, pikrat veya fosfotungstat gibi eksinlerle çöktürül-
meleri önem kazanır. Bunlardan proteinlerin çöktürülmelerinde —NH2+ 

 ve —000-  yükünlerinin tek etken olduklar ı  anlamını  çıkarmamalı dır. 
Ancak çöktürme tepkirnelerinde en büyük pay ı  bu yü,künlerin adl ıkları  
söylenebilir. 

Birçok yuvarlak proteinler e ş elektrik noktalar ında suda çözünmez-
ler veya çözünürlükleri en küçiiktür. Baz ıları  çözünürler ama alkol veya 
amonyum sülfat gibi nötür ay ı raçlar eklenmesiyle kolayca çöktürülürler. 
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E ş elektrik noktas ında görülen enkiı çük çözünürlük için çe ş itli nedenler 
ileri sürülmüş tür. Bu pH da art ı  ve eksi yüklü yüküıderin sayı sı  e ş it olup 
çökelek herhangi bir kar şı  yükün ta şı maks ı zın oluş abilir. 

Çözelti içindeki suyun etkinli ğ ini azaltan her özdek proteinlerin 
çözünürlüğ iınü düşürür. Deri ş ik tuz çözeltileri proteinlerin çözünürlü-
'günü dü şürür, çünkü su molekülleri yükünlere çekilerek proteinleri çöze-
cek olan suyun miktar ı  azalır. Birçok prOteinler çözeltide o denli çok tuza 
gerek gösterirler ki ancak çok çözünür tuzlar çöktürmede etkin olurlar. 
Proteinleri çöktürmek için en çok kullan ı lan tuz amonyum sülfatt ır. 
Alkol, aseton ve üre gibi suda çözünen elektrolit olmayan özdekler pro-
teinleri çöktürürler, ama genel olarak oda s ıcaklığı nda onlann yap ı sını  
bozarlar (derı atüre ederler). 

Yuvarlak bir proteinin yay ı lmış  bir biçim almas ı  ve ço ğu kez çözün-
mez bir duruma geçmesi olay ına yapının bozulması  (denatürasyon) de-
nir. Molekül a ğı rhğı  yakla şı k 40 000 ve her bir kenar ı/lin uzunluğu 40 
A ° olan küp biçimdeki yumurta ak ı  proteininden az bir miktar su üstüne 
konurlusa kahnh ğı  ancak 10 A° olan bir molekül kahnl ığı nda bir filim 
oluş ur. Bu yüzey filimi art ık çözünmez ve as ıl yumurta akı nın özellikle-
rini göstermez. Yumurta ak ı  proteini yüzeyde yay ı larak yap ı sı  bozul-
muş tur, protein moleküllü aç ı lmış t ır. 

Proteinler alkol veya ar ı tı cılarla i ş leme sokularak veya ı sıtı lmak-
la da yap ı ların bozarlar. Cre ile yap ı sı  bozulan proteinler iplik olarak 
sanlabilirler. Bu iplikler su buhar ında %700 oranında çekilebilirler ve 
birçok bak ımlardan ipe ğe benzerler. Çekme ile ipliklerdeki zincirler 
yönlenir ve keratine benzeyen bir X- i şı nı  örne ğ i verirler. 

Proteinleri birbirinden ay ırmak için kullanı lan ilk yöntem bunların 
tuz çözeltileri içinde farkl ı  çözünürlük göstermelerine dayan ıyordu. 
Örne ğ in serom globulini yarı  doymu ş  amonyum sülfat çözeltisi ile, al-
bumin ise doymuş  amonyum sülfat çözeltisi ile çöktürillür. Bu yolla 
yapılan ay ırma nitel de ğ ildir, her iki ayı rı m da birbirinden içerirler. 
Arı  proteini elde etmek için proteini yeniden çözmek ve bir çok kez ye-
niden çöktürmek gerekir. Bu çökelekte, çöktürmede kullan ı lan tuzu da 
içermek üzere büyük miktarda ana s ıvı  bulunur. Bu çökele ğ i süzmek 
çoğu kez kolay de ğ ildir, ama santirfüjleme ile ayr ılabilir. Bu yarı  katı -
la ş mış  kütle içindeki tuz yar ı  geçirimsel ar ı tım ile çıkart ılabilir. Vis-
kingden yap ı lmış  bir torba içine konulan çökelek, alçak s ı caklıklar yeğ -
lenerek, suya kar şı  yarı  geçirimsel ar ıtıhr. Bu i ş lem s ıras ında tuzun geçi-
ş im basıncı  nedeniyle su torban ın içine girer. Ar ıt ım sırasında torban ın 
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ağ zı  bağ lanmalıdır. Yarı  geçirimsel ar ıt ım sonunda torba içindeki pro-
teini seyrelten su visking torbay ı  havaya kar şı  asarak buharla ş  unlu, 
(perbuharla ş ma). 

Suda çözünmüş  proteinlerin birbirlerinden ayr ılmaları  için son za-
manlarda geli ş tirilmiş  bir yöntem, O °C in alt ı ndaki sıcaklıklarda alkol 
veya aseton gibi çöziiciderin kullan ı lmasına dayanmaktad ır. Daha yük-
sek sı cakhklarda alkol ve di ğer suda çözünen organik birle ş ikler protein-
leri çöktürür, ama ayn ı  zamanda onlar ın yapı ların' bozarlar. Yakla şı k 
—5 °C da çal ış arak yap ı  bozunumundan kaçınmak ve bakteriyolojik 
bulaş mayı  ve bakteriyolojik parçalanma tehlikesini azaltmak olanakl ı -
dı r. Çöktürücü, olarak kullan ılan çözücüler, çöktüriden protein dondu-
rulduktan sonra dü ş ük basınç alt ında buz ve çözücü buharla ş tırılarak 
kolayca giderilirler. Dondurulan bir sistemin buharla ş t ı nlarak kurutul-
ması  yöntemin su sever (liyofil) kurutma denilmektedir. Bn yol-
dan kurutulan as ıltılar ba ş langı çta donan çözücü örütilnün kapla-
dığı  ve sonra özgür kalan ince delikciklerden olu ş an gözenekli bir ağ  
yapı sı  gösterirler. Böyle gözenekli bir yap ı  yeniden çözücü eklendi ğ i za-
man asıltı sal özde ğ i,n yeniden çüzünmesini kolayla ş tı rır. Bu yöntemle 
kurutulmuş  serom ve serom proteinleri ikinci dünya sava şı  sırasında ge-
niş  ölçüde kullanı lmış tı r. Kurutulmu ş  proteinler bozulmaks ı zın sakla-
nabilir ve sterilize dam ı tık su eklemekle birkaç dakika içinde yeniden 
hazı rlanabilirler. 

Su sever kurutma yöntemi yaln ı z sulu çözeltilere özgü olmayıp, 
polistiren ve sell-üloz tiirevleri gibi yüksek organik polin ıerlere de uygu-
lanabilir. Bu yüksek polimerler uzun moleküllü olduklar ı  ve bunun so-
nucu yayınım hızları  da küçük olduğundan güç çöziiniirler. E ğer çözelti 
sürekli olarak kar ış tırılmazsa bir parça kat ı  polimerin çözünmesi hafta-
larca sürer. Böylece bir polimerin oldukça seyreltik çözeltisi dondurulur 
ve kurutulursa çok gözenekli bir yap ı  gösterir ve yeniden çöziicii, eklenir-
se hemen çöziiniix. 
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XI. JELLER 

Kapladığı  tüm oylum içinde tanecikler sürekli bir a ğ  yapı c ı  oluş tu-
racak biçimde p ıhtı laşı r ve da ğı ldığı  ortam ı  devinimsiz duruma getirirse 
oluş an yar ı  kat ı  sisteme jel ve olaya jelatinleş me denir. 

Jelatin, agar-agar, pektin ve sabun gibi birçok uzun as ı ltı lar sı cak 

suda çözüldükten sonra so ğutulursa jel olarak kat ı la şı rlar. Uygun ko ş ul-

larda as ıltılardan elektrolit eklenmesiyle de jeller elde edilebilir, silisilik 
asit ve demir oksit jeli gibi. Jelatinle ş meye en kolay olarak s ı caklığı  dü-
ş iirmekle eri ş ilir. Jelatin so ğuk suda çözünmez, ancak ş iş er, ama 80— 
100°C da çok deri ş ik jelatin çözeltisi elde edilebilir. Çözünürlii ğ iin de-
ğ iş mesi ile jelatinle ş me aras ındaki ba ğ lı lık jelatinle ş menin örütle şme 
ve pıhtı laş ma ile bir yak ınlığı  olduğuna gösterir. Jelatinle ş me sı rasında 
akmazlık yeğ inlikle yükselir. Yüksek s ı cakhkta çözelti içinde özgür devi-
nen tanecikler a ş ağı  sı caklıklarda yığışı mlar olu ş tururlar. Deri ş im yeter 
derecede yüksek olursa bu y ığışı m pek çok noktada ba ş lar ve tanecikler 
uzun ve aynı  zamanda suyla sar ı lm ış  olduklarından bütün çöziicüyü 
içinde kapatarak birbirlerine a ğ  biçiminde bağ lanırlar. Ş ekil: 68'den gö-
rüldüğü üzere a ğ  üzerindeki bir noktadan herhangi bir noktaya a ğdan 
ayrı lmadan eri ş mek olanaklı dı r. Bu a ğ  yap ı sı  yalnı z düzlem üzerinde de-
ğ il, oylum içinde tasarlanmal ıdır. 

Ş ekil : 68 
Bir jelin şematik olarak a ğ  yapı s ı  
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Oylum içindeki bu a ğ  uzun tanecikler yerine birbirine ba ğ lanmış  
pulcuklardarı  (küçük yüzeylerden) olu ş ursa köpük söz konusudur. 

X- ışı nları , ultramikroskop ve elektro» mikroskobu ile yap ı lan in-
celemeler jellerin ço ğunda taneciklerden olu ş an bir a ğı n bulunduğunu 
ortaya ç ıkarmış t ır. Aş ağı daki örnek bunu aç ık olarak göstermektedir: 
Sıvı  mineral bir ya ğ  içinde pulcuk tar ıeciklerinden olu ş an grafit as ıltı sı  
elektri ğ i iletmez, ama bu sistem jel olarak donduruldu ğunda elektriğ i 

iletir, çünkü çok say ıda grafit pulcuklar ı  birbirine de ğ er. Elektro» mik-
rografi örnekleri vanadin pentaoksit jelinin ( ş ekil: 69) uzun'iplik tane- 

Ş ekil : 69 

K. Mühlethaler'a göre, vanadin pentaoksit jelinin (bir y ıl eski) elektron mikrograf ıyla elde edilen 

a ğ  yapısı  (72000 kat büyiitillmils) 

ciklerinden olu ş an bir ağ , sellüloz kserojelinin ( ş ekil: 70) ise sicimlerden 
örülmüş  bir a ğ  olu ş turduğunu kanı tlamış t ı r. 

Jeller ço ğunlukla iki özdekten olu ş urlar. Birisi jelatin, silikat asidi 
gibi katı , diğ eri su veya di ğ er çözücüler olmak üzere s ı vı  kesim. Jelatin, 
sabun, silikat asidi gibi tipik jellerde kat ı  tanecikleri as ı ltı sal büyüklük-
tedir ve uzun veya dallanm ış  bir yap ı dad ı rlar, kolayca birbirlerine de ğ e-
rek a ğ  oluş tururlar. Bu nedenle böyle özdekler küçük deri ş imlerde bile 
jel oluş turabilirler. Örne ğ in % 0,2 agar-agar, % 0,6 jelatin jel olu ş tur-
maya yeter. Oysa demir hidroksit as ı ltı sı  hiçbir zaman içinde bu kadar 
çok su bulundurmak üzere elde edilemez. Bir demir hidroksit jelinde her 
zaman kat ı  kesimin deriş imi uzun bir as ı ltı  jeline oranla daha Mi- 
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Şekil : 70 

K. Mühlethaler'a g ı  re, ksilinum bakterisinden elde edilen, sellülozun (22000 kat büyütillmü ş ) 

elektron mikrograf ı  

yüktür. Bu tip jellerde a ğ  yapı sı  ancak taneciklerin birbirine de ğ mesi 
sonucu olu ş abilir. Küresel biçimde olan alt ın ve kükürt asıltılarından 
ise hiçbir koşulda jel elde edilemez. Glikojen normal ko ş ullarda jel 
oluş turmaz. Oysa çok dallanm ış  bir yap ıda ni ş asta çc.k kolay jel olu ş -
turur. Çe ş itli tuzlar jelatinle ş me üzerine Hofmeister yükün s ırasına 
göre etkirler. Yani sülfat, sitrat, oksalat, asetat ve kloriir jelatinle ş -
meyi hı zlandı rı r. İyodür, rodanür, asitler ve bazlar ise geciktirirler. 

Jeller esnek ve esnek olmayan jeller olmak üzere ikiye ayr ılabilir. 
Agar-agar, kauçuk ve jelatin esnek jellerdendir. Esnek bir jelin suyunu», 
bir bölümünü geri vermesiyle esnek kat ı  elde edilir. Bu katı , su eklen-
mesi ve gerekirse ı sı tmayla yeniden as ıltı  durumuna geçirilebilir. Oysa 
silikat asidi jeli gibi esnek olmayan jeller kurumada cam veya toz du-
rumunu alır, su eklenmesiyle jel elde edilemez. 

Sıvı ca az çok zengin lapa lapa çökelekler için de, (silikat asidi, 
demir hidroksit gibi) jel durumu söz konusudur. 

Sellüloz, jelatin yapra ğı , kömür, reçine gibi s ıvı ca fakir da ğı lmış  
kat ı  sistemleri di ğ erlerinden ay ı rmak üzere kserojel denilmektedir. 

Ş işme. Geni ş  anlamda kat ı  bir özde ğ in bir s ıv ı  içinde oylumunu 
geniş letmesine ş iş me denir. Dar anlamda ise kat ı  asıltılarm bir s ıvı  içinde 
oylumunu geniş leterek jel oluş turmas ına bu ad verilmektedir. 

Bir kauçuk parças ı  V bieiminde kesilir ve içinde benzen bulunan bir 
kaba ters olarak yaln ı z bir yan ı  benzen içine batacak biçimde as ı lırsa 
20-30 dakika sonra benzen içindeki kesimin havada bulunana oranla 
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çok daha büyük olduğu görülür. Polisitren hiçbir çözücüde çözünmez 
ama önemli derecede ş iş er, (Ş ekil: 71). Bu ş ekilde, sol yanda ş işmemiş  
kserojel görülmektedir. Büyük ş iş me sigası , a ğı n iplikcik yapı sı  ile aç ık-
lanmakt adır. 

Ş ekil : 71 
Staudinger'e göre çapraz ba ğ l ı  poli sitrenin divinil benzen içinde ş iş mesi 

Katının bir gram ı  tarafından alman sıvı  miktarı  ş iş me derecesini 
gösterir. A ğı rlık artmas ı  özde ğ i ş iş meden önce ve sonra tartarak belir-
lenir. Oylum artmas ını  da belirlemek olanakhd ı r. Bunun için kat ı  özdek 
toz edilir ve iki yanı  açık bir boru içine konur ve üzerine s ıvı  ekleyerek 
oylum artmas ı  ölçülür. 

Bazı  özdeklerin ş iş meleri bir doruk de ğerle smırlanı rken baz ı ları  
sınırs ız olarak ş iş er ve bu arada giderek çözünürler, örne ğ in odun, jelatin, 
agar-agar oda s ı caklığı nda su içinde s ını rlı  olarak ş iş erler. Kauçuk yeter 
derecede s ı cakl ık yükseltilince kloroform, karbon sülfür veya benzen 
içinde ş iş er ve ayni zamanda çözünür. 

Ş iş en özdek bir bas ınç yapar. Ş iş me bas ınc ı  denilen bu bas ınç baz ı  
özdeklerde çok büyük de ğ erlere eri ş ir. Bir yan ı  gözenekli bir çeper olan 
bir kutu içine ş iş me derecesi büyük olan bir özdek konur ve s ıkı ca kapa-
tıldıktan sonra s ıvı  içine dald ı rı lırsa bir süre sonra kutunun patlad ığı  
gösterilebilir. 

143 



Jellerin Dondurulmas ı . En dü şük s ıcaklıklarda bile jellerin içerdik-

leri suyun ancak pek küçük bir miktar ının donduğu ve önemli bir kesi-

minin sıvı  olarak kald ığı  saptanmış tır. Örneğ in 18 gün —19 °C de b ıra-

kı lan jelatin jelinin bir gram ı na kar şı n 0,55 gr suyunun donmad ığı  

gibi, —78 °C de bu suyu tuttu ğu gösterilmiş tir. Sıvı  hava s ı caklığı nda bile 

böyle bir jelatin jelinin saydam kaldığı  saptanmış tır. Oysa seyreltik çö-

zeltileri (daha çok su içerir) bu ko ş ullarda ayr ı lan buz örütleri nede-

niyle bulanık görünürler. 

Buna göre jeli olu ş turan kat ı  özde ğ e s ıkı ca bağ lanan sar ı lma suyu-

nun dondurulmakla örütlenmedi ğ i kabul edilebilir. 

Esikme ve büzülme: Taze haz ı rlanmış  bir jelin zamanla özelliklerini 

de ğ iş tirmesine eskime denir. Eskime özellikle suyla sar ılmış  oksit jelleri 

için söz konusudur. Genel olarak taze haz ı rlanmış  bir jelin su sigas ı  çok 
büyüktür, kolayca çözünür veya sulu asitler ve bazlarla da ğı tı labilir ve 
X- ı s ını  çizgelerine kar şı  saydamd ır. Oda s ı caklığı nda bekletilen jelin 
su almas ı  zamanla azald ığı  gibi çözünürlü ğü, da ğı tılmas ı  yüzeye tutu-

num sigas ı  ve tezgenlik etkinli ğ i azalır. Özelliklerin bu biçimde giderek 

değ i ş mesi baz ı  durumlarda bir biçimden (allotropik) di ğer bir ayr ı  biçi-
me geçi ş le yorumlanmakta ise de, daha çok küçük tax ı eciklerin büyük 

taneciklere yığışı mıyla açıklanmaktad ı r. Taze haz ırlanmış  bir jeli X-
ışı nları  kır ımmı  giistermezken jelin eskime ile giderek artan X- ışı rn çiz-

gesi vermesi jelin olas ı lıkla biçimsiz durumdan örüt durumuna geç-

mesinden veya k ırını m veremeyecek kadar çok küçük örütle ş me mer-

kezlerinin kıroom verecek kadar buyiimelerinden ileri gelmektedir. 

Bir jelin eskimesi, jel yap ı sını  bozmaks ı zın biizillmesi ve suyunu 

vermesi ile kendini aç ıkça gösterir. Bu olaya, yani bir jelin s ıvı  kesimini 

bir anda geri vermesine büzülme, (sinereze)denir. Büzülme biranda 
olmak üzere, ş iş menin tersi olarak da kabul edilebilir. Ş ekil: 72'de büzül-

me ş ematik olarak gösterilmi ş tir. Büzülme, sisteme ba ğ lı  olmakla bera-

ber, genel olarak jeli olu ş turan özde`,6,in deri ş imi arttıkça azalır. Bir je- 

Ş ekil : 72 	- 

Sinerezenio şematik olarak gösterili ş i 
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lin eskime ile içerdi ğ i sıvıy ı  geri vermesi, buru ş uk görüıliiş ünden anla şı -
laca ğı  gibi mikroskopta da gözlenebilir. Büzülme silikat asidi, vanadin 
pentoksit, ni ş asta ve eski jeller gibi çe ş itli jellerde gözlenmi ş tir. 

Büzülınenin nedeni ş öyle aç ıklanmaktad ı r. Jelin kat ı  kesimini oluş -
turan iskele tamamen devinimsiz de ğ il tersine jel a ğı na tamamen katil-
mam ış  kesimleri Brown devinimi sonucu oldukça devinimlidirler. Bun-
lar kendilerine benzeyen di ğer kesimlerle çarp ışı rlar. Aynı  zamanda 

bunlar birbirlerini çekeceklerinden birbirlerine ba ğ lanabilirler. İ ki tane-

cik bir araya gelerek ba ğ lanınca iç yüzey küçülür ve sar ı lmış  olan s ıvı  
molekülleri özgür kal ı r. 

E ğer bu ileri sürülenler do ğ ru ise s ı caklığı n yükselmesi büzülmeyi 
h ızlandı rmalı dır. Çünkü s ıcakhkla Brown devinimlerinin h ı zı , p ı lı -
ula şma ve suyun b ırakı lması  büyür. Gerçekten s ıcakl ıkla büzülme 
hı zının arttığı  saptanm ış tı r. 

Büzülme jelin pH ına ve jele kat ı lan diğer özdeklere ba ğ lı dı r. 

Sars ıntı  değ iş imi. Deriş ik demir oksit, krom oksit veya kalay oksit 
gibi as ı ltı lar uygun miktarda elektrolit eklendikten sonra kar ışı m dur-

gun bir yerde bir süre b ı rakı lırsa jel durumuna geçer, ama bu jel çalka-
lanırsa yeniden as ı ltı  olu ş ur ve ilk durumuna b ırakı lan as ı ltı  yine jel 
oluş turur ve bu olay dilenen say ı da yinelenebilir. Bu e ş sı caklık ve ter-
sinir as ı ltı  jel dönüş ümüne Grekçe'de sarsı ntı  ile değ iş im anlam ına gelen 
sarsıntı  değ iş imi (tiksotropi) denir. Mekanik olarak as ıltı  durumuna 
geçen bir jelin yeniden jel olarak donma süresi, elektrolit deri ş imi ve s ı -
caklığı n yükselmesiyle azal ı r. Bir jelin mekanik etkilerle s ıvı  durumuna 
geçmesi, jel durumuna geçmede etkin olan ba ğ ların zayıf olmas ı  ve bu 
bağ ların küçük bir sürtünme kuvveti ile kopmas ıyla aç ıklan ır. 

Jeller içinde yay ınım ve Liesegang halkalar ı . Seyreltik bir jel içinde 
yay ın ı m hı zı  hemen hemen su içindeki gibi ise de, deri ş ik jellerde çok 
yava ş tı r. Jelatin ve silisyum dioksit gibi saydam jeller içinde birçok 
tepkimeleri incelemek olanakl ı dır. Genel olarak elektrolitlerden biri jel 
dondurulmadan çözelti içine kat ıhr, diğ eri donan jel üzerine damlat ı la-
rak yayını m ve çökelmeler gözlenir. Örne ğ in % 0,05 potasyum kromat 
içeren bir jelatin çözeltisi bir petri kab ı  veya bir deney tiipüne konur 
ve dondurulduktan sonra petri kab ının ortas ına veya tüpün üstünü örte-
cek biçimde tüpün üstüne birkaç damla deri ş ik gümü ş  nitrat veya birkaç 
gümü ş  nitrat örütü konursa petri kab ında halkalar, tüpte ise katmanl ı  
çökelmeler gözlenir. Bunlara bulal ım adından alınarak Liesegang (1896) 
halkalar ı  veya dizemsel ş eritler (ritmik bantlar) denilmektedir. Bu hal- 
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kalan çe ş itli jeller içinde birçok özdekler vermektedir. Ş ekil: 73'de silkat 
asidi jeli içinde mangan sülfür dizemsel halkalar ı  görülmektedir, (Tower, 
1936). Çökelmelerin halkah olu ş masından ba şka, her bir halka aras ındaki 

Ş ekil : 73 

Tower'a göre silikat asidi jeli içinde manganez sülfür jelinin ritmik halkalar ı  

aralığı n düzgün olarak artmas ı  çok ilgi çekicidir. (n-1) inci halkan ın n 
inci halkadan olan uzakl ığı  ba ş langı ç noktas ından olan uzakl ıkla oran-
t ıhd ı r. Ayrıca halkalar aras ındaki uzaklığı n söz konusu halkan ın oluş -
mas ı  için geçen zaman ın kare kökü ile orant ı lı  olduğ u bulunmuş tur. Bu 
sonuncu yayınımın etkisini aç ıkça göstermektedir. Bu dizemsel halkalar 
yalnı z jellerde gözlenen bir özellik de ğ ildir. İnce kı lcal borular içinde çö-
zeltilerde de görülmektedir. Dizemsel çökelmelerin do ğ ada mineralik 
jeller içinde de olu ş tu ğu tahmin edilmektedir. Örne ğ in agat ın silikat 
asidi jeli içine demir veya di ğer tuzlar ın yay ınarak dizemsel halkalar 
olarak çökmeleri sonucu olu ş tuğu sanı lmaktad ır. Safra ta ş lanndaki hal-
kalann Liesegang olay ının bir sonucu oldu ğu yapay olarak elde edilen 
safra ta ş larında Weiser ve Gray tarafı ndan (1932) gösterilmi ş tir. Yapay 
safra ta ş ları  kalsiyum yükünü içeren kolesterol jeli içine safra pigment-
lerinin yay ınım ıyla elde edilmiş tir, ( Ş ekil: 74). 

Jeller içindeki yay ını m ve tepkimelerin aç ıklanmas ı  için birbirinden 
farklı  oldukça çok say ıda görüş ler ileri siirülmü ş  ise de, olaylar ı  tam ola-
rak aydınlatamad ıklarından burada bunlara de ğ inilmemiş tir. 

146 



Ş ekil : 74 

Yapay olarak elde edilmi ş  olan safra tas ında Liesegang ha kalar ınni görünüş ü 
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XII. SIVI ASILTILAR 

Sıv ı  ası ltı lar birbiri ile kar ış mayan iki s ı vıdan olu ş an sistemlerdir. 
Teknikte birbiri içinde çözün -meyen veya az çözürıerı  iki s'ıvı dan birinin 
diğeri içinde siitümsü bir bulan ıklık vererek küçük damlac ı kh olarak 
dağı lması na s ıv ı  ası ltı  (emülsiyon) denilmektedir. 

Bütün s ıvı  as ı ltı lar de ğ iş ik irilikte damlac ıklar içerirler. Damlaelk 
çaplar ı  0,1 ,u dan 50 ju'a de ğ in de ğ iş ebilir. Yani kaba iriliktedirler. As ı lt ı  
kimyasında incelenmeleri, dayan ıklı  olmalar ı  için as ı ltı sal koruyucu öz-
deklerle dayan ıklı  kı l ınmaları  gerekmesindendir. 

S ıvı  ası ltıların yapısı  ve sıvı  ası lt ı  yap ıcı  özdekler 

Bir as ı lt ı  yapmak için en basit yol birbiriyle kar ış mayan iki sıvıy ı  
beraberce çalkalamakt ır. Bu yoldan elde- edilen s ı vı  as ı ltı  seyreltikse 

oldukça dayanıklı  olabilir. Deri ş ik ise damlac ıklar birbirine de ğerek 
büyür ve sonunda iki s ıvı  evresi birbirinden ayr ı lı r. Ama bir s ıvı  asıltı  
elde edilirken üçüncü bile ş en olarak dayan ıkhlı k veren bir özdek ekle-
nirse s ıvı  as ı lt ı  dayan ıklı  olur. Böyle ördeklere stabilleş tiri veya s ı v ı  asatı  
yap ı cı  veya dayanıkhl ık veren veya koruyucu özdekler denir. Örne ğ in 
benzen ve su bir arada çalkalan ı rsa önce bir s ıv ı  as ı ltı  oluş ur, ama devi-
nimsiz bırakı lırsa bir süre sonra su ve benzen evreleri ayr ı lı r. Oysa bunlar 

bir arada çalkalan ırken koruyucu ördek olarak az miktarda sodyum 
oleat gibi bir sabun eklenirse s ıvı  as ı lt ı  dayan ıkl ı  olur. 

S ı vı  ası ltı  yap ı c ı  ördeklerin etkisi ş öyle açıklanı r: 

1. Sıvı  asılt ı  yapan özdek damlac ığı n çevresini sararak koruyucu 

bir katman olu ş turdu ğundan damlac ıklar birbirine de ğerek birle ş emez-

ler. Damlac ık üzerinde katman olu ş turan bu ördekler hidrokarbon ke-
simi yağ a, su sever kesimi ise suya do ğ ru olmak üzere yönlenirler, ( Ş e-

kil: 75). Karboksil kümeleri yükünle ş miş  olduklar ından tanecik elekt-

riksel olarak yüklenir ve taneciklerin birle ş mesi önlenmiş  olur. Bun-

dan ba ş ka karboksil kümeleri suyla sar ı lmış  olduklarından damlacıklar 
bir de kuvvetle ba ğ lanmış  bulunan su katman ı  ile korunmu ş  olurlar. 
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bdd 
su 

Ş ekil : 75 

a) Su içinde yağ  ve b) Yağ  içinde su s ıvı  as ıltı larında sıv ı  ası ltı  yapı cı  moleküllerin yönlenmesi: 

(o) molekülün ucaysal kesimi, (—) ise hidrokarbon kesimi 

2. Su-ya ğ  ara yüzeyinde yüzey gerilim küçüldü ğünden damlac ık 
oluş ması  kolayla şı r. Sıv ı  as ıltıların dayanıklı  olmamaları , bunların küçük 
damlac ıklar olarak da ğı lmaları  nedeniyle geni ş  bir yüzeyler aras ı  alan 
göstermeleri ve bu alanla orant ıh olarak büyük iç yüzey erkesine gerek-
sinim olmasındandır. Bir sistemde toplam yüzey erkesini azaltacak yön-
de yap ı lan her de ğ iş iklik sistemi daha kararl ı  kı lar . İki damlac ık birle ş e-
rek bir damla olu ş turunca toplam yüzey alan ı  küçülece ğ inden, sıvı  ası ltı  
damlalarının birleş meleriyle toplam yüzey erkesi azal ır. Yüzey erkesi 
yüzey geni ş liğ i A ile yüzeyler aras ı  gerilimin (y,,) çarp ı mma eş ittir. 
Buna göre yüzey geriliminin küçülmesi s ıvı  asıltının oluş masını  kolay-
laş tı rır. Sabun gibi yüzey etkin özdeklerin damlac ık yüzeyinde tutun-
ması  ise yüzeyler aras ı  gerilimini çok küçültmektedir, (bak. Bölüm VII). 

Sıvı  ası ltı  yapı cı  olarak başka özdekler de kullan ılmaktadır. Sıvı  asıl-
tı  yapı cı  özdekler evrelerden birinde da ğı lan, ama diğerinde da ğı lmayan 
yağ  ası ltı sal özdekleridir ve s ınır yüzeylerinde kuvvetle tutunurlar. Su i-
çinde ya ğ  sıvı  ası ltı lan suda çözünen alkali sabunlar ından ba şka polietilen 
glikol, polivinil alkol gibi suda çözünen yüksek polimerler, proteinler, arap 
zamkı , jelatin, agar-agar, pektin gibi özdeklerle kararh k ıhnırlar. Tersine 
su, yağ  ı ç ıııı de s ıvı  asıltı  durumuna getirilebilir. Bu amaç için s ıvı  asıltı  
yapıcı  olarak iki veya daha yüksek de ğerli artmlann ya ğ  asidi tuzlan, 
kauçuk, nitro sellüloz gibi ya ğ larda çözünen özdekler kullan ıhr. 

Proteinler tarafından dayanıklı  kı lınmış  bir sıvı  asıltının dayanık-
lı lığı , yüzey geriliminin küçülmesinden çok, damlacık çevresinde tutu-
nan filimin mekanik korumasından ileri gelir. 
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Bunlardan ba şka çözünmeyen ve çok küçük tanecikli kat ı lar da s ıvı  
ası ltıları  dayan ı klı  yapabilirler. Bir kat ını n sı vı  as ı lt ıyı  dayan ıklı  yapa-
bilmesi için her iki s ıv ı  tarafı ndan da ı slat ı labilmesi gerekir. Hangi s ı v ı  
kat ıyı  daha iyi ı slat ıyorsa o s ıvı  sürekli evreyi olu ş turur. Kat ı  tanecikleri 
diğ er s ıvı xıı n damlac ı kları  çevresini sararak koruyucu bir katman olu ş -
turur, ( Ş ekil: 76). Örne ğ in is yağ  tarafından daha iyi ı slat ı ldığı ndan ya ğ  
sürekli evreyi olu ş turmak üzere, su damlac ıklarm ı n çevresi is tarafından 
kuş at ı lır. Buna kar şı n silis tozu su tarafı ndan daha iyi ı slat ı ldığı ndan yağ  
damlac ıkları nın çevresini sararlar. 

SIVI  

Ş ekil : 76 

Bir s ıvı  as ıtl ı  tanociğ inin kat ı  parçac ıklar ı  tarafından korunmas ı  

Sıvı  as ıltı larda sudan ba ş ka her hangi bir s ı vı y ı  göstermek için ya ğ  
terimi kullan ı lmaktad ı r. 

S ıvı  ası ltıları n k ıvam ı  

Bir s ı v ı  as ı ltının kıvam ı  baş lı ca iki etkene ba ğ lı dı r: 

1. Her iki say ının akmazlığı na, 

2. Deri ş imine. 

Baz ı  yağ lar, sıvı  ve kat ı  özdekler aras ında bir yer al ırlar. Bu özdekler 
suda çok ince da ğı tıhrsa veya tersine su, gliserin, glikol gibi ya ğda çö-
zünmeyen özdekler bu ya ğ  veya s ıvı  yağ lar içinde dağı tıhrsa yarı  kat ı , 
çok akmaz merhem k ıvamında sı vı  as ıltı  elde edilir. Deri ş imin etkisi 

bir parafin ya ğı  as ı lt ı sı  ile gösterilebilir: Az miktarda parafin ya ğı  suda 
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dağı tıhrsa sı vı  durumunda bir s ıvı  ası ltı  ele geçer, ama uygun bir oranda 
parafin ya ğı  miktar ı  art ı rılırsa katı  veya jel kıvamında bir s ıvı  asıltı  ekle 
edilir. Birçok durumlarda elde edilen sistemin jel mi yoksa s ıvı  ası ltı  
mı  olduğuna karar vermek güçle ş ir. 

Baz ı  durumlarda s ıv ı  as ı ltı lan katı  ası ltı lardan ay ı rmak da zorla şı r. 
Çe ş itli lateks türlerinin taneciklerine hem s ıvı  hem de kat ı  olarak bakı -
labilir. Baz ı  Hevea-türü kauçuk lateksinde bulunan tanecikler ne küre, 
ne yumurta ve ne de armut biçiminde olmay ıp çubukcuklar biçiminde-
dir. Bu tanecikler kolayca biçimlerini de ğ iş tirirlerse de kat ı  olarak dü-
ş iinülmelidirler. 

Sıvı  halden kat ı  hale sürekli geçiş , bugün, teknikte çok önemli olan, 
s ıvı  ası ltı  polimerizasyortunda görülmektedir. Sitrol, butadiyen, vinil 
klorür v.b. gibi özdeklerle olu ş turulan s ıvı  as ıltılar tezgen eklenmesiyle 
polimerle ş tirilir. Bu olayda sıvı  ası ltı  tanecikleri içinde bulunan küçük 
moleküllü özdekler, yüksek moleküllü birle ş iklere dönüş ür ve ba ş langı çta 
sıvı  iken yarı  katı  üzerinden tamamen kat ı  duruma geçerler. 

Sıvı  asıltı  tipinin belirlenmesi ve birbirlerine dönli şümleri. Sıvı  asıltı -
nın tipi dış  evrenin özelliklerine göre belirlenebilir bir s ıvı  asıltı  su içinde 
yağ  sıvı  asıltı sı  ise su ile seyreltilebilir. S ıvı  asıltı  yağ  içinde su s ıvı  ası ltı sı  
ise su ile seyreltmede s ıvı  as ı ltı  su üzerinde yüzer. 

Su içinde yağ  s ıvı  asıltı lan suda çözünen permanganat veya metil 
oranj gibi boyalarla tek türel olarak boyan ırlar. Böyle bir s ıvı  asıltı  
yağda çözünen boyalarla boyanmak istenirse boya tozlar ı  ancak lekeler 
oluş turur. Ya ğ  içinde su as ıltılan ise sudan-III gibi ya ğda çözünen bn-
yalarla tek türel olarak boyan ırlar. 

Su içinde yağ  sıvı  asıltılannın iletkenlikleri büyük, ama ( Ş ekil: 75) 
ya ğ  içinde su s ıvı  ası ltılannın iletkenlikleri çok küçiıktiır. İ letkenliklerde 
görülen bu büyük farktan s ıvı  as ı ltının türü belirlenebildi ğ i gibi, sıvı  
as ı ltının bir tipten di ğer tipe dönü ş ümü de izlenebilir. 

Sodyum sabunu ile dayanıklılaş tı rı lmış  su içinde ya ğ  su asıltı sına 
uygun miktarda suda çözünen iki veya üç de ğerli metal tuzlan eklenirse 
yağ  içinde su as ıltı sına çevrilebilir. Örne ğ in suda yağ  sıvı  ası ltı sı  içine 

karış tırarak kalsiyum kloriir eklendi ğ inde eş değer miktarda sodyum ve 
kalsiyum sabunu oluş tuğu anda sıvı  asıltı  bozulur, ama kalsiyum tuzu-
nun az miktarda a şı rı sı  eklenirse ya ğ  içinde su sıvı  asıltı sı  oluş ur. Çözelti 

içine daldınlan elektrotlar yard ımıyla iletkenlik ölçülerek, iletkenlik 
düş mesinden s ıvı  asıltının dönüş tüğü izlenebilir. 
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Yaşantmuzda önemli olan bir kaç doğal s ıvı  ası ltı  

Süt. Günlük ya ş ant ı mızda en önemli s ıvı  as ı ltı  olan süt basit bir 
sıvı  as ıltı  olmay ı p oldukça kar ışı k bir karışı mdı r. Süt içinde bulunan 
yağ  damlacıkları  oldukca büyüktür, mikroskopta görülebilir ve ya ğ  
damlac ıklar ı  çe ş itli büyüklüktedirler. Süt içinde ya ğ  damlacıklarından 
baş ka kolloitsel büyüklükte da ğı lmış  kazein ve di ğ er süt proteinleri gibi 
kat ı  tanecikler de bulunur. Bunlardan ba ş ka ş eker, tuz, vitamin gibi 
küçük moleküllü özdekler de çözünmü ş  olarak bulunurlar. 

Süt içinde bulunan ya ğ  damlac ıklarının üzeri bir protein k ı lıf ile 
kaplanarak kararl ı  kı lınmış tır. Yağ  damlacıkla7ı nı n özgül a ğı t 41 bulun-
duğu ortama (su) oranla daha küçük oldu ğundan sütün yüzeyinde kay-
mak olarak toplan ırlar. Kaymak içinde ya ğ  damlacıkları  birbirine çok 
yakın bulunurlar. Süt çalkalan ı r veya ye ğ inlikle kar ış tırıhrsa birbirine 
çarpan ya ğ  damlacıkları  üzerinde bulunan protein kı l ı f parçalanarak bir-

biriyle birle ş irler ve bu birle ş meler ilerledikçe ya ğ  parçac ıkları  topak-
lanır. S ıvı  kesiminden ayrılan bu yarı  katı  kütleye tereya ğı  denir. Tere 
yağı , suyun ya ğ  içinde bir s ıvı  ası ltı sı  olarak dü şünülebilir. 

Kauçuk. Çe ş itli Hevea türünden bitkilerin bir öz suya olan kauçuk 
sıvı  ası ltısı  özellikle teknikte çok önemlidir. Kauçuk öz sular ına süte ben-
zeyen görünü ş lerinden dolay ı  lateks denilmektedir. Latekste bulunan 
kauçuk tanecikleri ço ğ unlukla armut biçiminde ve yar ı  kat ıdırlar. Bu 
tanecikler bir protein katman ı  ile dayanıkhlaş tırılmış lardır ve eksi yük-
lüdürler. Lateksin pH ı  5,5-6,2 aras ında de ğ iş ir. Lateks içinde bulunan 
kauçuk genellikle asit kat ı lmakla p ıhtıla ş tırılarak ayr ı lır. Tanecikler 
eksi yüklü olduklar ından daha önce söz konusu edildi ğ i üzere yük 
ta şı yıellarmın devinimleri (elektro forez) ile de ayr ı labilirler. 

Sıvı  asıltıların elde edili ş i 

Sıvı  ası ltı  yapmakta temel ilke, bir s ıvının di ğer bir s ıvı  içinde kü-
çük damlacıkh da ğı lmasını  sa ğ lamak ve bu damlac ıkların bir araya gel-
mesine engel olmak için koruyucu bir özdek ekleyerek dayan ıklı  duru-
ma getirmektir. Bir s ıvıyı  diğ er bir s ıvı  içinde da ğı tmak kolay ise de da-
yanıklı  bir sıvı  asıltı  elde etmek güçtür. S ıvı ların birbiri içinde kar şı lıklı  
da ğı lmaları  baş lı ca onların oylum oranlar ına, akmazlıklarına ve yoğun-
luklar ı na ba ğ lı dı r. Yüzey geriliminin küçük olu ş u da s ıv ı  ası ltı  olu ş u-
muna geçi ş i kolaylaş t ı rı r. 

Sıvı  ası ltıların laboratuvarda en kolay elde edili ş  yolu (akmazlık 
yüksek de ğ ilse) el ile çalkalama yöntemidir. Birggs'e göre arahkl ı  çalka- 
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lama sürekli çalkalamadan üstün tutulur. Örne ğ in 80 cin' benzen ve 20 
em' % 1 lik sodyum oleat çözeltisi sürekli çalkalama ile 3 dakikada s ıvı  
asıltı  yapılarken, ayn ı  karışı m 30 saniyelik aralarla yaln ı z 7 çalkalama ile 
sıvı  asıltı  durumuna getirilebilir. Sürekli çalkalamada a şı rı  miktarda 
hava kabarc ıklar ı  girdiğ inden dayanıkhhk veren özde ğ in etkisinin güç-
le ş tiğ i ve yağ la su aras ındaki parçalama kuvvetinin hava kabarc ıkları  
tarafından küçilltiildüğ ii tahmin edilmektedir. 

Laboratuvarda bir ya ğ la, sulu bir evre içinde s ıvı  ası ltı  oluş turmak 
için Hatschek tarafından verilen Ş ekil: 77'deki ayg ıttan yararlan ı lır. 
Bu yöntemde s ıvı  as ıltı  yap ı lacak olan ya ğ , sıvı  as ı ltı  yap ı cı  özde ğ i içeren 
sulu evrenin dibine de ğ in uzanan uzun sapl ı  huninin kenar ına, musluklu 
huniden yava ş ça damlat ı hr. Silindirin çıkış  borusu bir su trompuna ba ğ -
lanmış tır. Huninin uzun borusu alt ında oluş an yağ  filimi hava kabar-
cıklarmın etkisiyle koparak sulu evre içinde damlac ıklı  olarak da ğı hr. 

Su t r 0 rn p U 

suluFaz 

Ş ekil : 119 
Hatschek yöntemine göre s ıvı  ası ltı  elde etmek için ayg ıt 
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Sıvı  asılt ı  elde etmede yo ğunla ş tırma yönteminden de yararlan ı lı r. 
Bunun için sıvı  asıltı  yapan özde ğ i içeren da ğı tı cı  sıvı  evre içine, da ğı tı -
lacak olan, buhar olarak gönderilir. 

Sıvı  asıltılar yüzey gerilimini kiiçülten özdekler yan ında kolaylıkla 
oluş turulurlar. S ıvı  asıltı  yapı cı  özdeğ in kimyasal tepkimeyle sını r yüze-
yinde oluş turulmas ı  daha da büyük üstünlük sa ğ lar. Örne ğ in sulu bir 

baz çözeltisi, içinde ya ğ  asidi bulunan bir çözeltiyle kar ış tı rı lırsa yağ -su 
iç yüzeyinde oluş an sabun, sıvı  asıltı yı  kararl ı  kı lar. 

Yağ lar eter, alkol gibi, suda çözünen çözi ı ciilerde çözüldükten sonra 
bol miktarda su içine birdenbire dökülürse ince da ğı lmış  s ıvı  as ıltı  oluş -
turmaları  kolayla şı r. Yalnı z kararh olabilmesi için s ıvı  ası ltı  yap ı cı  ek-
lenmesi gerekir. 

Farmakolojide s ıvı  as ı ltı  yapmak için daha ba şka yöntemler de kul-
lanıhr: Avrupa yöntemi denilen yöntemde, kuru s ıvı  ası ltı  yapı cı  özdek 
(sakı z) iç evreyi olu ş turan ya ğ la, ya ğ  sakızla karış mış  ince damlac ıklar 
oluş turuncaya de ğ in, ezilir Bu karışı m üzerine su dökülürse sak ız suda 
çözünür ve ince bir s ıvı  as ı ltı  oluş ur. Amerika yönteminde ise sak ız önce 

suda çözülür ve bunun üzerine kar ış tı rarak yava ş  yavaş  yağ  eklenir. 

Teknikte sıvı  ası ltılar sürtünme kuvvetlerine dayanarak da elde 
edilir Her iki s ıvının sınır yüzeylerine uygulanan kuvvetli sürtiinme ve 
parçalama kuvvetleri a ş a ğı daki yollarla uygulanır: 

1) Sallama, çalkalama, dövme, kar ış tırma, 

2) Bir sıvıyı  diğ er bir s ıvı  içine piiskürtme, 

3) Karışı m içinde titre ş im oluş turma (ultrason). 

Elde edilen s ıvı  asıltının damlac ıkları  çe ş itli iriliktedir. Böyle bir 
sıvı  asıltı  çok ince delikli bir kılcal boru aras ından bas tırı lı rsa küçük dam-
lacıklar de ğ iş mez, ama, ba ş langı çta büyük olan damlac ıklar küçük dam-
lac ıklar olu ş tururlar. Bu i ş leme tektürelle ş tirme (homojenle ş tirme) 
denir. Böylece daha çok tektürel da ğı lmış  olan bir sistem elde edilir. 
Teknikte s ıvı  asıltıları  tektürelle ş tirmek için tektürelle ş tirme makina-
ları  kullanı lı r. 

Sıvı  asıhdarı  yok etme. S ı v ı  ası ltıyı  bozmak için ba ş lıca 3 yol vard ır. 
Kimyasal, elektriksel ve mekanik yol. S ıvı  asıltı  yapan özdek baz ı  kim-
yasal özdekler eklenmesiyle tepkimeye sokularak giderilir. Örne ğ in 
sodyum oleat ile dayan ıklı  kı lınmış  bir s ıvı  asıltıya asit kat ı lırsa sabun 
oleik aside dönüşür ve bu da s ıvı  asıltı  yapı cı  bir özdek olmadığı ndan 
sıvı  as ı ltı  ortadan kalkar. 
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Bazı  s ıvı  ası ltı lar yük ta şı y ı cı lann elektriksel devinimleriyle ortadan 

kald ırdır. Ya ğ  içinde su sıvı  ası ltı sı na yüksek bir dalgalı  gerilim uygula-

nırsa su damlac ıkları  iletken bir zincir olu ş tururlar. Yüksek gerilim al-
t ında damlac ıklar çevresindeki koruyucu filim parçaland ığı ndan sı v ı  as ı l-
t ı  durumu sona erer. 

Sıvı  ası ltı lar da ğı tı lan evrenin a şı nsı nın eklenmesiyle ve sallamayla 
yok edildi ğ i gibi, dondurmak, ı sı tmak, santirfiij etmek, süzmek yoluyla 
da ortadan kald ırı labilir. 
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XIII. KÖPİİ KLER 

Köpükler, gaz veya s ıvı  buharlar ının sı vılar içinde da ğı lmasından 
oluş an sistemlerdir. Köpükte gaz veya buharlar küresel bir s ıvı  katmanı  
ile kuş atı lmış lardır. Köpükler s ıvı  ası ltı lara çok benzerler, s ıvı  ası ltı lar-

dan ayr ılan en belirgin farklar ı  gaz kabarc ıklarmın sıvı  d.amlac ıklarına 
oranla çok daha büyük olmas ıdır. Köpükler büyük kabarc ıklardan 
oluş urlar, ama as ıltı sal sistemler aras ında yer al ırlar. Çünkü gaz kabar-
cıklarının çevresini saran filim kal ınlığı  asıltı sal büyüklüktedir ve filim 
asıltı sal özellikler gösterir. 

Köpiiklerin elde edilmesi ve yap ı sı . Genel olarak ar ı  sıvı lar köpür-
mezler,kabarc ıklar yüzeye eri ş ir eri ş mez parçalan ırlar. Köpüğün oluş ması  
sıvıya, içindeki kat ış kıya veya çözünmü ş  özde ğ e bağ lı  olduğu gibi elde 
ediliş  yoluna da bağ lı dır. Köpükler püskürtme, çalkalama, çarpma, döv-
me ile elde edilebilirlerse de en iyi yol ince gözenekli bir çeper aras ından 
sıvı  içine hava kabarc ıkları  göndermektir. 

Köpükte çok say ı da gaz kabarc ıklar ı  kenetlenmi ş  gibi bir araya 
gelmiş lerdir. Her bir gaz kabarc ığı  az veya çok akmaz, yar ı  sıvı  bir kat-
man ile ku ş atı lmış tı r. Bu s ıvı  katmanlar ı , jel yap ı sında olduğu gibi, bir-
birlerine ba ğ lanarak a ğ  olu ş tururlar, ( Ş ekil: 68). Bu katman içinde kö-
pük yapan özdekler yönlenmi ş  olarak bulunurlar. Örne ğ in en çok tanın-
mış  olan sabun köpü ğünde sabunun hidrokarbon kesimi hava kabarc ı -
ğı nın iç yanına, karboksil kesimi ise suya do ğ ru olmak üzere yönelirler, 
(Ş ekil: 78). Katman ın kalınlığı  kabarcığı n renginden tahmin edilebilir. 
Beyaz köpüklerde katman oldukça kahnd ır, renkli köpüklerde ışığı n dal-
ga boyu büyüklü ğünde olmak üzere yakla şı k 200—'600 m,u aras ındadı r. 
Katman içinde çözünmü ş  özde ğ in deriş imi ne denli büyükse köpük o 
denli dayanıklı  olur. Baz ı  durumlarda en büyük dayan ıklı lığ a çözünmü ş  
özde ğ in orta deri ş iminde de eri ş ilir. Köpüğün dayanıkhlığı  çözünen öz-
değ in özelli ğ ine de ba ğ lı dır. 

Yumurta ak ı  köpüğünde köpük katman ın' olu ş turan yumurta ak ı  
molekülleri, k ısmen yap ı ların bozarak yuvarlak biçimden olas ıhkla pul- 
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Ş ekil : 78 

Bir arıtı cı  köpüğünün sıvı  /gaz ara yüzeyinde ar ıtıcı  moleküllerinin tutunmas ının ş ematik olarak 

gösterili ş i, (o) i şaretleri ar ıtıcı  molekülünün ucaysal, 	iş aretler de su sevmez kümeler ıni. 

göstermektedir 

cuklar biçimine geçerek dayan ıklı  bir katmaıı  oluş tururlar. Kaymakta da 
sütteki yumurta ak ı  özdeklerinin (proteinler) yap ı ları  bozulur. Biran ın 
dayanıklı  bir köpük vermesi de, içinde as ıltı sal çöziinmü ş  bulunan prote-
inlerin (albumin) köpük katmanı  içinde zenginle ş mesinden ileri gelir. 

Köpük yapan özdekler. Genel olarak ar ı  özdekler köpük vermezler. 
Dayanıklı  bir köpük elde etmek için dayan ıkhlık veren üçüncü bir öz-
değ in katı lması  gerekir. En dayan ıklı  köpükleri asıltı sal çözeltiler olu ş -
turur. Köpük yapan özdeklerin ba ş hcalar ı  aş ağı da gö3terilmi ş tir: 

a) Sabunlar, do ğal veya yapay, 

b) Jelatin ve parçalanm ış  proteinler içinde bulunmak üzere prote-
inler, 

c) Kat ı  tozlar, 

d) Di ğer kar ışı k özdekler. Örne ğ in, polimerler saponin ve baz ı  bo-
yalar. 

Mikromoleküler çözeltiler ya hiç -köpük vermez veya çok dayanıksız 
köpükler oluş tururlar. Sabun, alkol, ester, ya ğ  asidi gibi k ı lcal etkin öz-
dekler (yüzey gerilimini küçülten), köpük olu ş masını  kolayla ş tırırlar. 
Buna kar şı n üre veya tuz gibi k ılcal etkin olmayan özdekler bu etkiyi 
göstermezler. 
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Toplay ı cı . Oleik asit gibi suda çöziinmeyen bir ya ğ  su ile çalkala-
nı rsa hava kabare ıklann ın çevresi ya ğ  katman ı  ile kuş at ı lı r. Bu katman 
dayan ı klı  bir köpük olu ş turmak için yeterince akmaz de ğ ildir, ama ince 
ö ğütülmüş  bir metal sülfür eklenirse kat ı  parçac ıkları  bu katmanda iç 
yüzeye çekilerek dayan ıkl ı  bir köpük olu ş turur. Teknikte bu özellikten 
yarariamlarak baz ı  filizler beraber bulunduklar ı  yabanc ı  özdeklerden 
yüzdürmeyle ayr ı lmaktad ır. 

Baz ı  kat ı  özdekleri iç yüzeyine çekerek dayan ıklı  köpük olu ş turan 
yağ lara toplay ı c ı  denir. Toplay ı cı  filizleri daha çok su sevmez yaparak 
ı slanmalann ı  azalttığı ndan, suda ı slanan feldispat, kum v.b. gibi özdek-
lerden, ayr ı lmas ını  kolayla ş tı rır. Suda az çözün.en bu özdekler ucaysal 
kümeleriyle, suda az ı slanan ve k,an şı mdan ayrılması  istenen, filiz üze-
rine bağ lanır ve hidrokarbon kesimi d ış ta kalı r. Yüzdiırme tekniğ inde 
toplay ı cı  olarak ökaliptüs ya ğı , çam ya ğı , parafin ya ğı , ya ğ  asidi gibi 
ya ğ lar kullanı lır. 

Teknikte köpaklerin önemi. Teknikte köpükler iki bak ımdan önem-
lidir: istenilen ve istenilmeyen köpükler. Temizleme i ş lerinde, bira gibi 
baz ı  içkilerin elde edilmesinde, yang ın söndürme ve yüzdürme tekni ğ inde 
köpük elde etmek istenir, ama birçok yerlerde istenilmedi ğ i halde köpük 
olu ş ur. Bu bak ı mdan köpüklerin yok edilmeleri büyük bir önem kazanır. 

Köpükleri yok etme. Köpükleri yok etmek için ya köpük olu ş turan 
özdek giderilir veya köpük yüzeyine s ı cak veya so ğuk hava gönderilir 
veya basınç birden bire de ğ iş tirilir veya dondurulur. Örne ğ in asit veya 
diğer elektrolitler eklenmesiyle sabunun etkisi ortadan kald ırı lır veya 
nötürle ş tirilir. Eter, izoamil alkol, kaprilik asit ve izoamil valleriyat 
köpükleri yok etmede çok etkindirler. Sulu çözeltiler için özellikle aktil 
alkol ye ğ lenir. Ham ş eker su ile çalkaland ığı  zaman içinde bulunan kau-
çuk ve protein özdeklerinden uzun ömürlü köpük olu ş ur. Laboratuvarda 
Ş ekerin çözümlemesi yap ıhrken bu gibi köpükler bir damla eterle giderilir. 
Köpü,ğe kar şı  kullanı lan özdekler genellikle yüksek s ıcaklıkta etkilerini 
yitirirler. Kaynama s ı caklığı nda etkisini yitirmeyen ve çözünerek kö-
püğ e engel olan bir özdek Türk k ırmı z ı  ya ğı dı r. Türk kı rmı zı  ya ğı  deriş ik 
sülfiirük asitix ı  zeytin ya ğı , hint ya ğı  ve olein gibi ya ğ lar üzerine etkisin-
den elde edilir. Sabun öz yap ı sındad ı r. Sabuna oranla üstünlü ğü güç çö-
zünen kalsiyum tuzlan içermesinden ileri gelir. Özellikle tekstil ve der-
man endüstrisinde ve kozmotik yap ılmasında kullanı lı r. 
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XIV. HAVADA ASILTILAR 

Havada ası ltılar kat ı  veya s ıvı ların gaz içinde da ğı lmalarından olu-

ş an sistemlerdir. Burada da ğı tı cı  ortam ın çok küçük bir akmazhk ve 

yoğunlukta olmas ı  sistemin özelli ğ i üzerine etkiyen etkenlerin ba şı nda 

gelir. Havada as ıltılara toz, duman, tütsü, sis, bulut ve pus örnek olarak 
verilebilir. Genel olarak gazlar içinde kat ı  parçac ıkları  dağı lmış  olanlara 
toz ve duman, s ıvı  parçac ıkları  da ğı lmış  olanlara da sis ve bulut denil-

mekte ise de bu iki sistem aras ında keskin bir ayırma yap ılamaz. Duman 

hem sıvı , hem kat ı  tanecikleri içerdi ğ i gibi, sis ve bulut buharlar ın katı  
çekirdekler üzerinde yo ğunla ş masından olu ş ur. 

Havadaki as ıltılar da ğı lmış  evrenin uçuculu ğuna göre de sunflan-
dırı labilirler. Birçok toz, duman tanecikleri ve katran duman ı  gibi en-

düstriyel sislerin tanecikleri buharla ş amazlar, ama kentler d ışı nda olu-
ş an sisler ve bulutlar buharla şı rlar. Havada as ı ltıların ta ıı ecik büyüklük-
leri yakla şı k as ıltı sal bilyüklük (1 m,u - 1 ,u) bölgesindedir. Deri ş imler 
çoğu kez oldukça kiiçüktür ve tanecikler, da ğı tı cı  ortam ın akmazlığı  

çok küçük oldu ğundan (suyun 20°C da akmazl ığı  1x10-2  poise oldu ğ u 

halde havan ın 1,8x10-4  poise dır) çok canl ı  Brown devinimi yapar ve 
birbirleriyle çarp ışı rlar. Bunun sonucu kararl ı  sistemler de ğ illerdir, yığı -
şı mlar oluş turmağa e ğ ilim gösterir ve çökerler. 

Havada ası ltı ların genel özelliklerini bir örnekle incelemek sistemin 
daha kolay anla şı lmasuu sağ lar. Bir metre küplük kapal ı  bir oylıı m içinde 
iki gümüş  tel aras ında birkaç saniyelik bir elektrik ark ı  olu ş turulur 
ve buradan alınan hava örne ğ i ultramikroskopta incelenirse ba ş langıçta 
hiçbir ş ey görülmez. K ı sa bir süre sonra say ıları  gittikçe artan ve canl ı  
Brown devinimleri gösteren tanecikler görülme ğe ba ş lar. Zamanla ta-
necikler daha parlak görünür ve daha yava ş  devinirler. Buna göre ba ş -
langıçta gümü ş  buharları  görülemeyecek kadar küçük taneciklere yo-
gunlaş nuş  bulunduğundan ultramikroskopta farkedilememektedir. Ama, 
zamanla gümüş  tanecikleri uçucu olmad ıklarından, görülebilecek bir 
büyüklüğe eriş inceye değ in tanecikler y ığışı mlar olu ş tururlar. Ayin 
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yerden al ınan örne ğe elektriksel bir alan uygulanacak olursa tanec ıkler-
den bir kesiminin art ı  uca, bir kesiminin eksi uca do ğ ru devinim yapt ık-
ları  bir kı smının ise elektriksel alanda devinim yapmad ıkları  görülür. Bu-
na göre de taneciklerin bir kesimi art ı , bir kesimi eksi yüklü, di ğer bir ke-
simi ise yüksüz bulunmaktad ı r. Ultramikroskopta incelenmek üzere içine 
örnek alınmış  olan hücrenin alt k ı sm ına bir cam lamel konur ve bir süre 
sonra dış arı ya al ı nan bu lamel yandan ayd ınlat ı larak mikrosxopta göz-
lenirse gümü ş  tozlar ımn lamel üzerinde çöktü ğü görülür. Genellikle bu 
çökmiiş  yığışıı nlar bir yandan cama ba ğı anmış  olmak üzere baz ı  durum-
larda dallanm ış , bazı  durumlarda uzun, havada devinim yapan zincirler 
oluş tururlar. 

Toz ve Dumanlar 

Suda as ı ltı larda oldu ğu gibi havada as ı ltı lar da, da ğı lım veya yo ğun-
la ş ma (kondanzasyon) yöntemlerine göre elde edilirler. Genel olarak toz-
lar da ğı lı m, dumanlar da yo ğ unla ş ma yöntemine göre elde edilirler. 

Dağı lım Yöntemi 

Özel olarak her hangi bir i ş lem yap ı lmam ış  hava her zaman kat ı  
tanecikler içerir. Büyük kentlerin havas ı  santimetre küp ba şı na yüz 
binlerce, k ı rlar yüzlerce tanecik içerir. Kentlerde bu tanecikler daha çok 
yanma olaylarından olu ş ur, k ırlarda ise ba ş lı ca tarla ve yollardan kalkan 
tozlar, bitkisel ve kimyasal kökenli özdeklerden olu ş urlar. Volkanik ve 
kozmik tozlar her yana yay ı lı rlar. 

Kanlar ö ğütme ve patlama yolu ile parçalanabilirler. Adi ö ğütme 
i ş lemleriyle 10- 4  em den daha küçük parçac ıklar elde edilemez. İnsanlar 
tarafından en verimli toz elde etme yolu, un, gübre, çimento ve cam öz-
dekleri elde edilmesinde oldu ğu gibi, ö ğütme i ş lemlerine dayanan yol-
lard ı r. 

Barit ve sodyum kloriir gibi s ıvı  içeren örütler h ı zlı  ı sıtıhrsa, iç-
lerinde gaz bas ınc ının artmasıyla, çok ince taneciklere parçalan ırlar. Bu 
olaya dayanarak s ı cakta parçalanmayan filizlerden parçalananlar ayr ı -

labilir. Örne ğ in parçalanan barit, parçalanamayan pirit, galen ve ku-
vartstan bu yolla ayr ı lır. Erimiş  kat ı lar içinde bir gaz ın duymu ş  çözeltisi 
yapı ldıktan sonra bas ı nç kald ı rı lırsa buna benzer bir olay gözlenir. Yük-
sek bas ınç altında çöziinmüş  buharlar içeren erimi ş  lav ın birden bire at-
mosfere çıkmas ı  sırasında da bu olay gözlenir. Bu s ırada atmosfere çok 
miktarda toz da ğı lı r. 
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Volkanik patlamalardan ba şka naden ocaklarnun, kömür ve ta ş  
ocaklarnun patlamalar! ve bunlar ın anmesi s ıras ı nda da çok miktarda 

toz havaya yay ı lır. 

Yoğ unlaş tirmt Yöntemi 

Dumanlar kaynama noktas ı  yüksek olan özdek buharlarm ın hı zla 

seyrelmesi ve havada veya di ğ er ga.ların geniş  oylumu içinde soğumak 

sonucu yo ğunlaş mayla oluş urlar. Iygun ko ş ullar alt ında adi sı cakhkta 

kimyasal tepkimelerle de elde ediebilirler. 

Daha önce suda as ıltıların ele edilmesine uygulanan ark yöntemi 

burada da uygulanabilir. FizikseTyo ğunlaş ma yöntemleriyle çalışı lırken 

çok özen göstermek gerekir. Wlutlaw-Gray'e göre, stearik asit hava ak ı -

mında 'kulu ve geni ş  bir yerdeso ğ uk hava ile seyreltilirse duman elde 

edilir: Eritilmi ş  sıcak organik svı lar üzerine (stearik asit, ya ğ , v.b. gibi) 

soğ uk hava gönderilerek de yo ğ unlaş mayla duman elde edilebilir. 

Parçac ıklarnı  bilyümemesi içi so ğutma çabuk yap ı lmalıdır. Buhar ba-

sıncı  düş ük olan stearik asit, (nko, arsenik gibi özdekler h ı zla so ğutulursa 

yüksek a şı rı  doygunluk nechtlyle buharm her yan ında oluş an çekirdekler 

üzerinde çökelme olur. Yan atom veya moleküller yo ğunlaş ma çekirdek-

Teri oluş tururlar. Di ğer yfı dan yava ş  soğutmada yo ğunla ş ma yabanc ı  
çekirdekler üzerinde olur 

Adi sı caklıkta gazli an birbirlerini çekmesiyle dumanlar olu ş tuğun-
dan gazlar tepkimeyegirmeden birbirleriyle kar ış tı rıhrlarsa daha tek-

türel da ğı lmış  ve küek tanecikli duman olu ş ur. Örneğ in kükürtlü hid-

rojen ve kükürt di4sit kar ış tı rı ldıktan sonra ışı k etkisine b ırakı lı rsa 

tektürel da ğı lmış  F kükürt duman ı  olu ş ur. Amonyak ve tuz asitinden 

oluş an dumanlar le daha büyük taneciklidirler ve tanecik büyüklükleri 

birbirlerinden f:khdlr. 

Genel araçlar için havada oldukça kararl ı  ve da ğı lı m derecesi bü- 

yük olan biriuman, ı sı l kimyasal parçalanma ile seyreltik demir karbo-
nil Fe (cosbuharlar ından elde edilir. Renkli dumanlar, boya özdekleri- 

nin ı srt ı )ıaslyla olu ş urlar. 

plüstride gerçek dumanlar ba ş lı ca metalurjik i ş lemlerde ı sı  etki- 
uçucu metal veya metal oksitlerinden olu ş ur. Ev veya fabrika 

bralarnıdan ç ıkan dumanlar gerçek duman de ğ ildir, çünkü bunlar iç- 
7rinde sıvı  ve kat ı  taneciklerini bir arada bulundururlar. Orman yan- 

gınlarından veya sigaralardan ç ıkan mavi dumanlar yanma sonucu olu- 
ş an gerçek dumanlard ır. Yanma sonucunda olu ş an koyu renkli duman- 
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lar karbon, kok, katran kül, su gili daha büyük tanecikler içerirler. Ger-
çek karbon duman ı  hidrokarbon "eya di ğ er uçucu karbon bile ş iklerinin 
tam bir ı sı sal parçalanmas ı  sonucuolu ş an ve s ıv ı  içermeyen bir duman-
dı r. 

Havadaki ası ltiar ın özellikleri 

Havada as ı ltdar diğ er as ı ltı sal snemlere oranla daha az dayanıklı
dı rlar. Volkanik ve diğ er kökenlerde ı  gelen ve hava içinde da ğı lan toz- 
ların olu ş turduklar ı  kat ı -gaz da ğı hmsistemleri tek uzun ömürlü olan 
havada asıltı lard ı r. Bunlar ın &ya/11;1141 da ğı lı m derecelerinin çok 
yüksek olmas ına, çok seyreltik bulunmxlarma ve hava ak ımlar ını n etki 
sine dayanır. Koruyucu as ıltı lar eklenmsiyle havada as ıltı larııı  dayanık-
hla ş t ı rı labilece ğ i kuramsal olarak dü ş ürı lebilirse de uygulanamaz. Bun-
dan ba ş ka parçac ıklar ın elektriklenmesi le genel olarak onlar ın çarp ış -
maların' önlemeye yetmez. Adi bir dumada taneciklerin en çok % 30 
u yüklü bulunmaktad ı r. Erich kuvvetle Yklü tektürel ucayl ı  havada 
ası ltıların yığışı mlar oluş turduklar ını , alm.sistemin geniş leme e ğ ilimi 
sonucu, parçac ıkların kab ı n kenarlarn ı.a doru  göç ettiklerini ve orada 
yüklerini b ırakarak yüzeye ba ğ landıklarm ı  apt am ış tı r. 

Tozlar genel.olarak büyük parçac ıklarda ı olu ş tuklarmdan duman-
lardan daha çabuk çökerler. 

Dumanlar seyreltik olsalar bile Tyndall olay gösterirler. Sigara du-
manınını n ve göğün maviliğ i Tyndall mavili ğ idir (Bak. Bölüm IV). 

Asıltılar ın yükü 

Havada kat ı  as ı ltılar ı  genel olarak yüksüzd ,.ler veya az bir 
yükleri vard ır. Bu yük ya havada as ıltı larm haz ı rlanmS1 s ıras ında olu-
ş ur veya havada as ıltı  içinde bulunan gaz yükünlerinin ;ize tutunmas ı  
veya de ğmesinden ileri gelebilir. 

Hava içindeki tozlar yelle sürüklenirken elektrikle 
Yükün i ş areti taneci ğ in kimyasal bile ş imine ba ğ lı dı r. Metalli lmayan  

ö ğeler ve asit olu ş turan oksitler art ı  olarak, metallik ö ğeler ve ,, z11 ok-
sitler eksi olarak yüklenirler. Toz parçac ıkları  hangi yükünü dal ı  kuv-
vetle yüzeyde tutuyorlarsa o yükü ta şı rlar. 

Nötür bir duman içindeki tanecikler mor ötesi ışı nların etkisi 

veya ışı n etkin (radyoaktif) ışı nlarla elektrik kazan ırlar. Ayr ıca yeterin-

ce elektrik alan ş iddeti uygulanarak da havada as ıltılar 

(Cottrell i ş lemi). 
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Havsdaki as ıltı  araş t ırmalarnun önemi. Havada as ı lt ı lar üzerine 
araş t ı rmalardan meteorolojide çok yararlan ı lmaktadı r. Çünkü sis, bulut, 
yağmur ve kar durumlar ı  bu ara ş t ı rmalarla daha kolay tahmin edil-
mekte ve bundan elde edilen sonuçlardan hava ve deniz yolculuklar ında 
yararlan ılmaktadır. 

Teknikte havada as ı ltı  araş tı rmalar ı  özellikle iki yönde yararlı  ol-
maktad ı r: 

1. Kat ı  ve sıvı  özdeklerin da ğı lım dereceleri artt ır ı ldığı nda teknik 
i ş lemlerin hı zının art ı rı lıp artt ırı lamayaca ğı , 

2. Birçok teknik i ş le ınlerde oluş an ve ço ğ u kez de ğ erli olan tozlar ın 
nası l ayrı laca ğı  veya nas ı l toplanaca ğı  incelenmektedir. Bir di ğer kulla-
nı lma yeri de kömür, kükürt, ş eker tozlar ı nın havadaki patlamas ıyla 
sava ş maktı r. 

Bundan ba şka toz, duman ve sis sa ğ lık için de zararhd ır. Büyükçe 
tanecikler d ış  solunum organlar ının iç yüzeylerinde al ıkonulur, ama 
küçük tanecikler ci ğerlere de ğ in gidip orada kal ırlar ve hastal ıklara ne-
den olurlar. Bu tür hastal ıklara özellikle çimento, asbest, cam, seramik 
ve tomas unu fabrikalar ında, kükürt, kömür ve ta ş  ocaklarında, çelik 
iş leme yerlerinde v.b. da çal ış an i ş çiler arasında çok rastlan ı r. 

Büyük kentlerde fabrika ve ev bacalar ı  ve motorlii araçlardan ç ıkan 
dumanlar da insanlar için çok zararl ı  olabilecek bir dereceye eri ş mi ş tir. 

Kentlerin havas ının çok kirlenmemesi için fabrika bacalarmdan ç ı -
kan çok zararl ı  veya yararl ı  duman ve tozlar ın bacalarda tutulmas ı  bu-
gün çok önemli bir sorun haline gelmi ş tir. 

Toz ve Dumanlarm Giderilmesi 

Bugün büyük endüstri ülkelerinde duman ve tozlardan havan ın te-
mizlenmesi, üzerinde en çok duyulan konular aras ı ndad ır. 1939'da Glas-
gow da 2,59 kilometre kare ba şı na 239 ton, Liverpool'da 683 ton ve 
Londra'da 284 ton kat ı  özdek çökeldi ğ i saptanmış tı r. Buna göre 1813 
kilometre karelik bir alan kaplayan Londra'ya y ı lda 200 000 ton kat ı  
özdek, düş üyor demektir. Büyük endüstri kentlerinde havan ın kirlen-
mesi yalnız kurum, katran ve kül ile de ğ il, ayni zamanda kükürt dioksit 
gibi zehirli özdeklerle de oldu ğu ammsamrsa konunun önemi daha iyi 
ortaya ç ıkar. Temizlik, ekonomi ve sa ğ lık bakı mından havan ın endüstri-
yel özdeklerle kirlenmesinden kaç ınmak gerekir. As ı lı  bulunan tanecik-
leri ay ırmak için ş u yöntemler kullan ı lır• a) Geniş  odalar içinde dipte 
toplarım, b) bir kuma ş  veya herhangi bir gözenekli levha aras ından süz- 
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me, c) su ile yıkama, d) elektriksel çöktürme. Dipte toplan ım olay ı  yal-
nı z büyük taneciklere uygulanabilir. Süzgeçler aras ı ndan süzmek etkin 
ise de süzme yüzeyinin geni ş  olmas ının gerekmesi ve çökelen tozlar ın 
direnç göstererek süzmeyi güçle ş tirmesi sakı nca oluş turur. 1. Dünya 
Savaşı nda gaz maskelerinde da ğı lı m derecesi büyük olan difenilklor 
arsin gibi zehirli gazlar ı n süzgeçleri t ıkaması  büyük güçlükler do ğur-
muş tur. Gazlar ı  su ile yıkamak çok etkindir. Bu yöntem geni ş  ölçüde 
gaz iş lerinde ve daha az olmak üzere yan ı c ı  gaz iş lemlerinde uygulan-
maktad ır. Gazlar içinde da ğı lmış  özdekleri uzakla ş t ırmak için teknikte 
en geni ş  ölçüde kullan ı lan yöntem elektriksel çöktürme olay ına dayanan 
Cottrell i ş lemidir. Cottrell i ş lemi dağı lm ış  tanecikleri yüksek bir gerilim 
alt ında elektrikle yüklemek ve sonra bunlar ı  çöktürme ğ e dayan ır. Bunun 
için Fabrika bacalar ından ç ıkan gazlar önce aralar ında 20 000-75 000 
voltluk doğ ru ak ım uygulanan iğne biçiminde elektrotlar sisteminden 
geçirilerek elektrotlar ın iş aretlerine göre art ı  veya eksi olarak yüklenir-
ler. Yük kazanan bu tanecikler levha biçiminde elektrotlar içeren ikinci 
bir sistemden geçirilirken, kendi yükleri ve elektrotlar aras ına uygulanan 
gerilimle (2000 -5000 volt) orant ı lı  olarak elektroda do ğ ru devinirler ve 
orada çökerler. 

Cottrell i ş lemi özellikle (maden) eritme ve çimento fabrikalar ında 
baş arı  ile uygulanmaktad ır. Örne ğ in (Montana) Anaconda da taban çap ı  
21,95 m ve yüksekli ğ i 174,4 m olan bir bacada her gün 76 ton % 42 As 20, 
içeren toz toplanmaktad ı r. (California) Riverside de bir tek çimento 
fabrikas ı  bacasından 12 yılda 350 000 ton toz toplanmış tır. Böyle bir 
diizenek yaln ı z ekonomik nedenlerden de ğ il ayni zamanda dolaydaki 
bitkileri korumas ı  bakımndan da önemlidir. 

Sis ve Bulut 

Sis her hangi bir buharm, her yanda ayni olmak üzere, az veya çok 
bir yoğunlaşmayla birden bire bir doygunlu ğ a eriş mesi sonucunda olu-
ş ur. Laboratuvarda sis ya bir buharm daha so ğuk bir atmosfere püskür-
tülmesi ile veya adyabatik geni ş leme sonucu so ğutma ile elde edilir. 
Adyabatik olaylarda, s ı caklığı  t l  olan su buhar ı  ile doygun V, oylumun-
daki hava adyabatik olarak V2 oylumuna geni ş letilirse, (V2 /V 1 ) geniş le-
me oran ı na bağ lı  olarak s ıcaklık t, den t, ye dü ş er. Wilson (1897) içinde 
toz bulunmayan su buhar ı  ile doymuş  havanın geniş leme oranı  1,25 e 
eriş inceye de ğ in hiçbir yoğunlaş ma yapamad ığı nı  gözlemiş tir. (1,25 e 
eriş ince ya ğmur damlacıkları  oluş ur). Az çok yo ğun bir sis elde etmek 
için geni ş leme oran ı  1,38 e eri ş melidir. 
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Bir gaz içinde oldukça deri ş ik bir sis elde edebilmek için doymu ş  
buharın üzerinde yo ğ unla ş abilece ğ i çok sayıda çekirde ğ e gerek vard ır. 
Do ğ al olarak olu ş an veya laboratuvarlarda elde edilen sislerde çekirdek-
ler çok su çeken toz ve dumanlar veya yükünlerden olu ş abilir. Toz içer-
meyen hava içinde V2 /V, oranı  1,25-1,38 aras ında Wilson deneyi ile sis 
oluşmasında çekirdekleri gaz içinde bulunan veya birden bire geni ş leme 
ile ortaya çıkan yükünler oluş tururlar. Bu tip yükünler az olduklar ından 
yoğunlaş ma oldukca küçük sayıda büyük ya ğmur damlac ıkları   biçimin-
de olur. 1,38 veya bunun üzerine eri ş ilirse sudan gelen yükünler gerekli 
çekirdekleri olu ş tururlar ve çok say ı da küçük tanecikli sis veya bulut 
oluş ur. Havanın yükiinle ş mesi X- ışı nları , katot ışı nları , radyum ışı nları , 
morötesi ışı k ve elektrik arly ile çok artt ırı labilir. Su ile doymuş  hava, 
böyle bir kaynak ile yükünle ş tirilirse adyabatik geni ş leme ile 1 ; 25-1,34 
aras ında bile (yabanc ı  yükün bulunmad ığı  zaman bu geni ş leme bölgesin-
de ancak ya ğmur oluş ur) deri ş ik bir sis olu ş ur. Bu ilkelerden yararlanarak 
aşı rı  doymuş  hava içinde a ve p, ışı nlarının yolu görülebilir. 

Adi sıcaklıkta hidroklorik asit, fosfor penta klorür, silisyum tetraf-
lorür, arsen -III klorür ve kalay -IV klorür üzerine nemli havan ın etki-
siyle oluş an duman, yüklü tanecikler içermez. Yo ğunlaş ma çok nem 
çekici tepkime ürünleri olan kat ı  veya s ıvı  tanecikleri üzerinde olur. 

Aç ık ama nemli havalarda s ı caklık çiğ  oluş turma noktas ını» alt ına 
düş erse do ğ al sis oluş ur. Gerekli so ğuma iki biçimde olur: 1) aç ık hava-
larda geceleri Dünya yüzeyi uzun dalga ışı mas ı  ile ı sı  yitirir veya 2) 
nemli s ı cak hava Dünya yüzeyinin so ğuk olduğu bölgelere 'doğ ru devinir. 
Yoğunla ş ma bir dereceye de ğ in nem çekici olmayan çekirdekler üzerinde 
olur, ama ço ğu kez çok nem çekici çekirdekler üzerinde yo ğunlaş ma ile 
sis oluş ur. Deniz sisleri deniz suyundan gelen çekirdekler üzerinde 
yoğunla ş ma ile oluş ur. Denizde, dalgalar ın havada parçalanmas ıyla 
oluş an küçük damlac ıklar, yellerin etkisiyle her yana yay ıhr ve buhar-
laş madan sonra, deniz suyunda çözünmü ş  özdekler sis için çekirdekler 
olu ş turur. Bu yo ğunlaş ma çekirdeklerine ek olarak ev ve fabrika baca-
larından çıkan çe ş itli katı  ve yarı  katı  parçac ıklar, azot oksit, nitrik asit, 
amonyak ve sülfürik asit su buharm ı  üzerinde çöktitrerek sis olu ş turur-
lar. Sülfürik asit etkin bir sis yap ı cı dır, ama havada çok bulunmaz. Bi-
lindiğ i üzere kükürt tri oksit hava ile kar ışı k olarak su veya sulu sülfürik 
asit içine gönderilirse önemli derecede çözünmeksizin asit ve bazlara kar şı  
dayanıkl ı  sis oluş turur. Bunun nedeni kükürt tri oksidin s ıvıya de ğ me-

den önce su buhar ına de ğmesi ve bunun sonucu küçük sülfürik asit dam-
lacıkları  (sis) oluş turmas ındandı r. Bu damlaciklarda gaz ın çevresinin bir 

165 



sıv ı  katmanı  ile kuş atı lması  gazın sıvıya de ğmesini zorla ş tırdığı  için çö-
zünmeleri azal ır. Kükürt trioksit % 98 lik sülfürik asit gibi buhar bas ın-
cı  çok küçük olan s ıvılar içinde tamamen tutulur. Asetik asit anhidridi 
ve azot penta oksit de kükürt tri oksit gibi davran ırlar. 

Sis genel olarak suyun havadaki bir da ğı lımıdır, ama kok fı rınları  
gazları  ve ham kömür gazlar ından kömürün ayr ış masıyla katran sisleri 
de oluş ur. Bunlarda çekirdekler kömür tanecikleridir ve bunlar üzerinde 
sıvı  katranlı  su ile beraber (amonyum tuzlan çözeltileri) yo ğunlaşı rlar. 

Bula şı cı  hastalıkların çoğu, içinde mikro organizmalar içeren havada 
ası ltılar yard ı mıyla yayı l ır. Örne ğ in bir nezlelinin ye ğ inlikli bir aks ır-
ması  ile hava içine 40 000 nin üzerinde tanecik yay ıhr. Bu bula şı cı  mik-
roplara karşı  korunmak için son y ıllarda pek çok çal ış malar yapı lmış tır. 
Havayı  sterilize etmekte en iyi tan ınan özdekler propilen glikoldür, sod-
yum hipoklorit de denenmi ş tir. Bunlar ın % çözeltilerinin bir gra-
mının hava içine piiskürtülmesi k ı rk milyon cin' havay ı  tamamiyle ste-
rilize edebilmektedir. 

Böcekleri yoketmek için kullanı lan DDT havada ya ğ  as ıltıları  yağ  
damlac ıklannın etkin olabilmeleri için çaplann ın 2-40 mikron aras ı nda 
olması  gerekmektedir. Böyle bir havada as ıltıyı  haz ırlamak için DDT 
uygun bir ya ğ la beraber çok çabuk uçucu, ama a ğı lı  olmayan freon 
(CC12F2) gibi bir çöziicii içinde çözülür. Havaya püskiirtülünce çözücii, 
uçar. 

Özellikleri. Bulut ve sisler buhar bas ıncı  doygunluk de ğerinin alt ına 
düşünce buharla ş ma ile çoğu kez da ğı hrlar. Londra ve dolay ındaki deri-
ş ik sislerin bu ko ş ullarda da da ğı lmadığı  gözlenmi ş  ve bunun nedeni 
Frankland tarafından ş öyle aç ıklanmış t ır: kömür dumanlar ından gelen 
ya ğ lar, damlac ıkların çevresini bir katman olu ş turacak biçimde sarm ış  
bulundu ğundan buharla ş ma gecikmektedir. Kent sislerinde genellikle 
sandan siyaha de ğ in görülen renk havada bulunan is veya katran öz-
deklerinden ileri gelmektedir. 

Endüstriyel sislerin, damlac ıkları , toz ve duman parçac ıklarında ol-

duğu gibi, elektriksel çüktürme ile giderilebilirler. Sülfür filizlerinin kav-
rulmas ı  ve sülfürik asit endüstrisi dayan ıkh sisleri parçalamak için Cott-
rell iş lemini ilk uygulayan endüstri kollar ıdır. 

Sisler, havada as ıltıları  bir seri delikler aras ından bir yüzeye çar-
parak geçme ğe zorlayarak da ortadan kald ırı labilirler. Bu s ırada dam-
lacıklar yüzeye çarparken birbiriyle de ğerek birle ş ir ve yüzeye yap ışı r-
lar. Bu yöntem hava gaz ından karbon sülfür, katran v.b. n ı  ayırmak 
için uygulanır. 
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Do ğal sislerin da ğı tı lması  alanında son yı llarda geniş  çahşmalar 
yap ılmakta ise de pratik uygulamada pek az bir geli ş me sağ lanabilmiş -
tir. En çok ümüt verici öneriler ş unlardır: a) Su damlac ıklarını  buhar-
laş tırmak için ı sı tma, b) kalsiyum klorür gibi çok nem çekici özdekleri 
sis arasına katarak yeteri derecede su buhann ı  uzakla ş tırmak ve damla-
cıklann buharla ş masmı  sağ lamak, e) uçaktan bulut veya sisin i ş aretine 
ters yükte yüklenmiş  kum tanecikleri serperek bulut veya sisi p ıhtılaş -
tırmak. Bu yöntemlerle sis ve bulutlar ın da ğı tılması  henüz denel çah ş -
maların ötesine geçecek ölçüde ilerlememi ş tir. Bunların geniş  çapta kul-
lanı lmasını  pahalıhkları  geciktirmektedir. 
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XV. POL İ MERLER 

Yüksek polimerler monomer denilen basit molekül veya atomlar-
dan katılma tepkimeleriyle veya kond.anzasyon (su veya baz ı  küçük 
moleküleü özdeklerin ayr ılması ) ile olu ş an büyük moleküllü özdek-
lerdir. Son y ı llarda dev molekülleri kimyas ı  veya yüksek polimerlerin 
fizik ve kimyas ı  adı  altında çok geni ş lemiş  olan bu alan üzerine bu 
ki-ubın geniş lik çerçevesi içinde ancak k ı sa bir bilgi verilmekle yetinile-
cektir. 

Kitab ın ba şı nda kısaca söz konusu edildi ğ i üzere, di molekülle-
rin a ğı rhkları  en çok 100 lerle verilebildiğ i h• limerlerin 
molekül ağı rlıkları  10 000'den milyonlara deg tedir. Bu 
yüzden bunlara dev moleküller de denilmektedir. Bu moleküllerin büyük-
lükleri asıltısal büyüklük s ınırları  içine girer. Odun, pamuk gibi organik 
doku özdekleri, ipek, boynuz, saç, yün, et ve yumurta proteinleri, ni ş asta 
ve kauçuk do ğ al yüksek polimer özdeklerine örnek elu ş tururlar. Say ı ları  
günden güne artan yapay yüksek polimerlerin ba ş lı caları , yapay kauçuk, 
plastikler, perlon, orlon, politene (polietilen), teflon (politetrafluoroeti-
len), polistren, perspeks (poli metil metakrilat), terilen (poli etilen) teref-
talat, naylon vb.d ır. 

Yüksek polimerler anorganik ve organik özdeklerden olu ş urlar. 
Organik silikat özdekleri ise anorganik ve organik polimerler aras ında bir 
geçit olu ş tururlar. 

Anorganik polimerlerin en tan ınmış  örne ğ i esnek kükiirttür. Burada 
monoklin kükürdün (S8) halkalar ı  açı larak bu sekiz atomlu küçük kükürt 
zincirleri çok uzun zincirler olarak esnek kü.kürdü olu ş tururlar. Ar ı  
karbondan olu ş an elmas da bir yüksek polimerdir. Elmasta, örüt için-
de her doğ rultuda ilerleyen ortak ba ğ larla karbon atomlar ı  sıkıca bağ lan-
mış lardı r. 

Yüksek polimerlerin en önemli özelli ğ i sellüloz, kauçuk ve protein-
lerde olduğu gibi ortak ba ğ larla birbirine ba ğ lanmış  uzun zincirler olu ş -
turmaland ır. 
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Polimerlerin Elde Edilmeleri 

Bir polimerin monomerlerden olu ş ması  tek bir çarp ış manın sonucu 
değ ildir, tersine birbirini izleyen çarp ış malarla tepkimenin ilerlemesi 
gerekir. Bu da bas ınç, sı caklık, çözücii asit, tezgen ve ışığ a bağ lıdır. 
İ lk adım çifte ba ğı n açı lması  ve etkinleş miş , molekül veya çekirdeklerin 
oluş umudur (yava ş  yürüyen bir olay), daha sonra molekül bin kez daha 
büyük bir hı zla büyür. Son olarak di ğer bir monomer, çöziicü, kat ış kı  
veya kab ın kenar ı  ile çarp ış ma sonucu zincir büyümesi sona erer. 

Etkinle ş me erkesi, s ıcaklığ a bağ lı  olmak üzere her, bir monomer 
başı na 20 000-30 000 kaloridir. Su, amonyak ve tuz asidi gibi küçük 
bir molekilliin ayrı lmas ıyla birbirine bağ lanarak polikondanzasyonla 
polimerlerin olu ş ması  oldukça yava ş  yürüyen bir olayd ır. 

Polimerler genel olarak 3 yoldan elde edilirler: 

1- Arı  monomer, sodyum veya benzoil peroksit gibi tezgenlerle 
iş leme sokulur. 

2- Polimerizasyon çözelti içinde yap ıhr ve polimer çökelek olarak 
ayrı lı r. 

3- Sıvı as ıllı  yoluyla elde edilir. Örne ğ in 3 kı sım butadiyen ve bir 
kı sım stiren bir sabun veya ar ı tı cı  çözeltisi içinde persülfat veya ferri 
siyanür yan ında bir bölümü veya tamam ı  sıv ı  asıllı  yap ı lır ve dal-
laıamas ını  denetlemek için merkaptan gibi özdekler eklenir. 

Yüksek polimerlere örnekler 

En basit yüksek polimer 12 000 atmosferlik bir bas ınç altında uy-
gun bir tezgen yan ında etilenden olu ş an polietilendir. Etilende çifte ba ğ  
açılarak bir di ğer etilen molekülü ba ğ lanır ve bu birle ş me zincirli olarak 
sürer: 

H H 	HHHHHHH 

C=C-> \C/C\ C/C\ C/C\ C/v.b. 

H H 	HHHHHHH 

Her iki uçta bulunan özgür ba ğ lara sürekli olarak monomerin ba ğ lan-
masıyla 1000 in üzerinde monomerden bir dev molekül olu şur. 

Polivinil polimeri. Polivinil polimerleri vinil türevlerinin CH2 = 
CH X polimerizasyonu ile elde edilirler. Burada X yerine Cl, Br, I, 
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-000CH3, —COOH, —CN, —OCH„ —C6H5  veya diğer aromatik 
kökler gelebilir. Vinil klorür ışı kta a ş ağı daki yap ıya göre pOlimerle ş ir: 

—CH2 —CHC1 —CH2 —CHC1 —CH2  —CHC1— 

Oda s ıcaklığı nda polivinil klörür sert bir kat ı dır, ama tri krezil fosfat ile 
plastikle ş tirilebilir. 

Birçok arı  polimerler zincirlerini sert yap ı  olarak tutan ye ğ inlikli 
moleküller aras ı  kuvvetleri nedeniyle istenmeyen bir sertlik ve k ırı labil-
me özelliğ i gösterirler. Yüksek bir polimerin sertli ğ ini ve kırı lmasını  azal-
tan özdeklere plastikleş tiriciler denir. Ticari plastikle ş tiricilerin ço ğu 
yüksek polimerlerde çözünebiler ı  ve uçucu olmayan bile ş iklerdir: kafur, 
hint ya ğı , trikrezil fosfat ve dibutil ftalat v.b. 

Akrilik asit. CH2 = CH. COOH, metakrilik asit,_ 

CH, 

CH 2  = C 

COOH 

ve bunların esterleri yüksek molekül a ğı rlığı nda ürünler vermek üzere 
polimerle ş irler. Polimetil metakrilat 

[—CH2 — C(CH 3) (CO. O CH,) — ]. 

cam görünü ş lü ve saydam, sert bir özdektir. 

Silisyumlu polimerler. Metil - kloro - silisyum bile ş iklerinin hidro-
lizi ve kondanzasyonu ile, al ınan özdekteki klorür miktar ına göre uzun 
veya 3 boyutlu, de ğ iş ik tipte, doymuş  silisyum polimerleri elde edilir. 
Örneğ in dimetil diklorosilisyumun, (CH3)2 SiC12, hidrolizinden a ş ağı da 
gösterilen yap ıda uzun bir polimer olu ş ur 

CH, CH, 

O 	Si 	O CH, 	Si 

CH3  CH, 

Si atomu 2 yandan oksijen atomlar ı , 2 yandan da metil guruplar ı  ile 
bağlanmış t ır. Böyle bir zincirin iki ucu halka olu ş turmak üzere kapa-
naca ğı  gibi, al ınan ilk özdek daha çok klor içerirse 3 boyutlu bir yap ı  da 
beklenebilir. 

CH, 

1 
Si 

CH, 
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Kimyasal olarak dayan ıklı  ve inert olan bu bile ş ikler sıvı  durumdan 
esnek katı  durumuna de ğ in çs ş itli durumlarda bulunurlar. Sıcakhkla 
azdeğ i ş mesi nedeniyle ya ğ lama ve yap ış tırma iş leri için çok uygundurlar. 
İnce bir silikon filimi kuvvetli bir su sevmez özellik verir. Bu polimerle-
rin daha da geli ş ece ğ i ve pek çok kullanım alanı  bulaca ğı  beklenmektedir. 

Doymamış  hidrokarlıonlarm polimerizasyonu. Doğ ada izopreninin 
polimerizasyonu ile (poli izopren) kauçuk ve gutaperkan ın oluş ması  
ş öyle formüllendirilebilir: 

CH, 	 CH, 	 CH3 

n[C H2 =- C H—CH =CH2] —CH2--C = CH—CH 2—CH2—C =C11 
—CIL-- 

Genel olarak kauçuğun sis biçiminde oldu ğuna inan ı lır: 
CH, H 

-C H2 	C H2-C H2-C
/

= C 
/ 

C = C 	 C112—CH2 	CH2-  
\ 	 / 

CH H 	 C --=C 
\ 

C H3  H 

— — — Yinelenen uzakhk — 

guta perka ise oc ve P modifikasyonunda olmak üzere trans 

H 	 H 

/CH2\ C \/ CH2  
C 	CH2 	C 	CH2 

C H3 	CH, 
Yinelenen uzakl ık -* 

Her iki polimer kimyasal olarak birbirlerine benzerler, ama fiziksel özel-
likleri birbirlerinden farkl ı dır. 

Kauçuk. Kauçuk bitkisinin özsuyunda protein ya ğ  ve sabunla 
beraber lateks olarak bulunur. Oradan ayr ı lıp arıla ş tırıldıktan sonra genel 
olarak ham kauçuk, zincir uzunlu ğunu azaltmak ve kolay çal ış mayı  
sağ lamak üzere yap ı sının bir kesimini de ğ iş tirmek için s ı cak silindirler 
arasında ezilir. 
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Kauçuk genel olarak hidrokarbon çözücülerde tamamen çöziinmez. 

Çözünerı  bölümüyle (kauçuk as ı ltı sı) çözünmeyen bölümü (kauçuk jeli) 

arasındaki fark olas ı lıkla az bulunan çapraz (kros) ba ğ lanmalardan ileri 

gelir. Bu çapraz ba ğ lama bel içinde zay ıf bir üç boyutlu a ğ  yap ı sında 

bağ lanmaya neden olur. Ham kauçu ğun geçi ş im bas ıncı  ölçülerine göre 

molekül a ğı rlığı  200 000-400 000 büyüklü ğündedir. 

Kauçu ğun en önemli özelli ğ i büyük bir tersinir esneklik göster-

mesidir. Teknik önemi de bu özelli ğ ine dayanır. Esneklik kauçu ğun özel 

molekül yapı sının bir sonucu oldu ğu X- ışı nları  incelemeleri ile gösteril-

miş tir. Gerilmerni ş  kauçu ğun X- ışı nlar ı  incelemesi onun tipik biçimsiz 

bir sıvı  olduğunu göstermiş tir. Oysa gerilmi ş  kauçukta X- ışı nları  örneğ i 

göze çarpar bir de ğ iş im göstererek örütlerle ilgili çok iyi beliren yan-

sı ma örnekleri verdiklerini göstermi ş tir. Bu durumda yinelenen uzakl ık 

8,1 A° dür. Kauçu ğun esnekliğ i çapraz ba ğ lara dayan ır. 

Kauçuğun kükürtle sertle ş tirilmesi (vulkanizasyonu) s ırasında yü-

rüyen kimyasal tepkimelerde ba ş lıca kom ş u molekül zincirleri aras ında 

kükürt köprülerinin olu ş tu ğu sanı lmaktad ır: 

CH, 
	

H3C 	 C, 	
H3C  \/ 	

H 	
N/ 

C 	 C 	 C 	Cl— C 

	

S2C12  -› I \CI. 	 S 
C" 	 C 	 C 	S 	C 
/\ 

H 	H 

	

/\ 	 /\ 
H 	

H/ 

Sertle ş tirnı ede plastik ak ı cı lık, çözünürlük ve ş iş menin azaldığı  ve öriit-

lenmenin artt ığı  deneysel olarak gösterilmi ş tir. 

Gutaperka. Gutaperka oda s ı caklığı nda kat ı d ı r ve tersinir esnekli ğ i 

azd ır. Benzeri, kloroform ve di ğ er organik çözüciilerde çözünür (çapraz 
bağ lanma kalmaz). Geçi ş im bas ıncı  ölçüleri molekül a ğı rlığı mı zı  kauçuk- 
tan bir hayli küçük, yakla şı k 30 000 dolaylarmda oldu ğunu göstermi ş tir. 

60 - 70° C ın üzerinde ı sı tı lırsa kat ı  biçimsiz duruma geçer ve çapraz 

bağ lanma ve oldukça k ı sa zincir uzunlu ğ u sonucu kauçuk gibi plastik 
özellikler gösterir. H ı zlı  soğutman ın, X- ışı nlar ı  incelemeleri sonucu yi-
nelenen uZaklığı  4,7 A° olan p gutaperka örütlenmesine, yava ş  soğut-

man ın ise yinelenme uzakl ığı  daha uzun 8,8 A' olana gutaperka örütlen-
mesine neden oldu ğu saptanm ış tı r. 

Teknikte çok önemli olan kauçu ğun yapay yoldan 
lanarak elde etmek yollar ı  ara ş t ırılmış t ır. 

monomerler kul- 
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Bugün çok çe ş itli yapay kauçuk elde edilmektedir. Bunlardan en 
önemlileri ş unlard ı r. 

Butadiyen polimerleri. Butadiyen, CH,-=CFI — CH = CH,, tica-
rette birçok polimerler ve ko-polimerler için çıkış  özde ğ idir. Butadiyen 
metallik sodyum yanında çöziinürliiğü, ş iş me özelli ğ i kauçuğ a benzeyen 
ve orta derecede esneklik gösteren bir ürün vermek üzere polimerle ş ir. 
Bu polimerin dallanmış  bir yap ı da, butadiyenin s ıv ı  asıllı  polimerizas-
yonundan elde edilen ürünün ise dallanmam ış  bir yap ı da oldu ğ u san ı l-
maktad ı r. 

Butadiyenin ko-polimerizasymm daha önemlidir. Özellikle stiren 
ve akrilik nitril ile verdi ğ i ürünler az çözünürler, kauçuktan daha serttir-
ler ve gerilime ile örütlenmezler. Bu ko- polimerleri baz ı  bakı mlarda ıı  
(örne ğ in a şı nmaya ve hidrokarbonlara kar şı  direnç) kauçuktan daha 
üstündürler ve daha pahal ı dı rlar ama ekonomi bak ı mından onlarla ya-
rış abilmektedirler. 

Polikloropren. Kloropren, CH, = Cl . Cl = CH = CH,, s ıvı  ası lt ı  
polimerizasyonu ile molekül a ğı rlığı  yüksek, kauçuk gibi dayan ıklı  po-
likloropren veya neopren denilen bir polimer verir. Gerilme ile elde edilen 
X- ışı nı  çizgesi 3  gutaperkaya benzer. Molekül yap ı sı  gutaperkaya bir 
metil kümesi yerine klor gelmi ş  gibi düş ünülebilirse de özellikleri bak ı -
m ından (çözüniirlük, esneklik) kauçu ğ a benzer, ama oda s ı caklığı nda 
kauçuktan daha serttir, yaln ı z 70-80° C s ı caklıkta yumu ş ar ve ya ğ lara 
daha dayanıkhd ır. Sertle ş tirmede kükürt de ğ il, genel olarak metallik 
oksitler kullanı lır: 

>C—Cl MgO Cl—C< >C-0—C 	MgC12 . 

Karbonhidratlar. Doğada olu ş an karbonhidrat polimerlerinin en 
önemlileri sellüloz, ni ş asta ve glikojendir. 

Sellüloz ve tiirevleri. Bitki dünyas ında yap ı cı  özdeklerin ba şı nda 
sellüloz gelir. Sellüloz bitkilerde ço ğ u kez ar ı  olarak bulunmaz, genel 
olarak lignin, hemi sellüloz, pektin ve reçine özdekleri ve mineral bile ş ik- - 

 leri ile beraber bulunur. Pamuk % 90 arı  sellüloz içerir. 

Sellülozun polimerik türevleri de çok önemlidir. 

Sellülozun sülfürik asit ve nitrik asitle nitrolanmas ıyla elde edilen 
nitratlar özellikle patlay ı cı  özdek ve lak endüstrisinde çok kulla-

nıl ı r. 
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Sellüloz yap ı sını  de ğ iş tirmeksizin hiçbir çöziicüde çözünmez, ama 
nitrat kümelerinin girmesiyle, çözünüilü ğii tamamen de ğ iş ir. Sellüloz 

nitrat çözeltileri de ğ iş ik iriliktedirler rzincir uzunlu ğu kullanı lan sellüloza 

ve nitrolama siiresine göre de ğ iş ir. 

Sülfürik asit yan ında sellülozun asetik asit veya anhidridi ile ase-
tillenmesiyle elde edilen sellüloz asetatlar ın zincir uzunlu ğu sellüloz nit-

ratlardan daha büyüktürler ve kolay çözün ınezler. Zincir uzunlu ğu ve 

alsetil miktarı  hidrolizle azalt ı larak daha iyi çözünebilen özdekler elde 

edilir. Genel olarak asetonda çözünen özdeklei; bir glükoz ba şı na 2-2,5 

asetil kümesi içerirler. 

Sellüloz asetatlar filim, lak ve yapay ipek elde edilmesinde kullan ı -
lı rlar. 

Sellülozdan türeyen eterlerin asitle ve bazlarla hidroliz olmama 
üstün özellikleri vard ır. Tamamen metillendirilmi ş  eterleri organik 

çüzücülerde çözünür, ama suda çöziinmez. Bu özellikleri nedeniyle suya 
dayan ıklı  plastikler olarak kullan ı lırlar. Glikoz, do ğ ada, hidrolizlenebi-

len polisakkaritler olarak bitkilerde ni ş asta, hayvanlarda ise glikojen 

olarak saklan ır. Sellüloz gibi yap ı  özde ğ i değ illerdir, ba ş lıca görevleri 

erkeyi yedek olarak saklamakt ı r 

Lineer poli ester ve poli amitler 

Uzun zincirli poli esterler, dikarboksilli asit, R e  (COOH)2 ve dial-

kolden RA  (OH), veya yaln ı z ciı  - hidroksi asitlerden, HO . (CH2) n. 

COOH kondanzasyonla elde edilirler: 

HO .RA  . OH H- HOOC . R e  .COOH — O RA O . OC . Re  .CO-

ve 

HO.(CH24.COOH --1-H0.(CH2)A .COOH — 0.(CH2)n.00.0.(CH2),i .00_ 

Uzun poli amitler ise dikarboksilli asit ve diamin, R m . (NH2)2, veya ami-

no karboksilli asitlerden H2N. (CH2)2 COOH, kondanzasyon ile olu şur-

lar: 

H2N Rm  . NH2  +HOOC 	COOH --> — HN . R m 	. Re  . CO- 

ve 

H2N.(CH2),,COOH H-H2N.(CH.)„.COOH, — HN.(CH2)..CO.NH.(C 112)n. 
CO- 

Bu tip poli ester ve poli amitlerin zincirleri yeterince uzun ise iplik ola- 
rak çekilebilirler. Bu yoldan adipik asit HOOC. (CH 2)4 . COOH, ve hek,. 
zametilen diaminden, H,N. (CH2)6. NH2, kondanzasyon polimerizasyonu 
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CH 

011 7-  
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ile oluş an ürüne naylon denilmektedir. Naylon esnekli ğ i, yüksek geril-
me kuvveti, giyimde ve kimyasal özdeklere kar şı  dayanıklığı  nedeniyle 
bugün geniş  çapta kullanılmaktadır. 

Dallanmış  veya üç boyutlu polimerler 

Eğer monomerlerde ikiden çok etkin küme (çok fonksiyonlu) bu-
lunursa iki veya üç boyutlu dallanm ış  polimerler oluş turabilirler. Fenol, 
formaldehit ve onlarla ilgili bile ş eklerin kondanzasyon ürünleri ticarette 
bakalit ad ı  ile alını r. Bu polimerlerin olu ş ması  asit veya baz ile tezle ş -
tirilir: 

Oluş an polimerin özellikleri tepkime ko ş ullarına göre de ğ iş ir. 
Polimerizasyon derecesi küçük olan ürünler çözünebilirler ve esnektirler, 
oysa polimerizasyon derecesi yüksek olanlar sert, s ı cağa çok dayanıklı  
ve hiç çözünmeyen ürünlerdir. 

Formaldehit, üre ve di ğer dibazik amitlerle uzun polimerler olu ş -
tururlar: 

—C1-12—NH—00—NH—CH 2—CN—CO—NH—CH2--- 

Daha çok formaldehit eklenmesiyle, zincirde bulunan —Nil kümesin-
deki hidrojen atomunun tepkimesi ile üç boyutlu a ğ  oluş ur: 
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— CH, -- N 	CO 	NH 	 CH2 	N — 

CH2 	 CH„ 

	

— N 	 CO 	NH 	CH, 	N — 

Plastiklerin Özellikleri. Bir polimerde molekül a ğı rlığı  veya poli-
merizasyon derecesi (P.D.) artt ıkça erime noktas ı , akmazhk, gerilme 
kuvveti (1000 P.D. de bir limite eri ş meğ e çal ışı lır), yo ğunluk (az) ve 
sertlik artar, çözüniirliix azal ı r. 

Aş ağı  s ı caklıklarda polimerler k ı rı lma ve cam veya örütlenme 
eğ ilimi gösterirler. S ı caklık yükseltilince plastikle ş meye eğ ilim gösterir-
ler, e ğ ilip bükillebilirler ve baz ıları  esneklik kazan ırlar. Daha yüksek 
s ı caklıklarda birçok termoplastikler akmaz s ıvı  durumuna geçenler. 

Isı tılmakla yumuş ayan yüksek polimerlerlere termoplastikler denir. 

Polimerlerin özellikleri kaynama noktas ı  yüksek olan çözücüler 
veya plastikle ş tiriciler arac ı lığı  ile de ğ i ş tirilebilir. Baz ı  plastikler uygun 
katk ı  özdekleriyle sertle ş tirilebilirler. 

Polimerlerin özellikleri dallanman ın bulunup bulunmayışı  ve daha 
da önemli olarak zincirler aras ındaki çapraz ba ğ lanma ile çok de ğ iş ir. 

Kı sa çizgisel polimerler genel olarak çöziiniirler, ama dallanm ış  
olanların çözünürlükleri küçüktiir. 

Çapraz ba ğ lanma molekülü (sertle ş tirilmiş  kauçuk veya ebonitte 
olduğu gibi) sertle ş tirir, çözünmez, s ıv ı lara kar şı  dayan ıklı , eritilemez, 
yoğun, kuvvetli, a şı nmaya kar şı  dayanı klı  bir duruma getirir, ama ço ğu 
kez k ırı lgaıı  olur. 

Plastiklere evrensel bir önem kazand ı ran özellikleri, en ba ş ta bun-
lara kolayca biçim vermenin olanakl ı lığı  ve en karışı k biçimlerin, bunlarla 

kolayca ve az bir emekle yap ılabilmesidir. Bütün renklerde elde edilebi-
lirler: Polistirende oldu ğ u gibi, camdan daha saydam elde edilebilecek-
beri gibi, bakalitte oldu ğu gibi siyaha de ğ in değ iş ebilirler. Özgül a ğı rlık-
ları  metallere oranla çok küçük oldu ğundan kullanı lma alan ı  hı zla geni ş -
l emektedir. 

176 



KAYNAKÇA 

Bu kitab ın yaz ılmas ında yararlan ı lan ve okuyucunun daha çok 
bilgi almak için başvurabilece ğ i ba ş lıca kitaplar a ş ağı da gösterilmi ş tir. 

Alexander, J., Colloid Che ınistry Theoretical and Applied, by selected 
In.ternational con.tributors, volume, I to VI, Reinhold Publishing 
Corporation,, New York, 1946. 

Alexander, A.E. and Johnson, P., Colloid Science Volume I and II, The 
Clarendon Press, Oxford, 1949. 

Avy, A.P., Les Aerosols, Dunod, 92 Rue Bonaparte (6°), Paris, 1956. 

Baysal, B., Modern Kolloidler, Ş irketi Mürettibiye Bas ı mevi, İ stanbul, 
1956. 

Bikarman, J.J., Surface Chemistry for Industrial research, Academie 
Press Inc., Publishers, Newyork, 1948. 

Dean, R.B., Modern Colloids, D. van Nostrand Co., New York, 1948. 

Duncan J., Shaw, Introduction to colloid and surface chemistry, Butter-
worts, London second edition, 1975. 

Eggert, J., Hock, L. und Schwab, G.M., Lehrbuch der Physikalishen Che- 
mie in elementarer Darstellung, S. Hirzel Verlag, Stutgart, 1960. 

Fischer, E.K., Colloidal dispersions, Chapman and Hall Limited, London, 
1950. 

Glasstone Samuel, Textbook of Physical Che ınistry, 2. Ed., Mac Millan 
and Co., London, 1948. 

Green, H.L. and Lane, V.R., Particulate Clouds : Dusts, Smokes and Mists, 
E.L.F.N. Spon LTD., 11 New Fetter Lane, E.C. 4, London, 1964. 

Hartman, R.J., Colloid Chemistry, Second Edition, Sir Isaac Pitman and 
Sons, Ltd. London (1948). 

Jirgensons, B. und Straumanis M., Kurzes Lehrbuch der Kolloidchemie, 
Springer - Verlag, Heidelberg, 1949. 

177 



Jirgensons, B. and Straumanis M.E., A Short Textbook of Colloid Che-
mistry, Pergamon Press LTD., London, 1956. • 

Jirgensons, B. and Straumanis, M.E., A Short Textbook of Colloid Che-
mistry, Second Revised Edition, Pergamon Press, London, 1962. 

Kruyt, H.R., Colloids, A Textbook, Second Edition, Chapman and Hall 
Limited, New York. 

Kruyt, H.R., Colloid Science, Volume I, Irreversible Systems, Elsevier 
Publishing Company, London, 1952. 

Kruyt, H.R., Colloid Science, Volume II, Reversible Systems, Elsevier 
Publishing Company, London, 1949. 

Mark, H. and Verwey, E.J.W., Advance ş  in Colloid Science, Vollume I to 
III, Interscience Publishers, LTD, London. 

Mcbain, J.W., Colloid Science, D.C. Heath and Co., Boston, 1950. 

Mysels, K.J., Introduction to Colloid Chemistry, Interscience Publishers, 
Ltd. London, 1959. 

Philippoff, W., Viskosittit der Kolloide, Verlag von Theodor Steinkopff, 
Leipzig, 1942. 

Reis, T, and Woog, P., Introduction a la Chimie - Physique des Surfaces, 
Tome I and II, Dunod 921 Rue Bonaparte (VI) Paris, 1952. 

Samec, M. und Bline, M., Die neuere Entıvichlung der Kolloid-chemie der 
Stiirke, Verlag von Theodor Steinkopff, Dresden 1941. 

Schwartz, A.M., and Perry, J.W., Surface Active Agents, their Chemistry 
and Technology, Interscience Publishers, Inc., London. 

Stauff, J., Kolloidchemie, Springer - Verlag, Heidelberg, 1960. 

Weiser, H.B., A Textbook of Colloid Chemistry, Chapman and Hall, Li-

mited, London, 1949. 

Weiser, H.B., Inorganic Colloid Chemistry, Volume I to III, Johr ı  Wiley 

and Sons, New York, 1949. 

178 



YAZAR INDEKS' 

Avogadro, 43 45 

B-echhold, H., 24, 28 

Bredig, 22 

Briggs, D. R., 152 

Brown, R., 8, 41 

Brunauer, S., 90 

Buzagh, A. von, 95 

Cotrell, 114, 162, 164 

Couette, M., 59 

Davison, 40 

De Broglie, 37 

Debye, P., 38, 101, 109 

Donan, F. G., 114 

Einstein, A., 42, 43, 63 
Emmett, P. H., 90 

Erich, 162 

Fajans, K., 123 

Faraday, 30 

Fick, I., 45 

Frankland, 170 

Freundlich, IL, 83, 87, 89 

Gaddard, W. R, 120 

Germen, 40 

Gibbs, 73 

Graham, 3, 4, 24, 98 

Gray, 146 

Gundermann, J., 128 

Hall, G. E., 6 

Hankins, 74 

Hardy, 121 

Hartley, G. S., 126 

Hatschek, 155 

Helmholtz, 100 

Henry, 84, 86, 109 

Hess, K., 128 

Hofman, 132 

Hoffmeister, 142 

Hückel, E., 101, 109 

John Watson, H. L., 11 

Kirchner, F. 40 

Koltholff, J. M., 123 

Kushner, L. M., 132 

Langmuir, I, 84, 88, 90 

Laue, V. M., 38 

Liesegang, S., 145 

Loeb, 117 

Lumiere, 13 

Madsen, 80 
McBain, J. W., 14 ,83, 126, 128 

Niedle, 25 

Newton, 55, 56, 57 

Nortlund, I, 43 

Odeon, 16 

Oncley, J., L., 6, 8 

Ostwald, Wo., 3, 7 

Pauli, W., 27 

Perrin, J., 43, 54 

Poiseuille, 57 

Rosenberg, A. J., 28 

179 



Salmon, 126 
	

Traube, 73 

Scherer, 38 
	

Tswette, M. 94 

Schulze, 121 
	

Tyndall, 30 

Selmi, 3 

Siedentoph, 32 
	 Van der Wallss, 91 

Staudinger, H., 13, 63, 143 
	 Van't Hoff, 52 

Stokes, 44 
	

Weiser, 146 

Swedberg, T., 22, 45 	
Whytlaw-Gray, R., 161 

Williams, R.C., 9, 10 

Teller, E., 90 Wilson, C. T. R., 164 
Thiessen, P. A., 124 

Thompson, G. P., 40 
	

Young, S. W., 120 
Tiselius, A., 106 

Tower, 146 
	

Zsigmondy, 32, 124 

180 



BAZI YENI TER İ MLER 

Ağı 	 : Zehir 

Akmazhk 	 : Vizkozite 

Arı tıel 	 : Deterjant 

Artın 	 : Katyon 

Asıltı 	 : Kolloit 

Ası ltılar Kimyas ı 	 : Kolloit Kimya 

Ayırma 	 Elüzyon 

Ayrıdeş 	 : Adezyon 

Azrak 	 : Nadir 

Bakışı msızlık 	 Asimetri 

Bireş im 	 : Sentez 

Birleşme 	 : Assosyasyon 

Boşluk 	 : Vakum 

Büzülme 	 Sinereze 

Çift Katman 	 : Çift tabaka 

Çok irilikte dağı lım 	 : Poli dispers 

Çoktiirel 	 : Heterojen 

Çoktiirel da ğı lım 	 : Heterojen dispesriyon 

Çoktiirel ueayl ı 	 : Heteropolar 

Çöziimleme 	 : Analiz 

Çözilunsel Kimya 	 : Analitik Kimya 

Dağı lım 	 : Dispersiyon 

Dağı lım ortam ı 	 : Dispersiyon ortam ı  
Dağı ltı 	 : Dispers 

Dağı ltı  evresi 	 : Da ğı lmış  faz 

Dayainkiıhk veren 	 : Stabille ş tiren 

Deneyimsel 	 : Ampirik 

Derman 	 : ilaç 

Devinim 	 : Hareket 

Dev molekül 	 : Makromolekül 

Dikeç 	 : Siltun 

Dipte toplanma 	 : Sedimantasyon 

Dipte toplam:na dengesi 	: Sedimantasyon dengesi 

Diril Bilim 	 : Biyoloji 

181 



Dizemsel şeritler 
Dönüşül sıcakl ık 
Durgun su bası ncı  
Düşme hı zı  
Düşme katsayı sı  
Düşme potansiyeli 

: Ritmik bantlar 

: Kritik s ı caklık 

Hidrostatik bas ınç 

Sedimantasyon h ı zı  
: Sedimantasyon katsay ı s ı   

Sedimantasyon potansiyeli 

Eksin 	 : Anyon 
Elektriksel durultu aktarım 	: Elektriksel dekantasyon 

Elektriksel çift katman 	: Elektriksel çift tabaka 

Elektriksel geçi ş im 	 : Elektroozmoz 

Elektriksel ince süzme 	: Elektroultrafilitrasyon 

Elektriksel yarı  geçirimle ar ı tı m : Eletrodiyaliz 

Eş  elektrik 	 : izo elektrik 

Eş  irilikte dağı lım 	 : Mono dispersiyon 
Etkin kömür 	 : Aktif kömür 

Etkinlik 	 : Aktiflik 
Evre 	 : Faz 

Geçiş im 	 : Ozmoz 
Geçi ş im basıncı 	 : Ozmotik basınç 

Geliş tirme 	 : Develope etme 

Görüngel renk ölçer 	 Spektral kolorimetre 

Havada ası ltı 	 : Aerosol 

Isı  ile ayrış ma 	 : Termik dissosyasyon 

Işmetkin 
	

Radyoaktif 

İ nce deliklerden elektriksel süzme : Elektroultrafilitrasyon 

İnce süzgeç 	 Ultrafilitre 

İnce süzme 	 : Ultrafilitrasyon 

İş lerge 	 : Mekanizma 

Katı  asıltı 	 : Süspansiyon 

Koşut 	 : Parelel 

Kök 	 : Radikal 
Kromatografik yüze 
tuma çözümlemesi 	 : Kromatografik analiz 
Küme 	 : Grup 

Oylum 	 : Hacim 

Ölçün 	 : Standart 
Ölçün elektrot potansiyeli 	: Standart elektrot potansiyeli 
Özdek 	 : Madde 
Özgür 	 : Serbest 

Sarılmış  sıvı  katmanı 	: Solvatize s ıvı  tabakas ı  
Sarsıntı  değ iş imi 	 : Tiksotropi 

182 



Sıvı  as ı ltı  
Sıvı  asahi polimçrizasyonu 
Sıvı  santim 
Sıvı  sever 
Sıvı  Sevmez 
Soğurma 
Su sarı lım 
Su sever 
Su Sevmez 
Süre ölçer 

Tektürel 
Tektürellestirme 
Tektürel tıcayh 
Tepkime 
Tepkimez 
Tezgen 
Türdeş  

Ucaylanmayan 
Ucaysal 
Ucaysal olmı yan 
Ulaşı m 

Yağ  sever 
Yapı  
Yapış ma 
Yarı  geçirimsel arı tım 
Yayanın 
Yay ınına katsayı sı  
Yeğ in 
Yerdeğ istirme 
Yığış mı  
Yığı ltı  
Yoğunlaşma 
Yük taşı yı cı ların devinimleri 
Yük tasıyıellann devinirliğ i 
Yük taşı yıcı ların devinirlik hızı  
Yükün 
Yüzdürme 
Yüzden Salma 
Yüze tutan 
Yüze tutma 
Yüze tutma belirteci 
Yüze tutunan 

Emülsiyon 

Emülsiyon Polimeriza syonu 

Hidratasyon 

Liyofil 

Liyofob 

Ad sorpsiyon 

Hidratasyon 

Hidrof il 

Hidrofob 

Kronometre 

Homojen 

Homojenle ş tirme 

Homoop olar 

Reaksiyon 

inen 

Kataliz 

Kohezyon 

Polarize olmayan 

Polar 

Polar olmayan 

Konveksiyon 

Lipofil 

Sütürüktür 

Adezyon 

Diyaliz 

Difüzyon 

Difüzyon katsay ısı  

Ş iddetli 

Sibstitüsyon 

Agregasyon 

Agregat 

Kondenzasyon 

Elektroforez 

Elektroforetik hareketlilik 

Elektroforetik h ı z 

İ yon 

Flotasyon 

Desorpsiyon 

Adsorplayıcı  (adsorban) 

Adsorpsiyon 

Adsorpsiyon indikatörü 

Adsorplanan 

183 



DIZIN 

Absorpsiyon, 82 

Adele, 5 

Adipik asit, 174 

Adsorpsiyon, 82 

Aerosol, 159 

Agar-agar, 140 

Agat, 146 

Agregasyon, 17 

Agregat, 17 

Ağ  yapısı , 140 

Akıcı lık, 57 

Akıcı lık katsay ı sı , 57 
Akı § hız ı , 55 
Akış  potansiyeli, 102, 105 
Akmaz, 57 

Akmazlık, 55 

bağı l, 58 

katsayısı , 56 

intrinsik, 63 

öz, 59, 63 

ve derişim, 63 

ve sıcaklık, 62 

Akmazlık ölçer, 58, 59 
Akmazlık ölçme yöntemleri, 57 

döner silindir, 59 

kapiler boru 57 

kürenin sıvı  içinde düşmesi, 61 
Aktifleş tirme, 82 

Aktif kömür 82 

Akrilik asit, 170 

Akril alkol, 158 

Albumin, 59 
Altın asıltısı , 20, 22, 78 
Altın sayısı , 124 

Alutainyum oksit, 79 

Amerika yöntemi, sıvı  asıllı  yapma, 154 

Amino asitler, 135, 174 

Amino karboksilli asitler, 135, 174 

Amonyum vanadat, 19 

Angström birimi, tanımı , 2 

Anorganik asıltılar, 12 

Anorganik ince süzgeçler, 23 

Antimon asıltısı , 18 

Apolar adsorpsiyon, 94 

Arı  asıltılar, kararsızlıklan, 98 

Annalar, 125, 133 

klorür dumanı , 165 

Arsenik asıltısı , 18 

Arsenik-III sülfür asıltın, 21, 59, 78 

elektrik yükü, 120, 123 

su içinde, 21 

organik çözücüler içinde, 21 

zeta potansiyeli, 113 

Artın değ işimi, 95, 96 

Asıltı  
su içinde, 18 

sıvı  içinde, 16 

havada, 159 

Asıltı  kimyası , Diril bilim ve Tıp, 5 

Asıltı  kimyannın önemi, 4 

Asıltı  kimyası  tanımı , 1 

Ası ltı  taneciklerinin 
derkimleri, 41, 106 

yapıları , 12 

yüklerinin belirlenmesi, 106 

yiizeyleri, 5 

Asılt ı  taneciklerinin biçimleri, 8 

çıta, 8 

disk, 10 

elipsoit, 6 

küre, 6,9 

şerit ,11 

uzun, 8, 10 

yuvarlak, 6, 9 

185 



Asıltılann birle ş imleri, 12 

hidroksit, 13 

metal, 13 

metal olmıyan, 13 

oksit, 13 

okait hidrat, 13 

tuz, 13 

Asıltdann 

akmazhklan, 55 

biçimleri. 8 

büyüklükleri, 1, 34, 37, 43, 46, 48, 52 

dayan ıklılıkları , 98, 119, 123 

çöktürülmeleri, 15, 120, 123 

elde ediliş i, 18 

elektriksel yüklenmeleri, 98, 119 

elektrolitlerle p ıhtılaş tırdması , 15, 

kinetik devinimleri, 41 

optik özellikleri, 29 

renkleri, 29 

yüzey gerilimleri, 55 

Asıltılarin birbiri üzerine etkileri, 123 

Asıltılann birbirlerini p ıhtı laş tırmalan, 

Asıltılann elektriksel özellikleri, 98 

Asıltısal, 

altın yapan indirgen özdekler, 20 

boyalar, 133 

elektrolitler, 125 

elektrolitlere örnekler, 133 

Asosyasyon, 17, 125 

Atmosfer yükünsel, 101 

Atomlar aras ı  çekim kuvvetleri, 7 

At seromu, e ş  elektrik noktas ı , 109 

Avogadro say ısı , 42, 43, 45, 54 

Avrupa yöntemi, s ıvı  asıltı  yapma, 154 

Ayırabilme, 31 

Ayırma, 94 

Aynde ş , 78 

Azot pentaoksit sisi, 165 

Azrak toprak metalleri, 94 

Bağı l akmazlık, 58, 63 

Ba ğ lanmış  yükünler, 95 

Bakalit, 175 

Bakır asıltı sı , 20 

Bafit, 160 

B.E.T. denklemi, 90 

Bira köpü ğ ü, 157 

Bizmut as ı lt ı sı , 18, 20 

Bredig yöntemi, as ıltı  elde etme, 22 

Brown devinimi, 41 

Brunauer, Emmet ve Teller Yüze tutma e ş  
sı caklık e ğ risi, 90 

Buharlar, etkin kömürle çekihneleri, 93 

Bulut ve sis, 164 

Butadien kauçuklan, 173 

Büzülme, 144 

Civa asıltı sı , 20, 22 

Civa halejenür as ıltı sı , 20 

Cottrell i ş lemi, 114, 162, 164 

Couette akmazlık ölçeri, 59 

Çekirdek ve sis oluşumu, 164 

120 Çift katman, 98 

Çok irilikte dağı lım, 16, 49 

Çok katmanl ı  yüze tutma, 90 

Çoktürel ucayl ı , 13 

Dağı lım, 2 
123 Da ğı lım derecesi, 2 

Dağı lım ortamı , 2 

Dağı lım sistemleri, 2 

Dağı lım yöntemleri, 18 

çökeleklerin, 18 

havada as ıltı  elde etme, 160 

elektrokimyasal parçalanma, 18 

mekanik yol, 18 

"Dağı ltı , 2 

Dağı ltı  evresi, 2 

Dallanmış  veya üç boyutlu polimerler, 175 

Damla say ı s ından yüzey gerilim bel., 69 

Dayanıklı lık veren elektrolitler, 98, 119 

De Broglie ba ğmtı s ı , 37 

Değ irmen, as ıltı , 18 

Demineralize su, 96 

Demir-III hidroksit, demir-III oksit ,21 

dönü şül zeta potansiyeli, 114 

elde edilmesi, 21 

elektrik yükü, 120 

jeli yüzeyinde tutma, 92 

Demir karbonil duman ı , 161 

Demir yükünü, yükün değ işimiyle ayrılmas ı , 
96 

Denatürasyon, 138 

desorpsiyon, 83 

Devinim, 41 

186 



Dev molekül, 4, 13, 49, 137, 168 

Develope etme, 94 

Dibe inme dengesi, 45 

Dibutil ftalat, 170 

Dielektrik katsay ı sı , 104 

Difenil klor arsin, 164 

Difraksiyon, x- ışı nları , 38 
elektron, 43 

Difüzyon, 43 

Dimetil diklrosilisyum, 170 

Dipte toplanma, 45 

Dipte toplanma dengesi, 45 

Diy aliz, 24 

Dizemsel ş eritler, 145 

Doğ al, ası ltılar, 18, 165 

polimerler, 168 

sıvı  ası ltılar, 152 

sisler, 164 

Donan dengesi, 114 

Doru etkisi, 110 

Doymamış  hidrokarbonlar ın polimerizasyonu, 
171 

Döner silindir akmazl ık ölçeri, 59 

Dönü şül s ıcaklık, 83 

Dumanlar, 160 

elde edilmeleri, 160 

giderilmeleri, 163 

Durgun su bas ıncı , 25, 52, 105, 111 

Düşme hızı , 46 

Düş me katsay ı sı , 48 

Düş me potansiyeli, 102, 110 

Eksin değ iş imi, 96 

yapan reçineler, 96 

Elektrik yükünün kökeni, as ıltılarda, 119 

Elektriksel durultu-aktar ım, 27 

Elektriksel 

çift katman, 98 

geçi ş im, 102 

ince süzme, 28 

yarı  geçirimle aman, 26 

Elektrodekantasyon, 27 

Elektrodiyaliz, 29 

Elektroforez, 106 

Elektrokimyasal parçalanmayla as ıltıların el-
de edili ş i, 18 

Elektrokinetik olaylar, 101 

yükünlerin etkisi, 111 

Elektrokinetik potansiyel, 101 

Elektrolitlerin çöktürüme de ğ erleri, 120 

Elektron kı rınımı  40, 

örne ğ i, 40 

Elektron mikroskobu, 35 

gölgeleme tekniğ i, 36 

Elektroozmoz, 102 

Elektroultrafitrasyon, 28 

Elipsoit, 8 

Elmas, polimer olarak, 168 

Elusion, 94 

Emülsiyonlar 148 

Eosin, 123 

Eskime, 144 

Esnek jeller, 142 

Esnek kat ı , 142 

E ş  elektrik, 101, 109, 135, 137 

E ş  irilikte da ğı lım, 16, 49 

Etilen ,169 

Etkin kömür, 82, 91, 92 

Etkinle ş tirme, 82 

Farmakoloji, 154 

Fick yasası , 45 

Flotasyon, 80 

Fluoresin, 123 

Formaldehit, 175 

Formvar, 37 

Fosfor penta klorür duman ı , 165 

Fosfotungustat, 137 

Fosfat, yükün de ğ iş imiyle ayrı lması , 96 

Freundlich yüze tutma ba ğı ntısı , 83 

Galen, 160 

Geçi ş im, 52 

Geçiş im basıncı , 52 

Geliş tirme, 94 

Glikojen, 49, 59 ,173 

Glikoz, 174 

Gliitamin, 136 

Göğün maviliğ in, 30 

Gölgeleme tekni ğ i, 36 

Görünüm sayı s ı , 31 

Göz, gri, 31 

mavi, 31 

Grafit as ıltın, 141 

Grafit jeli, 141 

Gutaperka, 171 

Gümüş  asıltın, 20, 22, 59, 78 
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Gümüş  halojenür as ıltı sı , 20 
Gümüş  iyodür, elektrik yükü, 119 

Halka yöntemi, 66 

Havada asıltılar, 159 

araş tırmalarnun önemi, 163 

büyükhilderi, 159 

dumanlar ve tozlar, 160 

elde edilmeleri, 160 

elektrik yükü, 160, 162 

özellikleri, 162 

Havada ası lı  bakterileri yok etme, 166 

Hava kirlenmesi, 163 

Hava kirliliğ ini önleme, 168 

Hegzametilen diamin, 174 
Helmholtz çift katman ı , 100 

Hemisellüloz, 173 

Hemoglobin, 3, 49 

Henry yasas ı , 84, 86 

Heteropolar as ıltılar, 13 

Hidrofil, 51 

Hidrofob, 15 

Hidroklorik asit duman ı , 165 

Hidratasyon, 14 

Hidrostatik bas ınç, 25, 52 
Hint sakızı , 54 

Hint ya ğı , 158 

Homoopolar, 13 

Islanma, 78 

Islatma, 78 

Isı  ile ayrış ma, 20 

I şığı n soğurulmas ı , 29 
Işığı n dağı lması  ve yans ıması , 32 

Işı k mikroskobu, 31, 35 

İ letkenlik, asıltısal elektrolitlerde, 129 
İnce deliklerden elektriksel süzme, 28 
İnce süzgeç, 23 

anorganik, 23 

kollodyum, 23 

sellofan, 23 

sellüloz nitrat, 23 

İnce süzme, 23 

İ nsillin, 14 

İntrinsik akmazl ık, 63 

İ ridyum as ıltısı , 20, 22 

İ zoamil alkol, 158 

İ zo-elektrik nokta, 135 

İ zopren polimerizasyonu, 171 

Jelatin, 140 

Jelatinle şme, 140 

Jeller, 140 

Jellerin dondurulması , 144 

Seller içinde yaynnm, 145 

Katı  asıltı , 16 

Kabazit, yüze tutma, 91 

Kafur, 170 

Kalay asıltı sı , 18 

Kalay asidi as ıltısı , 19 

Kalay-IV klorür duman ı , 165 

Kaprilik asit, 158 

Karbon hidrat yüksek polimer olarak, 173 

Karbon yüksek polimer, elmas, 168 

Katran sisi, 166 

Katyon değiş tiriciler, 95 

Kauçuk, 59, 152, 174 

lateks, 152, 174 

volkanizasyon, 172 

volkanizasyonun i ş lergesi, 172 

yapay, 173 

Kaymak, 45 

Kaymak, bağ lama, 45 

Kaymak, sıvı  asıltı , 45 

Kazein, 49, 135 

Kemosorpsiyon, 90 

Kılcal boru yöntemi, 67 

Kılcal etkin, 72 

Kılcal etkin olmıyan, 72 

Kı lcal yoğunlaşma, 88 

Kinetik devinimler, 42 

Kinetik erke, 42 

Kırma indisi, 30 

Kloropren, 173 

Kondanazasyon yöntemi, 18 

Koruyucu ası ltılar, 20, 123 

Koroyucu etki ve alt ın sayı sı , 124 

Koruyucu özdek, 20, 123 

Köpiikler, 156 

elde edilmesi, 156 

teknik önemi, 158 

yapı sı , 156 

yok etme, 158 

Köpükle yüzdürme, 80 

Kromatografik adsorpsiyon, 93 
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Kromatografik yüze tutma çözümlemesi , 93 	katmanl ı , 127 

Kritik sıcaklık, 83 
	

küresel, 127 

Kritik zeta potansiyeli, 113 
	

laminar, 127 

Kserojel, 142 
	

levha 127 

Knvarts, 160 
	

yapı sı  126 

Kurşun asıltı sı , 18 
	

Misel asıltı ları , 13, 126 

Kur şun halejenür as ıltı sı , 20 
	

Mol ağı rlığı , 52 

Kurşun tuzlann ın ayrılması , 96 
	

Molekül ağı rlığı , 52 

Kükürt as ıltı sı , 19, 20, 22 
	

Molekül ası ltılan, 52 

Kükürt dumanı , 161 
	

Moleküller arası  kuvvetler, 7, 65, 77, 83 

Kükürt polimeri, 168 
	

Moleküllerin 

Klipler, alan•oylum, 6 
	

kohezyonlar ı , 13 

Küreler, alan-oylum ba ğı ntısı , 6 
	

sıvı  içindeki kinetik erkeleri, 42 

Küreler, dü ş me hızı , 46 
	

türde§ yapış malan, 13, 65 77, 

Monodispers, 16, 49 

Laue diyagram ı , 38 
	

Monomerler, 168 

Liesegang halkaları , 145 
	

Monomoleküler yüze tutma, 84 

Lignin, 173 
	

Monomoleküler katmanlar, 75 

Lineer poliester ve poliamitler, 173 
	

Multimoleküler adsorpsiyon, 90 
Lipofil atom grupları , 15 
Lisin, 136 
	

Naylon, 174 

Liyofil ası ltılar, 15 
	

Nefelometri, 31 

Liyofil kurutma, 139 
	

Neopren, 173 

Liyofob asıltılar, 15 
	

Nikel asıltı sı , 20 

Mavi, gök, 30 
	

Niş asta, 49, 79 , 

Nitrosellüloz, 59 

Mavi, gözler, 31 

Mekanik yolla sollerin elde edilmesi, 18 
Membran dengesi, 114 

Membran potansiyeli, 116 

Metakrilik asit, 170 

Metal ve metal oksit dumanlar ı , 162 
Metil silisyum bileşikleri, 170 
Mikrograf örnekleri 

demir oksit, 11 

karbon, 9 

polisitren, 9 

sellüloz kserojel, 142 

tobacco mazaik virusu, 10 

vanadin penta oksit, 11 

vanadin penta oksit jeli, 141 

Mikroskop, 31 

elektron, 35 
ışı k, 31, 35 

yank-ultra, 32 

Misel 

çubuk, 127 

Hess, 128 

Opelesans, 29 

Organik asıltılar, 2 

Organosol, 17 

Orman duman ı , 161 

Ortalama yol uzunlu ğ u, 43 

Osmiyum asıltısı , 20 

Ostwald akmazl ık ölçeri, 58 

Ozmotik basınç, 52 

Ozmotik katsay ı , 128 

Ozmoz, 52 

Öz akmazlık, 59 

Palladyum as ı lt ı sı , 20, 22 

Pamuk, 193 

Partikül, 16 

Petkin, 173 

Peptizasyon, 17 

Perbuharla şma, 139 

Permutit, 96 

Pıhtılaşma, 15 
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Pıhtıla şma iş lergesi, 122 
	

Sarı lmış  sıvı  katmanı , 14 

Pikrat, 137 
	

Sarsıntı  değ iş imi, 145 

Pirit, 160 
	

Schulze-Hardy yasas ı , 121 

Plastiklerin özellikleri, 176 
	

Sedimantasyon, 45 

Plastikle ş tiriciler, 170, 176 
	

Selenyum as ıltı sı , 20 

Platin as ıltısı , 20, 22, 78 
	

Sellüloz ve türevleri, 173 

Poiseuill Bağı ntı sı , 57, 105 
	

Sellüloz asetat, 174 

Polar adsorpsiyon, 94 
	

Sellülloz nitrat, 173 

Polidispers, 16, 49 
	

Sellülloz tellerinin uzunluğu, 3 

Polietilen, 169 
	

Selliiloz yap ı sı, 141 

Polikloropren (Neopren), 173 
	

Sellüloz, yüzeyi, 141 

Poliizopren, 171 
	

S ıvı  asıltı , 148 

Polimerler, 168 
	

elde edilmeleri, 152 

akmazlıklan, 63 
	

tektürelle ş tirmeleri, 154 

elde edilmeleri, 169 
	

yap ılan, 148 

etkinlik erkeleri, 169 
	

yok etme, 154 

iş lergeleri, 169 
	

S ıvı  asıltı  polimerizasyonu, 150 

Polimerizasyon derecesi, 176 
	

Sıvı  asıltı  yapın özdekler, 150 

Polimetil metakrilat, 170 
	

Sıvı  asıltı  yapma yöntemleri, 152 

Polivinil polimeri, 170 
	

Amerika, 154 

Proteinler 135 
	

Avrupa, 154 

asılt ı sal elektrolitler, 125 
	

Hatschek, 153 

ayrılmaları , 106 
	

Sıvı  asiltı ları  kararl ı  kılan tozlar, 150 

denaturasyonlan, 138 
	

Sıvı  asıltılarm döniiş türülmeleri, 151 
çöktürülmeleri, 137 
	

S ıvı  asıltılann k ıvamı , 150 

çözünürlükleri, 137 
	

Sıvı  asıltılarm tipi, 151 

köpükleri, 157 
	

Sıvı  sanl ı mh asıltılar, 148 

miselleri, 14 
	

Sıv ı  sever as ıltdar, 14, 148 

yükünleşmeleri, 135 
	

akmazlıklan, 59 

koruyucu etkileri, 124 

Reçine özdekleri, 173 
	

optik özellikleri, 30 

Renk giderme, etkin kömür ile, 93 
	

tanımı , 14 

Renkli dumanlar, 161 
	

yüzeylerine yükün tutmalar ı , 98 

Ritmik bantlar, 145 
	

Sıvı  sevmez as ıltılar, 14 

Rodyum ası ltıs ı , 20 
	

akmazliklan, 59 
Rutenyum asıltısı , 20 

	
optik özellikleri, 30 

yüzeylerine yükün tutmalar ı , 98 

Sabun ,13, 126 
	

Sigara duman ı , 162 

Sabun çözeltilerinin fiziksel özellikleri, 128 
	

Silisyum dioksit jeli, 92 

Sabun çözeltilerinde s ıvı  ası ltı  oluşumu, 79 Silisyum fluorür duman ı , 165 

Sabun miselleri, 13, 126 
	

Silikonlar, 171 

Sabun çöz. yüzey gerilimleri, 79, 130 
	

Sinereze, 144 

Sabun kabarc ıklannın kalınlığı , 156 
	

Sis, 164 

Sabun kabarc ıklannın renkleri, 156 
	

deniz, 165 

Sabun tipleri, 125 
	

doğal, 165 

Sabunla temizleme, 79, 131 
	

katran, 166 

Safra ta şları , 146 
	

sülfürik asit, 165 

Santirfüj, 47 
	

Sislerin giderilmesi, 167 
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Süt ultramikroskobu, 32 

Soğurma, 82 

Solvatasyon, 8, 14 

Sorpsiyon, 82 

Stalagmometre, 69 

Stokes yasas ı , 44 

Su sarıl ım, 14 

Su sever, 14 

Su sever kurutma, 139 

Su sevmez, 14 

Suyun yumuş atı lması , 96 

Sürtünme kuvveti, 44, 46, 104 

Süt, s ı vı  as ı lt ı , 152 

Süzgeç ka ğı dı  delikciklerinin büyüklüğ ü, 23 

Ş eker çözeltilerinde yükün de ğ iş imi, 97 
Ş i şme, 142 

Ş iş me bas ı ncı , 142 

Ş iş me derecesi, 142 

Talyum as ı ltı s ı , 18 

Tanin, alt ı n as ı ltı sı  elde edilmesi, 20 

Tanecik, 16 

alan ı , 6 

büyüklüğü, 33, 53 

oylumu, 33 

sayı sı  33, 53 

tanı mı , 17 

Tek katmanlı  yüze tutunum, 75, 84 

Tellür as ılt ı sı , 20 

Tektürel as ı ltı , 13 

Tektürelle ş tirme, 154 

Tektürel ucayl ı , 13 

Tereya ğı , 45, 152 

Termodinamik potansiyel, 101 

Termoplastikler, 176 

Tersinir as ıltı , 17 

Tersinir olmayan as ılt ı , 17 

Tiksotropi, 145 

Toplayı cı , 158 

Toprak, yükün değ iş imi, 97 

Tozlar, 160 

Toz ve dumanlar ın giderilmesi, 165 

Tozların X- ışı nları  kı rırumları , 39 

Traube kuralı , 73 

Trikresil fosfat, 170 

Tungusten yüzeyinde yüze tutunum, 92  

Türde ş  kuvvetler, 13, 67, 77 

Türk kırmı zı  yağı , 158 

Tyndall Iş im, 30 

Tyndall konisi, 30 

Tyndall mavisi, 30 

Tynda11 olayı , 30 

Tyndallometri, 31 

X—ışı nları , 38 

kırını mı , 38 

kırınım örne ğ i, 39 

tez çizgeleri, 38 

Ultrafilitreler, 23 

Ultramikroskop, 31 

Ultrasantirfüj, 47 

Uzun asıltılar, 10 

Uzunluk birimleri, 3 

tİ re, 175 

Vanadiıı  penta oksit as ı ltı s ı , 11 

Vanadin penta oksit jeli, 141 

Van der Waals kuvvetleri, 7, 12, 13, 14, 65, 77 

Vinil klorür, 169 

Vizkoz, 57 

Vizkozimetre, 57 

Vizkozite, 56 

Volkanik parçalanma, 161 

Yağ  sever, 15 

Yarı  geçirimsel ar ıtım, 24 

Yarı  geçirimsel arıtım uygulamalar ı , 26 

Yay ınım, 43 

hı zı , 43 ' 

katsay ıs ı , 43 

Yığı lt ı , 17, 

Yığışı m, 17, 126, 140, 159 

Yoğ unlaşma yöntemi 

ayrış ma tepkimesi, 21 

buharlar ın, 21 

Bredig, 22 

çözücülerin de ğ i ş tirilmesi, 19 

çözeltinin so ğ utulması , 19 

hidroliz, 21 

ı sı  ile ayrış ma, 20 
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indirgenme, 20 

yükseltgenme, 20 

Yumurta akı  köpüğü, 157 
Yuvarlak as ıltilar, 6, 8, 9 
Yük ta şı yı cılann devinimleri, 102, 106 
Yük taşı yıcılann devinimleri ve elektriksel ge-

çiş imin uygulanması , 114 
Yük ta şı yıciların devinirliğ i, 106 
Yüksek palimerler, 168 

Yükün bulutu, 101 

Yükün de ğ iş imi, 95 
Yükün değ iş imi uygulanması , 96 

Yükünlerin suyla sanlmalan, 14, 98 

Yükünlerin yüze tutunumlan, 94 

Yükünle şebilen kümeler, 15 

Yüzdürme, 80 

Yüzden salma, 82 

Yüze tutan, 82 

Yüze tutma, 71, 82 

anorganik kanlar, 92 

artı , 71 

belirteci, 123 

çözücüler, 92 

çözünmü ş  özdekler, 92 

eksi, 71 

elektrolitlerin, 14, 98 

fiziksel, 90 

hızı , 85 

katılar üzerinde gazlar, 83 

kromatografik, 93 

yükünsel, 94 

tipleri, 91 

uygulaması , 93 

Van der Waals, 90 

yükünsel, 94 

Yüze tutma bağı ntılan, 83 

B.E.T., 90 

Freundlich, 83 

Langmuir, 84 

Yüze tutma ölçme yöntemleri, 93 

Yüze tutunan, 82 

Yüzey erkesi, 65, 149 

Yüzey etkin özdekler, 71, 72 

Yüzey gerilimi, 65 

asiltı  çözeltilerinin, 78 

önemi, 79 

ve deri ş im, 75 

ve s ıvı  asiltı lar, 149 

Yüzey i ş i, 66 

Yüzey gerilimini ölçme yöntemleri, 66 

damla sayısından, 69 
halka, 66 

kılcal boru, 67 

Yüzeyler aras ı  gerilim, 73 

Zarlar, 23, 114 

yarı  geçiş im, 24, 114 

sellofan, 23 

selüloz nitrat, 23 

visking, 23 

Zeolitler ile yüze tutma, 96 

Zeta potansiyeli, 101 

kritik, 131 

Zsigmondy altın ası ltısı , 124 
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Sayfa 

DO Ğ RU 

Satır 

YANLI Ş  

Yanl ış  

ZELGESI 

Doğ ru 

5 2 ayı labilme ayrı labilme 

52 12 Fa.rk ın ı  farkın ı  
67 6 yüzeyinin yüzeyini 

72. 28 astleri asitleri 

83 1 tutunan tutulan 

84 1 tutunan ın tutan ın 

108 6 Şekil: 50 B Ş ekil: 51 B 

109 9 tane iklerin taneciklerin 

112 25 atınlarca artınlarca 

112 31 Şekil: 57 Ş ekil: 54 

113 12 26 mv 32 mV 

128 11 geçi ş imler geçiş imsel 

153 18 suya suyu 
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