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ALÜMĠNYUM ELEKTRODLA ELEKTROKOAGÜLASYON PROSESĠ ĠLE 

ASĠDĠK pH ARALIĞINDA FLORÜR GĠDERĠMĠ 

ÖZET 

 

 

Yapılan araştırmada, sentetik olarak hazırlanan  numunelerin alüminyum elektrodlar 

kullanılarak elektrokoagülasyon prosesi  ile florür gideriminin çamur oluşumunun 

daha az olduğu asidik bölgede incelenmesi ile ilgili deneysel çalışmalar 

yürütülmüştür. 

Alüminyum hidroksit çözünürlüğünün optimum  pH aralığına yakın değerlerde 

elektrod üzerinde birikim ile florür gideriminde optimum işletme koşulları 

belirlenmiştir. Proses ile ilgili değişkenlerin; elektrolit konsantrasyonu , başlangıç 

pH‘ı, asetik asit kullanımı, akım yoğunluğu ve  başlangıç florür konsatrasyonun 

etkisi proses verimine etkisi araştırılmıştır. Elektrolit konsantrasyonun etkisi 

incelendiğinde, başlangıç klorür konsantrasyonunun artması ile birlikte  florür 

gideriminde önemli  bir değişiklik görülmemiştir. Klorür konsantrasyonu ile birlikte 

oyuk korozyonunun artması nedeniyle 50 mg/L klorür konsantrasyonunun yeterli ve 

optimum olduğu görülmüştür. Elektrodlar üzerinde florürün tutulmasının en kritik 

parametrelerinden biri pH‘tır. pH 4‘ün altında florür gideriminin düşük oranda da 

olsa gerçekleşebildiği ve pH 4‘ten sonra, yüksek düzeyde florür gideriminin 

sağlandığı görülmüştür. Çalışmada, pH değişimlerini yavaşlatmak için ve prosesi 

daha iyi analiz etmek için  tampon çözelti olarak asetik asit kullanılmıştır. Yüksek 

asetik asit konsantrasyonlarında asetik asidin girişim etkisinin olabileceğini 

incelenmiştir. Akım yoğunluğunun artması ile florür giderim veriminin arttığı 

görülmektedir. Ancak yüksek akım yoğunluklarında sıcaklığın aşırı yükselmesinden 

dolayı optimum olarak 5 mA/cm
2
 akım yoğunluğunun optimum bir değer olduğu 

sonucuna varılmıştır. 10 ve 20 mg/L başlangıç florür konsantrasyonlarında yüksek 

düzeyde florür giderimi gerçekleşmesine rağmen uygulanan proseste elektrod 

üzerinde florür gideriminde belirlenen optimum pH aralığı olan 3- 6,5 aralığının 

dışına çıkıldığı görülmektedir. Bu nedenle,  içme suyu kaynaklarında su arıtmı için 

de temsil edici olan 5mg/L başlangıç florür konsantrasyonunda çalışılmıştır. 

İnsan sağlığı açısından önemli olan alüminyumun florür ile birlikte giderimi de 

çalışmada dikkate alınmıştır. 

Ayrıca florürün elektrodlar üzerinde tutulması ile ilgili bir mekanizma önerisi de 

getirilmiştir. Anot yanında en az anot kadar katod üzerinde giderim sağlanmıştır. Bu 

giderimin alüminyum hidrokso florür e kriyolit oluşumuna bağlı olarak gerçekleştiği 

önerilmiştir. 

Yapılan kinetik çalışmalar sistemin birince derece kinetik modeline uyum sağladığını 

göstermektedir. Prosesi etkileyen parametrelerin reaksiyon hızına olan etkileri 

incelenmiştir. 



 

xviii 

Prosesin ve önerilen mekanizmanın kontrolü ve gerçeklenmesi amacıyla 

elektrokoagülasyon prosesi sonucunda oluşan çamur ve yapılan deneyler sonrasında 

anot ve katod yüzeyi üzerinde biriken katı madde üzerinde analizler yapılmıştır. 

Yapılan katı madde analizleri elektrokoagülasyon uygulaması sonucu elde edilen 

çamur içerisinde alüminyum hidrokso florür türlerinin yer aldığı sonucu saptanmıştır. 

Elektrodlar üzerinden sıyrılan katı madde üzeride yürütülen analizler sonucunda ise 

florürün hem anotta hem de katotta bulunduğu ve teklif edilen mekanizmayı 

destekler  biçimde katod üzerinde florür birikiminin daha fazla olduğu görülmüştür. 

Prosesin uygulanabilirliği açısından numunelerin asitlendirilmesi hem sentetik 

numunelerde hem de gerçek sularda belirlenmiştir. 

Bu prosesin daha da geliştirilmesi ve gerçek sulara uygulanabilirliği ile ilgili ileriye 

yönelik çalışmalar için öneriler getirilmiştir. 
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FLOURIDE REMOVAL BY ELECTROCOAGULATION PROCESS USING 

ALUMINUM ELECTRODES AT ACIDIC pH RANGE 

SUMMARY 

 

Fluorine is one of the elements essential for humans. Fluoride exists in the 

environment through both natural and anthropogenic sources. However, high 

concentrations of fluoride have adverse effects for human health and higher animals 

as well and  environment. Fluoride concentrations, as a component in natural sources 

of drinking water, generally vary from 1 to 10 mg / L.  

Drinking water standarts for fluoride  according to Turkish Standarts Institution TS 

266 is 1 mg/L and according to World Health Organization is 1,5 mg/L as maximum 

concentration.  

Anthropogenic sources of fluoride are aluminum industry, steel production, glass 

processing, phosphate fertilizer production, coal processing plants, oil refineries and 

other miscellancous activities. Due to pollution from these industries high 

concentrations of fluoride given  in water sources creates a problem for many of the 

living organisms. Therefore, the need for removal of fluoride from sources of natural 

water and wastewater is ever increasing. 

In parallel with the growing requirement for fluoride control several methods have 

been developed to treat fluoride from drinking water. Presently chemical 

precipitation, coagulation, adsorption, membrane technologies and 

electrocoagulation  methods are commonly used for treatment of fluoride from water. 

Electrocoagulation process is one of the electrochemical methods that has been 

developed for water and wastewater treatment.A variety of  pollutants can be treated 

by the electrocoagulation method. In this context, studies were also carried out for 

fluoride control. Removal of fluoride by electrocoagulation method is realised by 

using aluminum electrodes. These studies produced promising results to satisfy the 

drinking water standarts.  

In this study, experimental studies were conducted for the removal of fluoride by 

electrocoagulation process using aluminum electrodes and with synthetic samples. 

The purpose of the study was to investigate the removal potential of fluoride on the 

electrodes rather than onto the sludge. The study was realised in the pH range 3-6,5 

to avoid sludge formation. 

Flouride removal via accumulaion on the electrode is carried out in the pH range; 

where solubility of aluminum hydroxide near the optimum pH values. In this way, 

solubility of aluminum will be decreased in the water and aluminum hydroxide 

sludge formation will be minimized. 
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For this purpose, electrocoagulation process using aluminum electrodes study is 

aimed to examine the mechanisms and variables determining the optimum treatment 

on fluoride removal performance and to create optimum operating conditions.  

Sodium fluoride was used in this study for the preparation of synthetic fluoride 

samples. Batch type experimental studies have been conducted in order to get 

information about fluoride removal.  

A laboratory scale, monopolar electrocoagulation reactor was designed and 

constructed. Eight monopolar cylindrical electrodes were used as the anode and 

cathode. Surface area of one electrode is 33,59 cm
2
. Electrodes were placed at a 

distance of 5mm. NaCl was used to provide the conductivity. 

NaOH and HCl solutions were used for pH adjustment. Parameters, such as fluoride 

concentration, pH, voltage were monitored along with the treatment time. 

For the analysis of fluoride two methods are suggested by Standard Methods. Ion 

Selective Electrode Method and SPANDS Method. The tests were performed using 

both methods. Ion selective electrode method have been selected as the method of 

measurement due to its accuracy as well as the capability to cope with alumunum 

interferance by the use of TISAB IV solution.  

Polypropylene containers have been used to store the samples during experiments. In 

order to determine the amount of sludge produced as a result of electrocoagulation 

TSS (Total Suspended Solid) analysis were conducted.  

All the experiments were accomplished at room temperature. Solid material analyzes 

were carried out on both slude from electrocoagulation process and accumulated  on 

the electrodes. 

The main parameters of electrolyte concentration, the initial fluoride concentration, 

using a buffer solution, initial  pH andthe current density were evaluated to find out 

their impact on the process and  to define optimum treatment conditions. The results 

of these studies are summerized below: 

The increase in the amount of chloride increases the conductivity as well as the 

formation of pitting corrosion which reduces the passivation. Pasivation occurs due 

to  reaction products formed on the electrode as oxide layer. Corrosion effect starts at 

very low concentrations in chloride. 50, 100, 300 and 500 mg/L Cl
- 
concentrations 

were tried. The incerease in the chloride concentration have not had a significant 

effect on fluoride removal higher chloride concentrations beginning 300 mg/L were 

decreased system performance. Consequently, 50 mg / L chloride concentration was 

found to be suitable for the removal of fluoride. 

The most critical parameter is pH for the electrocoagulation process. At  pH below 4 

due to formation of aluminum fluoride complexes from aluminum ions there is 

practically no free fluoride ions. However, limited removal of fluoride was obtained 

in this pH range. Fluoride removal occured  significantly between pH 4-5. 

The effect of using buffer solution: In order to slow down the changes in pH a buffer 

solution of acetic acid was used to provide a closer examination of the system 

behavior. Acetic acid was used owing to its smaller stability constant with its 

aluminium complex than all of the aluminum fluoride complexes. 600, 1000 mg/L 

acetic acid concentration were tested. 1000 mg/L concentration of acetic acid caused 

interference and 600 mg/L did not reduce the rate of the process. 
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To determine the effect of current density on the performance of the process 1, 3, 5 

and 10 mA/cm
2
 current density experiments were carried out. Fluoride removal 

efficiencies increased with increasing current density. At 10 mA/cm
2
 current density, 

temperature was increased higher than 50 
o
C. So,working at higher current densities 

was not recommended and the range of applicablecurrent density was determined as 

1- 5 mA/cm
2
. 

The effect of initial fluoride concentration was determined using, 5, 10 and 20 mg /L 

initial fluoride concentrations. 10 and 20 mg/L initial concentration experiments 

despite a high level of removal of fluoride indicated that, pH incerasing extending 

the pH range of 3-6,5. Therefore, in this study experiments were carried out with 

5mg/L initial fluoride concentration which was  also meaningful in terms of water 

treatment. 

Removal of aluminum through the process is also important. Due to the health 

effects aluminum  ion has gained importance in recent years. Drinking water 

standarts for aluminum according to European Union Drinking Water Standards is 

0,2 mg/L. Aluminum measurement were also conducted through the 

electocoagulation experiments. The results obtained indicated a little higher 

concentrations than those predicted by the aluminum hydroxide phase diagrams 

which can be attributable to modification of equilibrium conditions by the 

electrocoagulation. Therefore, it is important to monitor aluminum concentrations 

closely in the application of electrocoagulation for fluoride treatment. 

The kinetic analysis of the data was employed to assess the effects of the process 

parameters on the rate of the process. Elctrocoagulation process using aluminum 

electrodes at acidic pH range was found to obey the first order kinetic model. 

Increasing the acetic acid concentration decreased the electrocoagulation process 

reaction rate for the acetic acid concentration used. When chloride concentration is 

increased from  50 to 500 mg/L, at pH 4-5,  reaction rate remained at the same level. 

A similar response was obtained for chloride for the pH range of 2-4.  

For 1 and 5 mA/cm
2
 current densities, reaction rate did not showed a significant 

change between pH 2-4. At pH 4-5 reaction rate increased with increasing current 

density, but this increase was  not excessive. 

With the increased in initial fluoride concentration from 5 mg/L to 20 mg/L, the rate 

of removal of fluoride, firstly increased and then decreased at pH 3-4. Between pH 4-

5 the change of the rate was observed to decrease in a smilar manner to that of  pH 3-

4. 

Solid material analyzes yielded the conclusion that species in the sludge after 

electrocoagulation process are [Al(OH,F)3] complexes. 

The analysis of the material scraped off the electrodes indicated the existence of 

fluoride, verifying the removal on the electrodes. The fluoride was determined for 

both anode and cathode. The relative amount of fluoride was found greated than that  

of cathode which further supported the fluoride removal by electrocoagulation 

process using aluminum electrodes mechanism suggested in this study. 

Economic analysis of the experiments could not be realised due to the use of 

synthetic samples. However, as an indication of the applicability of the process , the 

amount of acid needed for initial pH adjustment  is determined for synthetic samples 

as well as tap waters. 
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Recommendation of mechanism by which fluoride has been accumulated on 

electrode and fluoride has been complexed with alumınum complexes mainly. 
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1.  GĠRĠġ 

1.1 ÇalıĢmanın Anlam ve Önemi 

Çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz etkilere sahip olan florürün içme sularından 

gideriminin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Flor insanlar için vazgeçilmez 

elementlerden biridir. Florür genellikle solunum, gıda ve sıvı alım yoluyla insan 

vücudunda faydalı olmasının yanında zararlı etkiler de gösterebilmektedir. İçme suyu 

için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafınca belirlenen sınır 1,5 mg/L‘dir. Florür 

doğal bir bileşen olarak içme suyu kaynaklarında, çoğunlukla 1-10 mg/L aralığında 

bulunabilmekte ve bunun sonucunda arıtma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Alüminyum 

endüstrisi florür kaynaklarının % 10‘unu oluştururken, çelik üretimi, cam işleme, 

fosfatlı gübre üretimi, kömür işleme tesisleri, yağ rafinerileri diğer kaynakları 

oluşturmaktadır. Bu endüstrilerden kaynaklı kirlenme nedeniyle su kaynaklarında 

florür konsantrasyonunun yüksek olması canlılar için problem oluşturmaktadır. Tüm 

bu nedenlerden florür gideriminin gerek doğal su kaynaklarından gerekse 

atıksulardan arıtımı gitgide daha da önem arz etmektedir. Bu sorunun çözümü için 

yapılan çalışmalar ve uygulamalar, arıtma yöntemleri geliştirme konusunun ne kadar 

önemli olduğunu göstermektedir. Bu konuda yapılan çalışmalardan elde edilen genel 

bilgi son yıllarda pek çok kirleticinin elekrokoagülasyon ile arıtımı çalışmaları 

yapıldığı bilinmektedir. Bu çerçevede florür ile de çalışmalar yürütülmüştür. 

Elektrokoagülasyon ile florür giderimi çoğunlukla alüminyum elektrodlar 

kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalardan iyi sonuçlar alındığı ve florürün 

çoğunlukla içme suyu standartlarına uygun düzeyde arıtılabildiği görülmüş ancak 

optimizasyonu ile ilgili, özellikle çamur oluşumu ile ilgili sorunların ortaya çıktığı 

belirtilmiştir. 

1.2 Amaç ve Kapsam 

Çalışmanın amacı elektrokoagülasyon ile florür gideriminin alüminyum hidroksitin 

optimum pH yakın ancak yaygın uygulamada olduğu şekilde alkali tarafında değil 
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asit tarafında gerçekleştirilmesidir. Bu şekilde, florür giderilirken, hem alüminyum 

çözünürlüğü düşük düzeyde tutulurken florür giderimi asit sahada ağırlıklı olarak 

elektrotlar üzerinde yürüdüğünden alüminyum hidroksit kaynaklı çamur oluşumu 

minimize edilmiş olacaktır.  

Bu amaç çerçevesinde, çalışma kapsamında alüminyum elektrotlar kullanılarak 

elektrokoagülasyon prosesinde florür giderimi sağlayan mekanizmaların incelenmesi 

ve bunlara etki eden değişkenlerin arıtma performanslarına etkileri belirlenerek 

optimum koşulların oluşturulması hedeflenmiştir. Prosesin işletilmesi için bu 

çalışmalar aşağıda belirtilen düzen çerçevesinde ele alınmıştır. 

Birinci bölümde, çalışmanın amaç ve kapsamı kısaca açıklanmıştır. 

İkinci bölümde flor elementinin özellikleri, florür kaynakları, insan sağlığı 

üzerindeki etkileri, içme suyu standartları, alıcı ortam deşarj standartları ile ilgili 

bilgi verilmiştir 

 Üçüncü bölümde florür giderme yöntemleri ile ilgili teoriler anlatılmış ve florürün 

elektrokoagülasyon ile giderimi ile ilgili literatür çalışmaları verilmiştir. 

Dördüncü bölümde deneysel çalışma ile ilgili materyal ve metot açıklanarak, 

alüminyum elektrod kullanılarak florürün asit alanda ortamda giderimi ile ilgili 

deney sonuçları ve bunların değerlendirmeleri verilmiştir. 

Beşinci bölümde teorik ve deneysel çalışma sonuçları birlikte değerlendirilerek 

alüminyum elektrodlar kullanılarak elektrokoagülasyon prosesi ile asit alanda florür 

giderimi esaslarına yönelik sonuçları ve daha ileri çalışmalarla ilgili öneriler 

sunulmuştur. 
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2.  FLOR 

Toprak, atmosfer, su ve canlıların dokularında bulunan flor, halojenler grubunda yer 

almakta ve yer kabuğunda yaklaşık 0,3 g/kg kadar bulunmaktadır. Flor bilinen tüm 

elementlerle florür bileşiklerini oluşturarak tüm organik ve inorganik maddeler ile 

reaksiyon vermektedir (Beyhan, 2003). Çizelge 2.1 ‗de flor‘ un fiziksel ve kimyasal 

özellikleri verilmiştir. 

Çizelge 2.1: Flor elementinin özellikleri (Beyhan, 2003). 

Bulunuş tarihi 1886 

Atom numarası 9 

Atom ağırlığı 18,998 g 

Erime noktası -219,62 ºC 

Kaynama noktası -188,14 ºC 

Yoğunluğu, standart şartlarda 1,696 g/L 

Florür elektronegatifliği en yüksek olan en reaktif ametaldir. Bu özelliklerinden 

dolayı doğada element halinde bulunmamaktadır. Sodyum florür kokusuz, beyaz katı 

veya saydam kristal şeklinde bulunmaktadır. HF ise renksiz gaz veya çok rahatsız 

edici kokusu olan buhar halinde şeklinde bulunur.  

Flor doğada birçok bileşik içinde yer almaktadır, bunların bazılarının yapısı ve 

özellikleri Çizelge 2.2‘de gösterilmiştir. 
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Çizelge 2.2: Flor bileşiklerinin bazıları ve özellikleri (Küçükırmak, 2007). 

Flor bileĢikleri Mol ağırlığı %F içeriği Çözünme durumu 

CaF2 Kalsiyum 

florür (florospar) 

78,08 48,67 Suda pratik olarak 

çözünmez 

CaPO3F Kalsiyum 

florofosfat 

138,06 13,76 Suda az çözünür 

NaBF4 Sodyum 

floroborat 

109,82 69,21 Suda az çözünür 

AlF3 Alüminyum 

florür 

83,98 67,87 Suda az çözünür 

NaF Sodyum florür 42 45,24 Suda çözünür 

2.1 Florür Kaynakları 

Doğal ve antropojenik kaynaklar ile alıcı ortamlara yayılan florür organik ve 

inorganik yapıda bulunmaktadır. Flor serbest halde değil halojenler ve oksihalojenür 

tuzlarını içeren mineraller halinde yeryüzünde bulunmaktadır. Flor iyonu doğada 

florspar (CaF2), kriyolit (Na3AlF6) ve florapatit (Ca10F2(PO4)6) bileşikleri şeklinde 

bulunmaktadır (WHO, 2003).  

Doğada  yer altı sularında ve yüzeysel sularda bulunmakla birlikte konsantrasyonu 

bulunduğu akiferin fiziksel ,kimyasal ve  jeolojik özelliklerine bağlıdır (Emamjomeh 

ve diğ., 2011). Yeryüzünde yüksek florür konsantrasyonuna sahip su kaynakları 

genellikle yüksek dağların eteklerinde ve deniz orijinli tortullara sahip alanlarda 

bulunmaktadır (Emamjomeh ve diğ. ,2009). Ayrıca volkanik aktivitelerden 

kaynaklanan atmosferdeki florür miktarı 1,7x10
6 

ton/yıl olmakla birlikte volkanik 

aktivite olan yerlerdeki su kaynakları da yüksek oranda florür içermektedir (Samuk, 

2011). 

Flor bileşikleri endüstriyel alanda önemli olmakla birlikte genellikle yarı iletken, 

alüminyum, gübre üretiminde ve nükleer uygulamalarda kullanılmaktadır (Sujana, 

1998). Bazı endüstriyel atıksularda ölçülen florür konsantrasyonları Çizelge 2.3‘de 

verilmiştir. Florürün endüstriyel uygulamaları dışında en önemli kaynağı ise iskelet 

sistemindeki sorunları ve diş hastalıklarını önlemek için içme sularına yapılan florür 

ilaveleridir. 
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Çizelge 2.3: Bazı endüstriyel atıksularda florür iyonu konsantrasyonları (Beyhan, 

2003). 

                     F
-  

Konsantrasyonu 

Kaynak  Aralık (mg/L) Ortalama (mg/L) 

Alüminyum eritme cevheri 10-1400 148 

Alüminyum üretimi (Gaz 

yıkama atıksuyu) 

- <1000 

Fosfat cevheri cüruf 

söndürme fırını 

73-270 - 

Fosforik asit üretimi 4000-12000 

30-150 

- 

- 

Hidrojen florür üretimi - 

- 

13 

193 

Cam üretimi: 

   -Televizyon resim tüpü 

   -Akkor ampul soğutma 

    -Preslenmiş ve şişirilmiş 

cam 

 

- 

- 

94-1980 

 

143 

2800 

- 

Alüminyum oksidasyonu 

önleme banyosu 

- 2250 

Çelik alaşımı kireçlenmeyi 

önleme banyosu 

16000-39600 - 

2.2 Florürün Ġnsan Üzerine Etkileri 

İnsan vücudunda florür kemiklerde, dişlerde, tiroid bezinde ve deride eser miktarda 

bulunmaktadır. İnsan için en önemli florür kaynağını su oluşturmaktadır (Hapçıoğlu 

ve diğ., 1992). Bu iyonun insan sağlığına hem olumlu hem de olumsuz etkileri 

görülmektedir (Drouiche ve diğ., 2009). İskelet sistemi ve diş gelişiminde büyük 

öneme sahip olan florürün, özellikle diş çürümelerinin önlenmesi için alınacak 

günlük miktarının 0,1 mg/kg‘ı aşmayacak şekilde olması gerekmektedir 
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(Küçükırmak, 2007).  Sularda bulunan florür konsantrasyonunun 1,5 mg/L‘yi aşması 

dental florozis hastalığına neden olmaktadır (WHO, 2004). 

Florür, inhalasyon, içme suyu ve yiyecek yolu ile organizmaya girmektedir. Havada 

florür partikül ve gaz halinde bulunması ile birlikte inhalasyon ile akciğerlerdeki 

alveollere nüfuz ederek sorunlara neden olmaktadır (WHO, 2000). İçme sularına 

yapılan 1mg/L‘ lik florür ile insanların florür ihtiyacı karşılanmaktadır (WHO, 

2000). Suların kaynatılması ile birlikte florür oranında azalma görülmektedir. 

Yiyeceklerde bulunan florür miktarı 0,01-1 mg/kg arasındadır. Deniz ürünleri ve 

çayda en yüksek oranda florür bulunurken, İngiltere‘de yapılan araştırmada içime 

hazır olan çayda 0,4-2,8 mg/L florür bulunduğu tespit edilmiştir (Küçükırmak, 

2007). 

Florür insan vücudunda 5-10 mg/kg arasında bulunduğunda akut etkilere yol 

açarken, 16 mg/kg konsantrasyonuna yükseldiğinde ise ölüme neden olabilmektedir 

(WHO, 2000). Çizelge 2.4‘te florür konsantrasyonlarının yol açtığı insanlar 

üzerindeki biyolojik etkileri belirtilmiştir.  

Florür insan vücuduna soluma, yiyecek ve içeceklerle birlikte alındığında vücutta 

yayılımı çok hızlı bir şekilde gerçekleşerek dokularda birikmektedir ve idrar, dışkı ve ter 

yolu ile atılmaktadır (WHO, 2000).  

Çizelge 2.4: Florür konsantrasyonları ve biyolojik etkileri (Rao, 2003). 

Florür 

konsantrasyonu, ppm 

Ortam Etki 

0,002-1                    Su Diş çürümelerinde azalma 

>2 Su Dişlerde lekeli mine tabakası 

8 Su %10 Osteoskleroz hastalığı 

50 Yiyecek ve su Tiroid bozuklukları 

100 Yiyecek ve su Büyüme geriliği 

120 Yiyecek ve su Böbrek bozuklukları 
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2.3 Florür Ġçin Ġçme Suyu Standartları 

Dünyada birçok ülke, Dünya Sağlık Örgütün tarafından belirlenen içme suyu 

standartlarını uygulamaktadır. Türkiye‘de içme suyu standartları olarak Türk 

Standartları Enstitüsünün TS 266 içme suyu standartları uygulanmaktadır. İçme suyu 

için belirlenmiş olan standartlar Çizelge 2.5‘ te gösterilmektedir. 

Çizelge 2.5: Florür  için belirlenen içme suyu standartları. 

 
Dünya sağlık örgütü 

(WHO) (1999) 

Türk Standartları Enstitüsü  

(TS 266) (1997) 

  Sınır değer               Maksimum değer 

Florür (mg/L)   1,5    1.0                                      1.5 

ABD Çevre Koruma Kurumu (USEPA) tarafından içme suyu florür standardı 0,7- 

2,4 mg/L olarak belirlenmiştir (İstanbul Su Kalitesi Raporu, 2004).  

2.4 Florür Ġçin Alıcı Ortam DeĢarj Standartları 

Ülkemizde su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını, su 

kalitesinin korunmasına ilişkin planlama esasları ve yasaklarını, atıksuların boşaltım 

ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını, atıksu altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su 

kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarını 

kapsayan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) florür için gerekli standartları 

içermektedir. Kıta içi su kaynaklarının sınıflarına göre kalite kriterleri Çizelge 2.6‘te 

verilmiştir. Buna göre 1. Sınıf suların miktarları daha sınırlı olması ve geri kalan 2., 

3. ve 4. sınıf suların hepsinde florür arıtılmasının ortaya çıktığını söyleyebiliriz.  

Çizelge 2.6: Kıta içi su kaynaklarının sınıflarına göre florür için kalite kriterler 

(SKKY, 2004). 

 1. sınıf 2. sınıf 3. sınıf 4. sınıf 

Florür konsantrasyonu 

(mg/L) 

1,0 1,5 2,0 >2,0 

Yüksek oranda florür içeriğine sahip endüstriyel atıksuların için SKKY (2004)‘nde  

belirtilen alıcı ortam deşarj standartlarına getirilebilmesi için kimyasal çöktürme, 

koagülasyon-flokülasyon, elektrokoagülasyon, adsorpsiyon, membran prosesleri gibi 
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arıtma yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. Çizelge 2.7‘de SKKY‘ne göre 

belirli endüstriler için alıcı ortam deşarj standartları verilmiştir. 

Çizelge 2.7: SKKY‘ne göre florür için alıcı ortam deşarj standartları (SKKY, 2004). 

 Florür konsantrasyonu (mg/L) 

SEKTÖR Anlık Numune 

2 saatlik 

Kompozit numune 

24 saatlik 

Cam Sanayi Atıksularının Alıcı Ortama Deşarj Standartı - 30 

Azot ve Diğer Nütrientleri İçeren Kompoze Gübre Üretimi - 15 

Fosforik Asit ve/veya Fosfatlı Kayadan Fosfatlı Gübre 

Üretimi 

- 15 

Metal Sanayii (Genelde Metal Hazırlama ve İşleme) 50 30 

Metal Sanayii (Galvanizleme) 50 - 

Metal Sanayii (Dağlama İşlemi) 20 - 

Metal Sanayii (Elektrolitik Kaplama, Elektroliz Usulüyle 

Kaplama) 

50 - 

Metal Sanayii (Sıcak Galvanizleme Çinko Kaplama) 

Tesisleri 

50 - 

Metal Sanayii (İletken Plaka İmalatı) 50 - 

Metal Sanayii (Sırlama, Emayeleme, Mineleme Tesisleri) 50 - 

Metal Sanayii (Metal Taşlama ve Zımparalama Tesisleri) 30 - 

Metal Sanayii (Alüminyum Oksit ve Alüminyum İzabesi) 50 30 

Taşıt Fabrikaları (Otomobil, Kamyon, Traktör, Minibüs,  

Bisiklet, Motosiklet ve Benzeri Taşıt Aracı Üreten 

Fabrikalar) 

5 - 

Karışık Endüstriyel Atık Suların Alıcı Ortama Deşarj  

Standartları, Küçük Ve Büyük Organize Sanayi Bölgeleri 

Ve Sektör Belirlemesi Yapılamayan Diğer Sanayiler 

15 - 

Katı Artık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri 15 - 
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3. FLORÜR GĠDERME YÖNTEMLERĠ 

Günümüzde teknolojinin sürekli gelişmesi ile birlikte kalitesi ne olursa olsun su 

kaynaklarının içilebilir suya dönüştürülmesi ve oluşan atıksuların tekrar kullanılabilir 

kaliteye düşürülebilmesi mümkündür. Doğal ve antropojenik kaynaklar yolu ile 

ortaya çıkan organik ve inorganik yapıda bulunabilen florürün daha önceki bölümde 

belirtildiği olumlu ve olumsuz etkileri bulunmaktadır. Deflorizasyon işleminde TS 

266 ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirtilmiş olan 1,5 mg/L florür 

konsantrasyonuna ulaşılabilmesi için araştırmacılar tarafından çeşitli yöntemler 

geliştirilmiştir. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanları aşağıdaki gibidir; 

 kimyasal çöktürme, 

 adsorpsiyon, 

 koagülasyon-flokülasyon 

 iyon değiştirme, 

 membran prosesleri 

 elektrokimyasal metotlar. 

Atıksulardan florür giderimi genel olarak adsorpsiyon ve kimyasal çöktürme ile 

yapılmaktadır. Yüksek konsantrasyonda florür içeren su ve atıksuların arıtılmasında 

genellikle kalsiyum tuzları ile çöktürme yöntemi uygulanmaktadır. Burada, kalsiyum 

iyonu florür iyonu ile aşağıda belirtilen reaksiyonu gerçekleştirerek çözünürlüğü az 

olan florürün çöktürerek ortamdan uzaklaştırmaktadır. 

Ca(OH)2 + 2F
-
 → CaF2(k) +2OH

-                              
                    (3.1) 

Bir arayüzey tabakasında bir ya da daha çok bileşenin zenginleştirilmesi ile 

gerçekleşen adsorpsiyon, yüksek florür içerikli suların arıtımında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. En büyük avantajı, doğal ve sentetik adsorbanların kullanılması ile 

birlikte yöntemin birçok uygulama alanına sahip olması ve yeni alanlar için 

kullanımının her geçen gün artmasıdır. Dezavantajları ise belirli bir pH aralığında 

çalışılması gerektiği, 4- 5 ayda bir rejenerasyona ihtiyaç duyması ve ön arıtma 
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gerektirmesidir. Aktif karbon, zeolit, bentonit, perlit, aktif alümina, ağırtma 

toprakları, aktif magnezyum oksit gibi adsorbanlar florür gideriminde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca son yıllarda doğal ve sentetik adsorbanların geliştirilmesi 

konusunda birçok çalışma yapılmaktadır (Beyhan, 2003 ; Huang ve diğ., 2007; 

Bahena ve diğ., 2002). 

Yu ve diğ. (2013) yürüttükleri çalışmada hibridizasyon (hibritleşme) metodu ile 

ürettikleri selüloz@hidroksiapatit nano kompozitini florür gideriminde adsorban 

olarak kullanmışlardır. Çalışmada, 76,257 m
2
/g yüzey alanına sahip olan selüloz@ 

hidroksiapatit kullanılarak başlangıç 10mg/L florür derişimive adsorban dozunun 3 

g/L olması durumunda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen florür 

standartlarına ulaşıldığı belirtilmiştir. 

Kömüre alüminyum ve demir oksitler emdirilerek yapılan bir çalışmada adsorpsiyon 

yöntemi ile florür gideriminde en önemli etkenin adsorbanların üretilmesi sırasındaki 

karbonizasyon işleminin sıcaklığı olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada, 10mg/L 

başlangıç florür konsatrasyonu ve nötral pH‘ta 24 saatlik sürede %92 giderim elde 

edilmiştir (Tchomgui-Kamga, 2010). 

Adsorban olarak aktif alümina kullanılan bir çalışmada maksimum florür giderme 

veriminin pH 5-6 aralığında gerçekleştiğini ve diğer pH‘larda giderim veriminde 

azalma olduğunu rapor edilmiştir. Bu çalışmada, adsorpsiyon uygulamalarında %90 

giderim elde edilmiştir (Meenakshi, 2006). 

Fiziksel ve kimyasal giderim yöntemlerini kapsayan koagülasyon-flokülasyon 

prosesinde askıda ve kolloid formdaki kirleticilerin giderilmesi amaçlanmaktadır. 

Arıtma uygulamalarında yaygın olarak alüminyum sülfat ve kireç kullanılırken, 

koagülan yardımcısı olarak genellikle polielektrot kullanılmaktadır. Koagülan olarak 

kireç ve kalsiyum tuzlarının birlikte kullanılması ile 10-15 mg/ L başlangıç florür 

konsantrasyonlarına sahip suların deflorizasyonunun gerçekleştirilebilmektedir 

(Emamjomeh ve Sivakumar, 2009). 

Nalgonda tekniğinde alüminyum sülfat ile birlikte kireç kullanılması durumunda 

yüksek florür giderimlerine ulaşılmaktadır. Bu yöntemin kısıtlayıcı yönleri ise 

koagülant olarak alum kullanıldığında sülfat ve alüminyum için belirlenen deşarj 

standartlarının üzerinde değerler elde edilmesidir (Meenakshi, 2006).  
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Alüminyum tuzlarının kullanılması durumunda büyük hacimlerde çamur 

oluşmaktadır. Oluşan çamurun içerdiği metal hidroksitlerin tehlikeli atık grubunda 

yer alması çamurun ilave arıtımını gerektirmektedir (Emamjomeh ve Sivakumar, 

2009). 

Suda bulunan istenmeyen anyon ve katyonların gideriminde kullanılmakta olan iyon 

değiştirme metoduda kullanılmaktadır. Kullanılan reçinenin fonksiyonel gruplarının 

sayısı ve rejenerantın miktarı iyon değişimi maliyet ve performansını etkilemektedir. 

İyon değiştirme prosesi ile % 90-95 arası deflorizasyon sağlanırken, reçinenin 

rejenasyonunda problem yaşanması ve pahalı bir sistem olması gibi kısıtlar  söz 

konusudur (Nagendra ve diğ.,2003). 

Membran teknolojileri ise iki fazlı sistemde maddelerin seçici olarak taşınması 

prensibine dayanmaktadır. Bu taşınım konsantrasyon farkı, basınç farkı, elektriksel 

potansiyel farkı, gibi itici güçler yardımı ile gerçekleşmektedir.  

Membran süreçleri ters ozmos (RO), elektrodiyaliz (ED), mikrofiltrasyon (MF), 

ultrafiltrasyon (UF), nanofiltrasyon (NF) ve pervaporasyondur. Deflorizasyon 

uygulamalarında yaygın olarak ters ozmos, diyaliz ,nano filtrasyon ve elektrodiyaliz 

kullanılmaktadır. Ters ozmos ile florür gideriminde %98‘e varan giderim verimi elde 

edilebilmektedir. 30mg/L ve üstü florür  derişimine ait yeraltı sularının, ortama 

sodyum klorür ilavesi ile gerçekleşen ve ters akım (counter flow) ile yapılan donan 

diyalizi uygulamasında florür konsantasyonu 1,5 mg/L‘nin altına indirilmiştir 

(Mohapatravediğ.,2009).

3.1 Elektrokoagülasyon 

İleri atıksu arıtım uygulamaları arasında yer alan elektrokimyasal yöntemler, 

günümüzde su ve atıksu arıtımında sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. 

Elektrokimyasal yöntemler aşağıda verilmiştir; 

 elektrokoagülasyon,  

 elektroflotasyon,, 

 elektrooksidasyon. 

Elektrooksidasyon ve elektroflotasyon metotlarında çözünmeyen elektrotlar 

kullanılırken, elektrokoagülasyon prosesinde ise çözünebilen elektrotlar 
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kullanılmaktadır. Elektrokoagülasyon uygulamalarında yaygın olarak demir ve 

alüminyum elektrotlar kullanılmaktadır. Basit ve etkili bir arıtma yöntemi olan 

elektrokoagülasyon son yıllarda su ve atıksu arıtımında çoğu organik ve inorganik 

kirleticilerin gideriminde kullanılmaktadır(Mollah ve diğ.,2001). Elektrokoagülasyon 

uygulamasında çözünen elektrotlardan metal iyonu üretimi ile birlikte anotta 

oksidasyon reaksiyonu ile metal hidroksit flokları oluşurken, katotta ise hidrojen gazı 

ortaya çıkmaktadır. Oluşan reaksiyonlar aşağıdaki gibidir; 

Anotta: 

M(k) → M(ç)
n+

 + ne
−
                                         (3.2) 

Katotta: 

2H2O(s) + 2e
−
 → H2(g) + 2OH

−
                                  (3.3) 

Holt ve diğ. (2005), çalışmalarında su ve atıksuyun arıtımında elektokoagülasyon 

kullanılması durumunda oksidasyon, flotasyon ve koagülasyon proseslerinin birbiri 

ile etkileşimde olduğunu ifade etmektedirler. Bu proseste kirleticiler, elektolitik 

oksidasyon sırasında çözünen elektrot ile koagülan oluşumu, kirleticilerin 

stabilitesinin nötralizasyonu ile birlikte iyonların farklı elektrik yüklü parçacıklarla 

birleşerek (koagüle olarak) çökelti oluşturmaktadır. Katotta oluşan hidrojen 

kabarcıkları ile koagüle olmuş parçacıklar flotasyon ile giderilir. Elektrokoagülasyon 

ile giderim mekanizması Şekil 3.1‘de gösterilmiştir. Elektrokoagülasyon 

sistemlerinin diğer arıtma yöntemlerine kıyasla kimyasal madde kullanılmaması ve 

az çamur oluşumu gibi üstünlükleri vardır. 
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ġekil 3.1: Elektrokoagülasyon prosesindeki giderim mekanizması  

                (Mollah ve diğ., 2004). 

3.1.1 Elektrokoagülasyonun uygulama alanları 

Elektrokoagülasyon prosesi su ve atık suda bulunabilen ağır metal, askıda katı ve 

kolloid madde, yağ ve gres, kompleks organikler v.b. gideriminde son yıllarda etkili 

bir biçimde kullanılmaktadır. Uygulama alanları, yeraltı suyu temizlenmesi, evsel 

atıksu arıtımı, içme suyu arıtımı ve gıda, tekstil, alüminyum, plastik, otomobil 

üretimi, membran filtrasyonu öncesi ön arıtım, petrokimyasal ve gaz rafinerilerinden 

oluşan atıksuların arıtımıdır (Mollah ve diğ, 2004; Verressina ve diğ., 2001). 

3.1.2 Elektrokoagülasyon yönteminin avantajları ve dezavantajları 

Elektrokoagülasyon prosesinin diğer kimyasal arıtma yöntemlerine kıyasla 

avantajları aşağıda belirtilmiştir. 

 basit ve uygulanabilir bir sistem olmakla birlikte fazla yer kaplamamaktadır. 

 endüstriyel uygulamada elektrokoagülasyon uygulamasından sonra arıtılmış 

olan suyun kalitesi yüksek olduğundan dolayı tekrar kullanılabilir. 
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 diğer sistemlere nazaran daha düşük miktarlarda çamur oluşturur. 

 işletme ve bakım maliyetleri daha düşüktür. 

 bekletme süreleri kısadır 

 kimyasal madde ilavesi gerektirmediğinden, ikincil kirleticilerin oluşumu 

gözlenmez. 

 arıtılmış su temiz, renksiz ve kokusuzdur. 

Diğer  arıtma sistemlerine göre dezavantajları ise; 

 iletkenliği düşük olan atıksularda ilave olarak elektrolit kullanımını 

gerektirmektedir. 

 elektrotlardan çözülen metal iyonları deşarj standartlarının üstünde 

olabilmektedir. 

 elektrotların belli aralıklarla değiştirilmesi gerektirmektedir. 

 elektrik maliyetlerinin yüksek olduğu bölgelerde işletme maliyetleri 

artmaktadır. 

 bazı durumlarda elektrodlar su geçirmez oksit tabakası ile kaplanarak, 

elektrokoagülasyon performansını olumsuz yönde etkilemektedir (Chen 

,2004; Mollah ve diğ., 2001; Veressina ve diğ. 2001).  

3.1.3 Elektrokoagülasyon prosesini etkileyen faktörler 

Elektrokoagülasyon prosesinin optimizasyonunda, elektrot malzemenin cinsi, 

elektrotlar arası mesafe, elektrotların yerleşimi, akım yoğunluğu, elektrolit cinsi, 

iletkenlik, pH, yabancı iyonların bulunması, sıcaklık, elektrokoagülasyon süresi, 

kirleticilerin başlangıç konsantrasyonu parametrelerinin göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. 

Elektrokoagülasyon uygulamalarında verimi etkileyen parametrelerden biri elektrot 

cinsidir. Elektrot malzemesi uygulama sırasında elektriksel olarak çözünerek 

koagülan oluşturmaktadır. Malzemelerin seçiminde maliyet ve oksidasyon 

potansiyeli göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Elektrokoagülasyon 

prosesinde  genel olarak demir ve alüminyum elektrotları anot olarak yine bu 

elektrodlar veya paslanmaz çelik ise katot olarak kullanılmaktadır (Zhao ve diğ., 

2011). Atıksu arıtımında alüminyum yüksek koagülasyon veriminden dolayı tek 

başına ya da çeşitli elektrotlarla birlikte kullanılmaktadır. Ca
2+

 ve Mg
2+ 

iyonlarını 
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içeren atıksularda katot olarak paslanmaz çelik kullanılması önerilmektedir (Chen, 

2004). 

Elektrodlar arası mesafenin belirli oranda arttırılması proses verimini arttırmaktadır. 

Mesafenin daha da fazla artması ile üretilen iyonların hareketini yavaşlatmasından 

dolayı yumak oluşumunda azalma görülmektedir. Literatürde genellikle elektrodlar 

arası mesafe 3-5 mm arasında seçilmektedir (Hu ve diğ., 2003; Shen ve diğ, 2003) 

Elektrotların reaktör içerisinde monopolar veya bipolar olarak bağlanması verimi 

önemli ölçüde etkilemektedir. Monopolar ve bipolar elektrot seri ya da paralel olarak 

bağlandığında giderim veriminde farklılıklar görülmektedir. Seri bağlı sitemlerde, 

paralel bağlı sistemlere göre daha yüksek bir potansiyel farkı uygulamak 

gerekmektedir. Elektrotların paralel çift kutuplu bağlanması durumunda, bir güç 

kaynağına bağlı monopolar anot ve katot elektrodlar arasına akım bağlantısı olmayan 

çözünen anot malzemesinden elektrotlar yerleştirilmektedir. Elektrik akımı 

uygulandığında bağımsız anot elektrodların bir yüzü anot diğer yüzü katot gibi 

davranmaktadır (Mollah ve diğ., 2004). 

Akım yoğunluğunun artması ile birlikte elektrotlardan çözünen metal iyonlarının 

konsantrasyonunda artış görülmektedir. Elektrotların uzun süre kullanılması için 

akım yoğunluğunun 2,0-2,5 mA/cm
2
 aralığında seçilmesi ve debi,  pH ve sıcaklık 

gibi parametrelerin dikkate alınması gerekmektedir (Chen,2004). Akım 

yoğunluğunun artması ile birlikte elektrokoagülasyon uygulamalarında alıkonma 

süresi kısalmaktadır (Mollah, 2001). 

Elektrolit cinsi olarak düşük maliyetli, yüksek iletkenlik ve çözünürlüğe sahip olan 

malzemeler kullanılması gerekmektedir. E.K.  uygulamalarında yaygın olarak NaCl 

kullanılmaktadır (Kim ve diğ., 2002).  NaCl kullanımının ayrıca pasivasyon ile 

oluşan oyuk korozyonunu artırdığı belirtilmektedir. (Yang ve Dluhy, 2002). 

E.K. uygulamalarında en kritik parametre ise pH‘tır. pH metal komplekslerinin 

oluşumunu doğrudan etkilemektedir. Çok düşük ve yüksek pH‘ larda metal hidroksit 

çözünürlükleri etkileyerek değişen miktarlarda koagülan oluşumu dolayısıyla 

giderim verimi de değişecektir. 

Alüminyum elektrot kullanılması durumunda sıcaklık ile akım veriminde de artış 

görülmektedir. Sıcaklığın daha da fazla artması ile birlikte akım verimi düşmektedir. 

Alüminyum elektrotlar için 60
o
C‘de akım veriminde azalma gözlenmektedir. 

Sıcaklık çok yüksek olduğunda elektrotlar üzerinde birikme eğilimi fazla olan 
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yumaklar oluşarak gözenekli yapıya sahip olan alüminyum hidroksit oluşumu 

gözlenmektedir (Chen, 2004).  

3.1.4 Elektrokoagülasyon prosesi ile florür giderim mekanizmasının incelenmesi 

Elektrokoagülasyon uygulamalarında alüminyum kullanılması durumunda 

gerçekleşen reaksiyonlar; 

Anotta: 

Al→Al
3+

 + 3e
-  

                                                (3.4) 

Katotta: 

2H2O+2e
-
→ H2(g)+2OH

-                                                                
(3.5) 

şeklinde gerçekleşmektedir (Emamjomeh ve diğ., 2011). 

Alüminyumun anotta çözünerek oksidasyona uğraması sonucu çeşitli alüminyum 

hidrokso kompleksleri oluşmaktadır.  

Elektrokoagülasyon prosesinde florür giderme mekanizmaları aşağıdaki gibidir 

(Emamjomeh ve diğ., 2011). 

nAl(ç)
3+

 + (3n-m) OH
-
(ç) + mF

-
(ç)→AlnFm(OH)3n-m(k)                      (3.6) 

Aln(OH)3n(s) + mF
-
(ç) →AlnFm(OH)(3n-m)(s) + mOH

-
(ç)                       (3.7) 

Yüksek pH‘ta ise hidroksil konsantrasyonunun artması ile  

AlnFm(OH)(3n-m) + mOH
-
↔Aln(OH)3n+mF

-
                       (3.8) 

reaksiyonu florürün tekrar açığa çıkmasına ve proses veriminin düşmesine neden 

olmaktadır. 

Reaksiyonlar sırasında oluşabilecek alüminyum kompleksleri ise Al2(OH)2
4+

,
 

Al3(OH)4
5+

, Al6(OH)15
3+

, Al7(OH)17
4+

, Al8(OH)20
4+

, Al13O4(OH)24
7+

, Al13(OH)34
5+

‘ 

dir (Behbahani ve diğ., 2011). 

Katyonik hidroliz ürünü olan OH
-
 çözeltide alüminyum ile reaksiyona girerek 

Al(OH)3 yumaklarını oluşturmaktadır. Oluşan gözenekli alüminyum hidroksit katı 

maddesinin yukarıda verilen reaksiyonlar çerçevesinde yüksek florür adsorplama 

kapasitesi olduğu bilinmektedir (Behbahani ve diğ., 2011). 
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ġekil 3.2: Sulu ortamda oluşan alüminyum dengesi. 

Şekil 3.2‘den görüldüğü üzere Alüminyumun çözünürlüğü, pH 5,5-6,0 aralığında en 

az seviyededir. 

Alüminyum (Al
+3

) ve OH¯ iyonları arasında meydana gelen ana reaksiyonlar 

aşağıdaki gibidir; 

Al
+3

 + OH
¯
 ↔ Al(OH)

2+
 ; [pH < 4]                                (3.9) 

    Al(OH)
2+

 + OH¯ ↔ Al(OH)2
+
 ; [pH = 4.5-6.5]                      (3.10) 

    Al(OH)2 
+
 + OH¯ ↔ Al(OH)3(k) ; [pH = 4.5-6.5]                      (3.11) 

Al(OH)3 + OH¯ ↔ Al(OH)4
¯
 ; [pH > 6.5]                          (3.12) 

Ortamın pH‘ına bağlı olarak ortamda AlF6
3- 

kompleksi
 
 bulunması

 
 durumunda florür 

aşağıda belirtilen reaksiyonlar sonucunda kriyolit (Na3AlF6) katısına 

dönüşebilmektedir (Emamjomeh ve diğ, 2011). 

Al
3+

 + 6F
−
→AlF6

3−
                                          (3.13) 

AlF6
3−

 + 3Na
4
→Na3AlF6(k)                                       (3.14) 
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3.2 Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Florür Giderimi Uygulamaları 

Emamjomeh ve diğerleri (2011) monopolar alüminyum elektrodları kullanılarak 

sentetik numune ile kesikli sistemde florür giderimini mekanizmasının açıklanmasını 

amaçlayan çalışmalarında, boyutları 250×100×3 mm ve elekltrod aralığı 5mm olan 5 

adet elektrod kullanılmıştır. Başlangıç florür konsantrasyonu 10-25 mg/L ve proses 

sonucunda pH değeri 5-8 değerleri arasında olacak şekilde başlangıç pH‘ı seçilmiştir. 

Florür giderim mekanizması çözeltide oluşan kompleksler ve kurutulmuş çamurda 

yapılan karakterizasyonuna dayandırılmıştır. Kurutulmuş çamurda gözlenen 

Al(OH)3−xFx oluşumunun florür giderimin ana mekanizması olduğu ve çözeltide 

1×10
−5

 M ( 0,19 mg/L) F
-
 bulunduğunda Al(OH)3 katısının çökelmeden önce 

florürün AlF2+, AlF2
+
, AlF3, ve AlF4

-
 kompleksleri şeklinde bulunduğu belirtilmiştir. 

MINEQL+ yazılımı ile yapılan çalışmada Al(OH)3 katısının pH 5-8 aralığında 

oluştuğu ve pH 5-6 aralığında Al(OH) 2+ ve Al(OH)2
+
 hidroliz ürünlerinin baskın 

olduğu ve pH 9 üzerinde Al(OH)4
−
 oluştuğu rapor edilmiştir. Elektrokoagülasyon 

prosesi sonucunda pH değeri 6-8 olan deneylerde çökelmiş ve elekrod yüzeyi 

üzerindeki çamur tabakasının XRD analizleri sonucunda [Al(OH,F)3] kompleksini 

içerdiği belirlenmiştir. pH 5-8 aralığında florür gideriminin katı fazda hem 

adsorpsiyon hem de kriyolit oluşumu ile gerçekleştiği görülmüştür. Arıtma 

prosesinin ilk aşamalarında kriyolitin oluştuğu ve florür gideriminin düşük olduğu 

sonucuna varılmıştır. Alüminyum yumakları ile florür gideriminin pH 6-8 arasında 

optimum olduğu bulunmuştur.   

Drouiche ve diğerleri (2009) alüminyum elektrot kullanarak sentetik numuneler 

üzerinden florür giderilmesi ve oluşan ürünlerin karakterize edilmesini amaçlayan 

çalışmalarında, elektrokoagülasyon prosesi üzerinde elektroliz süresi, uygulanan 

potansiyel ile elektrolit konsantrasyonlarının etkisini ve çamur karakterini 

incelenmiştir. Uygulanan potansiyel aralığı 10-30V, elektrolit konsantrasyonu 0-100 

mg/L sodyum klorür olarak seçilmiştir.  Bipolar modda 114 mm uzunluğunda 

ve140mm genişliğinde aktif yüzey alanı 80 cm
2
 olan 3 adet alüminyum elektrot 

kullanılmıştır. Çamur analizleri ise PXRD, SEM, X-rays (EDAX), FT-IR 

kullanılarak yapılmıştır. Florür ölçümleri iyon seçici elektrot metodu ile TISAB II 

kullanılarak yapılan çalışmada, 20mg/L F
-
 başlangıç konsantrasyonu, 20V potansiyel 

ve 100 mg/L elektrolit konsantrasyonunda elektroliz süresi 5 dakikadan 80 dakikaya 

yükseltildiğinde florür konsantrasyonu 18,9‘dan 8,3 mg/L‘ye düşmüştür. 10, 20, 30V 
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potansiyel uygulanarak yapılan çalışmada uygulanan potansiyel artııkça florür 

giderim veriminin arttığı 0, 50, 100 mg/L NaCl konsantrasyonlarında çalışıldığında 

elektrolit konsantrasyonun artmasının florür giderimini artırdığı sonucuna varılmıştır. 

 

ġekil 3.3 : Elektrokoagülasyon prosesi oluşan çamurda yapılan XRD analizi sonucu 

(A: kriyolit, B: sodyum alüminyum florür) (Drouiche ve diğ., 2009). 

Şekil 3.3‘te gösterildiği gibi çamur numuneleri üzerinde yapılan karakterizasyon 

çalışmalarında ise XRD analizleri sonucunda oluşan pikler kriyolit (Na3AlF6),  

sodyum alüminyum florür (Na5Al3F14) oluşumunu göstermektedir. 

FT-IR analizlerinde ise çamurun kimyasal yapısının amorf yapıda olan Al(OH)3/ 

[AlO(OH)] olduğunu, SEM fotoğrafları ise yüzeyin amorf ve mikrometre boyutunda 

parçacıklardan oluştuğunu göstermiştir. Elementel analizinin belirlendiği X-ışınları  

(EDAX) sonuçları elektrokoagülasyon sonucu oluşan çamurda oksijen, florür, 

alüminyum ve sodyumun Şekil 3.4‘de gösterilen enerji dağılımı ile bulunduğunu 

açıklamıştır. 

 
ġekil 3.4: Elektrokoagülasyon prosesi sonucu oluşan çamurun X-rays (EDAX) ile 

yapılan elemental analizi sonuçları (Drouiche ve diğerleri, 2009). 
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Emamjomeh ve diğerleri (2009) sürekli sistemde florür giderimini ve oluşan 

çamurun karakterizasyonunu araştıran çalışmalarında monopolar alüminyum 

elektrotlar kullanarak işletme parametreleri olan akım yoğunluğu 12,5-50 A/m
2
, 

başlangıç pH değeri 4-8, başlangıç florür konsantrasyonu 5-25 mg/L, akış hızı 150–

400 mL/dak‘nın etkilerini araştırmışlardır. Elektrolit olarak NaCl kullanılan sentetik 

numunelerde florür gideriminde 10mg/L florür konsantrasyonunda, 150 mL/dak. akış 

hızında 12,5 A/m
2 

akım yoğunluğunda %89 ve 50 A/m
 2

 akım yoğunluğunda ise %99 

verimleri elde edilmiştir.  Toplam alüminyum miktarının artan akım yoğunluğu ile 

birlikte artış gösterdiğini belirlenmiştir. Çıkış alüminyum konsantrasyonlarının Al/F 

oranı 13-17,5 arasında olduğunda alüminyum konsantrasyonunun 0,2 mg/L‘nin 

altında olduğunu tespit edilmiştir. 

Akım yoğunluğu 50 A/m
2
, giriş florür konsantrasyonu 25 mg/L olduğu sistemde akış 

hızı 150 mL/dak‘dan  400 mL/dak‘ ya çıkarıldığında çıkış florür konsantrasyonu 

0,5mg/L‘den 5,9 mg/L‘ye yükselmiştir. Çıkış pH‘ının 6-8 arasında olduğu 

sistemlerde maksimum giderim verimine ulaşıldığı sistemde Al(OH)3 floklarının 

pH‘a duyarlı olduğunu ve bu flokların F
-
 iyonu adsorplama kapasitelerinin yüksek 

olduğunu belirtmişlerdir. Şekil 3.5‘te gösterilen çıkış pH‘ı 6-8 arasında olan ve 

elektroliz süresi 8saat olan sürekli sitemde oluşan çamurun XRD analizi sonucunda 

AlnFm(OH)3n_m komplekslerinin oluşumu ve florür gideriminin ana mekanizması bu 

komplekslerin oluşumu olduğu ifade edilmiştir.  

 

ġekil 3.5 : XRD analizi ile belirlenen elektrokoagülasyon uygulaması sonucu oluşan 

çamurun bileşimi ((Co=15 mg  F
-
 ,i = 25 A/m

2
, Q =200 mL/dak., pHson = 

8, Ec= 50 mS/m) (Emamjomeh  ve diğerleri, 2009).  
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Endüstriyel atıksulardan elektrokoagülasyon yöntemi ile florür gideriminin 

araştırıldığı bir başka çalışmada 55 mm ×100 mm ×3 mm boyutunda aktif yüzey 

alanı 50 cm
2
 ve elektrotlar arası açıklığı 4mm olan 3 adet bipolar alüminyum elektrot 

kullanılmıştır. İyon seçici elektrot kullanılarak yapılan florür ölçümlerinde TISAB II 

kullanılmıştır.  NaF ilavesi ile hazırlanan sentetik numuneye, anot üzerinde 

alüminyum oksit tabakasının oluşturabileceği pasivasyon probleminin önüne 

geçilebilmesi için 2,5-8,5 M sodyum klorür kullanılmıştır. Başlangıç 15mg/L florür 

konsantrasyonu ve akım yoğunluğu 4,97 Faraday/m
3
 olduğunda ve Al(OH)3 

oluşumunun pH 5-7 arasında gerçekleşmesi halinde pH 6‘da yürütülen deneylerde 

çıkış florür konsantrasyonunun 2mg/L‘nin altına düştüğü ölçülmüştür.  

Elektrokoagülasyon prosesinde alüminyum iyonlarının uygulanan elektriksel yük 

miktarı ile artığı görüşmüştür. Çamur karakterizasyonu çalışmalarında X-ışınları 

fotoelektron spektroskopisi (XPS) ve TOF-ikincil iyon kütle spektrometresi (ToF-

SIMS)  kullanılmıştır. XPS analizi sonuçlarına göre başlangıç florür konsantrasyonu 

15 mg/L olan numunenin kurutulmuş çözelti içerinde bulunan çamurun yüzey 

bileşimi % 5,01 C, %61,11 O, %4,4 F, %2,64 Na, %25,41 Al, %1,2 Cl olarak 

bulunmuş ve başlangıç florür konsantrasyonu arttığında çamurdaki florür 

konsantrasyonun da arttığı görülmüştür. Yapılan karakterizasyon sonuçlarına göre 

deflorizasyon prosesinin bir kimyasal adsorpsiyon prosesi olduğunu ve F
-
 ve OH 

iyonlarının yer değişitirerek Aln(OH)3n yumakları ile gerçekleştiği belirtilmektedir 

(Shen ve diğ. 2003).  

Elektrokoagülasyon ile florür giderim mekanizması ile ilgili Hu ve diğ. (2005) 

tarafından 7 adet alüminyum elektrod kullanılarak bipolar kesikli reaktörde 

gerçekleştirilen araştırmada akım 0,4 A olarak sabitlenmiştir. Elektrotlar arası mesafe 

1cm, başlangıç florür konsantrasyonu ise 25mg/L olarak belirlenmiştir. Yapılan 

çalışmada hidroksil ve florür iyonlarının Al
3+

 iyonununa molar oranlarının (ϒoH, ϒF)  

etkileri araştırılmıştır. 

ϒoH=[OH
-
]/[Al

3+
] = ([OH

-
]o- [OH

-
]EK- [H

+
] o)/ [Al

3+
]T                  (3.15) 

ϒF=[F
-
]/[Al

3+
]                                               (3.16) 

ϒoH + ϒF = ϒoH+F                                                                     (3.17) 

olarak ifade edilmiştir. 
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Elektrokoagülasyon uygulamasında pH değerini kontrolü yerine ϒoH+F kontrolünün 

yapılmasının daha etkili olduğunu belirtmişlerdir. Başlangıç alkalinitesinin sıfır ve 

başlangıç asiditesinin başlangıç florür konsantrasyonuna eşit olması durumunda 

ϒoH+F parametresinin alüminyum miktarından bağımsız olduğunu belirtmişlerdir. 

Maksimum florür giderimini ϒoH+F değeri 3 olduğunda elde etmişlerdir. 

Çelik endüstrisi florür içerikli endüstüriyel atıksularının elektrokoagülasyon yöntemi 

ile arıtılmasının incelendiği bir çalışmada işletme koşulları olarak sıcaklık, pH, 

hidrolik kalış süresi, alüminyum elektrotlarının sayısının florür giderimine etkisi 

araştırılmıştır. Yıkama proseslerinden kaynaklanan 5mg/L florür konsantrasyonu ve 

pH‘ 7 olan atıksu, aktif yüzey alanı 150 cm
2
 2 adet alüminyum elektrod kullanılarak 

elektrokoagülasyon prosesi yürütülmüştür. Çelik endüstrisi atık suyunun karakteri 

Çizelge 3.1‘de verilmiştir 

Çizelge 3.1 Mobarake çelik kompleksi arıtılmış endüstüriyel atıksu karakterizasyonu 

(Khatibikamal ve diğ. 2010) 

Parametre        F
−
      Cl

− 
      SO4

2-
    Na

+
 K

+
 Mg

2+
  BOD COD 

Konsantrasyon  

(mg/L)  

5 219.6 180 135.4 4.9 16.6  8.5 35 

Florür ölçümleri SPANDS metodu ile yapılan çalışmada 30 V akım uygulandığında 

5 dakikalık hidrolik kalış süresinde florür giderimi %90‘a ulaşmıştır. Hidrolik kalış 

süresinin artması ile birlikte florür giderim veriminin arttığı belirtilmiştir. Anot ve 

katot arasına yerleştirilen ilave alüminyum plakalarının florür gideriminde 

başlangıçta çok etkisi olmadığını fakat plaka sayısı arttıkça florür gideriminin artış 

gösterdiğini belirtilmiştir. Buna ek olarak pH değerinin ilk 10 dakikada 6,91‘den 

4,6‘ya düştüğü ve 40 dakika sonra 9,5‘a yükseldiği görülmüştür. pH‘taki düşüşün 

Al(OH)3 oluşumu sırasındaki H
+
 iyonlarından kaynaklandığı rapor edilmiştir. 

Bunların dışında voltajın artması ile birlikte florür gideriminde artış gözlendiği 

bildirilmiştir. Kinetik analizi sonucu, adsorpsiyon prosesinin ikinci dereceden 

kinetiğe uyduğunu görülmüştür.  (Khatibikamal ve diğ. 2010). 

Hu ve diğerleri (2003) suda bulunan diğer iyonların elektrokoagülasyon sürecine 

etkisini araştırmışlardır. SO4
2-

, Cl
-
, NO3

- 
 iyonların etkisini inceleyen çalışmada 3 

farklı atıksu numunesi hazırlanarak aynı koşullarda alüminyum elektrotlar 

kullanılarak elektrokoagülasyon süreci incelenmiştir. Suda bulunan yabancı iyonların 
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Al
3+

 iyonuna olan ilgisi nedeniyle alüminyum hidroksit üzerine florür 

adsoplanmasını engellenmesi incelenirken farklı iyon bulunmadığı uygulamalarda 

florür giderim veriminin yaklaşık olarak % 100 olduğu fakat suda florür ile birlikte 

klorür ve nitrat iyonlarının bulunması durumunda verimin % 80-90 arasında olduğu 

ve sülfat bulunması durumunda deflorizasyon veriminin % 20-60 olduğu 

görülmüştür. Al
3+

 iyonunun seçiciliğinin; 

F
-
> SO4 

2
>> Cl

-
> NO3

-
                                       (3.18) 

 olduğu görülmüştür. Florür giderimi öncesi ve sonrası anot yüzeyinin incelendiği 

proseste farklı iyonların varlığında alüminyum elektrotların daha fazla aşınmaya 

uğradığı ve bunun da kinetiği olumsuz yönde etkilediği rapor edilmiştir (Hu ve 

diğerleri, 2003). 

İçme sularından elektrokoagülasyon uygulaması ile florür giderimi amaçlayan bir 

araştırmada florür başlangıç konsantrasyonu 4-10 mg/L arasında seçilmiş ve 

monopolar ve bipolar elektrotların etkisi araştırılmıştır. Aktif yüzey alanı 40 cm
2 
 

olan elektrotların birbiri arasındaki mesafe ise 5mm olarak seçilmiştir. 250–625 A/ 

m
2 

akım yoğunluğu aralığında çalışılan sistemde monopolar bağlamada 2 elektrot, 

bipolar bağlamada ise 4 elektrot kullanılmıştır. 625 A/m
2
 akım yoğunluğunda ve 30 

dakikalık elektrokoagülasyon uygulaması sonucunda bipolar bağlamada sınır değer 

olan 1 mg/L çıkış florür değerine ulaşılmıştır ve bipolar bağlamada monopolar 

bağlamaya göre daha yüksek giderim verimlerinin elde edildiği görülmüştür. 

Anotlarda meydana gelen oksidasyon reaksiyonu sonucu alüminyum hidroksitlerin 

oluşması sonucu elektrotlar üzerinde korozyon oluşumu gözlenmiş ve akım 

yoğunluğu ve başlangıç florür konsantrasyonunun artması ile birlikte deney 

sonucunda elektrotların tartılması ile ölçülen korozyon artışı izlenmiştir. Bipolar 

elektrotlar kullanıldığında korozyon ve çamur oluşunun daha fazla olduğu 

ölçülmüştür. Elektrokoagülasyon prosesi sonucunda oluşan çamur kurutularak 

yapılan karakterizasyon çalışmaları ile çamurda alüminyum hidroksit komplekslerine 

bağlı florür bulunmuştur (Ghosh ve diğ., 2008). 

Yang ve Dluhy (2002) çalışmalarında paralel alüminyum plakaları olan 

elektrokimyasal reaktörde ortamda NaCl çözeltisi bulunması durumunda anodik 

reaksiyonlar sonucu oluşmakta olan Al- adsorbanları yardımı ile elektrokoagülasyon 

uygulamasını yürütmüşlerdir. Elektotlar arası açıklığı 4mm olan sistemde 
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elektrotların toplam yüzey alanı 134 cm
2
‘dir. Hidroflorik asit ile hazırlanan sentetik 

numunelerde florür değişimi SPANDS yöntemi ile belirlenmiştir. pH 6,2‘de 12 

dakikalık elektrokoagüasyon uygulaması sonucunda Al-adsorbanlarının oluşumu 

gözlenmiş ve voltaj değeri 14V‘tan 27V‘a artış göstermiştir. Voltajın artması ile 

birlikte anodik reaksiyonlar sonucu elektrotlar üzerinde biriken oksit tabakasının 

artması ile birlikte pasivasyonun oluştuğu görülmüştür. NaCl kullanımının 

pasivasyon ile oluşan oyuk korozyonunu önlediği belirtilmektedir. Düşük 

konsantrasyonlarda NaCl kullanımı daha fazla enerji kullanımına sebep olurken daha 

az miktarda Al-adsorbanları oluşmaktadır. Hidroflorik asit kullanımının ise oluşan 

komplekslerin pH‘ını nötralize etmekle birlikte Al-adsorbanlarında aktif bağlanma 

yüzeyini arttırdığı ifade edilmiştir. Al- adsorbanlarının sistemde beyaz jel şeklinde 

oluştuğu ve bu oluşumun işletme sonunda (3 saat) toplam çözelti hacminin %40‘nı 

oluşturduğu ölçülmüştür. Çözeltinin fizikokimyasal koşullarına bağlı olarak florür  

(F
-
) ile alüminyum (P

m+
) arasında oluşabilecek olan kompleksler çözünmüş olarak 

(PF
(m−1)

), çözünmüş olarak ise Al
3+

 (AlF
2+

,AlF2 
+
, ve AlF3),ve kriyolit (Na3AlF6(s)) 

olarak belirtilmiştir. pH 8‘de 2 dakikada florür konsantrasyonunun 17mg/L‘den 

2mg//L‘ye düştüğü ve hidroklorik asit kullanılarak pH 6,3‘e indirildiğinde ise florür 

konsantrasyonu 0,1mg/L‘ye düştüğü belirlenmiştir. 
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4. DENEYSEL ÇALIġMA 

4.1 Deneysel ÇalıĢmanın Planlanması 

 Yapılan çalışma kapsamında sentetik olarak hazırlanan numunelerden alüminyum 

elektrotlar kullanılarak elektrokoagülasyon yöntemi ile florür gideriminin çamur 

oluşumunu daha az olduğu asidik bölgede incelenmesi amaçlanmıştır.   

Literatürde elektrokoagülasyon prosesi ile florür giderimi yöntemi ile ilgili 

kaynakların bulunmasına karşın elektrotlarda birikim ve kriyolit oluşmunun 

incelenmesi konusunda kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Yürütülen çalışmaların 

hemen hepsinde florür giderimi, elektrokoagülasyonla oluşturulan alüminyum 

hidroksit yumakları üzerinde gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle alüminyum hidroksit 

çözünürlüğünü optimum pH‘ın altındaki değerlerinde elektrot üzerinde birikim ile 

florür gideriminde optimum koşullarının belirlenmesi amacı ile ön çalışmalar 

yapılarak, deneysel çalışma için yol çizilmiştir.  

Planlanan deneysel çalışma programında elektrokoagüasyon uygulamasında olayın 

mekanizmasının araştırılmasına yönelik çalışmalar, elektrokoagülasyonda optimum 

çalışma koşullarının belirlenmesi için prosesi etkileyen başlıca parametrelerin, bu 

çerçevede; 

 başlangıç florür konsantrasyonu, 

 elektrolit konsantrasyonu, 

 pH ve tampon çözelti kullanımı, 

 akım yoğunluğunun, 

florür giderimi üzerinde etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 
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4.2 Materyal ve Metot 

Elektrokoagülasyon deneylerinde 10L‘lik elektrokogülatör kullanılmıştır. Monopolar 

olarak bağlı 4 tanesi anot ve 4 tanesi katot olarak çalışan 8 silindirik alüminyum 

elektrot kullanılmıştır. Her bir elektrotun yüzey alanı 33,59 cm2‘dir. Şekil 4.1‘de 

gösterildiği gibi elektrotlar arası açıklık 5 mm olarak seçilmiştir. Güç kaynağı olarak 

maksimum 60 volt ve 20 A akımda çalışan XFR 60- 20 1200 Watt serisi akım üretici 

kullanılmıştır. Alüminyum elektrotların teflon çerçeveye monte edilmesi sırasında su 

geçirgenliğini önlemek için alüminyum elektrotların vidalı kısmı teflon bant ile 

sarılmış ve teflon conta kullanılmıştır.  

Hazırlanan numunelerde taze üretilmiş çift distile su kullanılmıştır. İstenilen 

başlangıç florür konsantrasyonunun sağlanması için numunelere NaF ilave edilmiştir.  

Elektrokoagülasyon deneyi sırasında iletkenliği sağlamak amacı ile elektrolit olarak 

NaCl kullanılmıştır. Cl
-
 ölçümleri Standart Metotlarda(APHA, 1998) yer alan ― 

Argentometric metot‖ kullanılarak yapılmıştır. 

Tüm numunelerde başlangıç pH‘ının istenilen değere getirilmesi için NaOH ve HCl 

çözeltileri kullanılmıştır. Florür ölçümlerinde ise TISAB IV çözeltisi kullanılmıştır. 

TISAB IV kullanımı Yöntem Seçimi kısmında açıklanmıştır. pH ölçümleri 0.001 

duyarlıklı Orion 720 marka pH metre ile yapılmıştır. Florür ve alüminyum analizleri, 

0.45 µm‘lik Sartorius AG marka selüloz asetat filtre kağıdından süzüldükten sonra 

gerçekleştirilmiştir. Proses performansı pH, florür ve alüminyum ölçümleri ile 

değerlendirilmiştir. Elektrokoagülasyon prosesi sonunda oluşan çamur miktarı AKM 

tayini yapılarak belirlenmiştir. Askıda katı madde tayini için AP40 Milipore marka 

cam elyafı filtre kullanılmıştır. Tüm ölçümler Standart Metotlara (APHA, 1998) 

uygun olarak yapılmıştır. Kullanılan tüm kimyasal maddeler analitik saflıktadır.  

Florür ölçümleri TISAB IV ilave edilerek Orion 720A+ marka iyon seçici elektrot ile 

yapılmıştır.  

Alümünyum ölçümlerinde Jena marka Contra AA 700 C10 NTR AA 700 model 

atomik absorpsiyon spektrofotometresi kullanılmış, okumalar flame modunda 306 

nm‘de gerçekleştirilmiştir.  
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ġekil 4.1: Deneysel çalışmada kullanılan elektrokoagülatörün (a)yandan ve (b) üstten 

görünümü. 

4.2.1 Numunelerin saklanması 

HF içeren sulu çözeltiler düşük pH‘ larda cam yüzeylerde çözünmeler meydana 

gelmesine ve SiF4 (tetra florosilan) oluşumuna neden olmaktadır. 

SiO2 + 4HF(ç) → SiF4 + 2 H2O                                       (4.1) 

Bu girişimin önlenmesi için florür içeren numunelerin cam kaplar yerine plastik 

kaplarda saklanması gerekmektedir. Elektrokoagülasyon deneyleri sırasında ölçüm 

sonuçlarının etkilenmemesi için numunelerin saklanmasında polipropilen kaplar 

tercih edilmiştir. 
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4.2.2 Deneylerin yürütülüĢü 

Elektrokoagülasyon deneylerinde gerekli olan optimum NaCl konsantrasyonunu 

belirlemek amacı ile çift distile suya 5, 10, 20 mg/L F
-
 konsantrasyonunu sağlayacak 

şekilde NaF ilavesi yapılmış ve pH 4.5, 5, 5.5, 6, 7.5, 8.5‘e 0,01N NaOH ve 0,01N 

HCl ile ayarlanarak pH ayarı için kullanılan sodyum ve klorür miktarları 

belirlenmiştir. Daha sonra uygun miktarlarda NaCl ilavesi ile iletkenlik sağlanmıştır. 

Elektrokoagülasyon deneylerinde 3L hacminde hazırlanan örnekler NaF, elektrolit 

olarak NaCl ilavesi yapıldıktan ve istenilen pH‗a getirildikten sonra 

elektrokoagülatöre aktarılmıştır. Güç kaynağı sisteme bağlanarak istenilen akım 

ayarlaması yapılmıştır. Deneyler belirtilen voltaj ve süre boyunca 250 rpm karıştırma 

hızında sürdürülmüş ve belirli aralıklarla 75 mL hacminde numune alınarak, sıcaklık 

okumaları ve pH ölçümü gerçekleştirilmiştir. Alınan numuneler 0.45 µm‘lik 

Sartorius AG marka selüloz asetat filtre kağıdından süzüldükten sonra florür ve 

alüminyum ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Elektrokoagülasyon prosesi sonucunda 

oluşan çamur miktarını belirlemek amacı ile AKM tayini yapılmıştır.  

Deneylerde başlangıç florür konsantrasyonu olarak, başlangıç konsatrasyonunun 

incelendiği deneyler dışında 5mg/L florürür kullanılmıştır. Bu değer florür içeren su 

kaynakları için tipik bir konsantrasyon olmasının yanında, literatürde verilen 

deneysel çalışmalarda da sık rastlanan bir konsantrasyon olup, sonuçların literatürle 

karşılaştırılması olanağını sağlamaktadır.  

4.2.3 Çamur Analizi 

Çamur analizinde elektrokoagülasyon uygulaması sonucunda oluşan çamur 

kurutulmuş ve sonra %1,5 ‗luk HCl içersinde çözülerek florür ölçümleri yapılmıştır. 

Yapılan tüm deneyler sonucunda tüm anot ve katod yüzeyinden ayrı ayrı sıyrılan 

aynı miktardaki katı maddeler 105 
o
C‘de etüvde kurutulduktan sonra 6N HCl 

içerisinde çözülerek florür ölçümler yapılmıştır. 

Florür ölçümlerinde ise oluşan asidik çözeltinin pH ayarlamasının yapılması için 6N 

NaOH kullanılmasının ardından iyon seçici elektrot yöntemi ile florür ölçümleri 

gerçekleştirilmiştir. 

4.2.4 Florür analizi için uygun yöntemin belirlenmesi 

Florür analizi için Standart Metotlarda (APHA, 2005) belirtilen iyon seçici elektrot 

ve SPANDS yöntemleri kullanılmaktadır. Çizelge 4.1‘de görüldüğü gibi farklı florür 



 

29 

konsantrasyonlarında her iki yöntem kullanılarak denemeler yapılmıştır. Elde edilen 

sonuçlarda SPANDS yönteminde sapmalar meydana geldiği ve iyon seçici elektrot 

yönteminin daha doğru sonuçlar verdiği görülmüştür. İyon seçici elektrot yöntemi 

alüminyum ile girişimin önlenebilmesinden dolayı elektrokoagülasyon 

çalışmalarında daha yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Bu nedenle florür 

analizlerinde iyon seçici elektrot yöntemi kullanılmasına karar verilmiştir.  

Potansiyometrik bir analiz yöntemi olan iyon seçici elektrot metodu, elektrot hücresi 

içinde bulunan lantanyum florür (LaF3) mono kristalinin F
-
 iyonu içeren çözelti ile 

potansiyel oluşturması
 
esasına dayanmaktadır. Florür seçici elektrot oldukça duyarlı 

olup, çözeltinin pH‘ı ve toplam iyonik güç F
- 

iyonu aktivitesini etkilemektedir. 

Elektrodun çalışma sıcaklık aralığı 0-50 
o
C‘ dir. Ayrıca bu yöntemin kullanımında 

girişim yapan maddeler söz konusudur. 

Girişime sebep olan maddeleri önlemek için TISAB (Total Ionic Strength 

Adjustment Buffer) çözeltileri kullanılmaktadır.  

Low-Level TISAB ortamda florür iyonu ile kompleks yapıcı alüminyum, demir gibi 

maddeler bulunmadığı ve florür konsantrasyonu 0,4 ppm‘den az olduğu durumlarda 

kullanılmaktadır. TISAB II kullanıldığında ise 1 ppm F
- 

 iyonu 5 ppm alüminyum 

veya demir ile kompleks yapabilmektedir. Bu nedenle 5 ppm ‗den yüksek demir veya 

alüminyum konsantrasyonlarında TISAB II‘nin kullanılmaması gerekmektedir. 

TISAB IV (500 mL çift distile su içersine 84 mL konsantre HCl ilave edildikten 

sonra, 242 gr TRIS  (hidroksimetil) aminometan ve 230 gr sodyum tartarat ilave 

edilerek çift distile su ile 1 L‘ye tamamlanarak hazırlanmaktadır.) kullanıldığında ise 

1 ppm F
- 

 iyonu ile 100 ppm alüminyum veya demirin bulunmasına izin 

verilmektedir. 200 ppm ve daha üzeri alüminyum veya demir konsantrasyonuna 

sahip çözeltilerde 1 ppm F
- 
ile kompleks oluşturmasında %5 hata gözlenmektedir. 

Yapılan deneysel çalışmalarda çözünmüş alüminyum konsantrasyonu 100 mg/L ve 

daha üzerine çıkabilmektedir. Bunun üzerine ölçümlerle ilgili deneysel çalışmalar 

yürütülmüştür. Yapılan deneylerde TISAB II‘nin alüminyum girişimini 

engelleyemediği belirlenmiştir. TISAB II ve TISAB IV ile yapılan çalışma sonuçları 

Şekil 4.2‘de verilmiştir. Sonuç olarak florür analizi için TISAB IV kullanımının 

uygun olduğu tespit edilmiştir  
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Çizelge 4.1: Florür analizi için iyon seçici elektrot metodu ile SPANDS metodunun 

karşılaştırılması. 

Konsantrasyon 

(mg F
-
 /L) 

Ġyon seçici 

elektrot metodu 

(mg F
-
 /L) 

SPANDS 

metodu 

(mg F
- 
/L) 

0 0 0 

0,2 0,16 0,25 

0,4 0,38 0,47 

0,6 0,6 0,78 

0,8 0,79 0,93 

1 1 1,00 

1,2 1,19 1,32 

1,4 1,4 1,51 

. Literatürde florür ölçümü ile ilgili yer alan çeşitli araştırmalar incelendiğinde Hu ve 

diğ. (2008) yaptıkları çalışmada çözünmüş alüminyum konsantrasyonunun 10 mg/L 

olduğu belirtilen uygulamada, florür analizlerinde girişim yapan iyonları (Al
3+

, 

Fe
3+

,v.b.) önlemek için CDTA içeren TISAB II tampon çözeltisi kullanılmış ve iyon 

seçici elektrot metodu ile analizler yapmışlardır.  

 

ġekil 4.2: Farklı konsantrasyonlarda florür içeren ve 20 mg/L Al içeren 

çözeltilerdeki TISAB II ve TISAB IV ilavesi ile iyon seçici eloktrod 

yöntemi ile ölçülen florür konsantrasyonlarına karşı mV değeri grafiği. 

Khatibikamal ve diğ. (2010) çalışmalarında florürü EPA tarafından kabul edilen ve 

kırmızı zirkonyum boya çözeltisinin kullanıldığı SPANDS metodu ile ölçmüşlerdir. 

Girişim yapan iyonları önlemek ve iyonik gücü sabit tutmak amacı ile TISAB 

çözeltisi kullanılan bir çalışmada ise florür konsantrasyonlarının spektrofotometre 

yardımı ile ölçüldüğü belirtilmiştir (Zuo ve diğ, 2008). 
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4.3 Sonuçlar ve Değerlendirme 

Bu çalışmada, elektrokoagülasyon yöntemi ile florür gideriminde, oluşan 

mekanizmaların incelenmesi ve bunlara etki eden değişkenlerin; elektrolit 

konsantrasyonu, başlangıç florür konsantrasyonu, pH ve tampon çözelti kullanımı, 

akım yoğunluğunun arıtma performanslarına etkileri belirlenerek optimum koşulların 

oluşturulması hedeflenmiştir. Yapılan çalışmada literatürde yaygın olmayan asidik 

bölgede giderim araştırılmıştır. Böylece alüminyum çözünürlüğünün düşük seviyede 

tutulması ile birlikte elektrotlar üzerinde birikim oluşturarak çözeltide alüminyum 

hidroksit katısı kaynaklı çamur oluşumunun minimuma indirilmesi 

hedeflenmektedir. 

4.3.1 Elektrolit konsantrasyonunun etkisi  

Elektrolit konsantrasyonunun etkisinin incelendiği çalışmalarda Cl
-
 

konsantrasyonunun proses verimi üzerinde etkisini belirlemek için sentetik olarak 

hazırlanmış numunelere elektrolit olarak farklı miktarda NaCl eklenerek deneyler 

yürütülmüştür.  

5 mA/cm
2
 akım yoğunluğunda ve 5 mg/L F

-
 konsantrasyonlarında yürütülen 

elektrolit konsantrasyonunun etkisini gösteren deney sonuçları (M22, M24, M25, 

M26, M27) Ek A‘ da verilmiştir. 50, 100, 300, 500 ve 1000 mg/L Cl
-
 

konsantrasyonunda gerçekleştirilen deneylerde Şekil 4.3‘de görüldüğü üzere klorür 

konsatrasyonu arttıkça florür gideriminde yaklaşık olarak 0,3 birim kadar artış 

olduğu görülmektedir. Şekil 4.4‘ te klorür konsantrasyonu artışının pH değişimine 

etkisinin araştırıldığı deneylerde ise Cl
-
 konsantrasyonu arttıkça pH değerinin 0,3 

mg/L kadar daha yüksek seyrettiği görülmüştür.   

Elektrokoagülasyon uygulamaları pH değişimlerinden önemli derecede 

etkilendiğinden dolayı deneyler başlangıç pH 2‘den başlatılarak pH değeri 5‘e 

ulaştığında deneyler durdurulmuştur. 50 ve 100 mg/L Cl
-
 konsantrasyonu içeren 

deneyler 210 dakikada pH 5 değerine ulaşırken, 300, 500 ve 1000 mg/L Cl
-
 

konsantrasyonuna sahip deneyler 150 dakikada pH 5‘e ulaşmıştır.  

50 mg/L klorür içeren deney setinde pH 4,4‘te 60 dakikada 1 mg/L  F
- 

,pH 2-4,5 

arası2 mg/L F
-
 , 100 mg/L klorür içeriğine sahip deneyde ise pH 4,4 ‗te 50 dakikada 

1mg/L florür, 300 mg/L klorür içeren deney setinde pH 4,5 ‗ta 50 dakikada 1 mg/L 

florür giderimi vardır. Özellikle 300 mg/L klorür içeriğine sahip deneyde AKM 
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oluşumu çok düşük seviyede olması ile birlikte deneyin son aşamalarında askıda katı 

madde oluşmaktadır.  

50 ve 100 mg/L klorür içeren deneylerde 210 dakikalık elektrokoagülasyon 

uygulaması sonucunda florür konsantrasyonunun 5 mg/L ‗den sırasıyla 0,717 ve 1,01 

mg/L ‗ye düştüğü görülürken 300, 500 ve 1000 mg/L klorür konsantrasyonunda 150 

dakika elektrokoagülasyon süresince 1,62, 1,74 ve 1,85 mg/L‘ye düştüğü 

görülmektedir. 

 

ġekil 4.3: 5mg/L F
-
, 5 mA/cm

2 
akım yoğunluğu ve başlangıç pH‘ı 2 olan deney 

koşullarında Cl
-
 konsantrasyonunun florür konsantrasyonun değişimi 

üzerine etkisi. 

Tuz ilavesi ile artan sodyum konsantrasyonunun kriyolit oluşumunu artırdığı 

düşünülmektedir. Ancak florür gideriminde artış olmaması bu sonucu 

desteklememektedir. 

Elektrokoagülasyonda klorürün etkisi, iletkenlik artışının yanı sıra ve ondan daha 

önemli olarak oyuk korozyonu (pitting corrosion) oluşumuna bağlanmaktadır. 

Elektrod, reaksiyonlar sürdükçe üzerinde oluşan gerek oksit tabakası gerekse çeşitli 

reaksiyon ürünleri nedeniyle pasive olmakta ve elektrot üzerinden alüminyumun 

çözünür hale geçmesi zorlaşmaktadır. Klorür halinde bu etki çok düşük 

konsantrasyonlarda başlamaktadır (Hu ve diğ. 2003, Drouiche ve diğ. 2009). 
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ġekil 4.4:5mg/L F
-
, 5 mA/cm

2
akım yoğunluğu ve başlangıç pH‘ı 2 olan deney   

koşullarında Cl
-
 konsantrasyonunun pH değişimi üzerine etkisi 

Elektrokoagülasyon ile florür giderimi konusunda yapılan çalışmalarda klorürün 0-

100 mg/L arasında değişen konsantrasyonlarda sınırlı bir olumlu etkisinin olduğu 

(Drouiche ve diğ. 2009), veya klorür konsantrasyonunun artması ile bir optimum 

giderime ulaşıldığı, bunun ötesinde özellikle elektroliz voltajında bir gelişme 

sağlanamadığı ve bir platoya ulaşıldığı (Moudhen ve diğ. 2008) belirtilmiştir.  

Moudhe ve diğ. (2008) optimum klorür konsantrasyonunu 60 mg/L olarak 

belirlemiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar literatürdeki bu bulgular ile 

paralellik içindedir. 

Sonuç olarak Şekil 4.3 ve Şekil 4.4 birlikte değerlendiğinde klorür 

konsantrasyonunun elektrokoagülasyon ile florür gideriminde önemli bir etkisinin 

olmadığı yüksek klorür konsantrasyonlarında ise sistem performansının gerilediği 

incelenmiştir.  Elde edilen bu sonuçlardan hareketle elektrokoagülasyon 

uygulamalarının 50 mg/L klorür konsantrasyonunda yürütülmesinin florür giderimi 

açısından uygun olduğu sonucuna varılmıştır.  

4.3.2 pH etkisi 

Elektrokoagülasyon prosesinde pH değişimi alüminyum komplekslerinin oluşumunu 

etkilemekte ayrıca florür giderimi prosesinde önemli etkileri bulunmaktadır. pH 

etkisinin incelendiği deney sonuçları (M8, M9, M14, M19, M20, M21, M22, M23)  

ayrıntılı olarak EK A.‘da verilmiştir.  

Elektrokoagülasyon ile florür gideriminde pH‘ın rolü ve etkisi çeşitli açılardan ele 

alınabilir. İyonlaşmamış HF fraksiyonunun hakim olduğupH 4‘ün altında HF 
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fraksiyonunun toplamı, ortamda alüminyum iyonu olmadığında toplam florürün 

%50‘si kadardır.  

 pH 4‘ün altında alüminyum iyonları ile oluşan alüminyum florür kompleksleri 

nedeniyle serbest florür pratik olarak bulunmamaktadır ve florür gideriminin ihmal 

edilebilir düzeyde olacağı öngörülebilir. Bu oluşum Ek B‘de verilen denge hesabı ile 

doğrulanmıştır. Literatürde çalışmalar hep bu esasa göre yapılmış ve bu pH‘larda 

florür serbest halde olmadığından giderilemeyeceği öne sürülmüştür. pH etkisinin 

incelendiği deney sonuçlarındaki belirli pH aralıklarındaki florür giderimi Çizelge 

4.2‘de verilmiştir. 

M23 deneyinde pH 1,5-4 arasında ölçülen alüminyumun 317 mg/L olması ve oluşan 

AKM‘nin sadece 9 mg/L olması halinde yaklaşık 1 mg/L florür giderimi olduğu 

gözükmektedir. M22 nolu deneyde ise pH 2-4,5 arası giderilen florür 2,5 mg/L‘dir ve 

180 dakika sonunda pH 4,8‘e yükseldiğinde giderim 4 mg/L‘ ye ulaşmaktadır. 180. 

dakikada alüminyum konsantrasyonu 743 mg/L olarak ölçülmüş olup florürün 

tamamının bağlanmış olması gerekir. Buna karşın toplam florürün %80‘i 

giderildiğine göre florürün serbest hale geçtiği koşulların elektrotlar civarında 

oluşuyor olması gerekmektedir. 

M20 deneyinde başlangıç pH‘ı 3 olup, pH 3 ile 5 arasında giderim 0,5 mg/L‘dir. Bu 

deneyde giderim pH 7‘nin üstünde alüminyum hidroksit yumakları üzerinde 

gerçekleşmektedir.  

Düşük pH‘ta kalma süresi sınırlı (10 dak.) olduğundan elektrot üzerinde giderim bazı 

deneylerde çok az gerçekleşmiştir. M14 deneyinde akım yoğunluğu 1 mA/cm
2
 

olduğu halde pH 3-4 arasında 6 dakikada 0,6 mg/L ve pH 4-5 arasında 40 dakikada 

2,0 mg/L florür giderimi olmuştur. Bu deneyde pH 5‘te ölçülen alüminyum 

konsantrasyonu 24 mg/L olduğuna ve deney sonunda AKM konsantrasyonu 10 mg/L 

olduğuna göre yine florür gideriminin, komplekslerin parçalanması ile elektrot 

üzerinde gerçekleştiği doğrulanmaktadır. 

Asetik asit tamponu ile yürütülen deneylerde de (M8, M9, M19, M21, M32) benzer 

bir durum söz konusu olup pH 4- 4,5 arası (M32‘de 0,35 mg/L) sınırlı bir florür 

giderim pH 4,5- 5 arasında ise 3,3 mg/L‘ye varan (M19) giderimler söz konusudur. 

Bu değerlendirmeler florür gideriminin pH 2-3 gibi çok düşük olduğu hallerde bile, 

düşük oranda da olsa gerçekleşebildiğini pH 4-5 arasında ise önemli oranda florür 

gideriminin sağlandığı sonucunu getirmektedir. 
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Çizelge 4.2: pH etkisi incelenen deneylerde belirli pH aralıklarındaki florür giderimi. 

ve AKM oluşumu 

Numune AKM  

(mg/L) 

Ġncelenen pH 

aralığı 

  F
- 
 giderimi 

M8 2,33 4-5 1 

M9 3,33 4-5 2 

M14 10 3-4 

4-5 

0,6 

2,4 

M19 196 4-5 

5-6 

0,7 

4,3 

M20 574 3-4 

4-5 

5-6 

6-8 

0,1 

0,3 

0,1 

4,45 

M21 135,5 4-5 

5-5,3 

3,2 

1,1 

M22 62,5 2-4 

4-5 

0,3 

4 

M23 9 1-4 0,83 

4.3.3 Asetik asit etkisi 

Elektrokoagülasyon sisteminde elektrot üzerinde florür tutulması en kritik 

etkenlerden biri olan pH değerindeki değişimleri yavaşlatmak amacı ile tampon 

çözelti olarak asetik asit kullanılmıştır. Asetik asit etkisinin araştırıldığı deney 

sonuçları(M9, M19,  M21, M22, M32) EK A.‘da verilmiştir.  

Sisteme asetik asit ilavesinin nedeni asetik asidin prosesin etkin olarak gerçekleştiği 

pH 3,5-6,5 arasında bir pH tamponu görevini yerine getirerek pH değişiminin 

yavaşlatılması ile prosesin yürüyüşünün daha iyi analizinin sağlanmasıdır.  

Asetik asidin pKa değeri 4,6 olduğu için söz konusu pH aralığında etkin olacağı, 

ayrıca alüminyum ile tek bir kompleks, 

CH3COO
-
 + Al

3+
 → Al CH3COO

2+ 
                                (4.2) 

[Al CH3COO
2+

] / [CH3COO
-
] [Al

3+
] = K = 10

1,51
                      (4.3) 

oluşturarak, bunun stabilite sabitinin ise alüminyum florür komplekslerinden AlF6
2- 

 

dışında hepsinden küçük olması önemli bir girişim yapmayacağı esas alınmıştır.  

Asetik asitle yürütülen deneyler, florür giderimi açısından değerlendirildiğinde; 

öncelikle M9 ile M22 ele alınmıştır. ( aynı koşullarda yürütülen bu iki deneyde 

600mg/L asetik asit kullanılan M9 pH 4,5, M22 pH 2‘de başlatılmıştır.), Şekil 4.5‘te 

görüldüğü gibi M22‘de pH‘ın 4,5 olduğu 75. dakika ile 135. dakika arasında 1,62 
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mg/L mg/L F
-
, M9‘da ise pH 4-5 arasında 60 dakikalık sürede 2 mg/L F

-
 

giderilmiştir. Yine aynı koşullarda gerçekleştirilen M19‘da pH‘ın 5,1‘e ulaşmasına 

kadar geçen ilk 50 dakikada giderilen florür ise 1,81 mg/L‘dir.  

 

ġelik 4.5: 5mg/L florür başlangıç konsantrasyonu, 50 mg/L Cl
-
, 5mA/cm

2
 akım 

yoğunluğunda gerçekleştirilen deneylerde asetik asit kullanımının etkisi. 

pH 4‘te başlatılan asetik asitli deney olan M21‘de pH değişimi oldukça yavaş olmuş 

ve pH 5,1‘de 90 dakikada 1mg/L florür düzeyine inilerek proses gerçekleştirilmiştir. 

Bu aralıktaki giderim 4 mg/L F
-
, M22‘de aynı başlangıç ve sonuç pH‘ larına karşı 

gelen 30 ve 210 dakikalarda, 180 dakikalık sürede elde edilen 4 mg/L florür giderimi 

ile aynıdır.  

Yukarıdaki deneylerde kullanılan 600 mg/L asetik asit miktarı M32‘de 1000mg/L‘ye 

çıkartılarak aynı koşullarda tekrarlanmıştır M21 ile M32 Şekil 4.6‘de 

karşılaştırıldığında 120 dakika sonunda pH değişimi M32‘de daha az olduğu ancak 

florür gideriminin de azaldığı görülmektedir. Bu da asetik asidin yüksek 

konsantrasyonlarda girişim etkisinin olabileceğini göstermektedir. 

 

ġekil 4.6 : 5mg/L florür başlangıç konsantrasyonu, 50 mg/L Cl
-
, 5mA/cm

2
 akım 

yoğunluğunda gerçekleştirilen deneylerde farklı konsantrasyonlarda 

asetik asit kullanımının etkisi. 
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4.3.4 Akım yoğunluğunun etkisi 

Elektrokoagülasyon uygulamalarında akım yoğunluğunun proses verimi üzerine 

etkisini belirlemek üzere 1, 3, 5 ve 10 mA/cm2 akım yoğunluğunda deneyler 

yürütülmüştür. EK A.4‘te (M22, M28, M30, M31) verilen sonuçlarda görüldüğü gibi 

10 mA/cm
2
 akım yoğunluğunda sıcaklık 50 

o
C‘ye yaklaştığı için daha yüksek akım 

yoğunluklarında elektrokoagülasyon prosesinde çalışılması önerilmemektedir. 

Şekil 4.7 ve 4.8‘de incelendiği gibi akım yoğunluğu arttıkça florür giderim oranı artış 

göstermiştir. 10 mA/cm
2
 akım yoğunluğunda 150 dakikada pH değeri 5‘e 

yükselirken 1, 3 ve 5 mA/cm
2
‘de 210 dakikada pH 5 değerine ulaşmıştır.  

 

ġekil 4.7: 5mg/L F
-
, 50 mg/L Cl

- 
içeren ve farklı akım yoğunlukları uygulanan 

elektrokoagülasyon prosesinde florür konsantrasyonunun zamanla 

değişimi grafiği. 

5 ve 10 mA/cm
2
 akım yoğunluklarında pH 2-5 arasında yaklaşık olarak %90  florür 

giderimi görülürken, 1 ve 3 mA/cm
2
 akım yoğunluklarında giderim sırasıyla %47 ve 

%68‘dir. 

Elde edilen sonuçlar değerlendiğinde akım yoğunluğunun artması ile birlikte florür 

giderim veriminde artış görüldüğü açıktır. 

Süre açısından değerlendirme yapıldığında 1 mg/L konsantrasyonunun altına 

düşülmesi 5 mA/cm
2
 akım yoğunluğunda 180 dakika alırken, 10 mA/cm

2
 ‗de 135 

dakika sürmektedir. Literatürde alüminyum elektrotlarla gideriminde akım 

yoğunluğunun etkisi  benzer şekilde görülmektedir (Zhu ve diğ. 2007).  
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ġekil 4.8: 5mg/L F
-
, 50 mg/L Cl

- 
içeren ve farklı akım yoğunlukları uygulanan 

elektrokoagülasyon prosesinde pH değerinin zamanla değişimi grafiği. 

4.3.5 BaĢlangıç florür konsantrasyonunun etkisi 

Başlangıç florür konsantrasyonu 5, 10 ve 20 mg/L F
-
  konsantrasyonlarında 

yürütülen elektrokoagülasyon uygulamalarından elde edilen veriler Ek A.5‘te 

verilmiştir (M14, M15, M17). Zamana karşı pH ve florür konsantrasyonunu gösteren 

deney sonuçları grafik olarak Şekil 4.9 ve 4.10‘da görülmektedir.  

 pH 3‘te başlatılan ve 50 mg/L klorür konsantrasyonu içeren ve mekanizmanın 

işleyişini daha iyi izlemek için nispeten düşük olan 1 mA/cm
2
 akım yoğunluğunda 

gerçekleştirilen deneylerde (M14, M17,M15)  5, 10 ve 20 mg/L başlangıç florür 

konsantrasyonunda florür gideriminin tatmin edici olmasına karşın,  pH değişiminin 

başlangıç florür konsantrasyonunun atması ile birlikte hızlandığı görülmüştür. 

10 ve 20 mg/L başlangıç konsantrasyonlarında yüksek düzeyde florür giderimi elde 

edilmesine rağmen bu çalışmada incelenmesi amaçlanan pH aralıklarının dışına 

çıkacağı görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmadaki diğer deneysel inceleme su 

arıtımı açısından da anlamlı olan 5mg/L florür başlangıç konsantrasyonunda 

yürütülmüştür.  
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ġekil 4.9: 50 mg/L Cl
-
, pH 3ve 1 mA/cm

2
‘de gerçekleştirilen farklı florür başlangıç 

konsantrasyonlarına sahip sentetik numunelerde yürütülen 

elektrokoagülasyon prosesinde florür konsantrasyonunun zamanla 

değişimi grafiği. 

 

ġekil 4.10: 50 mg/L Cl
-
, pH 3 ve 1 mA/cm

2
‘de gerçekleştirilen farklı florür başlangıç 

konsantrasyonlarına sahip sentetik numunelerde yürütülen 

elektrokoagülasyon prosesinde  zamana bağlı pH değişimi. 

4.3.6 Florür ve Alüminyumun Birlikte Giderimi 

Alüminyum iyonu son yıllarda sağlık etkileri nedeniyle içme suyu standartlarında 

önem kazanmış ve standart değer Dünya Sağlık Teşkilatı ve o‘nun paralelinde 

Avrupa Birliği İçme Suyu Standartlarında 0,2 mg/L‘ye kadar düşürülmüşür. Bu 

nedenle florür giderimi uygulanmasında, florür giderimi ile birlikte alüminyum 

konsantrasyonunun da kontrolü önem taşımaktadır. Bu çerçevede 

elektrokoagülasyonla  florür giderimi deneyleri pH‘a bağlı olarak florür ile  birlikte 

alüminyum ölçümlerinin de gerçekleştirilmesiyle optimum koşullarda 

tekrarlanmıştır. Sonuçlar Şekil 4.11‘ da ve Şekil 4.12‘de verilmiştir.   Şekil 4.11 ve 

4.12 ‗den görüldüğü gibi florür giderimi için hedeflenen 1mg/L‘lik değerin altında 
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pH 6‘nın üstüne çıkmakta ve alüminyum konsantrasyonu, alüminyum hidroksit faz 

diyagramı paralelinde azalarak bir minumuma ulaşmakta ve sonra pH 7‘ye 

yaklaştığında tekrar artmaktadır. Bu pH değerleri arasında florür konsantrasyonları 

ise giderek azalmakta ve giderim verimi artmaktadır. Bu şekilde, 

elektrokoagülasyonla florür gideriminde alüminyum kontrolü için alumla 

koagülasyon pratiğinin pH açısından izlenmesi alüminyum kontrolü için yeterli 

olacaktır. Ancak Ek A 19 ve 20 ‗de verildiği üzere ölçülen alüminyum 

konsantrasyonları faz diyagramında belirtilen rakamların biraz daha üstünde 

bulunmuştur. Bu nedenle bu uygulamanın daha dikkatle yapılması önem 

taşımaktadır.  

 

ġekil 4.11: 5 mg/L F- , 50 mg/L Cl-, pH 3, 1mA/cm
2
 deney koşullarında yürütülen 

elektrokoagülasyon prosesinde pH değişimine karşı florür giderimi.  

 

ġekil 4.12: 5 mg/L F- , 50 mg/L Cl-, pH 3, 5mA/cm2 deney koşullarında yürütülen 

elektrokoagülasyon prosesinde pH değişimine karşı florür giderimi  



 

41 

4.3.7 Kinetik ÇalıĢmalar 

Alüminyum elektrodlar kullanılarak gerçekleştirilen elektrokoagülasyon prosesi 

sonucunda elde edilen deneysel veriler ışığında kinetik çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Elektrod üzerinden florür giderimi prosesine etki eden asetik asit 

kullanımı, klorür konsantrasyonu, akım yoğunluğu ve başlangıç florür 

konsantrasyonunun reaksiyon hızlarına olan etkileri incelenmiştir. Yapılan kinetik 

çalışmalar sistemin 1. mertebe kinetik modeline uyum sağladığını göstermiştir.  

Tampon çözelti olarak kullanılan asetik asit etkisinin incelendiğinde Çizelge 4.3‘den 

görülebileceği gibi M8 ve M9‘da reaksiyon hızları arasındaki farkın akım 

yoğunluğunun arttırılmasından kaynaklandığı görülmektedir. 

M9 ve M22 birlikte incelendiğinde 1. mertebe kinetik katsayıları birbirine çok 

yakındır. M22 ile M24 karşılaştırıldığında ise özellikle pH 5‘in üzerinde proseste bir 

hızlanma gerçekleştiğini söylemek mümkündür. M21 deneyinin ise biraz daha 

hızlanmış bir prosesi simgelemesine karşın M32‘de asetik asit konsantrasyonunun 

artmasının prosesi yavaşlattığı görülmüştür  

 Çizelge 4.3: Asetik asit etkisinin incelendiği deneylerin 1.mertebe kinetik sonuçları. 

Numune 
F

-
 

(mg/L) 

Asetik 

asit 

(mg/L) 

Cl
- 

(mg/L) 
pHo 

j 

(mA/cm
2
) 

İncecelen 

pH 

aralığı 

R
2 

 

k1 

 

M8 5 600 50 4,5 2 4-5 0,98 0,0032 

M9 5 600 50 4,5 5 4-5 0,98 0,009 

M19 5 600 50 4,5 5 
4,5-5 

5-5,6 

0,94 

0,82 

0,0052 

0,0431 

M21 5 600 50 4 5 4-5,3 0,86 0,0173 

M32 5 1000 50 4 5 1-5 0,99 0,0046 

Klorür konsantrasyonlarının reaksiyon hızlarına etkisinin incelendiği Çizelge 4.4‘te 

M27 hariç bütün deneylerde pH 4-5 aralığında proses daha hızlı gerçekleşmiştir. 

Klorür konsantrasyonu 50‘den 500‘e arttırıldığında pH 4-5 aralığında hızların aynı 

düzeyde kaldığı görülmektedir. Benzer şekilde pH 2-4 aralığında da yaklaşık olarak 

hızlar aynı düzeyde kalmaktadır.Klorür konsantrasyonu 1000 mg/L‘ye arttırıldığında 

ise proses hızı düşüş göstermektedir.  
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Çizelge 4.4: Klorür konsantrasyonunun etkisinin incelendiği deneylerin 1.mertebe 

kinetik sonuçları. 

Numune 
F

-
 

(mg/L) 

Cl- 

(mg/L) 
pHo 

Akım 

yoğunluğu 

(mA/cm
2
) 

İncecelen 

pH 

aralığı 

1.derece 

kinetik 

R
2
 

k1 

M22 5 50 2 5 
2-4 

4-5 

0,78 

0,98 

0,0016 

0,011 

M24 5 100 2 5 
2-4 

4-5 

0,96 

0,99 

0,0017 

0,0085 

M25 5 300 2 5 
2-3 

4-5 

* 

0,98 

* 

0,008 

M26 5 500 2 5 
2-4 

4-5 

0,87 

0,99 

0,0018 

0,0087 

M27 5 1000 2 5 
2-4 

4-5 

0,85 

0,98 

0,0022 

0,0005 

*Az nokta bulunduğundan dolayı kinetik sonuçları anlamsızdır. 

Kinetik açıdan bakıldığında Çizelge 4.5‘te verildiği gibi 1 ile 5 mA/m
2
 akım 

yoğunluğu arasında düşük pH bölgesi olan pH 2-4 arasında çalışıldığında reaksiyon 

hızı önemli bir değişme göstermemektedir. pH 4-5 arasında ise artan akım yoğunluğu 

ile birlikte reaksiyon hızı artış göstermiştir ancak bu artış ciddi boyutlarda değildir. 

Hız katsayılarının ise 5-10 mA/cm
2
 akım yoğunluklarında değişiminin çok sınırlı 

olduğunu görmek mümkündür. 

Çizelge 4.5: Akım yoğunluğunun etkisinin incelendiği deneylerin 1.mertebe kinetik 

sonuçları. 

Numune F
-
 

(mg/L) 

Cl- 

(mg/L) 

pHo Akım 

yoğunluğu 

(mA/cm
2
) 

İncecelen 

pH 

aralığı 

1.derece 

kinetik 

R
2
 

k1 

M31 5 50 2 1 2-4 

 

0,92 0,0014 

M30 5 50 2 3 2-4 

4-5 

0,93 

0,97 

0,0018 

0,0066 

M22 5 50 2 5 2-4 

4-5 

0,78 

0,98 

0,0016 

0,011 

M28 5 50 2 10 2-4 

4-5 

0,87 

0,96 

0,0077 

0,0117 

Çizelge 4.6 incelendiğinde ise başlangıç florür konsantrasyonu 5mg/L‘den 20 

mg/L‘ye arttırıldığında pH 3-4 arasındaki giderim hızının önce artıp sonra azaldığını 

pH 4-5 arasında ise yine benzer bir hız değişiminin gözlendiği ve proses kinetiği 

açısından 10 ve 20 mg/L başlangıç konsantrasyonlarının birbirine yakın davranış 
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gösterdiğini söylemek mümkündür. 5 ve 10 mg/L başlangıç florür 

konsantrasyonlarında pH 3-4 ve pH  4-5,5 aralığında benzer davranış gösterdiği ve 

10 mg/L başlangıç florür konsantrasyonunda pH 4-5,5 aralığında reaksiyon hızının 

yarıya düştüğü görülmektedir.  

Çizelge 4.6 :Başlangıç florür konsantrasyonunun etkisinin incelendiği deneylerin 

1.mertebe kinetik sonuçları 

Numune F
-
 

(mg/L) 

Cl- 

(mg/L) 

pHo Akım 

yoğunluğu 

(mA/cm
2
) 

İncecelen 

pH 

aralığı 

1.derece 

kinetik 

R
2
 

k1 

M14 5 50 3 1 3-4 

4-5 

0,98 

0,97 

0,009 

0,0154 

M17 10 50 3 1 3-4 

4-4,8 

0,98 

0,99 

0,0575 

0,1194 

M15 20 50 3 1 3-4 

4-5,5 

0,99 

0,96 

0,0044 

0,0504 

4.3.8 Katı madde analizi  

Katı madde analizinde florür giderimi ve bununla ilgili mekanizma kısmında 

belirtilen teknik açıklamaların gerçeklenmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede hem 

proseste oluşan çamurlar hem de deneyler sonucunda elekrod üzerinden sıyrılan katı 

madde üzerinde analizler yürütülmüştür.  

Bu tezde uygulanan koşullar çerçevesinde çamur oluşumu son derece az miktardadır. 

Yapılan çalışmanın hedefi de elektrokoagülasyon uygulaması sonucu oluşan 

çamurun minimize edilmesi veya tamamen ortadan kaldırılmasıdır.  

Çamur oluşumunun gerçekleştiği Çizelge EK A 15‘de verilen başlangıç florür 

konsantrasyonu 5mg/L, başlangıç pH 2 ve 5mA/cm
2
 akım yoğunluğunda 

gerçekleştirilen deney sonunda yapılan çamur üzerinde yapılan katı madde analizi 

Çizelge 4.7‘de verilmiştir. Yapılan tüm deneyler sonrası tüm anot ve katodlar 

üzerinde birikmiş olan katı maddenin elektrodlar yüzeyinden sıyrılarak yapılan katı 

madde analizi sonuçları Çizelge 4.7‘da verilmiştir. 

Çizelge 4.7 ‗den görüldüğü gibi çamur içerisinde florür bulunmaktadır. Bu 

sonuçların kalitatif olarak anlamlı olduğundan urada elde edilen analiz sonuçları tam 

olarak kantitatif bir değer olarak ele alınmamalıdır.  Elektrokoagülasyon prosesi 

sonucu oluşan çamurun içerisinde az olsa dahi alüminyum hidrokso florür türlerinin 

yer aldığının bir göstergesi olarak düşünülebilir.  
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Çizelge 4.7: Elektrokoagülasyon  prosesi sonucunda çözeltide  ve elektrod üzerinde 

oluşan çamurun elemental analizi .  

ÇAMUR  

Kuru ağırlık bazında                          % F 

                            4 

ELEKTROD ÜZERĠ                               

Kuru ağırlık bazında         Milyonda kısım olarak F  

 ANOT                            2 

KATOD                            3,5 

Elektrod üzerinden sıyrılan katı madde üzerinde yürütülen deneysel çalışma 

sonuçları gerek florürün elektrodlar üzerinde giderimi gerekse bu giderim ile ilgili bu 

tezde teklif edilen mekanizmanın doğrulanması açısından önem taşımaktadır. Ancak 

bu sonuçlar belli maddelerin elektrodlar üzerinde tutulup tutulmadığının ve bunların 

yaklaşık olarak miktar bazındaki mertebelerinin bir göstergesi olarak 

değerlendirilmelidir.  

Bu çerçevede Çizelge 4.7‘de verilen değerler incelendiğinde florürün hem anotta 

hem de katotta mevcut bulunduğu ve teklif edilen mekanizmayı destekleyecek bir 

biçimde katod üzerindeki florür birikiminin daha yüksek olduğu görülmüştür.  

Katı madde analizleri için XRD analizleri yapılması arzu edilmiştir. Fakat cihazın 

arızalı olması nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Literatürde belirtildiği gibi bizim 

çalışmamıza benzer koşullarda yapılan XRD analizlerinde elektrod üzerinde biriken 

katı maddenin [Al(OH,F)3] komplekslerini içermektedir (Emamjomeh ve diğ, 2011). 

4.3.9 Mekanizma 

Alüminyum elektrotlar kullanılarak gerçekleştirilen elektrokoagülasyon prosesi ile 

florür gideriminde ; 

nAl
3+

(aq) + 3n-mOH
-
(aq)+mF

-
(aq)→ AlnFm(OH)3n-m(s)                 (4.4) 

Al(OH)3n(s) + mF
-
(aq)→ AlnFm(OH)3n-m(s)+ mOH

-
(aq)                           (4.5) 

reaksiyonları oluşmaktadır(Hu ve diğ., 2003). Şekil 4.12‘de deflorizasyon prosesinin 

şematik gösterimi verilmektedir. Elektrotlardan alüminyumun( Al
3+

) çözünerek 

alüminyum hidroksitlerinin oluşması ile katı faz gözlenmekte kompleks oluşumu ve 
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adsorpsiyon yolu ile yukarıda belirtilmiş olan denklemler uyarınca F
-
 giderimi 

gerçekleşmektedir 

 

ġekil 4.12: Alümintum elektrotlar kullanılarak yapılan elektrokoagülasyon 

uygulamalarındaki deflorizasyon prosesi (Zhu ve diğ., 2007). 

Elektrokoagülasyon prosesi ile florür gideriminde en kritik parametre pH‘tır. 

Literatürde florür gideriminin alkali tarafta da kısmen elektrot üzerinde gerçekleştiği 

belirtilmektedir (Drouiche ve diğ. 2009, Zhu ve diğ. 2007). 

Bu açıklamalarda asidik pH ile ilgili yorum yapılmamakta hatta alüminyum florür 

kompleksleri ve HF dolayısıyla giderimin olmayacağı (Emamjomeh ve diğ., 2011) 

belirtilmektedir. Buna karşın prosesin asit pH alanında yaptığı florür giderimi ile 

ilgili yorum yapılmamıştır. Bu giderimler pek çok veride açıkça görülmektedir. 

Emamjomeh ve diğ. (2011) çalışmalarında sonuç pH‘ ı 4-5 arasında %40 -50 giderim 

olduğu görülmektedir. Ayrıca  Zhu ve diğ., (2007) ve Sujana ve diğ., (2009)‘da da bu 

durum görülmektedir. Sujana ve diğ., (2009) çalışmalarında Al ve Fe hidroksit 

karışımı ile ile ilgili verdiği grafikte pH 4‘de alüminyum hidroksit için adsorpsiyon 

kapasitesi 15-20 mg/g arasındadır. Mekanizma ile ilgili değerlendirmede 

elektrokondensasyonun F
-
 gideriminde özelikle elektrot üzerindeki giderimde önemli 

bir rol oynadığı açıkça görülmektedir. Bu çerçevede hem elektrotların çevresine 

iyonların çekimi, hem de elektrot çevresindeki iyon konsantrasyonları giderimde rol 

oynamaktadır. Elektrokoagülasyon uygulamasında suya florür kaynağı olarak NaF, 

elektrolit olarak NaCl, ve pH ayarlamarında kullanılan HCl ve elektrolizden oluşan 

Al ilaveleri ile birlikte  AlOHF
+ 

ve H3AlF6 asidi oluşumu ihmal edilerek suda Al
3+

, F
-
  

dağılımı; HF, F
-
, AlF

2+
, AlF2

+
, AlF3

0
, AlF4

-
, AlF5

2-
, AlF6

3-
, AlOH

2+
, [Al2(OH)2

4+
], 

[Al13(OH)34
5+

], [Al7(OH)17
4+

], Al
3+

, Na
+
, Cl

-
, H

+
, OH

- 
 olmak üzere 17 türdür. 
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Bununla ilgili Prof. Dr. N. Işık Kabdaşlı tarafından geliştirilen program ile yapılan 

hesaplamalar EK B‘de verilmiştir.  

Bu noktadan haraketle pH 5,5 ve altında florür gideriminin aşağıdaki mekanizma 

çerçevesinde gerçekleştiği düşünülebilir.  

I. pH 5,5 altında florür esas olarak AlF
2+ 

olarak bağlıdır (Yapılan hesap 

ve Emmamjomeh ve diğ.,( 2011)). 

II. Bu pozitif yüklü iyon (katyon) katod tarafından çekilecek ve burada 

yoğunlaşacaktır. 

III. Katod civarında Al
3+

 konsantrasyonu çok düşük olacağından AlF
2+

 

kompleksi büyük ölçüde F
- 
iyonuna dönüşecektir. 

IV. Bu dönüşümü takiben florür giderimi Sujana ve diğ. ( 2009) 

çalışmalarında belirtildiği gibi aşağıdaki şekilde oluştuğu 

düşünülmektedir.  

MOH + H
+
 ↔ ≡ MOH2

+
                                        (4.6) 

MOH2
+
 + F

-
  ↔ MF + H2O                                     (4.7) 

                                     veya birleştirilerek ,    

MOH + H
+
+ F

-
  ↔ ≡ MF + H2O                                (4.8) 

Yukarıda verilmiş olan son dönüşüm yer değiştirme reaksiyonu olarak verilebilir. 

Litertürde florür gideriminin anod ile birlikte katodta da yer aldığı bilinmektedir 

(Zhu ve diğ,(2007), Emmamjomeh ve diğ. (2011)). 

Çalışmamızda yabancı iyon olmadığından elektrot üzerinde giderim daha da 

artacaktır.( Hu ve diğ.,2003 Emmamjomeh ve diğ. 2011) Asit koşullarda bu birikim 

yukarıda katotta verilen koşullarda daha da artacaktır. Diğer taraftan kriyolit oluşumu 

ile gideriminin potansiyel bir diğer mekanizma olması söz konusu olmaktadır. 

Yapılan hesap bu şekilde giderim için çok yüksek düzeyde konsantrasyon gerektiğini 

ortaya koymaktadır. Yine de bu oluşumun kompleks konsantrasyonunun fazla 

olduğu anot civarında belli düzeylerde gerçekleşme olasılığı bulunmaktadır. Yapılan 

katı madde analizinde önerilen mekanizmada olduğu gibi katod üzerindeki birikimin 

daha yüksek olduğu görülmüştür. 
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4.3.10 Asitlendirme Ġçin Harcama 

Ekonomik analiz sentetik çözelti ile çalışıldığından yapılamamıştır. Ancak 

uygulanabilirlik açısından bir gösterge olmak üzere önerilen yöntemin uygulama 

potansiyelini kontrol etmek amacıyla en önemli gideri oluşturacak başlangıç pH 

ayarı için harcanan asit miktarı ile ilgili bir değerlendirme yapılmıştır.  

pH‘ın 3 ve 4 ‗e indirilmesi ve prosesin bu şekilde asit alanda başlayarak arıtılması 

için gerekli asit miktarları sentetik atıksu ve alkalinitesi 143 mg CaCO3/L olan 

musluk suyu için deneysel olarak belirlenmiştir.  

Buna göre orijinal pH‘ı 6 olan sentetik suyun pH‘ını 3‘e ve 4‘e indirmek için 

sırasıyla 35 ve 6,57 g HCl/m
3
 veya 0,96 e 0,18 N asit /m

3
 ihtiyacı belirlenmiştir.  

Başlangıç pH‘ı 6,8 olan temsil edici musluk suyu için ise asit harcamaları pH 3 ve 4 

için 90,5 ve 62 gHCl/m
3
 veya 2,5 ve 1,7 N asit/m

3
 su olarak tayin edilmiştir.  
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5. SONUÇLAR ve ÖNERĠLER 

Florürün insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz etkilere sahip olmasından dolayı 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından içme 

sularında bulunabilecek maksimum florür konsantrasyonu 1,5 mg/L olarak 

sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede florür kontrolü için kimyasal çöktürme, 

adsorpsiyon, koagülasyon- flokülasyon, iyon değiştirme, membran süreçleri gibi 

birçok teknoloji geliştirilmiştir. Ancak bu teknolojilerin yüksek konsantrasyondaki 

florürü giderme veriminin düşük olmasından dolayı bu arıtma yöntemlerinin 

öncesinde kimyasal çöktürme yöntemi kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan 

kalsiyum florür ile çöktürme uygulamasında özelikle endüstrilerden kaynaklanan 300 

mg/L ve üzeri florür konsantrasyonuna sahip atıksuların 5-10 mg/L florür 

konsantrasyonuna getirilmesi başarılı ve standart hale gelen bir teknolojidir. Buna 

karşın bu konsantrasyonların altında özellikle içme suyu standardı olan 1,5 mg/L 

florür düzeyine inilmesi için çok sayıda proses denenmesine ve uygulanmasına 

rağmen tam olarak standart hale getirilmiş bir teknolojiden söz etmek güçtür. Aktif 

alümina adsorpsiyonu denenen yöntemler arasında öne çıkan yöntem olması ile 

birlikte adsorplayıcının özellikleri bakımından bu teknoloji de çok yaygın kullanım 

bulmamıştır. 

20. yüzyılın son yarısı ve 21. yüzyılın başlangıcında başlıca mikro kirleticilere 

yönelik ancak geleneksel kirleticileri de kapsayan yeni ve etkin teknoloji arayışlarına 

girilmiştir. Bu çerçevede elektrooksidasyon ve elektrokoagülasyon yöntemleri hem 

çok yönlü kullanılabilmesi hem de diğer arıtma yöntemlerine nazaran sağladığı 

avantajlar nedeniyle yaygın araştırmalara konu olmuştur.  

Bu çerçevede elektrokoagülasyon, özellikle alüminyum elektrot kullanımı ile florür 

arıtımı içinde denenmiş ve başarılı olduğu görüldüğün bu konuda çok sayıda 

araştırma yapılmıştır.  
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Yapılmış olan araştırmalar elektrokoagülasyonu esas alan geleneksel anlayış 

çerçevesinde ele alınmış diğer bir deyimle giderilecek kirleticilerin elektrotların 

çözünmesi ile oluşan alüminyum hidroksit yumakları üzerinde adsorpsiyon ve 

kimyasal çöktürme mekanizmaları çerçevesinde bağlanıp sudan uzaklaştırılmasını ve 

bu şekilde arıtımın gerçekleştirilmesini hedeflemişlerdir.  

Yapılan bu araştırmalar oluşan çamur miktarını optimize etmeyi hedeflerken 

elektrokoagülasyon prosesinde diğer bir giderim şekli olan elektrod üzerinde 

kirleticilerin tutulması konusunda çok az sayıda çalışma yapılmıştır. 

Mevcut çalışmalarda ise florürün elektrod üzerinden giderimi bir giderme 

mekanizması değil daha çok bir olgu şeklinde değerlendirilmiş diğer taraftan elektod 

üzerinde gidermenin daha etkin ve daha yaygın olduğu asidik pH‘larda florür 

gideriminin florürün alüminyumla oluşturduğu kompleksler nedeni ile 

gerçekleşmeyeceği kabulü yapılmıştır.  

Elektrod üzerinde kirletici gideriminin en önemli avantajlarından biri de gerek 

koagüasyon gerekse elektrokoagülasyon proseslerinin en önemli kısıtlamalarından 

biri olan çamur oluşumunu en aza indirmesi zaman zaman da tamamen ortadan 

kaldırmasıdır. Bu noktadan hareketle bu çalışmada alüminyum elektrodlarla 

elektrokoagülasyon yöntemi kullanılarak florürün elektrodlar üzerinde gideriminin 

gerek mekanizması gerekse prosesin işletilmesi açısından deneysel olarak 

incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılmıştır.  

Çalışmada elde edilen başlıca bulgular ve bunların değerlendirilmesi aşağıda 

belirtilmiştir. 

Literatürde florür gideriminde belirtilen optimum pH aralığının aksine yapılan 

çalışmada asit sahada çalışıldığında elektrotlar üzerinde florür giderimi 

gerçekleşmiştir. Bu mekanizmanın kullanılması ile florür giderimi Dünya Sağlık 

Örgütü ve Türk Standartlar Enstitüsü tarafından belirlenen su kalitesi standartlarını 

sağlayacak düzeyde gerçekleştirilebilmiştir. 

Proses ile ilgili değişkenlerin proses verimine etkisine yönelik çalışmalar 

yürütülmüştür. Bu çalışmada elektrolit konsantrasyonunun, pH, asetik asit kullanımı, 

akım yoğunluğu ve başlangıç florür konsatrasyonun etkisi araştırılmıştır.  

Alüminyum elektrodla elektrokoagülasyon prosesinde önemli bir işletme parametresi 

olan elektrolit konsantrasyonunun giderim verimi üzerine etkisi incelendiğinde, 50 
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mg/L başlangıç klorür konsantrasyonunun arttırılması ile florür gideriminde önemli 

bir değişiklik görülmemiştir. Bu nedenle 50 mg/L klorür konsantrasyonu optimum 

olarak kabul edilmiştir. 

Elektrokoagülasyon sisteminde elektrodlar üzerinde florürün tutulmasının en kritik 

parametrelerinden biri pH‘tır.  pH 4‘ün altında florür gideriminin düşük oranda da 

olsa gerçekleşebildiği görülmektedir.  

Bu çalışmada ilgili tüm türlerin hesaba katılarak yapılan denge bileşimi hesabında 

serbest florürün bu koşullarda gerçekten ihmal edilebilir düzeylerde olduğu 

belirlenmiştir. Buna karşın yapılan deney sonuçları, özellikle pH 4‘ten sonra, yüksek 

düzeyde florür giderimini göstermektedir. Aslında literatür bilgilerinin dikkatli bir 

analizi bu pH değerlerinde florür giderimi olduğunu işaret etmektedir (Emamjomeh 

ve diğ., 2011; Zhu ve diğ., 2007; Sujana ve diğ., 2009). 

Yapılan çalışmada pH değişimlerini yavaşlatmak için ve prosesi daha iyi analiz 

etmek için tampon çözelti olarak asetik asit kullanılmıştır. Asetik asit seçiminde 

alüminyum ile oluşturacağı kompleksin stabilite sabitinin alüminyum florür 

komplekslerinin stabilite sabitlerinden küçük olması nedeniyle girişim yapmayacağı 

esas alınmıştır. Fakat deneysel sonuçlar yüksek asetik asit konsantrasyonlarında 

asetik asidin girişim etkisinin olabileceğini  göstermiştir. 

Akım yoğunluğunun etkisi incelendiğinde ise, 5 ve 10 mA/cm
2
 akım yoğunluğunda 

%90 florür giderimi gerçekleşirken, 1ve 3 mA/cm
2 

akım yoğunluklarında giderim 

sırasıyla %47 ve %68 oranlarında gerçekleşmiştir. Bu giderimler göz önüne 

alındığında akım yoğunluğunun artması ile florür giderim veriminin arttığı 

görülmektedir. Ancak 10 mA/cm
2 

akım yoğunluğunda sıcaklığın aşırı 

yükselmesinden ve 1-3 mA/cm
2
 akım yoğunluklarında giderimlerin yeterince yüksek 

olmadığı  için 5mA/ cm
2
 akım yoğunluğunun optimum bir değer olduğu sonucuna 

varılmıştır.  

Başlangıç florür konsantrasyonunun etkisi araştırıldığında ise 10 ve 20 mg/L florür 

konsantrasyonlarında yüksek düzeyde florür giderimi gerçekleşmesine rağmen 

uygulanan prosesler elektrod üzerinde florür gideriminde belirlenen optimum pH 

aralığı olan 3- 6,5 aralığının dışına çıkıldığı görülmektedir. Bu sebepten dolayı 

başlangıç konsantrasyonunun etkisinin incelendiği çalışmalar dışında deneylerde 

optimum başlangıç florür konsantrasyonu 5 mg/L florür olarak kullanılmıştır.  
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Alüminyum elektrodlar kullanılarak gerçekleştirilen elektrokoagülasyon 

uygulamalarında florür ile birlikte alüminyumun da giderimi önem taşımaktadır. pH 

6‘nın üzerinde florür konsantrasyonunun hedeflenen 1mg/L‘lik değerin altına 

indirilmesine karşın alüminyum hidroksit faz diyagramında alüminyum 

konsantrasyonu pH 6‘da minumuma ulaşmakta ve pH 7‘ye yaklaştığında ise tekrar 

artmaktadır. Yapılan deneyler sonucunda ölçülen alüminyum konsantrasyonları faz 

diyagramında belirtilen rakamların biraz daha üstünde bulunmuştur. Bu nedenle bu 

uygulamanın daha dikkatle yapılması önem taşımaktadır. 

Belirlenen optimum koşullar çerçevesinde deneysel çalışmalar sonucunda yapılan 

kinetik çalışmaları sistemin 1. mertebe kinetik modeline uyum sağladığını 

göstermiştir. Elde edilen birinci mertebe kinetik sabitleri belirli pH aralığında 

incelendiğinde pH 5‘in üzerinde proseste bir hızlanma gerçekleştiğini söylemek 

mümkündür. Kinetik çalışmada tampon çözelti olarak kullanılan asetik asitin prosesi 

yavaşlattığı görülmüştür. Ayrıca klorür konsantrasyonun artması ile birlikte proses 

hızının düşüş gösterdiği söylenebilmektedir.  

Yapılan deneylerde sentetik numune kullanılmasından dolayı ekonomik analiz 

yapılamamıştır. Ancak uygulanabilirlik açısından bir gösterge olan başlangıç pH 

ayarı için asit harcamaları belirlenmiştir.  

Elektrokoagülasyon uygulaması sonucu oluşan çamur ve deneyler sonrasında 

elektrodlar üzerinden sıyrılan katı madde üzerinde yapılan analizler sonucu çamur 

içerisinde alüminyum hidrokso florür türlerinin yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Burada elde edilen analiz sonuçları tam olarak kantitatif bir değer olarak ele 

alınmamalıdır. Elektrodlar üzerinden sıyrılan katı madde üzeride yürütülen deneysel 

çalışma sonucunda florürün hem anotta hem de katotta mevcut bulunduğu ve teklif 

edilen mekanizmayı destekler bir biçimde katod üzerinde florür birikiminin daha 

yüksek olduğu görülmüştür.  

Mekanizma normal koşullarda tür dağılımı ile ilgili teorik değerlendirme 

çerçevesinde florürün alüminyum komplekslerine önemli ölçüde bağlı olduğu 

görülmüştür. Elektrokoagülasyon uygulamasında elektrodlar civarında elektro 

kondenzasyon oluşumu ve elektrotla olan diğer etkileşimler sonucunda türlerin 

beklenen denge konsantrasyonundan farklı değerler almaktadır. Sözü edilen etkiler 
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ve elektriksel etkileşmeler de göz önüne alınarak florürün elektrotar üzerinde 

tutulması ile ilgili bir mekanizma önerisi de getirilmiştir. 

Yapılan bu çalışma çerçevesinde prosesin daha iyi gerçekleştirilmesi ve uygulanması 

açısından bu konuda yapılması gereken çeşitli çalışmalar bulunmaktadır.  

Bu konuda ki başlıca çalışma önerileri; 

 alüminyum konsantrasyonunun en düşük düzeye indirilmesi ile ilgili 

ayrıntılı bir optimizasyon çalışmasına ihtiyaç duyulduğu, 

 yabancı iyonların bu proses üzerine etkisinin araştırılması yararlı 

olabileceği, 

 elektrot üzerinde florür gideriminin oluşan bileşikler açısından daha ayrıntılı 

taranmasının yararlı olacağı  

 prosesin gerçek su ve atıksu üzerinde denenmesinin uygulama öncesi daha 

faydalı olacağı 

olarak sıralanabilir. 
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EKLER 

EK A:  Deney sonuçları 
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Çizelge A 1: (M8) 5 mg/L F
- 
, 50 mg/L Cl

-
, pH 4,5, 600 mg/L asetik asit, 2mA/cm

2
    

için deney sonuçları. 

Süre (dak) T (
o
C) Volt pH Al  (mg/L) 

F
-
 (mg/L) 

TISAB IV 

0 26,1 7,7 4,503 0 5,01 

5 26,1 7,2 4,757 4,218 4,94 

10 26,1 6,9 4,835 8,954 4,82 

20 26,3 6,6 4,979 18,84 4,68 

30 26,4 6,2 5,032 28,97 4,51 

40 26,5 5,6 5,052 36,13 4,43 

50 26,5 5,4 5,073 43,79 4,31 

60 26,6 5,3 5,098 51,45 4,09 

AKM= 2,33 mg/L     

Çizelge A 2: (M9) 5 mg/L F
- 
, 50 mg/L Cl

-
,  pH 4,5, 600 mg/L asetik asit, 5mA/cm

2
 

için deney sonuçları. 

Süre (dak) T (
o
C) Volt pH Al  (mg/L) 

F
-
 (mg/L) 

TISAB IV 

0 26,3 14,5 4,507 0 4,96 

5 26,6 13,4 4,708 11,66 4,85 

10 26,8 12,8 4,828 22,16 4,64 

20 27,4 12,3 4,914 41,31 4,37 

30 27,8 12 4,983 60,26 4,17 

40 28,5 11,7 5,036 74,69 3,57 

50 28,9 11,5 5,077 84,37 3,27 

60 29,3 11,4 5,118 89,86 2,96 

AKM=3,33 mg/L     
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Çizelge A 3: (M14) 5 mg/L F
- 
, 50 mg/L Cl

-
,  pH 3,  1mA/cm

2
 için  deney sonuçları. 

Süre (dak) T (
o
C) Volt pH Al  (mg/L) 

F
-
 (mg/L) 

TISAB IV 

0 25,3 8,7 3,006 0 4,98 

2 25,3 8,4 3,202 0,2403 4,53 

4 25,3 8,2 3,438 1,5 4,43 

6 25,3 8,1 4,048 3,284 4,37 

8 25,3 7,6 4,662 3,420 4,29 

10 25,3 7,4 4,748 4,281 4,25 

12 25,3 7,3 4,777 6,148 4,20 

15 25,4 7,1 4,863 7,712 4,14 

18 25,4 7,2 4,822 10,67 4,02 

20 25,4 6,9 4,856 11,83 3,93 

25 25,4 6,9 4,872 8,942 3,10 

30 25,4 6,8 4,920 14,51 3,03 

35 25,4 6,7 4,942 18,92 2,85 

40 25,4 6,7 4,997 22,71 2,75 

45 25,4 6,8 5,033 24,26 2,37 

50 25,4 7,0 5,071 29,61 2,27 

60 25,4 7,2 5,112  2,06 

AKM= 10 mg/L     
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Çizelge A 4: (M15) 20 mg/L F- , 50 mg/L Cl-,  pH 3, 1mA/cm2 için  deney     

sonuçları. 

Süre (dak) T (
o
C) Volt pH 

F
-
 (mg/L) 

TISAB IV 

0 23 5,7 3,008 19,7 

2 23 5,5 3,140 19,7 

4 23 5,3 3,221 19,5 

6 23 5,2 3,381 19,3 

8 23,1 5,5 3,617 19,2 

10 23,1 6,4 4,645 19,0 

12 23,2 6,8 5,283 18,4 

15 23,2 6,7 5,319 17,9 

18 23,2 6,7 5,331 15,6 

20 23,3 6,5 5,336 13,7 

22 23,3 6,4 5,338 12,4 

25 23,4 6,3 5,303 10,2 

28 23,4 6 5,262 8,36 

30 23,4 5,8 5,260 8,24 

AKM= 4,75 mg/L    

Çizelge A 5: (M17) 10 mg/L F- , 50 mg/L Cl-,  pH 3, 1mA/cm2 için  deney 

sonuçları. 

Süre (dak) T (
o
C) Volt pH Al (mg/L) 

F
-
 (mg/L) 

TISAB IV 

0 25,9 5,7 3,004 0 10,01 

2 25,9 5,5 3,218 0,790 9,88 

4 25,9 5,4 3,454 2,174 9,01 

6 25,9 5,3 4,065 3,249 7,85 

8 25,9 5,2 4,738 3,471 6,21 

10 25,9 5 4,793 3,933 4,87 

AKM= 1,33 mg/L     
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Çizelge A 6: (M19) 5 mg/L F- , 50 mg/L Cl-,  pH 4,5, 600 mg/L asetik asit , 5mA/cm
2
,için deney sonuçları. 

Süre (dak) T (
o
C) Volt pH Al (mg/L) 

F
-
 (mg/L) 

TISAB IV 

0 20,4 20,6 4,504  4,98 

5 21 19,1 4,71  4,88 

10 21,7 18,9 4,842 30,35 4,58 

20 22,8 18,4 4,926  4,44 

30 23,5 17,8 5,015 83,37 4,26 

40 24,6 17,2 5,024  3,35 

50 25,3 16,8 5,107  3,17 

60 26,1 16,4 5,152  2,89 

75 27,2 16,0 5,234  2,31 

90 28,1 15,9 5,308  1,78 

105 29,1 15,8 5,447  1,23 

120 30 15,7 5,580 102,4 0,945 

135 30,8 15,6 5,671  0,567 

150 31,5 15,4 5,814 19,29-19,40 0,0124 

180 32,6 14,8 6,215 122,2 0,0082 

AKM= 196 mg/L     



 

64 

Çizelge A 7: (M20) 5 mg/L F
- 
, 50 mg/L Cl

-
, pH 3, 5mA/cm

2,
için  deney sonuçları. 

Süre (dak) T (
o
C) Volt pH Al (mg/L) 

F
-
 (mg/L) 

TISAB IV 

0 21 38,4 3,002 0 4,98 

5 22,3 38,0 4,751  4,88 

10 23,3 37,4 5,023 7,877 4,58 

20 24,1 37,2 6,087  4,44 

30 26,2 36,9 7,128  4,26 

40 27,8 35,7 7,821 15,60 3,35 

50 30,0 34,6 8,018  3,17 

60 32,2 33,6 8,174  2,89 

75 34,3 32,4 8,227 34,07 2,31 

90 36,2 31,1 8,336  1,78 

105 37,8 30,5 8,370  1,23 

120 40,3 28,7 8,361  0,945 

135 40,9 28,2 8,380  0,567 

150 41,1 27,8 8,417  0,0124 

180 41,7 27,0 8,475 0 0,0082 

AKM= 574 mg/L    
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Çizelge A 8: (M21) 5 mg/L F- , 50 mg/L Cl-,  pH 4, 5mA/cm
2
, 600 mg/L asetik  asit için deney sonuçları. 

Süre (dak) T (
o
C) Volt pH 

F
-
 (mg/L) 

TISAB IV 
Al (mg/L) 

0 19,2 28,9 3,998 5,0 0 

5 20 24,1 4,367 4,53  

10 20,8 22,7 4,568 4,50  

20 21,9 22,5 4,713 4,46  

30 23,0 22,3 4,874 4,10 107,5 

40 25,5 21,9 4,954 3,49  

50 26,2 21,7 4,987 2,97  

60 27 21,3 4,997 2,09  

75 27,8 21,0 5,017 1,74  

90 28,9 20,8 5,127 1,00 332,8 

105 30,2 20,6 5,229 0,991 316,0 

120 31,5 20,4 5,337 0,645 421,1 

AKM= 135,5 mg/L     
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Çizelge A 9: (M22) 5 mg/L F
- 
, 50 mg/L Cl

-
,  pH 2, 5mA/cm

2
 için deney sonuçları. 

Süre (dak) T (
o
C) Volt pH 

F
-
 (mg/L) 

TISAB IV 
Al (mg/L) 

0 19,3 6,2 2,002 4,99 0 

5 19,6 6,5 2,103 4,83  

10 19,8 6,9 2,179 4,82  

20 20,1 7,7 2,467 4,81  

30 20,7 7,9 4,116 4,70 147,2 

40 21,5 8,0 4,331 4,54  

50 21,9 8,0 4,382 4,12  

60 22,2 8,0 4,390 3,68 231,3 

75 23,1 8,2 4,449 3,06  

90 23,8 8,3 4,498 2,43 355,3 

105 24,6 8,3 4,570 1,86  

120 25,2 8,7 4,632 1,70  

135 25,8 9,0 4,689 1,44  

150 26,8 9,4 4,764 1,15  

180 27,4 9,7 4,811 1,01 749,6 

210 29,2 9,9 4,974 0,717 902,6 

AKM= 62,5 mg/L     
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Çizelge A 10: (M23)5 mg/L F
- 
, 50 mg/L Cl

-
, pH 1.5 , 5mA/cm

2
 için deney sonuçları. 

Süre (dak) T (
o
C) Volt pH 

F
-
 (mg/L) 

TISAB IV 
Al (mg/L) 

0 21,7 1,6 1,502 5,01 0 

5 21,7 1,7 1,554 4,85  

10 21,9 1,9 1,578 4,67  

20 22,1 1,9 1,613 4,65  

30 22,2 2,2 1,689 4,63 111,5 

40 22,3 2,7 1,788 4,62  

50 22,4 2,9 1,894 4,60  

60 22,5 2,9 2,014 4,52  

75 22,8 3,9 2,375 4,20  

90 23,4 4,1 3,949 4,17 317,3 

AKM= 9  mg/L     
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Çizelge A 11: (M24) 5 mg/L F
- 

, 100 mg/L Cl
-
,  pH 2 , 5mA/cm

2
 için deney 

sonuçları 

Süre 

(dak) 
T (

o
C) Volt pH Al (mg/L) 

F
-
 (mg/L) 

TISAB IV 

0 19,8 5 2,001 0 5,02 

5 20 5,2 2,096  4,56 

10 20,2 5,5 2,190  4,50 

20 20,5 7,2 2,552  4,46 

30 21 7,3 4,320 116,1 4,36 

40 21,7 7,7 4,360  4,17 

50 22,1 7,7 4,443  3,88 

60 22,6 7,7 4,458 247,6 3,64 

75 23,2 7,7 4,469  3,20 

90 24,1 7,9 4,526  2,70 

105 24,6 8,2 4,571  2,23 

120 25,0 8,4 4,613 504,5 2,02 

135 25,5 8,6 4,683  1,79 

150 26,4 9,0 4,764  1,57 

180 27,4 10,2 4,837  1,29 

210 28,3 10,9 4,903 937,2 1,01 

AKM= 101,5 mg/L     
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Çizelge A 12: (M25) 5 mg/L F
- 
, 300 mg/L Cl

-
, pH 2 , 5mA/cm

2
 için deney sonuçları. 

Süre (dak) T (
o
C) Volt pH Al (mg/L) 

F
-
 (mg/L) 

TISAB IV 

0 21,7 3,4 2,004 0 5,0 

5 21,8 3,6 2,290  4,72 

10 21,9 3,8 2,405  4,57 

20 22,1 4,9 3,163  4,75 

30 22,3 5,2 4,468 99,82 4,48 

40 22,7 5,2 4,519  4,27 

50 22,9 5,3 4,558  3,94 

60 23,1 5,4 4,625 196,9 3,42 

75 23,5 5,4 4,715  3,29 

90 23,8 5,8 4,756  2,91 

105 24,2 5,8 4,844  2,51 

120 24,7 6 4,912 433,9 2,25 

135 25,3 6,1 4,968  1,85 

150 25,5 6,1 5,008 497,4 1,62 

AKM= 28,5 mg/L     

 

 



 

70 

Çizelge A 13: (M26) 5 mg/L F
- 
, 500 mg/L Cl

-
, pH 2 , 5mA/cm

2
 için deney sonuçları. 

Süre (dak) T (
o
C) Volt pH Al (mg/L) 

F
-
 (mg/L) 

TISAB IV 

0 20,2 4,4 2,002 0 4,98 

5 20,2 4,4 2,189  4,95 

10 20,4 4,5 2,276  4,95 

20 20,4 5,3 2,737  4,8 

30 20,8 5,9 4,401 83,14 4,72 

40 21,0 5,9 4,495  4,54 

50 21,2 6,0 4,508  4,18 

60 21,9 6,0 4,548 167,5 3,87 

75 22,1 6,2 4,578  3,43 

90 22,3 6,2 4,660  3,00 

105 22,7 6,2 4,717  2,61 

120 23 6,4 4,816  2,25 

135 23,2 6,5 4,853 339,3 1,93 

150 23,5 6,7 5,022 408,1 1,74 

AKM= 13 mg/L     
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Çizelge A 14: (M27 )5 mg/L F
- 
, 1000 mg/L Cl

-
,  pH 2 , 5mA/cm

2
 için deney sonuçları. 

 

Süre (dak) 
T (

o
C) Volt pH Al (mg/L) 

F
-
 (mg/L) 

TISAB IV 

0 17,4 3,9 2,001 0 5,03 

5 17,4 3,9 2,057  4,89 

10 17,6 4,1 2,139  4,85 

20 17,9 4,4 2,503  4,82 

30 18,3 4,7 4,437 108,7 4,74 

40 18,6 4,9 4,443  4,65 

50 18,9 4,9 4,463  4,44 

60 19,3 5,0 4,471  4,18 

75 19,8 5,1 4,493  3,72 

90 20,2 4,9 4,499 361,9 3,25 

105 20,6 5,0 4,613  2,88 

120 21 5,0 4,682  2,50 

135 21,5 5,0 4,778 569,2 2,21 

150 21,9 5,0 5,01 675 1,85 

AKM= 16 mg/L     
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Çizelge A 15: (M28)5 mg/L F
- 
, 50mg/L Cl

-
, pH 2, 10 mA/cm

2
 için deney sonuçları. 

Süre (dak) T (
o
C) Volt pH Al (mg/L) 

F
-
 (mg/L) 

TISAB IV 

0 20,4 8,5 2,009 1,213 5,00 

5 20,9 10,9 2,441  4,69 

10 21,7 15,5 4,187  4,63 

20 23 16,1 4,320  4,04 

55 26,5 13 4,449  2,23 

60 28 13 4,455 540,0 2,00 

75 30,8 13,2 4,631  1,68 

90 31,4 13,6 4,728  1,41 

105 34 14,4 4,740  1,24 

120 38,3 14,9 4,862  1,14 

135 44,1 16,1 4,874 1048,2 1,06 

150 48,1 16,4 4,891 1084,4 0,87 

AKM=169 mg/L     
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Çizelge A 16: (M29)5 mg/L F
- 
, 100 mg/L Cl

-
, pH 2 , 5mA/cm

2
 için deney sonuçları 

(katı madde analizi). 

Süre (dak) T (
o
C) Volt pH 

0 17,6 4,8 1,999 

10 18,1 5,1 2,156 

30 18,6 8,2 4,401 

60 20,4 8,7 4,468 

90 21,7 8,7 4,517 

120 22,8 8,9 4,593 

AKM=27 mg/L    

Çizelge A 17: (M30) 5 mg/L F
- 
,  50 mg/L Cl

-
,  pH 2, 3 mA/cm

2
 için deney 

sonuçları. 

Süre 

(dak) 
T (

o
C) Volt pH 

Al 

(mg/L) 

F
-
 (mg/L) 

TISAB IV 

0 18,1 3,8 2,003 0 5,01 

5 18,2 3,8 2,073  4,98 

10 18,3 4,3 2,154  4,84 

20 18,5 4,4 2,333  4,78 

30 18,7 4,7 2,742  4,74 

40 18,9 5,5 4,306 90,38 4,65 

50 19,1 5,5 4,363  4,59 

60 19,3 5,5 4,394  4,13 

75 19,6 5,7 4,397  4,01 

90 20,0 5,7 4,408  3,88 

105 20,2 5,9 4,460  3,32 

120 20,6 6,2 4,465  2,76 

135 21,0 6,3 4,565 360,20 2,48 

150 21,2 6,3 4,580  2,17 

180 21,7 6,6 4,676  2,01 

210 22,1 6,8 4,874 662,5 1,59 

AKM=29,38 mg/L     
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Çizelge A 18: (M31) 5 mg/L F
- 
, 50 mg/L Cl

-
, pH 2, 1 mA/cm

2
 için deney sonuçları. 

Süre (dak) T (
o
C) Volt pH 

Al 

(mg/L) 

F
-
 (mg/L) 

TISAB IV 

0 18,3 1,3 2,000 0,1617 4,99 

5 18,3 1,3 2,010  4,94 

10 18,3 1,4 2,054  4,90 

20 18,5 1,4 2,081  4,90 

30 18,5 1,4 2,149  4,82 

40 18,6 1,6 2,215  4,77 

50 18,6 1,8 2,335  4,76 

60 18,6 2,1 2,445  4,68 

75 18,7 2,4 2,742  4,52 

90 18,9 2,8 3,977  4,31 

105 19,1 2,8 4,220 102,7 4,07 

120 19,1 3,1 4,276  3,75 

135 19,2 3,3 4,302 130 3,43 

150 19,3 3,4 4,311  3,12 

180 19,5 3,5 4,349  2,83 

210 19,7 3,6 4,354 187,8 
2,64 

 

AKM =43,11 mg/L     
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Çizelge A 19: (M32) 5 mg/L F
- 
, 50 mg/L Cl

-
, pH 4, 5mA/cm

2
, 1000 mg/L asetik asit için deney sonuçları 

Süre (dak) T (
o
C) Volt pH Al (mg/L) 

F
-
 (mg/L) 

TISAB IV 

0 21,9 23,5 4,003 0 5,01 

5 22,5 21,4 4,209  4,92 

10 23 20,4 4,319  4,84 

20 24 18,4 4,497 88,20 4,65 

30 24,8 17,2 4,681  4,56 

40 25,4 16,8 4,709  4,13 

50 26,3 16,7 4,768  3,95 

60 27 16,7 4,806 232,0 3,76 

75 27,7 16,7 4,849  3,65 

90 28,5 16,6 4,901  3,38 

105 29,3 16,4 4,947  3,12 

120 29,9 16,2 4,989 488,84 2,89 

AKM= 86,04 mg/L     
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Çizelge A 20: 5 mg/L F- , 50 mg/L Cl-, pH 3, 1mA/cm
2
, için deney sonuçları. 

Süre (dak) T (
o
C) Volt pH F

-
 (mg/L) 

TISAB IV 

AKM  

(mg/L) 

Al 

 (mg/L) 

0 17,9 8,9 3,003 4,99  0 

5 17,9 8,5 3,304 4,68   

10 17,9 8,4 4,678 4,37   

20 17,9 8,0 4,977 4,12   

40 18,0 7,5 5,128 3,43   

50 18,1 7,5 5,151 3,01   

60 18,1 7,4 5,172 2,62   

75 18,2 7,2 5,432 2,23   

90 18,3 7,1 5,488 2,01  67,49 

105 18,3 7,0 5,570 1,64   

120 18,5 6,8 5,646 1,15  44,55 

135 18,6 6,7 5,757 1,02   

150 18,7 6,7 5,801 0,870   

180 18,9 6,7 6,074 0,761 44 340,8 

225 19,3 6,5 6,576 0,398 128  9,09 

255 19,4 6,5 6,985 0,201 244 390,5 

Çizelge A 21: 5 mg/L F- , 50 mg/L Cl-, pH 3, 5mA/cm
2
 için deney sonuçları. 

Süre 

(dak) 

T (
o
C) Volt pH F

-
 (mg/L) 

TISAB IV 

AKM  

(mg/L) 

Al 

 (mg/L) 

0   3,007 5,01   

    10 17,9 57,2 5,274 3,63   

20 17,9 53,1 5,950 1,84   

30 18,0 49,2 6,374 0,876 27  

35 18,1 47,1 6,575 0,574 58 4,287 

45 18,2 45,0 6,862 0,370 100 67,19 

50 18,3 44,1 6,991 0,113 133 202,1 
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EK B: Alüminyum elektrodla elektrokoagülasyon sonrası oluĢan türler ile igili  

hesaplama sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

Çizelge B 1: Alüminyum elektrodla elektrokoagülasyon  uygulamasında 50 mg/L Cl
-
 (NaCl), 5 mg/L F

-
 (NaF), 10 mg/L alüminyum içerdiğinde  

ve pH 2‘de oluşan türler ile ilgili sonuçlar. 

[F-] 6,14E-07 
 

CT,F 2,82E-04 
  

[Al3+] 9,34E-05 
 

CT,F 2,63E-04 
 

Denge sabitleri 

[AlF2+] 2,81E-04 
 

CT,Al 3,85E-04 
 

6,69E+00 

[AlF2
+] 7,89E-12 

 
CT,Al 3,85E-04 

 
5,35E+00 

[AlF3
o] 1,04E-19 

 
Fark Al 0,00E+00 

 
3,68E+00 

[AlF4
-] 7,48E-27 

    
2,75E+00 

[AlF5
2-] 3,48E-34 

 
Katyon 2,66E-03 

 
1,63E+00 

[AlF6
3]- 1,48E-41 

 
Anyon 2,66E-03 

 
4,70E-01 

[H+] 1,00E-04 
 

Kat-An 0,00E+00 
  [HF] 8,48E-08 

 
Fark F 1,84E-05 

 
3,14E+00 

[OH-] 1,00E-10 
     

[AlOH2+] 9,34E-06 
 

Al(OH)3 9,34E-35 
 

-5,00E+00 

[Al2(OH)2
4+] 4,37E-07 

  
-2,20E+01 

 
-6,30E+00 

[Al13(OH)34
5+] 1,64E-14 

    
-9,74E+01 

[Al7(OH)17
4+]  9,82E-10 

 
Na3AlF6 7,28E-50 

 
-4,88E+01 

[Al(OH)4
-] 2,00E-09 

  
4,00E-10 

 
1,30E+00 

[Na+] 1,70E-03 
     

[Cl-] 2,66E-03 
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