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OKSĠDASYON VE FĠLTRASYON AġAMALARINDA SULARDA 

MANGAN GĠDERĠMĠNĠ ETKĠLEYEN BAZI 

FAKTÖRLERĠN ARAġTIRILMASI 

ÖZET 

Çalışmanın hedefleri; oksidasyon ve filtrasyon aşamalarında farklı koşullarda farklı 

oksidant (klor, potasyum permanganat) kullanımının çıkış suyu kalite parametreleri 

(mangan konsantrasyonu, bulanıklık) ve partiküler mangan fraksiyonu üzerindeki 

etkisini belirlemek, farklı konsantrasyonlarda demir enjeksiyonu uygulamasının 

giderim verimi üzerindeki etkilerini incelemek ve filtre malzemesi üzerindeki 

mangan oksit birikimlerini ve bu birikimlerin katalitik etkisini araştırmak olarak 

belirlenmiştir. 

Bu amaçlar doğrultusunda oksidasyon tankı ve paralel olarak işletilen 2 adet filtre 

kolonundan oluşan laboratuvar ölçekli bir sistem kurulmuştur. Oksidasyon tankı 200 

l, filtre kolonları 100 cm uzunluğunda ve 5 cm çapındadır. Birinci kolon 5 cm çakıl, 

45 cm kum ile tek tabakalı, ikinci kolon ise 5 cm çakıl, 20 cm kum, 25 cm antrasit ile 

çift tabakalı olacak şekilde tasarlanmıştır. Oksidasyon tankı kesikli, filtre kolonları 

ise sürekli olarak işletilmiştir. Filtre malzemesi üzerindeki mangan oksit birikimlerini 

belirlemek amacıyla farklı koşullar altında hazırlanmış çözeltilerde bekletilen kum ve 

antrasit numunelerinde Taramalı Elektron Mikroskobu  (SEM) ve Enerji Dağılımlı 

X-Işınları Mikroanaliz Spektrometresi (EDS) ile analizler gerçekleştirilmiştir. 

Oksidant olarak klor ve potasyum permanganat kullanılması durumunda en yüksek 

giderim verimlerinin elde edildiği pH değerleri sırasıyla 9.5 ve 5‟tir. Ancak oksidant 

olarak potasyum permanganat kullanıldığında pH‟ın 5, 6.2 ve 7.2 olması 

durumlarında giderim verimleri arasında belirgin bir fark bulunmamaktadır. 

Potasyum permanganat ile oksidasyonda ikinci saatten itibaren gözlenen çıkış 

mangan konsantrasyonundaki yükselmenin, azalan boşluk sonucu hız ve basınçta 

meydana gelen artışın filtre malzemesi üzerindeki partiküler/kolloidal mangan 

formlarını koparmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Klorla oksidasyon 

sonucu bulanıklık 1.5-2 NTU arasında değişirken, potasyum permanganatın yüzey ve 

çözelti olmak üzere iki fazda gerçekleşen oksidasyonu sonucu bulanıklık değerleri 

aynı sürede 40-45 NTU‟ya ulaşmaktadır. Her iki oksidant için de optimum 

oksidasyon pH‟larında çalışıldığında partiküler mangan fraksiyonu zamanla 

maksimum seviyelere ulaşmaktadır. Klor ve potasyum permanganat için oksidasyon 

sürecindeki partiküler mangan oluşumu, oksidasyon tankındaki bulanıklık değerleri 

ve filtre çıkışlarındaki toplam mangan konsantrasyonu ile ilişkilendirilebilir.  

Demir enjeksiyonu ile ilgili çalışma sonuçlarına bakıldığında; enjekte edilen 

çözeltinin demir konsantrasyonu arttıkça giderim veriminde artış olduğu 

görülmektedir. Kum filtrelerde zamana bağlı giderim verimindeki artış çift tabakalı 

filtrelere göre daha hızlıdır. Ancak çift tabakalı filtrelerde yüksek giderim verimleri 

daha kısa sürede elde edilmektedir. 



 xii 

SEM ve EDS analizleri incelendiğinde, uygun oksidasyon koşulları altında 

bekletilmiş kum ve antrasit numunelerinde mangan oksit kaplamasının gerçekleştiği 

ve bu birikimin katalitik etkiye neden olduğu görülmüştür. Görüntüler 

incelendiğinde; pH 7‟de yüksek mangan konsantrasyonunda kum ve antrasit 

etrafında oluşan mangan oksit kaplanmasının, düşük konsantrasyonda ve pH 10‟da 

gerçekleştirilen deneyler sonucu elde edilen görüntülere göre çok daha düşük 

seviyede olduğu saptanmıştır. Bu durum uygun pH kullanımının mangan oksit 

kaplanmasında konsantrasyona göre çok daha etkili olduğunu göstermektedir. Kum 

ve antrasit numuneleri karşılaştırıldığında antrasit numunesinde kum numunesine 

göre oldukça yoğun bir kaplanmanın gerçekleştiği görülmektedir. 
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INVESTIGATION OF THE FACTORS THAT AFFECT THE MANGANESE 

REMOVAL DURING OXIDATION AND FILTRATION PROCESSES 

SUMMARY 

The objectives of the study are to determine the effects of different oxidants 

(chlorine, potassium permanganate) on finished water quality parameters (manganese 

concentration, turbidity) and particulate manganese fraction in different conditions 

during the oxidation and filtration processes, to evaluate the effects of iron addition 

just before the filters on the removal efficiency and to examine the coatings of 

oxidized manganese on filter media and the catalytic effects of this MnOx coatings. 

Laboratory scale system consisting of an oxidation tank 200 l in volume and two 

paralel filter columns 100 cm in height and 5 cm in diameter is set up. The filters are 

filled as follows; filter 1: 5 cm gravel, 45 cm silica sand (one layer filtering bed), 

filter 2: 5 cm gravel, 20 cm silica sand and 25 cm anthracite (double layer filtering 

bed). Oxidation tank is operated intermittently while filter columns are operated 

continuously. Scanning Electron Microscope (SEM) and Energy Dispersive X-Ray 

Fluorescence Spectrometer (EDS) are used to examine the MnOx coating amounts at 

sand and anthracite media which are kept in different solutions.  

Optimum removal efficiencies for the oxidation of manganese with chlorine and 

potassium permanganate are reached at pH 9.5 and 5, respectively. However, a great 

difference is not determined between the removal efficiencies at pH 5, 6.2 and 7.2 for 

potassium permanganate as an oxidant. When potassium permanganate is used as an 

oxidant, an increase is seen in the manganese concentration of the finished water. 

This can result from the decrease in pores which causes an increase in flowrate and 

pressure and detachment of particulate and colloidal manganese fractions from filter 

media. As a result of the oxidation of potassium permanganate in both surface and 

solution phase, turbidity reaches 40-45 NTU with potassium permanganate while it 

reaches only 1.5-2 NTU with chlorine as an oxidant. If appropriate pH values for 

both oxidants are maintained during the operation, the formation of particulate 

manganese fractions will reach to maximum levels. Particulate manganese formation 

during the oxidation of chlorine and potassium permanganate can be related with  the 

turbidity values in the oxidation tank and total manganese concentrations in the 

finished water.   

The results indicate that an increase in the concentration of the iron solution added to 

the system just before the filters results in an increase at removal efficiencies. 

Increase in removal efficiency related to time in one layer filtering bed is more than 

the double layer filtering bed. However, higher removal efficiencies can be seen in 

double layer filtering bed earlier than the one layer filtering bed. 

The results of the SEM and EDS analyses indicate that if appropriate conditions for 

oxidation are maintained, MnOx coatings are formed at filter media (sand and 

anthracite) and this form results in a catalytic effect. Comparing the quantity of 

MnOx coatings in samples kept in a solution of pH 7 and high manganese 
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concentration with the samples kept in a solution of pH 10 and low manganese 

concentration suggests that appropriate pH is more effective than the level of 

concentration for the coatings of MnOx at filter media. Surface MnOx coatings are 

more in anthracite samples when compared with sand samples. 
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1. GĠRĠġ 

1.1. ÇalıĢmanın Anlam ve Önemi 

Mangan yeraltı sularında hemen hemen her zaman, yüzeysel sularda ise yılın bazı 

aylarında yüksek konsantrasyonlarda bulunması sebebiyle içme ve kullanma suları 

bakımından problem oluşturmaktadır. Oluşan bu problemlerin giderilmesi mangan 

giderim yöntemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını gerektirmektedir. 

Doğal sulardan mangan giderilmesi ile ilgili olarak sudaki çözünmüş mangan 

formunun (Mn
2+

) oksijenle oksidasyonu üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir 

(Kessick ve Morgan, 1975). Bu çalışmalarda manganın oksijenle oksidasyon 

mekanizmasında pH‟ın etkisi araştırılmıştır. Oksijenle oksidasyonda pH‟ın yanı sıra 

başlangıç mangan konsantrasyonunun etkisinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar 

yapılmış, başlangıç mangan konsantrasyonu ve pH artışının oksidasyon reaksiyonunu 

hızlandırdığı sonucuna varılmıştır (Coughlin ve Matsui, 1976).  

Oksidasyonun yanı sıra mangan gideriminde koagülasyon-flokülasyon uygulamaları 

ile ilgili Raveendran ve diğ. (2001), Roscoe (2002); iyon değiştirme-adsorbsiyon 

uygulamaları ile ilgili Seelig ve diğ. (1992), Doula (2006) çalışmalar 

gerçekleştirmişlerdir.  

Klor, klor dioksit, potasyum permanganat ve ozon gibi çeşitli oksidantların mangan 

oksidasyonuna etkisi Knocke ve diğ. (1991b), Hao ve diğ. (1991), Wilczak ve diğ. 

(1993), Raveendran ve diğ. (2001), Wong (1984), Knocke ve diğ. (1987), 

Yardımumar (2001), Carlson ve Knocke (1999) ve Viraraghavan ve diğ. (1987) gibi 

araştırıcılar tarafından incelenmiştir. Öncelikli olarak pH‟a bağlı olan oksidasyon 

reaksiyonları; oksidant dozajı, organik madde miktarı ve sıcaklık gibi parametrelere 

de bağlıdır. Klor, potasyum permanganat ve klor dioksit farklı avantaj ve 

dezavantajlarının yanı sıra mangan gideriminde etkin olurken, hidrojen peroksit 

etkisiz olmuştur. Birçok çalışmada oksidasyon aşamasında klor ve potasyum 

permanganat birlikte kullanılmıştır. Böylece kimyasal madde maliyetinin 

azalmasının yanı sıra oksidasyon veriminin artması sağlanmıştır. Literatürde mangan 

oksidasyonu ve filtrasyonu konusunda, aynı deney düzeneğinde ve işletme 
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koşullarında klor ve potasyum permanganatın ayrı ayrı oksidant olarak uygulanması 

durumunda, mangan konsantrasyonu, bulanıklık ve partiküler mangan 

konsantrasyonu arasındaki ilişkilerin karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği 

yeterince çalışma bulunmamaktadır.  

Filtre ortamında mangan giderimi ile ilgili yapılan çalışmalarda, farklı filtre 

ortamının, filtrasyondan önce oksidant kullanılıp kullanılmamasının, filtre yüzeyinde 

oksit kaplanmasının, pH ve sıcaklık gibi parametrelerin giderim verimine etkisi 

araştırılmıştır (Knocke ve diğ., 1988). Knocke ve diğ. (1991a) oksit kaplanmış 

filtrelerde manganın adsorblanma oranı ve giderim mekanizmasıyla ilgili yaptıkları 

çalışmada adsorbsiyon kinetiğinin çözelti pH‟ı ve yüzeydeki mangan dioksit (MnO2) 

konsantrasyonuna bağlı olarak hızlandığını belirtmişlerdir. Ancak yapılan 

değerlendirmeler ışığında, literatürde kum ve antrasit etrafında kaplanan mangan 

oksit miktarı ve kaplanma sonucu bu malzemelerde görülen morfolojik değişimle 

ilgili çalışma bulunmamaktadır. Bu noktadan hareketle belli koşullar altında 

bekletilen kum ve antrasit numunelerinin Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve 

Enerji Dağılımlı X-Işınları Mikroanaliz Spektrometresi (EDS) analizleri ile 

incelenme ihtiyacı gündeme gelmektedir.  

Doğal kaynaklardan içme ve kullanma suyu olarak yararlanma sürecinde ortaya 

çıkan önemli sorunlardan biri olan mangan parametresinin giderimi ile ilgili 

literatürde yer alan eksikler doğrultusunda farklı faktörlerin mangan giderimi 

üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

1.2. ÇalıĢmanın Amaç ve Kapsamı 

Bu çalışmanın amaçları, oksidasyon ve filtrasyon aşamalarında farklı pH değerleri 

için oksidant olarak klor veya potasyum permanganat kullanımının çıkış suyu kalite 

parametreleri (bulanıklık ve mangan konsantrasyonu) ve partiküler mangan 

fraksiyonu üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, farklı konsantrasyonlarda demir 

enjeksiyonunun mangan giderim verimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve filtre 

malzemesi üzerindeki mangan oksit birikiminin ve bu birikimin giderim verimi 

üzerindeki katalitik etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki 

çalışmalar yapılmıştır. 

Birinci bölümde, yapılan çalışmanın anlam ve önemi vurgulanarak, amaç ve kapsam 

verilmiştir. 
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İkinci bölümde manganın önemi; su ortamındaki kimyası ve olumsuz etkileri, 

mangan fraksiyonları ve içme suyu standartlarında mangan için belirlenmiş değerleri 

içerecek şekilde literatür araştırması yapılmıştır. 

Üçüncü bölümde mangan giderim yöntemleri ve giderime etki eden parametreler 

hakkında literatür araştırmasına yer verilmiştir. 

Dördüncü bölümde deneysel çalışmalarda kullanılan oksidasyon-filtrasyon 

sisteminin tasarımı, kurulma aşamaları açıklanmış; sistemin işletimi hakkında bilgiler 

verilmiş, deneylerde kullanılan materyaller açıklanmıştır. 

Beşinci bölümde çalışmanın amaçlarına yönelik yapılan deneysel çalışmalara yer 

verilmiştir. Deneysel çalışmalar sonucu elde edilen veriler tablo ve grafikler halinde 

gösterilmiştir. Farklı koşullar altında bekletilen kum ve antrasit numunelerine ait 

SEM görüntüleri ve numuneler etrafındaki birikim hakkında nicel bilgiler veren EDS 

sonuçları verilmiştir. Elde edilen deney sonuçları değerlendirilmiştir. 

Altıncı bölümde çalışmanın genel bir değerlendirilmesi yapılmış ve sonuçlara yer 

verilmiştir. 
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2. MANGANIN ÖNEMĠ VE SU ORTAMINDA BULUNMASI 

2.1. Manganın Doğada BulunuĢu 

Mangan elementi kaya, toprak, göl ve okyanus diplerine dağılmış olan birçok tuz ve 

mineral bileşiğinin yapısında bulunmaktadır. Doğada bulunan manganın büyük bir 

bölümü metamorfik ve tortul kayaçlardan, küçük bir bölümü volkanik kayaçlardan 

kaynaklanır. Mangan toprakta çözünmeyen mangan oksit formunda bulunmaktadır. 

Mangan diğer birçok element ve bileşikle farklı formlar oluşturabilir.  Yeryüzünde 

bulunan belli başlı mangan cevherleri; piroluzit (MnO2), hausmannit (Mn3O4), 

manganit (Mn2O3H2O), mangan spat (MnCO3) ve rodonit (MnSiO3)‟tir.  

Mangan genellikle kuyularda ve yüzeysel rezervuarlarda bulunur. Sularda manganın 

çözünmüş, kolloidal ve partiküler formlarda bulunması büyük ölçüde ortamın pH‟ına 

ve çözünmüş oksijen miktarına bağlı olarak değişmektedir. Nitekim mangan, asidik 

olmayan berrak ve temiz yeraltı sularında mangan bikarbonat, asidik yüzeysel 

sularda mangan sülfat, renk içeren doğal sularda ise kolloidal organik mangan 

bileşikleri olarak bulunur. Akış söz konusu olan sistemler (akarsular) normal 

şartlarda yüksek konsantrasyonlarda mangan içermedikleri halde, sınırlandırılmaları 

ve durgun hale getirilmeleri durumunda yüksek konsantrasyonlarda mangan ve ilgili 

bileşikleri içerirler. Sulardaki mangan konsantrasyonu toprağın yapısına ve bitki 

ömrüne bağlı olarak da değişir. Rezervuarların alt tabakalarında yer alan organik 

maddelerin (algler, yapraklar ve diğer bitki türleri) ayrışmaları anaerobik koşulların 

oluşumuna neden olur. Anaerobik koşullarda bu tabakada bulunan mangan bileşikleri 

mangan oksitlerin indirgenmesi ile suda istenmeyen çözünebilir formlara dönüşür. 

Yüksek konsantrasyonda çözünmüş mangan içeren yeraltı sularında çözünmüş 

oksijen yoktur veya düşük konsantrasyondadır. Genellikle karbondioksit miktarı 

yüksektir. Çözünmüş oksijenin yokluğu anaerobik koşullara neden olur ve yüksek 

karbondioksit ve hidrojen sülfit içeriği organik maddelerin bakteriyel 

oksidasyonunun göstergesidir. Oksijenin bulunmadığı ortamda hidrojen sülfür (H2S)  

ve mangan dioksitin (MnO2) oluşturduğu eşitlik; 
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OH4SOMn4H6SHMnO4 2

2

4

2

2)k(2 



                (2.1) 

şeklinde ifade edilir. Aynı durum kışın göllerin üzeri buz tabakasıyla kaplandığı 

zamanda meydana gelir. Anaerobik koşullar sonucu göl ve göletlerden sağlanacak 

sularda mangan içerir. 

Bahar aylarında rezervuarlarda tüm derinliklerdeki sıcaklıklar eşitlenmekte, bunun 

sonucunda göl altüst olmakta (turn-over) ve katmanlar birbirine karışmaktadır. Üst 

tabakalardaki soğuk sular alt bölümlere inerken, alt bölgelerdeki sıcak sularda üst 

tabakalara doğru hareket etmektedir. Üst tabakalara hareket eden su çözünmüş 

mangan bileşiklerini beraberinde taşır. Rüzgar ve dalga hareketlerinin havadaki 

oksijeni suya karıştırması sonucu mangan oksidasyonu (pozitif değerlikte oksijen 

varlığına bağlı olarak gerçekleşen artış) kademeli olarak gerçekleşir. Oksitlenen 

elementler çökelir veya sudan başka yollarla ayrılır. Alt tabakalara ulaşan 

oksitlenmiş elementler oksijen yokluğunda tekrar çözünebilir forma dönüşürler. Bazı 

çözünmüş mangan formları (Mn
2+

) yavaş bir şekilde oksitlenirken, bazı bakteriler 

oksidasyon hızını arttırırlar. Bu proses mikrobiyal destekli oksidasyon olarak 

adlandırılır ve rezervuarlardaki mangan çevrimini önemli ölçüde etkiler.  

Mangan miktarı akifer yapısı, kuyu derinliği, toprak ve kaya oluşumları, bitki türleri 

ve büyüme hızları ve diğer birçok faktöre göre değişim göstermektedir. Bazı 

rezervuarlar kısa süreçlerde önemli miktarda mangan biriktirebilirken, bir kısmı uzun 

yıllar sonucu belirli mangan konsantrasyonlarına ulaşmaktadırlar (Sommerfeld, 

1999). 

Artıma tesisine gelen ham suda daha yüksek miktarda mangan giderimi sağlamak 

için; arıtma proseslerinde rezervuarlardaki çevrimlere göre çeşitli ayarlamalar 

(kimyasallar ilave etmek, geri yıkamayı sık yaparak filtrasyon sürelerini kısaltmak  

vb.) yapılır. Zaman ve teknolojik imkanlara bağlı olarak çözünmüş oksijen 

konsantrasyonu ölçülmeli, tabakalaşmayı belirlemede etkili olduğu için sıcaklık 

profilleri geliştirilmelidir. 

Yüksek mangan konsantrasyonları, mangan oksitleyen bakterilerin aktivitesine ve 

askıdaki taneciklerin üzerindeki adsorbsiyon hızına bağlı olarak değişmektedir. 

Doğal sularda pH 7‟nin üzerindeki pH‟larda çözünmüş mangan formlarının (Mn
2+

) 

askıdaki tanecikler üzerindeki adsorbsiyon hızının oksidasyon hızından daha büyük 

olduğu belirlenmiştir. Askıda katı maddeler çoğunlukla kil, sulu metal oksitler gibi 



 6 

inorganik kolloidler, organik kolloidal maddeler ve canlı mikroorganizmaları içerir 

(Kawashima ve diğ., 1988). 

Yağmur sularının hem düşük pH, hem de anaerobik şartlar nedeniyle çözünmüş 

mangan bileşikleri içeren topraklardan geçmesi sonucu sızıntı yağmur suları 

manganın çözünmüş formlarını içerirler. Bu nedenle yeraltına sızan yağmur suları ile 

beslenen yeraltı su kaynakları yüksek miktarda mangan içermektedir.  

Mangan sularda yeraltı suyu minerali olabileceği gibi yeraltı kirlilik kaynağı olarak 

da bulunabilir. Doğal sızıntı kaynaklarına bağlı olarak yeraltı sularındaki mangan 

konsantrasyonu kaya ve minerallerin tipine göre değişir. Organik madde içeriği 

yüksek olan kirlilik kaynakları (düzenli depolama sahalarının sızıntı suları, kompost, 

benzin gibi bazı kimyasallar) topraktan yeraltı suyuna geçen mangan miktarının 

arttırır (Doula, 2006).  

Mangan daha çok su hareketleri sonucu, toprak ve kayalarda oluşan sızmalar yoluyla 

doğal sulara geçmektedir. Manganın yeraltı sularında devamlı, yüzeysel sularda ise 

yılın bazı aylarında yüksek konsantrasyonlarda bulunması doğadaki su çevriminin bir 

sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.   

2.2. Manganın Su Ortamındaki Kimyası 

Oksidasyon basamağı -3 ve +7 arasında değişebilir. Su sistemleri için en önemli 

oksidasyon seviyeleri +2 (Mn
2+

)
 
ve +4 (Mn

4+
)‟tür (Environmental and Workplace 

Health, 1987).     

Manganın en temel çözünebilir formu Mn
2+

 dır. Yüzeysel sulardaki mangan ile kuyu 

suyundaki mangan kimyasal olarak birbirinden farklı değildir. Doğal sularda bulunan 

mangan hidroksit (Mn(OH)2) ve mangan sülfür (MnS) bileşiklerinin çözünürlükleri 

oldukça yüksektir. Manganın çözünürlüğü pH ve bikarbonat içeriği ile yakından 

ilgilidir. Bu sular, hava ile temas halinde renkli bir hal alır ve bulanıklıkları artar. 

Bunun nedeni çözünmüş mangan formlarının (Mn
2+

) oksidasyon sonucu mangan 

oksit formuna (Mn
4+

) dönüşmesi ve suda çözünmeyen bir kısım kolloidlerin 

oluşmasıdır. Reaksiyon hızları suda bulunan bazı inorganik iyonların katalitik etkisi 

ile mikrobiyolojik reaksiyonlarla da destek görerek artabilmektedir. 

Doğal sularda çözünmüş mangan formlarının (Mn
2+

) çözünmeyen mangan oksit 

formuna (Mn
4+

) havadaki oksijenle oksidasyonu genellikle yavaş yürüyen bir 
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reaksiyondur. Çevresel şartların uygun olması durumunda çözünmüş mangan 

formlarının (Mn
2+

) oksidasyon denklemi 

  H4MnO2OH2OMn2 )k(22)g(2

2
                                                    (2.2) 

 

  H2OMnOHMnOMn )k(322)k(2

2
                                     (2.3) 

şeklinde ifade edilebilir. Uygun pH şartlarında doğal sularda çözünmüş mangan 

formlarının (Mn
2+

) oksidasyonu, oluşan oksidasyon ürünü mangan oksitin (MnO2) 

adsorbsiyon etkisi nedeniyle otokatalitiktir. Ancak doğal sularda 6 ve 8 arasında 

değişen pH değerleri bu reaksiyonun oluşması için oldukça düşüktür.   

Mangan dioksit (MnO2) formundaki manganın değerliği +4‟tür ve Mn
4+

 olarak ifade 

edilmektedir. Potasyum permanganattaki (KMnO4) manganın değerliği 7‟dir ve Mn
7+

 

olarak ifade edilmektedir. KMnO4 bileşiğini oluştururken mangan 7 elektron 

kaybetmektedir.  

Mn
0
 : mangan metali 

Mn
2+

: mangan iyonu, açık pembe renkli 

Mn
3+

: mangan iyonu, kırmızı-mor renkli 

Mn
4+

 : MnO2(katı) formundaki mangan, kahverengi-siyah renkli 

Mn
6+

 : MnO4
2-

 formundaki manganat iyonu, koyu yeşil renkli 

Mn
7+

 : KMnO4 formundaki permanganat iyonu, yoğun mor renkli 

Suda mangan hidroksit (Mn(OH)2), mangan bikarbonat (Mn(HCO3)2), mangan 

sülfatlar (MnSO4) gibi mangan bileşikleri de bulunmaktadır. Dolayısıyla mangan 

bileşikleri belli şartlarda su ile temas ettiklerinde manganın bir kısmı çözünerek suya 

karışır. Çözünmüş haldeki mangan inorganik veya organik maddelerle birleşerek 

kompleks iyonlar oluşturmaktadır.   

2.3. Mangan Fraksiyonları 

İçme suyunda mangan üç farklı fiziksel-kimyasal formda bulunur. 

Partikül- büyük oksitlenmiş katılar 

Kolloid- küçük oksitlenmiş katılar 

Çözünmüş- indirgenmiş, çözünebilir formlar 



 8 

Mangan fraksiyonlarının doğru bir şekilde belirlenmesi süreç ve giderim sorunlarının 

optimizasyonunda önemli bir yer tutar. Oksitlenmemiş mangan formlarının 

konsantrasyonları bilinmeden oksidantların sisteme hangi aşamada ve hangi 

proseslerde ilave edilmesi gerektiği belirlenemez. 

Su ve atık sularda birçok kirletici partiküler formdadır veya nihai gideriminden önce 

partiküler forma dönüştürülür. Partiküllerin su içerisindeki hareketini ve giderimini 

etkileyen boyut, şekil, yoğunluk, yüzey yükü, çökelme hızı ve porozite gibi birçok 

özellik bulunmaktadır. Partiküller farklı şekil ve yoğunlukta olabilecekleri gibi 

boyutları dağılım gösterebilir. Partikül gideriminin anlaşılması boyut dağılımının 

anlaşılmasıyla gerçekleşir. Partikül giderimi genellikle flokulasyon, çöktürme ve 

filtrasyon süreçleriyle gerçekleşir. Her bir giderim sürecinde boyut dağılımı 

sistematik olarak değişir. Her bir sürecin etkisi başlangıç boyut dağılımına bağlıdır.  

Lawler çalışmasında flokülasyon ve filtrasyon proseslerini partikül boyut dağılımı ile 

ilişkilendirerek incelemiştir. Flokülasyon sudan partikül giderimi olmadan boyut 

dağılımını değiştiren tek prosestir. Flokülasyon sürecinde her bir partikül boyutunun 

konsantrasyonu boyut bakımından daha küçük partiküllerin birleşmesi ile artar veya 

o boyut aralığındaki partiküllerin daha büyük bir flok oluşturmak için birleşmesiyle 

azalır. Hızlı karıştırmada ilave edilen kimyasallar, kimyasal çöktürme kinetiği 

(özellikle çökeltilerin boyut dağılımı ve askıda olan partiküllerle olan etkileşimleri), 

flokların oransal karakterizasyonları ve suyun flok gözenekleri arasından geçiş 

durumu flokülasyonda partikül boyut dağılımını etkileyen faktörler arasındadır. 

Filtrasyon çok daha karmaşık bir arıtma işlemi olduğu için bu işlemin boyut dağılımı 

açısından modellenmesi üzerinde flokülasyon kadar net sonuçlar elde edilememiştir 

(Lawler, 1997). 

Fraksiyon analizleri çözünmüş ve kolloidal formdaki mangan konsantrasyonlarını 

ayırmak açısından da önemlidir. Çözünmüş formların çözünmeyen formlara 

dönüşümlerini gerçekleştirmek için kimyasal oksidantlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kolloidal mangan türlerinin giderimi ise kimyasal oksidantların ilavesi ile etkili 

olmamakta, katı sıvı ayrım metotlarının optimizasyonu ile gerçekleşmektedir. Tesiste 

oksidasyon ve redüksiyon gerçekleşen noktaların bilinmesi giderim optimizasyonu 

açısından önemlidir.  
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Her bir metal fraksiyonu için arıtma farklıdır. Partiküler metal oksitler standart 

koagülasyon-çöktürme-filtrasyon prosesleri ile kolaylıkla giderilebilir. Kolloidal 

metal oksitler filtrelerde tutulamayabilirler. Çözünmüş mangan giderimi ise iki adımı 

kapsamaktadır. İlk adım çözünmüş manganın potasyum permanganat (KMnO4), 

ozon (O3), klordioksit (ClO2), klor (Cl2) veya oksijen (O2) gibi oksidantlar kullanarak 

çözünmeyen oksidasyon seviyesine çıkmasını sağlamaktır. Çözünmeyen metal 

oksitler daha sonra standart katı-sıvı ayrım teknikleri ile giderilir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde ham ve arıtılmış suya ait fraksiyon bilgilerinin mangan giderim 

stratejisini belirlemede oldukça önemli olduğu görülmektedir. 

Carlson ve diğ. (1997); çalışmasında mangan fraksiyonlarını belirlemenin arıtma 

proseslerini optimize etmedeki önemini ortaya koymuştur. Fraksiyonlar iki filtrasyon 

adımı ile belirlemiştir. Numune öncelikle 0.2 μm‟lik filtreden süzülerek partiküler 

metal bileşikleri ayrılmıştır. Süzüntü daha sonra kolloidal formların ayrılmasıiçin 

ultrafiltreden (30000 moleküler ağırlıklı cutoff (MWCO)) geçirilmiştir. Çözünmüş 

formların konsantrasyonu ultrafiltre süzüntüsünde belirlenmiştir. Optimum ultrafiltre 

boyutunun; en küçük metal kolloidi tutacak kadar küçük, çözünmüş manganın sudaki 

doğal organik maddelerle oluşturacağı kompleksleri ise tutamayacak şekilde büyük 

olmasına dikkat edilmelidir. Bu amaçla 3, 10, 30 ve 100 kDa‟luk ultrafiltreler test 

edilmiştir. 3, 10 ve 30 kDa‟luk ultrafiltreler 100 kDa‟luk ultrafiltreden oldukça fazla 

miktarda ve yaklaşık olarak birbirine yakın miktarda kolloidal mangan tutmuştur. 

Çözünmüş manganın sudaki doğal organik maddelerle oluşturacağı kompleksin 

filtrelerde giderilip giderilemeyeceğini belirlemek için sudaki toplam organik karbon 

miktarı filtrasyon adımından önce ve sonra ölçülmüştür. Sonuç olarak; en fazla 

kolloidal mangan ve ihmal edilebilecek seviyede çözünmüş mangan ve doğal organik 

madde kompleksi tutan 30 kDa‟luk ultrafiltre boyutu seçilmiştir. Numuneler 500 

ml‟lik asitle yıkanmış polietilen şişelerde toplanmış ve 0.2 μm filtrasyon ve 30 

kDa‟luk ultrafiltrasyon uygulanmıştır. Nitrik asitle pH‟ı 2‟nin altında kalacak şekilde 

korunmuştur. Konsantrasyonlar atomik absorbsiyon spektrometresi ile ölçülmüştür. 

Fraksiyonların numune alındıktan 1 saat sonra belirlenmesi gerekmektedir. Aksi 

takdirde taşıma ve saklama süreçlerinde çözünmüş mangan okside olabilir.  

Carlson ve diğ. (1997)‟ın incelediği sistemde; yılın büyük bir kısmında mangan 

konsantrasyonu düşüktür. Yaz mevsiminin sonlarına doğru oluşan tabakalaşma ve 

hipolimniyon tabakasındaki çözünmüş oksijen konsantrasyonunun 2 mg/l‟nin altına 
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düşmesi sonucu mangan konsantrasyonunda artış gözlenmektedir. Mangan 

konsantrasyonu 0.4 mg/l‟ye kadar ulaşabilmektedir. Daha önceki arıtma stratejisine 

göre; ham suda mangan konsantrasyonu 0.05 mg/l‟ye ulaştığı zaman suya potasyum 

permanganat (KMnO4) ilave ediliyordu. Eldeki verilere göre toplam mangan 

konsantrasyonu Temmuz ayının ortalarına doğru artmakta fakat Ağustos ayının 

sonuna kadar çözünmüş mangan konsantrasyonunda önemli bir artış 

gözlenmemektedir. Bu verilere göre potasyum permanganat (KMnO4)  daha önceden 

oksitlenmiş mangan formuna uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra; manganın partiküler 

formu mangan-oksitleyici bakterilerin dışında MnOx(katı) kılıfı oluşturmaktadır.  

Mangan döngüsü her biri farklı mangan türünü tüketen iki tip bakteri içermektedir 

(Şekil 2.1). İndirgeyen (anaerobik) bakteriler solunum sırasında oksijen yerine katı 

formda mangan dioksit (MnO2) tüketirler ve çözünmüş mangan (Mn
2+

) açığa çıkar. 

Oksitleyici bakteriler enerji sağlamak için çözünmüş manganı tüketirler, mangan 

oksit ortaya çıkar. Diğer bir ifadeyle, anaerobik bakteriler (indirgeyen bakteriler) 

arıtma prosesinde hiçbir oksidasyon adımına tabi olmaksızın filtrelerden geçebilecek 

çözünmüş mangan oluşturur. Aerobik oksitleyici bakteriler çözünmüş manganı 

koagulasyon ve filtrasyon gibi  katı sıvı ayrım teknikleri ile giderilebilecek katı 

mangan oksit formuna çevirir. Rezervuarda bu döngünün durumu sudaki çözünmüş 

oksijen konsantrasyonuna bağlı olarak yıl içinde değişiklik gösterir. Yılın büyük bir 

çoğunluğunda (Aralık-Haziran) rezervuar yüksek çözünmüş oksijen 

konsantrasyonuna sahip ve tam karışımlıdır. Çözünmüş oksijenin yüksek 

konsantrasyonda olması mangan döngüsünün sediment-su ara yüzeyinde olmasını 

sağlar ve suda çözünmüş mangan oluşumu gerçekleşmez. Temmuz ve Ağustos 

aylarında aerobik metabolik aktiviteler hipolimniyon tabakasındaki çözünmüş 

oksijeni tüketir. Sedimentlerin üzerinde anoksik ortam oluşur ve mangan 

döngüsünün ara yüzeyi yukarı doğru hareket eder. Bu noktada, ham suya düşük 

konsantrasyonda çözünmüş mangan formu, tesislere ise yüksek miktarda oksitleyici 

bakteri ve onunla birlikte partiküler mangan formu giriş yapar. Hipolimniyon 

tabakasında çözünmüş oksijen konsantrasyonu 4 mg/l‟nin altına düştüğünde, 

oksitleyici bakteriler çözünmüş oksijen konsantrasyonun yüksek olduğu yukarı 

katmanlara hareket ederler veya fakültatif anaerobikler gibi anaerobik solunuma 

geçiş yaparlar. Çözünmüş mangan formunun doğal olarak giderimini sağlayan 

mangan oksitleyici bakteriler yok olduğunda, ham suda yüksek çözünmüş mangan 
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konsantrasyonu ölçülür. Bu aşamada tesiste potasyum permanganat (KMnO4) 

oksidasyonu  başlar ve Kasım ayında rezervuar yeniden havalanıncaya dek sürer. 

Mangan fraksiyonlarının belirlenmesi; oksidasyon amaçlı uygulanacak potasyum 

permanganatın (KMnO4) uygun zamanlarda ve dozda ilave edilmesi ve 

rezervuarlarda yıl içerisinde farklı şartlara bağlı olarak değişen mangan döngülerinin 

anlaşılabilmesi açısından önemlidir.   

 
 

ġekil 2.1 :   Mangan döngüsü 

Yapılan fraksiyon analizleri sonucu arıtma tesislerinde gözlenen problemler, önemli 

yatırımlara ve kimyasal madde ilavelerine gereksinim duyulmadan  çözülmüştür.   

2.4. Manganın Olumsuz Etkileri ve Ġçme Suyu Standartları 

Mangan, doğal su kaynaklarında farklı bileşikler ve konsantrasyonlarda 

bulunmaktadır. Bu nedenle, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının, içme suyu ve proses 

suyu olarak kullanılması halinde suyun mangan içeriği önem kazanmaktadır. 

Mangan yüzeysel sularda genellikle 0.2 mg/l veya daha düşük konsantrasyonlarda 

bulunmasına rağmen, yeraltı sularında 10 mg/l ve üzerindeki konsantrasyonlarda 

bulunmaktadır. Manganın yeraltı ve yerüstü su kaynaklarındaki yüksek 

konsantrasyonları, içme suyu standartları arasında mangan parametresinin bulunması 

sonucunu doğurmuştur.  

Mangan içme suyunda estetik problemlere neden olmaktadır. Bu nedenle, mangan 

konsantrasyonunun 0.05 mg/l (50 μg/l)‟nin altında olması istenir. Musluk sularında 

mangan 0.05 mg/l‟nin üzerindeki konsantrasyonlarda renk, koku ve tad olarak fark 

edilebilir düzeylerdedir. İçme su kaynaklarında mangan varlığı olumsuz sonuçlara 

yol açabilir. Örneğin; 0.15 mg/l‟nin üzerindeki konsantrasyonlarda boru 

tesisatlarında renk değişimlerine, sularda istenmeyen renklere ve tadlara neden 

Mn
2+ 

Çözünmüş 
 

Oksitleyici 

Bakteriler 

 

MnO2 

Katı (Çözünmeyen) 
 

İndirgeyen 

Bakteriler 
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olabilir. Temizleme sırasında sularda bulunan mangan iyonları çamaşır suyu ile 

oksitlenir, mangan oksit formuna dönüşür ve yıkanan kumaşlarda koyu kahverengi 

ve siyah lekelere yol açar.  0.05 mg/l‟nin altındaki konsantrasyonlarda dahi su 

dağıtım şebekelerinde siyah renkte çökeltiler oluşturabilir. Yüksek 

konsantrasyonlarda mangan içeren suların kullanımı; temizlenme gereksinimi olan su 

ısıtıcıları, mangan oksitlerle kaplanmış borular ve aşırı dozda deterjan kullanımı ile 

ilgili çeşitli şikayetlere neden olmaktadır (Environmental and Workplace Health, 

1987).    

Düşük konsantrasyonlarda demir ve mangan, siyah balçık üreten demir bakterilerinin 

mikrobiyal büyüme ve birikimlerine yol açabilir. Mangan varlığı lifli yapıdaki 

mikroskobik organizmaların (Crenothrix, Leptothrix, Sphaerotilus, Gallionella) 

gelişimini hızlandırır. Bu organizmalar borularda birikerek ağır, jelimsi yapıda, 

ipliksi formlar oluşturmakta ve sistemin su taşıma kapasitesini düşürmektedirler. 

Arıtma tesislerinde yeterli ölçüde mangan giderimi yapılamaması sonucu oluşan bu 

organizmalar şebekelerin temizlenmesi aşamasında önemli ölçüde maliyet artışına ve 

zaman kaybına neden olurlar. Organizmaların oluşturduğu formlar klor ihtiyacını 

arttırır ve dağıtım şebekelerindeki artık klor miktarını azaltır. Düzenli bir şekilde 

temizlenmezse bakterilerin oluşturduğu yapılar ve mangan oksitler borularda birikir 

ve su gereksiniminin fazla olduğu dönemlerde sıyrılarak problemlere neden olurlar. 

Dolayısıyla böyle durumlarda boruların bakımı için su ile yapılan temizlemelerin 

yanı sıra ana borulara düzenli olarak hava ile bakım uygulanmalıdır.  

Mangan oksit ile kaplanan borularda belirli zamanlarda tutulan veya serbest bırakılan 

mangan iyonları pH problarından, bulanıklık ölçerlerden ve artık klor analizi yapan 

su kalitesini izleme araçlarından birtakım hatalı sonuçların elde edilmesine neden 

olurlar. 

Mangan, bitkiler ve hayvanlar için özel bir elementtir. Besinsel zararları insan sağlığı 

açısından tam olarak değerlendirilmemiştir. Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) günlük 

ortalama psikolojik gerekliliğinin 3-5 mg olduğunu tahmin etmektedir. Çok fazla 

mangan külü ve tozunu solumak akciğerlerde tahrişe, parkinsona, uykusuzluğa, 

zihinsel karışıklığa, zayıflığa, spastik hareketlere, felce, boğaz kuruluğuna, öksürüğe, 

göğüs sıkışmasına, gribe, hafif sırt ağrılarına, kusmaya ve bitkinliğe neden 

olmaktadır. Manganın bazı belirtileri tedaviyle azaltılabilir ancak beyne zararı 

süreklidir.  
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Dokuma, kağıt, deri, buz, içecek ve plastik gibi endüstrilerde kullanılan sularda 

mangan konsantrasyonlarının yüksek olması, ürünlerin rengini ve görünüşünü 

bozmaktadır. Gıda sanayisinde ise, yine ürünün renginin ve tadının değişmesine 

neden olmaktadır. Ayrıca; ısıtma, soğutma ve enerji üretimi proseslerinde kullanılan 

sulardaki çözünmüş mangan, tortulara ve çökeltilere neden olmakta, kullanılan 

kazanlara ve borulara zarar vermektedir. Dolayısıyla üretimde kullanılan sularda 

mangan içeriği daha büyük bir önem taşımaktadır. 

Arıtılmış suda mangan için maksimum izin verilebilir limit 0.05 mg/l, demir için ise 

0.3 mg/l‟dir. Mangan konsantrasyonu 0.05 mg/l‟nin altına indirildiğinde genellikle  

demir için 0.3 mg/l‟lik limitte sağlanmaktadır. Bu nedenle arıtma sistemlerinde 

mangan giderimi öncelikli olarak ele alınmalıdır. 

Farklı standartlara göre belirlenen içme suyu standartlarındaki mangan parametresine 

ait müsaade edilen değerler Tablo 2.1‟de verilmektedir.  

Tablo 2.1: İçme sularında standart mangan değerleri 

 Müsaade Edilen Değer (mg/l) 

Türk Standartları (TS-266, 2005) 0.05 

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO, 1999) 0.5 

Avrupa Birliği (EC, 1998) 0.05 

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA, 2002) 0.05 
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3. MANGAN GĠDERĠM YÖNTEMLERĠ 

3.1. Mangan Giderim Yöntemleri 

Manganın giderilmesinde uygulanan temel metot; çözünmüş mangan formunun 

(Mn
2+

) çeşitli yöntemlerle oksitlenerek çözünmeyen mangan formuna 

dönüştürülmesi ve ardından okside olmuş manganın giderimidir. Çözünmüş mangan 

formunun sudan uzaklaştırılmasına yönelik olarak; oksijen, klor, klor dioksit, 

potasyum permanganat ve ozon gibi oksidantlar kullanılır. Oksidasyona ilave olarak 

flokülasyon, çöktürme, iyon değiştirme ve filtrasyon işlemleri de giderim 

yöntemlerindendir. Bunlardan oksidasyon-çöktürme-filtrasyon genellikle birlikte 

uygulanan proseslerdir.  

Mangan giderim proseslerine ham su bileşenleri, debi, pH, alkalinite, su sıcaklığı gibi 

birçok faktör etki etmektedir.  

3.1.1. Manganın kimyasal oksidasyonu 

Su arıtma sistemlerinde en yaygın olarak kullanılan oksidantlar oksijen (hava) (O2),  

hipoklorit asit (HOCl) formunda klor (Cl2) ve potasyum permanganat (KMnO4) tır. 

Bunun dışında ozon (O3), klordioksit (ClO2) ve hidrojen peroksit (H2O2) de oksidant 

olarak kullanılmaktadır.  

Gerekli olan kimyasal miktarı; kullanılacak olan kimyasalın formuna ve gücüne göre 

değişir. Tablo 3.1 ‟de oksidantların manganla geçekleştireceği reaksiyonlar yer 

almaktadır. 

Ham sularda mangan giderimi için gerekli olan oksidant ihtiyacı; organik karbon ve 

amonyağın da oksidant talepleri etkili olacağı için belirlenmiş değerleri aşabilir. 
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Tablo 3.1: Teorik reaksiyon stokiyometrisi, Mn
2+

 

Oksidant Reaksiyon Stokiyometri 

 

O2(sıvı) 

 

  H2MnOOHO
2

1
Mn )k(222

2
 

 

0.29 mg : 1 mg Mn 

 

O3(sıvı) 

 

  H2OMnOOHOMn 2)k(223
2

 

 

0.88 mg : 1 mg Mn 

 

HOCl 

 

 

  H3ClMnOOHHOClMn )k(22
2

 

 

1.30 mg : 1 mg Mn 

 

KMnO4 

  K2H4MnO5OH2KMnO2Mn3 )k(224
2

 
 

1.92 mg : 1 mg Mn 

 

ClO2 

 

  H12Cl2MnO5OH6ClO2Mn5 )K(222
2

 

 

2.45 mg :1 mg Mn 

 

Gerekli olan çözelti ve kimyasal miktarına bağlı olan çözelti kuvveti % 0.5 ve % 4 

arasında değişir. Potasyum permanganat soğuk sularda kolaylıkla çözülmez, 

dolayısıyla soğuk sularla çalışırken çözelti kuvveti % 4‟ü geçmemelidir. Yüzde 

çözelti kuvveti kullanılan kimyasal ürünün %100 aktif bileşenden oluştuğu varsayımı 

ile kimyasal ağırlığın suyun ağırlığına bölünmesi ile bulunur. Kimyasal ürün %100 

aktif bileşen içermiyorsa, yüzde çözelti kuvvetini ifade eden formül; eklenen 

kimyasal ağırlığı ile aktif bileşen yüzdesi çarpımının su ağırlığına bölünmesi ile 

bulunur. 

Manganın çözünmüş hali Mn
2+

‟dır. Oksidasyon sonucu Mn
4+

 veya Mn
3+

 formuna 

dönüşür. Oksitlenmemiş mangan genellikle arıtma ünitelerinde tutulamaz ve dağıtım 

şebekelerine ulaşır. Şebekede iyon halindeki mangan çözünemeyen mangan oksit 

formuna dönüşürse sularda olumsuz etkiler oluşturur. Mangan oksit ince floklar 

oluşturduğu için bazı durumlarda filtre ortamında dahi tutulması güçtür. Böyle 

durumlarda demir hidroksitler oksitlenmiş manganı tutarak giderimine yardımcı 

olabilirler. 

3.1.1.1. Oksijenle mangan oksidasyonu 

Mangan iyonlarını mangan dioksit formuna çevirmede oksijenle oksidasyon 

uygulanabilir. Oksijen ile manganın oksidasyon denklemi: 

  H2MnOOHO
2

1
Mn )k(222

2
                                                        (3.1) 

şeklindedir. 
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Oksijen en yaygın ve en ekonomik oksidantır. Oksijen ile oksidasyon daha çok 

havalandırma prosesi ile gerçekleşir. 

Oksijen suda az çözünür (20ºC‟de 9 mg/l). Oksijenin atom olarak reaktifliğinin 

yüksek olmasına karşılık, molekül olarak reaktifliği çok azdır (Tünay, 1996). Bu 

nedenle, su arıtma sistemlerinde oksijen ile oksidasyon kinetiği oldukça yavaş olup, 

uzun bekletme süreleri gerektirir. Çözünmüş mangan formlarının oksidasyon 

reaksiyonunun tamamlanma süresi pH‟a doğrudan bağlı olup, doğal sulardaki nötr 

pH değerleri, reaksiyon oluşması için oldukça düşüktür. Ancak pH‟ın 9‟dan büyük 

olması halinde, çözünmüş mangan formlarının oksijenle oksidasyon reaksiyonu hızla 

yürümektedir. Çözünmüş manganın oksidasyonu ile ilgili yapılan çalışmalarda; 1 

atm‟lik oksijen kısmi basıncında, 25°C sıcaklıkta ve bikarbonat tampon çözeltisi 

kullanılması durumunda, reaksiyonun %90 oranında tamamlanması için gereken 

süre, pH 9.3‟te 80 dakika iken, pH 9.5‟te 50 dakikadır. pH‟ta 0.2‟lik bir artış 

reaksiyonun 30 dakika daha önce tamamlanmasını sağlamıştır (Weber, 1972).  

Hızdaki artış ayrıca oksijen molekülündeki bağların kırılıp oksijenin atomlarına 

ayrılması ile mümkün olur. Bu işlem katalizör kullanılarak hızlandırılabilir. 

Rezervuarlardaki manganı okside edebilmek için havalandırma uygun bir yöntemdir. 

Tek başına havalandırma işlemi manganı okside etmekte yeterli olmayıp sadece 

oksidasyon için ön arıtma niteliği taşır. Çoğunlukla havalandırmayı bir oksidasyon 

kademesi takip eder.  

1 mg manganın oksijenle oksidasyonunda 1.8 mg/l kalsiyum karbonat (CaCO3) 

alkalinitesinde, stokiyometrik olarak 0.29 mg oksijene (O2) ihtiyaç vardır. 

Oksidasyon reaksiyonunun başlangıcında, oksidasyon ilk ürünleri olarak Mn
3+

 veya 

manganit (MnOOH) diye belirtilen ürünler oluşmaktadır. Bir kararsızlık durumu 

olması sonucu manganitin (MnOOH) oksidasyonunun tamamlanması ile son ürün 

mangan dioksit (MnO2) oluşumu gerçekleşmektedir. Oksidasyon, çözünmüş mangan 

formunun (Mn
2+

) mangan dioksite (MnO2) yükseltgenmesini ve daha sonrasında 

mangan dioksitin (MnO2) kolloidal yüzeyindeki çözünmüş mangan (Mn
2+

) ile  

adsorbsiyonunu içermektedir. Dolayısıyla uygun pH şartlarında çözünmüş manganın 

(Mn
2+

) oksidasyonu, oluşan oksidasyon ürünü mangan dioksitin (MnO2) katalitik 

etkisi nedeniyle otokatalitiktir. Yani mangan iyonlarının oksijenle oksidasyonunda, 

çözeltideki giderilen çözünmüş manganın (Mn
2+

) tamamı oksitlenmeyip aynı 

zamanda mangan dioksit (MnO2) yüzeyinde adsorblanmaktadır. Çözünmüş manganın 
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(Mn
2+

) oksijenle oksidasyon reaksiyonu otokatalitik etki içeren çok adımlı bir 

reaksiyondur. Yüksek değerlikli mangan dioksit karışımları alkali çözeltilerde 

çözünmüş mangan formları (Mn
2+

) için yüksek adsorbsiyon kapasitesine sahiptir. 

Reaksiyon ürünü olan katı formdaki Mn
2+

 ve Mn
4+

 oranı; pH, sıcaklık, alkalinite ve 

oksijenin kısmi basıncına bağlıdır. Bu reaksiyonu ifade eden yarı reaksiyonlar 

aşağıda verilmiştir. 

  H2MnOOHO
2

1
Mn

)k(222

2
                   (3.2) 

 

)k(2

2

)k(2

2 MnO.MnMnOMn


                                                          (3.3) 

 

)k(22)k(2

2 MnO2OMnO.Mn 


                      (3.4) 

Verilen yarı reaksiyonlardan 3.2 denklemi yavaş, 3.3 denklemi hızlı, 3.4 denklemi 

çok yavaş ilerlemektedir. Mangan dioksitin (MnO2) otokatalitik etkisi nedeniyle 

ortam heterojendir ve mangan dioksit (MnO2) oluştukça reaksiyon hızı artmaktadır. 

Çözünmüş manganın (Mn
2+

) havadaki oksijenle oksidasyonu sırasında ortamda 

mangan dioksitin (MnO2) bulunmaması durumunda reaksiyon homojen, ortamda 

mangan dioksitin (MnO2) oluşması ile heterojen bir reaksiyon olarak yürümektedir. 

2. reaksiyonda ortam mangan dioksitin (MnO2) adsorblama özelliğinin etkisiyle 

heterojen olduğundan mangan dioksit oluştukça reaksiyon hızı artmaktadır.  Ayrıca 

çözünmüş manganın (Mn
2+

) oksidasyon ürünleri stokiyometrik değildir ve değişik 

alkali şartlar altında MnO1.3‟den MnO1.9‟a kadar, yani %30-90 oranında değişen 

oksitlenmiş mangan dioksit (MnO2) oksidasyon dereceleri görülmektedir. 

Havalandırma ile karbondioksit ve hidrojen sülfür serbest kalmakta, bunun sonucu 

olarak pH yükselmektedir. Ayrıca suya oksijen sağlanmakta olup, havalandırmadan 

sonra gelen arıtma birimlerinin de yükü hafiflemektedir. 

Havalandırma sert sularda yumuşak sulara göre daha etkilidir. Çünkü yumuşak 

sulardaki karbondioksit miktarı çoğunlukla düşük değerdedir. Su içerisindeki organik 

maddelerin çok miktarda olması mangan iyonlarının organik maddelerle kompleks 

oluşturma kapasitesine bağlı olarak, mangan oksidasyonunda sınırlayıcı 

olabilmektedir.  
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Oksijenin manganla oksidasyonunda, başlangıç mangan konsantrasyonu reaksiyonu 

hızlandırıcı yönde etki etmektedir. Yapılan bir çalışmada, başlangıç mangan 

konsantrasyonu 5 mg/l olduğunda reaksiyon tamamlanma süresinin 170 dakika, 10 

mg/l‟de 158 dakika ve 25 mg/l‟de 112 dakika olduğu belirlenmiştir (Aydın, 1998). 

Suyun pH‟ını 9.5‟in üzerine çıkarmak pratikte çok tercih edilen bir yöntem 

olmadığından, uygulamada reaksiyon başlangıcında mangan oksit (MnO2)  ilavesi ile 

oksidasyon desteklenmektedir. 

Ham suda belirli dönemlerde mangan konsantrasyonu büyük ölçüde artabilir. Bu 

artışın nedeni alg patlamalarını giderme amaçlı kullanılan algisitler sonucu oluşan 

ani ölümler ve alg hücrelerinin ayrışması sırasında tüketilen oksijendir. Dolayısıyla 

bazı yerlerde, demir ve mangan konsantrasyonlarını kontrol edebilmek için 

tabakalaşmayı yapay olarak önleme amaçlı havalandırma uygulanmaktadır 

(Raveendran ve diğ., 2001).   

3.1.1.2. Klor ile mangan oksidasyonu 

Hipoklorit asitle magnezyum dioksitin karıştırılmasıyla bulunan klor; yeşil-sarı 

renkli, keskin kokusu olan tehlikeli bir gazdır (Yardımumar, 2001). Klor oksijene 

göre daha güçlü bir oksidanttır. Klor su arıtımında oksidasyon ve dezenfeksiyon 

amaçlı kullanılmaktadır. Klor ile oksidasyon sonucu oluşan zararlı ve zehirli 

bileşikler nedeniyle klor ile oksidasyon dikkatli ve tedbirli bir şekilde 

uygulanmalıdır.  Klor gazı (Cl2(g)) suya eklendiğinde bozunarak çözünmüş moleküler 

kloru  (Cl2(su)) oluşturur.  

)su(2)g(2 ClCl                                                                                    (3.5) 

Çok hızlı gelişen bu reaksiyondan sonra meydana gelen çözünmüş moleküler klor 

(Cl2(su)), hidroliz reaksiyonu sonucu hipoklorit asidi (HOCl) oluşturur. Bu esnada 

suyun pH‟ı azalır.  

  ClHHOClOHCl 2)su(2                                                          (3.6) 

Zayıf bir asit olan hipoklorit asit ortamın pH‟ına bağlı olarak iyonlaşarak hipoklorit 

iyonunu (OCl
-
) oluşturur. 
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  HOClHOCl                                             (3.7) 

Hipoklorit asit (HOCl), hipoklorit iyona (OCI
-
) göre daha güçlü bir oksidanttır. pH 

5‟e eşit ve küçük olduğunda klor daha çok hipoklorit asit şeklinde bulunurken, pH 

7.5‟te % 50‟si hipoklorit asit, % 50‟si hipoklorit iyonu şeklindedir. pH 10 ve daha 

fazla olduğunda ise ortamda tamamen hipoklorit iyonu vardır. 

Manganın klor gazı ile olan reaksiyonu denklem 3.8‟deki gibidir. Klor gazının sıvı 

klor molekülüne, sıvı klor molekülünün de hipoklorit aside (HOCl) dönüşüm 

reaksiyonları çok hızlı olduğu için klorun manganla reaksiyonunda klor (Cl2) yerine 

hipoklorit asit (HOCl) yazılabilir.  

  H3ClMnOOHHOClMn )k(22

2
                            (3.8) 

Stokiyometrik olarak 1 mg manganı okside edebilmek için gerekli olan klor dozajı 

reaksiyondan 1.3 mg hipoklorit asit (HOCl) olarak bulunur. Ancak iyi bir oksidasyon 

verimi elde etmek için stokiyometrik dozajın üzerindeki dozajlarda ve alkali 

pH‟larda çalışılmalıdır. Manganın klorla oksidasyonu büyük ölçüde pH‟a bağlıdır. 

pH 6‟da mangan oksidasyonu için gerekli süre 12 saat iken, pH 8‟de ve 50 mg 

CaCO3/l alkalinitede gerekli süre yaklaşık olarak 2-3 saat olmaktadır. Benzer şekilde 

oksidasyon için gerekli hipoklorit iyonu dozajının artan pH değerleriyle azaldığı 

gözlenmiştir. Manganın hipoklorit iyonu ile oksidasyonu, oksijen ile yapılan 

oksidasyon reaksiyonuna benzer şekilde, reaksiyon ürünü mangan dioksitin (MnO2) 

otokatalitik etkisi nedeniyle ortamda mangan dioksit oluşması ile oksidasyon 

reaksiyonu hızlanmaktadır. Bu reaksiyonu ifade eden reaksiyonlar aşağıda 

verilmiştir. 

  H3ClMnOOHHOClMn )k(22

2
                    (3.9) 

 

)k(2

22

)k(2 MnO.MnMnMnO                         (3.10) 

 

  H3ClMnO2OHHOClMnO.Mn
)k(22)k(2

2
                       (3.11) 

Manganın klor ile oksidasyonunda, pH 8, Cl2/Mn 2.3 olması halinde reaksiyonun 

150 dakikadan daha uzun sürede tamamlandığı, aynı reaksiyon ortamına 100 mg/l 

mangan oksit ilavesi yapılması durumunda reaksiyonun 120 dakikada tamamlandığı 
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ve 200 mg/l mangan oksit ilavesinde ise reaksiyonun 90 dakikada tamamlandığı 

belirtilmiştir (Hao ve diğ., 1991).  

Klorlama prosesinin kinetiği yavaş olduğundan mangan oksidasyonu 

uygulamalarında çok sık kullanılmaz. Klorlama daha çok potasyum permanganat ile 

birlikte kullanılır. Böylece hem kimyasal madde maliyeti azaltılmış hem de 

oksidasyon verimi artmış olur (Knocke ve diğ., 1987). Humik maddelerin varlığında 

mangan iyonlarının klorla veya klor ve potasyum permanganat ile oksidasyonu çok 

zor gerçekleşmektedir. Humik maddelerin tam olarak bilinmeyen yapılarından 

dolayı, bu maddelerin  mangan oksidasyonunu inhibe etme derecelerinin  

genellemesini yapmak zordur (Hao ve diğ., 1991). 

Klorla oksidasyon uygulamada, klorlama ve filtrasyon şeklinde uygulanır. Kimyasal 

besleme sistemi ve filtrelerden oluşan süreçte klor gazı veya hipoklorit 

kullanılmaktadır. Ayrıca proseste bekleme tankı ve pH ayarlama (sodyum hidroksit 

(NaOH) veya kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2) ile) ünitesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ön 

klorlama uygulanması durumunda klor sudaki organik bileşiklerle reaksiyona girerek 

kanserojen trihalometanların (THM) oluşumuna neden olabilir (Raveendran ve diğ., 

2001). Mangan oksidasyonu için klor hemen filtrasyondan önce ilave edilmelidir. Bu 

uygulama yan ürünleri azaltır ancak mangan oksidasyonu için gerekli süreyi de 

azaltır. Son yıllardaki uygulamalarda ise bazı arıtma tesislerinde klorlama prosesi 

tümden kaldırılmış, yerine klor dioksit ya da ozon oksidant olarak kullanılmaya 

başlamıştır (Wong, 1984). 

Klor ile mangan oksidasyonunda alkali pH‟larda çalışılmadığında 1 saatlik bir temas 

süresinde etkin olmadığı gözlenmiştir. pH 5‟te kalıntı çözünmüş mangan 

konsantrasyonunda çok fazla bir değişim olmazken, pH 8‟de, 6 mg/l klor dozunda 

ortamda mangan kalmamıştır. pH 7‟de yeterli seviyede çözünmüş mangan elde 

etmek için daha uzun temas sürelerine ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca tam bir mangan 

oksidasyonu sağlayabilmek için aşırı dozlama yapmak gerekmiştir.  

pH 8‟de yüksek ve düşük toplam organik karbon (TOK) konsantrasyonlarıyla 

yapılan çalışmada ise numunelerin oksidasyon derecesi birbirine çok yakındır. TOK 

etkisinin diğer pH‟larda daha belirgin olacağı düşünülmüştür. Çeşitli klor bileşikleri 

ile yapılan oksidasyon çalışmalarında değişik TOK miktarları bulunan ortamlarda, 

oksidasyon reaksiyonları artan TOK miktarı ile daha yavaş ilerlemektedir. Özellikle 
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yüksek miktarda TOK içeren sularda klorlu organik bileşiklerin oluşma riski 

bulunmaktadır (Knocke ve diğ., 1987).   

Ortam sıcaklığının oksidasyon üzerine etkisi fazla olmamakla birlikte, büyük sıcaklık 

değişikliklerinin oksidasyon hızını etkilediği gözlenmiş, ortamın sıcaklığının 

25C‟den 5C‟ye düşürülmesi sırasında reaksiyon süresinin azaldığı, 5C‟ nin altında 

klorun mangan ile oksidasyonunun durduğu görülmüştür. Bu durum, kış aylarında 

giriş mangan konsantrasyonu yüksek olan arıtma tesislerinde sorun oluşturabilir 

(Knocke ve diğ., 1987). 

Ligandların klorla mangan oksidasyonuna etkisini inceleyen araştırmacılar, mangan-

EDTA kompleks oluşumunun manganın klorla olan oksidasyonunu hızlandırdığını 

belirtmişlerdir. Oksidasyon hızındaki artış, klor ve EDTA konsantrasyonlarına 

bağlıdır. Mangan-EDTA kompleks oluşumu klorla mangan oksidasyonunda pozitif 

etki gösterirken, saf oksijenle mangan oksidasyonunda reaksiyonu tümüyle inhibe 

etmiştir (Hao ve diğ., 1991). 

Kağıthane Çelebi Mehmet Han İçme Suyu Arıtma Tesisi simüle edilerek yapılan 

çalışmada ham suya jar test yapılmadan önce mangan sülfat tuzu ilave edilerek 

mangan konsantrasyonu 0.5 mg/l‟ye çıkarıldığında oksidant ilavesi olmaksızın tesiste 

manganın bertaraf edilebileceği görülmüştür. Ham suda 1 ve 2 mg/l mangan 

konsantrasyonu olduğunda oksidant kullanılmadan filtre çıkışında standart değer 

yakalanamazken, çözünmüş oksijen değerinin azaldığı tespit edilmiştir. Standartları 

sağlamak için oksidant kullanıldığında, klorun potasyum permanganata göre daha iyi 

sonuç verdiği görülmüştür (Yardımumar, 2001).  

Sodyum hipoklorit suda çözündüğünde hipoklorit asit formuna dönüşür. Sodyum 

hipoklorit ile reaksiyon sırasında pH düşük hızla yükselirken, klor gazı ile reaksiyon 

sırasında azalmaktadır. Ticari olarak uygun sodyum hipoklorit %12.5 

konsantrasyona sahiptir. Klor gazının maliyetinin yaklaşık olarak iki katı olduğu 

halde, küçük sistemlerde işletim kolaylığı ve güvenlik açısından tercih edilir 

(Raveendran ve diğ., 2001).   

3.1.1.3. Klor dioksit ile mangan oksidasyonu 

Klordioksit (ClO2) gaz halinde kararsız, patlayıcı, sulu çözeltisinde nispeten kararlı 

yüksek oksidasyon gücü olan bir bileşiktir. THM oluşma potansiyelini azaltır. 

Dezenfektan olarak kullanıldığında THM oluşmaz. Kararsız olduğunda kullanılacağı 
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yerde sodyum kloritle klorun reaksiyonu veya sodyum kloritin asitlendirilmesi ile 

elde edilir. Klordioksit yüksek maliyetinden dolayı arıtılacak suyun miktarı az ve 

mangan içeriği 1 ppm‟den düşük olduğunda kullanılmalıdır.  

Çözünmüş mangan oksidasyonu için yapılan çalışmaları tümünde olduğu gibi, klor 

dioksit ile oksidasyonda da oksidasyon ürünü mangan oksitinn katalitik etkisi 

nedeniyle, ortamdaki başlangıç mangan iyonu konsantrasyonu arttıkça oksidasyon 

hızı artmaktadır.  

Oksidasyon verimi ve hızı pH‟a bağlıdır. En iyi sonuçlar pH 7‟nin üzerinde 

olduğunda alınmaktadır. Ortamın pH‟ının 5.5‟ten 7‟ye yükselmesi halinde reaksiyon 

tamamlanma süresinin 4 kat azaldığı belirtilmiştir. Optimum pH aralığı 7.2-8.3 

olarak belirlenmiştir. 

Büyük sıcaklık değişikliklerinin oksidasyon üzerinde etkili olduğu ve reaksiyonun 

durmamasına rağmen çok yavaşladığı belirtilmektedir.  

Mn
2+

‟nin klor dioksit ile oksidasyon reaksiyonu 

  H12Cl2MnO5OH6ClO2Mn5 )k(222

2
                         (3.12) 

şeklinde ifade edilebilir. 1 mg manganın oksidasyonu için stokiyometrik olarak 2.45 

mg ClO2 gereklidir.  

3.1.1.4. Potasyum permanganat ile mangan oksidasyonu 

Potasyum permanganat (KMnO4)  kristal halde, kullanımı kolay ve suda %5 oranına 

kadar çözünen bir bileşiktir. Potasyum permanganat mangan iyonlarının mangan 

dioksitlere (MnO2) dönüşümünde yaygın olarak kullanılan bir oksidanttır. Klora göre 

daha güçlü bir oksidantttır. Mangan oksidasyonunun yanı sıra tat ve koku giderimi 

için de su arıtma sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Organik madde 

oksidasyonunda sınırlı bir etkisi vardır. Klorun tersine, potasyum permanganatın 

organik bileşiklerle reaksiyonu sonucu THM oluşumu olmadığı gibi THM‟lerin 

azalmasına neden olur. Mangan iyonlarının potasyum permangnat ile oksidasyon 

reaksiyonu; 

  K2H4MnO5OH2KMnO2Mn3 224

2
             (3.13)  

şeklinde ifade edilebilir. Reaksiyondan 1 mg manganı okside edebilmek için 1.92 mg 

potasyum permanganat (KMnO4)‟a ihtiyaç olduğu görülmektedir. Teorik reaksiyon 
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stokiyometrisine göre 1 mg manganı oksitleyebilmek için klora göre daha fazla 

potasyum permanganat gereklidir. Ancak pratikte organik karbonun klor ihtiyacı 

sonucu gereksinim duyulan klor miktarı potasyum permanganata göre oldukça 

yüksektir (Raveendran ve diğ., 2001). 

Mangan iyonunun (Mn
2+

) oksidasyonu ve permanganat iyonunun (MnO4
-
) 

redüksiyonunun kontrollü olarak izlenmesi gerekir. Mangan iyonlarının (Mn
2+

) 

oksidasyonunun tamamlanmış olması bunu takip eden katı sıvı ayrım işlemlerinde 

mangan oksit kolloidlerinin gideriminin optimizasyonunda oldukça önemlidir. 

Bunun yanı sıra oksidant konsantrasyonunu minimize etmekte önemlidir. Suda 

oksidasyon sonrasında arta kalan parmanganat iyonu (MnO4
-
) dağıtım şebekelerinde 

mangan oksit kolloidlerinin oluşumlarına neden olarak su kalitesini olumsuz 

etkilemektedir.  

Manganın potasyum permanganatla oksidasyonu pH‟a bağlıdır. pH 4, 5, 6 ve 7‟de 

oksidasyon süreleri sırasıyla 30, 10, 4 ve 1.5 dakikadadır. pH 7.5‟in üzerinde 

oksidasyon potasyum permanganatın eklenmesinin hemen ardından 

tamamlanmaktadır (AWWA, ASCE, 1990). 

Yüksek pH değerlerinde çalışıldığında kullanılan potasyum permanganat dozajı, 

düşük pH değerlerinde kullanılan potasyum permanganat dozajından daha az 

olmaktadır. Bunun nedeni artan pH‟la mangan dioksitin (MnO2) mangan iyonlarını 

adsorblama kapasitesinin artışıdır. Ayrıca pH 7.5-8‟in altında çalışıldığında mangan 

oksitlerin koagülasyon ve filtrasyonunda sorunlar ve renk, koku, tad problemleri ile 

karşılaşılabilir (AWWA, ASCE, 1990). Potasyum permanganatın etkili olabilmesi 

için mangan miktarı 0.5 ppm iken suyun pH değerinin 7.2-7.4 olması; mangan 

miktarı 4 ppm iken pH‟ın 8-8.3 kadar olması, yani mangan miktarı arttıkça pH‟ında 

yükselmesi gerekmektedir (Viraraghavan ve diğ., 1987).   

Konvansiyonel arıtımda potasyum permanganat, arıtma tesisi girişinde suya  

eklenebileceği gibi  hızlı karıştırma tankına koagülantla birlikte de verilebilir. Ayrıca 

hem demirin hem de manganın problem yarattığı sularda demiri okside etmek için 

önce klor eklenip, daha sonra manganı oksitlemek için potasyum permanganat 

eklenebilir. Böylelikle hem kimyasal madde maliyetinde  azalma sağlanmış, hem de 

aşırı mangan dozlarında meydana gelen  pembe renk oluşumu önlenmiş olacaktır. 
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Potasyum permanganat ile yapılan bir çalışmada pH 5.5-10 arasında yüksek ve düşük 

TOK içeriğine sahip örneklerde çalışılmış ve düşük TOK içerikli sularda geniş bir 

pH aralığında potasyum permanganat, manganın önemli kısmını ilk 5 dakikalık 

temas süresinde oksitlemiştir. TOK konsantrasyonu 3 mg/l‟den az olduğunda gerekli 

permanganat dozajı stokiyometrik dozajdan % 10-20 daha az olmuş, ancak 

çözeltideki TOK içeriği çok yüksek olduğunda gerekli permanganat dozajı mangan 

için tahmin edilen stokiyometrik dozajdan daha yüksek bulunmuştur. 8 mg/l TOK 

içeren suya 1.5 mg/l potasyum permanganat (KMnO4) eklenmiş olmasına rağmen 

mangan oksitlenmemiştir. Buna karşılık çok yüksek potasyum permanganat 

dozlarında ise çözünmüş mangan oksidasyonunda çok az bir artış olmuştur, bunun 

nedeni aşırı permanganatın ortamda bulunmasıdır. Reaksiyonun artan TOK miktarına 

bağlı olarak daha yavaş ilerlediği görülmüştür.  

Potasyum permanganatla yapılan mangan oksidasyonunda reaksiyon hızının; 

başlangıç mangan konsantrasyonuna, pH ve sıcaklığa doğrudan bağlı olduğu 

belirlenmiştir. pH değeri arttıkça reaksiyon daha kısa sürede tamamlanmaktadır. pH 

5.5 ve 25C‟de reaksiyon tamamlanma süresi 15 saniye iken, aynı sıcaklıkta pH 7‟de 

bu süre 5 saniyeye düşmüştür.  Permanganatla mangan  oksidasyonuna  sıcaklığın 

etkisi de incelenmiş ve pH 5.5 ve  25 C „de 20 saniye olan reaksiyonun tamamlanma 

zamanının, aynı pH‟ta 2°C‟de 120 saniyeyi bulduğu görülmüştür (Knocke ve diğ., 

1991b). 

Carlson ve Knocke (1999), içme suyu arıtımında manganın potasyum permanganat 

ile oksidasyonuyla ilgili modelleme çalışmaları yapmışlardır. Arıtma tesisindeki 

doğal sularda potasyum permanganat ile manganın oksidasyon hızı yapay sulardaki 

değerlere göre oldukça düşüktür. Yapay sular yüksek iyonik şiddet, yüksek kalsiyum 

konsantrasyonuna sahip olmakla birlikte çözünmüş organik madde 

içermemektedirler. İyonik şiddet ve kalsiyum konsantrasyonu mangan iyonlarının 

mangan dioksit (MnO2) yüzeyine adsorbsiyonunda etkilidir fakat model katsayıları 

oksidasyon hızı üzerinde etkilerinin önemli olmadığını göstermektedir. Oksidasyon 

hızındaki düşüşe neden olan temel parametrenin çözünmüş organik karbon olduğu 

belirtilmiştir. Sulardaki çözünmüş organik maddelerin oksidant ihtiyacının yanı sıra 

mangan iyonları (Mn
2+

) ile kompleks (ÇOM-Mn
2+

) oluşturarak oksidasyonu 

engellemeleri oksidasyon hızındaki düşüşü açıklamaktadır (Carlson ve diğ., 1999). 
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Doğal sulardaki düşük oksidasyon hızı çözünmüş organik madde konsantrasyonu ile 

ilişkilendirilmiştir. Mangan oksidasyonu yüzey ve çözelti fazlarında gerçekleşir. 

Çözelti fazındaki oksidasyon mangan iyonları ile permanganat iyonu arasında 

gerçekleşen doğrudan reaksiyon sonucu mangan oksit türlerinin oluşumudur. 

  K2H4MnO5OH2KMnO2Mn3 224

2
                    (3.14) 

Yüzeysel oksidasyon ise çözünmüş mangan iyonlarının mangan oksit yüzeyine 

adsorbsiyonu sonucu adsorblanan türün oksidasyonunu içerir.   

Mn)MnO(MnOH2Mn 2

2 
                                    (3.15) 
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                                                              (3.16) 

Düşük çözünmüş organik karbon konsantrasyonlarında mangan oksidasyonu 

üzerinde pH‟nın etkisi incelenmiş pH 5.5-9 arasında yapılan çalışmada en kısa 

reaksiyon süresi pH 9‟da gözlenmiştir. Çözelti sıcaklığındaki azalma tüm pH‟larda 

mangan oksidasyon hızında belirgin bir düşüşe neden olmuştur. Mangan 

oksidasyonunda yarılanma süresi pH 5.5 ve 25 C için 5-6 saniye iken, 2 C‟de 35 

saniyedir. Çözeltinin sıcaklığını düşürmek reaksiyonu yavaşlatsa da mangan 

oksidasyonu hızlı sayılabilecek bir sürede tamamlanmıştır. Humik ve fulvik 

maddelerin eklenmesi manganın oksidasyon hızını düşürmüş ancak pratik 

uygulamalara oranla 10 mg/l çözünmüş organik karbon konsantrasyonunda bile hızlı 

bir oksidasyon gerçekleşmiştir. Örneğin, fulvik asit eklenmediğinde yarılanma süresi 

1 saniye, çözünmüş organik karbon 10 mg/l iken yarılanma süresi 6-7 saniye 

olmuştur. Bu durum indirgenen manganın humik ve fulvik asitlerle güçlü bir 

kompleks oluşturmadığının göstergesidir. Bu yüzden potasyum permanganat dozajı 

organik maddelerin oksidant ihtiyacını karşılayacak şekilde arttırıldığında uygun bir 

mangan giderim verimi elde edilebilir (Knocke ve diğ., 1991b). 

3.1.1.5. Ozon ile mangan oksidasyonu 

Normal basınç ve sıcaklıkta gaz halinde olan ozon, oksijenin bir allotropudur. 

Ozonun suda 20C‟de çözünürlüğü 0.57 mg/l‟dir. Ozon gerek gaz halinde gerekse 

sulu çözeltisinde çok kararsız olup hızlı bir şekilde bozunur. Bozunma sıcaklık 

arttıkça hızlanır. Ayrıca metaller ve metal oksitler bozunmayı hızlandırır. Ozonun 

reaktifliği bozunma eğilimine paralel olarak çok yüksektir. Ozonun kararsız bir 
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madde olması nedeniyle taşınması, depolanması mümkün olmadığından 

kullanılacağı yerde ve anda üretilmesi gerekir. Oksijen kaynağı olarak hava 

kullanıldığında % 2, oksijen gazı kullanıldığında % 6‟ya kadar konsantre ozon akımı 

elde edilir.  

Kuvvetli bir oksidant olarak geniş kullanım alanına sahip olan ozon mangan 

oksidasyonunda da kullanılmaktadır. Yüksek maliyeti nedeniyle kullanımının 

kısıtlanmasına karşın, yüksek mangan konsantrasyonları ve organik madde içeren 

doğal sularda uygulanabilir olmaktadır. Manganın ozon ile oksidasyon denklemleri; 

  H2OMnOOHOMn )g(2)k(22)g(3

2
                        (3.17) 

 

  H6O5MnO2OH3O5Mn2 )g(2423

2
                                 (3.18) 

şeklinde ifade edilebilir. 

Oksidasyonda kullanılan ozonun dozajı reaksiyon ürünlerini belirlemektedir. 1 mg 

manganın oksitlenebilmesi için birinci denklemde 0.88 mg ozon, ikinci denklemde 

2.2 mg ozon gerekeceği stokiyometrik olarak hesaplanmıştır. 

Ozon ile oksidasyon reaksiyonları, doğal sularda nötr pH değerlerinde kısa sürede 

gerçekleşir. pH 7-7.5 aralığında yapılan çalışmalarda pH artışının reaksiyon hızını 

arttırdığı ve reasksiyon tamamlanma süresinin 20-30 saniyeye düştüğü belirlenmiştir. 

Reaksiyon ürünleri olan mangan oksit ve permanganat iyonu, ortamdan filtrasyon 

veya çöktürme ile uzaklaştırılmalıdır. Aksi takdirde suda istenmeyen problemler 

ortaya çıkabilir. 

Ortamda organik karbonun bulunması, oksidasyon sonrası reaksiyon son ürünlerinin 

organik madde ile reaksiyona girmesine neden olacaktır. Bu reaksiyonlar sonucunda 

mangan oksitler indirgenerek, çözünmüş mangan formuna dönüşürken organik 

madde oksitlenecektir (Wilczak ve diğ., 1993).  




)k(24 MnOTOKMnO    oksitlenmiş TOK                           (3.19) 
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3.1.2. Manganın biyolojik oksidasyonu 

Biyolojik olarak mangan oksidasyonu doğada oldukça yaygındır. Mangan 

oksidasyonunda elektron alıcısı olarak çözünmüş oksijeni kullanan birçok 

mikroorganizma mevcuttur.  

        
  H4MnO2OH2OMn2 222

2
                                 (3.21) 

İçme suyunun yanı sıra deniz suyu üzerinde yapılan çalışmalarda Karadeniz‟in 

oksijen konsantrasyonu düşük olan bölgelerinde oksijenin dışında nitrat, nitrit ve 

iyodatında mangan oksidasyonunda oksitleyici olabileceği araştırılmıştır. 

       OH4NMnO5OH8NO2Mn5 2223

2  
                (3.22) 

       
  H6IMnO3OH3IOMn3 223

2
                          (3.23) 

Yeşil sülfür bakterileri gibi fotosentetik bakterilerde deniz suyunda anaerobik 

mangan oksidasyonunu gerçekleştirebilir. Buna karşın, mangan oksidasyonunu 

anoksik koşullarda gerçekleştirecek mikroorganizma pek bulunmamaktadır. 

Schippers ve diğ. (2004), deniz suyunda mangan oksidasyon mekanizmaları üzerine 

olan çalışmalarında ışık, nitrat, nitrit ve iyodat ilavelerinin mangan oksidasyon hızına 

etkilerini incelemişlerdir. Mangan anoksik koşullarda nitrit, nitrat, iyodat ve ışık 

varlığında oksitlenemediği gibi oksik ortamda farklı oksitleyicilerin varlığı 

oksidasyon hızını önemli ölçüde arttırmamıştır.  

3.1.3. Koagülasyon – flokülasyon 

Doğal sulardaki çözünmüş mangan formlarının çözünmeyen mangan oksit 

formlarına oksidasyonu ile oluşan katı formdaki oksitlerin sudan uzaklaştırılması için 

çöktürme veya filtrasyon yöntemleri uygulanmaktadır. Koagülasyon- flokülasyonla 

mangan gideriminde oksitlenmiş mangan partiküllerinin net yüzey yükleri azaltılarak 

birleşmesi ve yerçekimi etkisiyle çökelmeleri sağlanır. Bu amaçla çeşitli koagülant 

ve yardımcı koagülant ilavesi gerekmektedir.  

Alüm su arıtma sistemlerinde en yaygın kullanılan koagülanttır ve mangan oksitlerin 

çökelmesine yardımcı olma açısından da etkili bir koagülant olduğu belirlenmiştir. 

Burada reaksiyon genellikle negatif yüklü mangan partikülleri ile polikatyonik 

aluminyum hidroksitlerin ara yüzeyinde gerçekleşmektedir. Koagülasyon ve 

flokülasyon deneylerinde alüm ilave edilmeden 10 dakika önce permanganat 
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ilavesiyle yapılan oksidasyon sonucu uygun pH‟ın belirlenmesi mangan giderim 

verimini arttırmaktadır. Alüm ilavesinden sonra pH‟ın 6.5 üzerinde olması alüm 

koagülasyonunu olumsuz etkiler. Alüm koagülasyonu için optimum pH 5.5 ve 6.5 

arasıdır. Raveendran ve diğ. (2001); çalışmalarında alüm ilavesinden önce pH‟ın 7.5 

-8‟e ayarlanıp 10 dakika bekleme uygulamasının mangan giderimi için elverişli bir 

ortam sağlayacağını belirtmişlerdir. 

Doğal sulardaki organik madde konsantrasyonu, flokülasyon prosesini ve kimyasal 

dozlama oranlarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Humik ve fülvik asitler 

suda önemli miktarda bulunan organik maddelerdir. Suda partikül ve çözünmüş 

formda bulunan bu organik maddeler, anyonik yapıdadırlar ve her iki formları da 

suya daha fazla alüm dozlanmasına neden olur. 

Roscoe (2002)‟nin North East Su Arıtma Tesisi‟ne su sağlayan üç kaynakta yaşanan 

mangan problemini çözmek amacıyla farklı koagülantların giderime olan etkisinin 

incelediği çalışmasında koagülant olarak alüm ve polialüminyum klorohidrat (PACl)  

kullanılmıştır. Su kaynaklarındaki mangan seviyesi 0.1 mg/l seviyesindedir. Alüm 

kullanılarak yapılan jar testlarınde mangan konsantrasyonlarında değişim olmamıştır. 

PACl kullanılarak yapılan testte %90‟lara varan etkili bir giderim sağlanmıştır. 

Ancak bulanıklığı 5 NTU olan su kaynağında, bulanıklığı 70 NTU olan diğer iki su 

kaynağına göre verim daha düşük olmuştur. 

3.1.4. Filtrasyon 

Filtrasyon, mangan giderimi amacıyla tek başına kullanılabileceği gibi kimyasal 

oksidasyon sonrası da uygulanmaktadır. Filtrasyonun kimyasal oksidasyon sonrası 

uygulanması durumunda, sudaki oksidasyon ürünü olan katı mangan oksit filtrede 

tutulur. Ayrıca oksitlenmiş filtre ortamlarından oluşan filtrelerde de mangan 

iyonlarının filtre ortamında oksitlenerek tutulması sağlanır. Filtrasyon ortamı olarak 

en çok kullanılan materyaller; yeşil kum ve antrasit kum filtreleridir.  

Mangan gideriminde kullanılan filtre türlerinden biri yeşil kum filtredir. Filtrenin 

aktif materyali glokonitdir. Glokonit, demir potasyum hidrat silikatıdır ve içeriğinde 

az miktarlarda alüminyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve sayısız iz element 

bulunan iyon değiştirme kapasitesine sahip bir kil mineralidir. Glokonit yeryüzünde 

saf olarak bulunmaz. Glokonit diğer materyallerle birleşerek küçük yumaklar 

oluşturur. Bunlara yeşil kum adı verilir. Su filtreden geçerken çözünmüş mangan 
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çözeltiden ayrılır, filtre üzerinde reaksiyona girerek çözünmeyen mangan formuna  

dönüşür. Katı partiküller filtreye yerleşir ve geri yıkamayla filtreden uzaklaştırılır. 

Yeşil kum filtreleri permanganat solüsyonuyla yıkanmalıdır. Geri yıkamanın iki 

haftada bir yapılması önerilir. Rejenerasyon sıklığı sudaki mangan ve oksijen 

seviyelerine ve filtrenin boyutuna bağlıdır. Rejenerasyon sonucunda çözünmüş 

mangan yeşil kum (greensand) filtre taneciklerinin yüzeyinde adsorblanmış manganı 

uzaklaştırarak filtreyi temizler. Düzenli rejenerasyon etkili bir filtre performansı için 

gereklidir. Suyun pH‟ı da yeşil kum filtrasyonunda önemlidir. pH 6.8‟den düşük 

olduğunda yeterli bir giderim verimi elde edilemeyecektir (Seelig ve diğ., 1992). 

Antrasit-kum filtreleri mangan gideriminde kullanılan diğer bir filtre malzemesidir. 

İçeriğinde antrasit-kum ve kimyasal olarak bağlanmış mangan oksit kaplaması 

bulunur. Yeşil kumdan farklı olarak bu tip filtre, ortam kurulduktan sonra oluşur. 

Knocke ve diğ. (1988), oksitlenmiş filtre ortamında mangan giderimini ele alan 

çalışmalarında farklı filtre ortamı, filtrasyondan önce oksidant kullanılıp 

kullanlmaması, pH, filtre yüzeyindeki oksit kaplamanın miktarı ve oksidasyon 

derecesi, sıcaklık gibi parametrelerin filtrasyon üzerindeki etkileri hakkında 

çalışmışlardır. Alkali pH şartları çözünmüş manganın oksitlenmiş yüzeyde 

giderimini arttırıcı yönde etkinlik göstermiştir. Filtrasyondan önce oksidant olarak 

klor dozlandığında ve pH 6‟dan yüksek olduğunda mangan etkili bir şekilde 

giderilmiştir. Potasyum permangnat, klor dioksit ve ozon gibi güçlü oksidantlar 

çözünmüş manganla temas ettiklerinde manganı başarıyla oksitlemiş, ardından filtre 

kolloidal mangan oksit formunu toplayıcı işlevi görmüştür. Düşük sıcaklık, filtre 

ortamında mangan giderimini azaltıcı yönde bir etki göstermemiştir. Bu çalışmalarla 

kum ve antrasitten oluşan filtre ortamlarının önemli bir mangan giderme 

kapasitelerinin olmadığı, yüzey oksit kaplamasının yüksek miktarda arttırılması 

halinde filtre ortamınında mangan giderme veriminin artacağı sonucu çıkarılabilir. 

Knocke ve diğ. (1991a) tarafından çözünmüş mangan gideriminde oksit kaplamalı 

filtrede adsorblanma oranı ve giderim verimi ile ilgili çalışma gerçekleştirilmiş,  

mangan dioksit (MnO2) kaplı filtre ortamında çözünmüş mangan formunun 

adsorblanma hızının yüksek olduğu görülmüştür. Adsorbsiyon kinetiği; çözelti pH‟ı 

ve yüzeydeki mangan oksit konsantrasyonunun artmasıyla hızlanmıştır. 

Merkle ve diğ. (1997a) yaptıkları çalışmada, oksit kaplı filtre ortamını sentetik 

mangan oksitlerle kaplamak için bir metot geliştirmişlerdir. Laboratuvar ölçekli 
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çalışma sonucunda sentetik olarak kaplamış filtrede etkili mangan gideriminin elde 

edildiği görülmüştür. Merkle ve diğ. (1997b) yaptıkları bir diğer çalışmada oksitle 

kaplanmış filtre ortamında çözünmüş mangan giderimine dinamik bir model 

yaklaşımı geliştirmiştir. Model sentetik ve doğal kaplanmış oksit filtre ortamı için 

tatmin edici bir uygunluk sağlamıştır . 

Aziz ve Smith (1996) yaptıkları çalışmada; suda filtrasyonla mangan giderimini 

incelemiş, filtrasyon sırasında 1 mg/l mangan konsantrasyonunda ve pH‟ı 7 olan 

kireçtaşlı filtre ortamında, çakıllı filtre ortamına göre daha iyi giderim verimi elde 

edtmişlerdir. Giderim verimine etki eden diğer parametreler üzerinde yapılan 

çalışmalar; daha küçük partikül büyüklüğü, daha fazla filtre derinliği ve daha düşük 

akış hızının giderim verimini arttıracağını göstermiştir. 

Granüler ortamda filtrasyon mangan gideriminde önemli rol oynamaktadır. Granüler 

ortamda tutulan mangan oksit formları zamanla oksidasyona uğrayacak mangan 

iyonlarını adsorblayarak mangan gideriminede katalizör etki yaparlar. Raveendran ve 

diğ. (2001); potasyum permanganat ve sodyum hipokloritin mangan giderimi 

üzerindeki etkilerini karşılaştırdıkları çalışmalarında oksidasyon reaksiyonlarını 

takiben mangan giderimini tayin etmek amaçlı filtrasyon prosesini simüle etmesi 

açısından 0.45 µm  filtre kağıtları kullanmışlardır.  

3.1.5. Ġyon değiĢtirme – adsorbsiyon 

İyon değişiminde mangan, iyon değiştirici bir reçine veya zeolit yüzeyindeki sodyum 

ile iyon değiştirme reaksiyonuna girebilir. İyon değişimi az miktardaki manganın 

gideriminde kullanılabilir. Sudaki demir vemangan konsantrasyonu veya ikisinin 

bileşimi 0.3 mg/l‟yi geçiyorsa bu yöntem uygulanmaz. Çünkü reçinedeki porların 

tıkanma tehlikesi vardır. Bu durum iyon değişim kapasitesinin azalmasına ve işletme 

süresinin artmasına neden olur. Bu nedenle suda partiküler formda mangan 

konsantrasyonu yüksekse önce filtrasyon uygulanmalı sonra iyon değişimi prosesine 

geçilmelidir (Seelig ve diğ., 1992). 

İyon reçinelerinde mangan giderimi sertlik ve magnezyum, kalsiyum giderimi ile 

aynı mekanizmaya sahiptir. Rejenerasyon ve geri yıkama  sırasında öncelikle 

kalsiyum magnezyum daha sonra mangan giderilir. Reçinelerin temizlenmesi için 

asit ya da sodyumbisülfat kullanılır. 
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Birçok durumda mangan giderimi için adsorbsiyon prosesi uygulanmaktadır. İşletme 

kolaylığı ve kimyasal madde maliyeti açısından özellikle küçük sistemlerde 

adsorbsiyon uygulaması yaygın olarak yapılmaktadır. Mangan oksit ile kaplanmış 

herhangi bir ortam veya mangan yeşil kumu mangan iyonlarını adsorblama 

kapasitesine sahiptir. Ortama klor veya potasyum permanganat çözeltileri ile 

rejenerasyon yapılabilir. Rejenerasyon için gerekli çözelti miktarı arıtılacak suyun 

hacmine, ham sudaki mangan miktarına ve teorik oksijen ihtiyacına göre belirlenir.  

Demir giderimi için adsorbsiyon uygulanmasında oksitlenmiş demirin mangan oksit 

partikülleri ile kademeli olarak kaplandığı görülmektedir. Oksitlenen demir filtrede 

tutulur. Daha sonra mangan adsorbsiyonu gerçekleşir. Demir oksidasyonu ve 

filtrasyonunun mangan adsorbsiyonu ile birleştirildiği ikili sistemler küçük tesislerde 

başarıyla uygulanmaktadır. 

Aktif karbon, aktif aluminyum oksit, kömür, iyon değiştirme reçineleri, kil 

mineralleri, zeolitler ve diğer aluminyum silikatlar gibi farklı adsorbanlar için 

mangan giderme kapasiteleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bunlar arasında iyon 

değiştirme reçineleri oldukça etkili olmakla birlikte pahalıdır, kömür ve saman ise 

ucuz fakat daha az etkili bölümü oluşturur. Mangan giderimi ile ilgili olarak dolomit 

2.21 mg/g, mermer 1.20 mg/g, kuvars 0.06 mg/g, klinoptiolit 4.22 mg/g, granüler 

aktif karbon 2.54 mg/g adsorblama kapasitesine sahiptir. Tüm adsorblama kapasite 

değerleri farklı deney şartlarında belirlenmiş olup aralarında deneysel anlamda hiçbir 

ilişki bulunmadığı halde, mangan iyonlarının katı madde eğilimi konusunda genel bir 

gösterge niteliği taşımaktadırlar. 

Doula (2006); içme sularında mangan giderimi ile ilgili olarak klinoptiolit ve 

klinoptiolit-demir oksit sistemlerin adsorblama kapasitelerini karşılaştırmalı olarak 

değerlendirmiştir. Klinoptiolit ile yapılan çalışmalarda adsorblanan mangan miktarı, 

hızla 0.14 mol/kg (7.69 mg/g)‟a yükselmiş, daha sonra sabit olarak devam etmiştir. 

Mangan adsorbsiyon yüzdesi minimum % 7 ve maksimum % 65 arasında 

değişmiştir. Klinoptiolit-demir oksitli sistemlerde dış ve iç yüzeylerde yer alan demir 

hidroksit gruplarına bağlı olarak aktif bölgeler artmış, buna bağlı olarak adsorbsiyon 

kapasitesi 0.494 mol/kg (27.12 mg/g)‟a yükselmiştir. Klinoptiolit-demir oksit 

sistemlerde izoterm eğrilerinin eğimi hızlı bir şekilde düşmüştür fakat klinoptiolitli 

sistemlerdeki gibi sabitlenememiştir. Mangan konsantrasyonu yükseldikçe 

klinoptiolit-demir oksitli sistemlerin klinoptiolitli sistemlere göre adsorblama 
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kapasite oranı yükselir. Klinoptiolit-demir oksitli sistemlerde giderim sonrası yapılan 

deneylerde su sertliğinde de oldukça yüksek bir düşüş olduğu görülmüştür. 

3.1.6. Polifosfatlar ile mangan stabilizasyonu 

Polifosfatlar manganla reaksiyona girerek manganı çözünmüş haldeki bir molekül 

içinde tutar. Bunun sonucunda sudaki çözünmüş mangan oksijenle reaksiyona girip 

oksitlenemez ve doğal olarak çökelemez. Böylelikle oksitlenmiş manganın ev 

eşyaları ve su tesisatlarında çökmesi engellenmiş olur (Seelig ve diğ., 1992). 

Polifosfatlar suya kontrollü enjeksiyon ekipmanlarıyla verilir. Pirofosfat, 

tripolifosfat, metafosfat türlerinden biri kullanılabilir. Sodyum hekzametafosfatın 

dozu 10 mg/l‟den az olması gerekir. Çünkü sudaki fosfat varlığı dağıtım sisteminde 

bakteriyel büyümeyi tetikleyebilir (AWWA,1990). 

Polifosfatlar yüksek sıcaklıklarda stabil değildir. Çünkü su ısıtıldığında polifosfat 

ortafosfatlara dönüşecek ve yayılma kabiliyetini kaybedecektir. Eğer su ısıtılmadan 

önce arıtılırsa polifosfatlar manganı bırakacak ve tekrardan oksijenle reaksiyona girip 

çökebilecektir. 

Polifosfatla arıtım düşük mangan içeriğine sahip sular için ucuz bir yöntemdir. Su 

kaynağı 1 mg/l‟den az demir ve 0.3 mg/l‟den az mangan içeriyorsa klorlamayı 

takiben polifosfat kullanımı mangan problemini azaltmada etkili ve pahalı olmayan 

bir yöntem olacaktır. Bu metotla hiç çamur üretilmemektedir. 

3.1.7. Demir enjeksiyonu uygulaması ile mangan giderimi 

Yeraltı sularında demir ve mangan birlikte bulunmaktadır. Demir oksidasyonu 

mangana göre daha düşük pH‟ta gerçekleşmektedir. Bu nedenle öncelikle demir 

okside edilerek, çökeltilen demirin mangan giderimine etkisi olup olmadığı 

araştırılmalıdır. Yapılan literatür taramasında bu konu ile ilgili yeterli çalışma 

bulunmadığı saptanmıştır. Bu nedenle ilave araştırmalara gerek duyulmaktadır. 
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4. MATERYAL VE METOT 

4.1. Materyal 

4.1.1. Kimyasallar 

Deneylerde materyal olarak mangan, demir, klor reaktifi (çamaşır suyu) ve potasyum 

permanganat; pH ayarlama amaçlı sodyum karbonat (Na2CO3 ) ve nitrik asit (HNO3) 

kullanılmıştır. Bu materyaller kullanılarak oluşturulan stok çözeltiler hakkında metot 

kısmında çözeltilerin hazırlanması başlıklı bölümde bilgi verilmiştir. 

4.1.1.1. Mangan  

Manganez, çeşitli tipte kayalarda doğal olarak meydana gelen elementlerden biridir. 

Saf mangan kırılgan ve gümüş renklidir. Doğada saf olarak bulunmayan mangan; 

sülfürler, oksitler, karbonatlar, silikatlar, fosfatlar, boratlar gibi yüzden fazla 

mineralin bileşeninden biridir. En önemli mangan bileşikleri mangan klorür (MnCl2), 

mangan sülfat (MnSO4), mangan tetraoksit (Mn3O4), mangan dioksit (MnO2) ve 

potasyum permanganattır (KMnO4). Manganın kimyasal ve fiziksel özellikleri Tablo 

4.1‟de verilmiştir.  

Tablo 4.1: Manganın kimyasal ve fiziksel özellikleri (Ustaoğlu, 2003) 

Kimyasal Madde  Mangan 

Kimyasal Madde Servis Numarası (CAS) 7439-96-5 

Atom Numarası 25 

Molekül Ağırlığı 54.938 

Erime Noktası 1245 ºC 

Kaynama Noktası 2097 ºC 

Proton ve Elektron Sayısı 25 

Nötron Sayısı 30 

Sınıfı Geçiş Elementleri 

Kristal Yapısı Kübik 

Yoğunluk 7.43 g/cm
3
 

Buhar Basıncı 1 mmHg (1.292 ºC‟de)
 

Mangan metalinin üretilmesinde yüksek oranda mangan bileşikleri içeren kayalar 

kullanılmaktadır.  

 Mangan çoğunlukla çelik yapımında sertliği, dayanıklılığı arttırma fonksiyonunu  
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      yerine getiren ferromangan bileşiğinin yapımında;  

 Mangan dioksit, kuru pil, kibrit, havai fişek, porselen, mor cam ve diğer mangan 

bileşiklerinin yapımında başlangıç bileşiği olarak;  

 Mangan klorür, diğer mangan bileşiklerinin üretiminde başlangıç bileşiği olarak, 

organik bileşiklerin klorlanması prosesinde katalizör olarak, özel iz elementleri 

içerdiği için hayvan besini olarak ve kuru pil yapımında;  

 Mangan sülfat; cila, gübre, seramik yapımında; 

  Potasyum permanganat; metal temizleme, sepileme ve ağartma proseslerinde 

oksidant ve dezenfektan olarak, çiçek ve meyvelerin tazeliğinin korunmasında 

kullanılmaktadır. 

Ayrıca bazı ülkeler anti vuruntu katkı maddesi olarak organomangan bileşiği olan 

metil siklo pentadienil mangan trikarbonil (MMT)‟i kullanmaktadırlar. Benzinli araç 

üreticileri bu maddenin benzindeki kurşun miktarını azalttığını belirtmektedirler. 

Ancak metal katkılı benzinlerin katalitik konvertörlü araçlarda kullanılması 

sakıncalıdır.  

Ham suda mangan konsantrasyonu 0.001-0.6 mg/l arasındadır. Mangan içeren 

mineraller indirgenme şartları altında suyla reaksiyona girdiğinde veya aktif 

olduğunda konsantrasyonu 1 mg/l‟den daha fazla olabilmektedir (National Safety 

Council, 2002).  

4.1.1.2. Demir 

Demir yeryüzünde en çok bulunan dördüncü element olup, miktar olarak 

yerkabuğunun yaklaşık %5‟ini oluşturmaktadır. Demirin kimyasal ve fiziksel 

özellikleri Tablo 4.2‟de verilmiştir.   

Tablo 4.2: Demirin kimyasal ve fiziksel özellikleri 

Kimyasal Madde  Demir 

Kimyasal Madde Servis Numarası (CAS) 7439-89-6 

Atom Numarası 26 

Molekül Ağırlığı 55.847 

Erime Noktası 1535ºC 

Kaynama Noktası 2750ºC 

Proton ve Elektron Sayısı 26 

Nötron Sayısı 30 

Sınıfı Geçiş Elementleri 

Kristal Yapısı Kübik merkezli yüzey 

Yoğunluk 7.874 g/cm
3
 

Buhar Basıncı 7.05 Pa (1535°C‟de) 
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Yerkabuğunda bulunan demir canlılar tarafından yaşamlarını sürdürebilmeleri için 

kullanılmaktadır. Bitkiler demiri iki değerli demir katyonu (Fe
2+

) formunda 

kullanmaktadır. Toprakta çözünebilir formda demir bulunduğu gibi çeşitli 

minerallerin bileşiminde de yüksek oranda demire rastlanmaktadır. Bitkilerde demir, 

klorofilin oluşumu için gereklidir. Bitkilerin çoğunda demir miktarı bor, mangan 

veya çinko iz elementlerinden azdır. Demir eksikliğinde klorofil oluşamadığı ve 

bitkilerde kolayca görülebilen kloroz hastalığı ortaya çıktığı için demir eksikliği olan 

bitkilerin yaprakları açık sarı renklidir (Ergene, 1987).    

Yeryüzünde bulunan belli başlı demir cevherleri arasında; hematit (Fe2O3), magnetit 

(Fe3O4), limonit (Fe2O3.3H2O), sinderit (FeCO3) ve pirit (FeS2) sayılabilir (Tüfekçi, 

1995; Cornell ve Schwertmann, 2003).  

Doğada demir çeşitli elementlerle bileşikler oluşturmaktadır. Bu bileşiklerden 

bazıları Tablo 4.3‟te gösterilmiştir. 

Tablo 4.3: Doğadaki bazı demir bileşikleri ve değerlik elektron sayıları 

 Demir (Fe) Demirin 

Değerlik 

Elektron 

Sayısı 

 Demir 

(Fe) 

Demirin Değerlik 

Elektron Sayısı 

Floridler FeF2 

FeF2.4H2O 

FeF3 

FeF3.3H2O  

II 

II 

III 

III 

İyotlar FeI2  

FeI3 

II 

III 

Klorürler FeCl2 

FeCl2.2H2O 

FeCl2.4H2O 

FeCl3 

FeCl3.6H2O 

II 

II 

II 

III 

III 

Oksitler FeO 

Fe2O3 

Fe3O4 

2Fe2O3. 

2H2O 

 

II 

III 

II, III 

III 

Bromürler FeBr2 

FeBr3 

II 

III 

Sülfürler FeS 

FeS2 

II 

Selenidler FeSe II    

Demir genellikle toprak ve kayalarda bulunmakta, uygun koşullar altında bu elementi 

içeren toprak ve kayalar su ile temas ettiğinde aşınma ve diğer mekanizmalarla su 

içerisine sızmaktadır. Yeraltı suları toprak ve kaya formasyonları arasında hareket 

ettiğinden yüzeysel sulara göre daha fazla demir içermektedir. Yağmur suları toprağa 

nüfuz ederken geçiş yolu üzerindeki çürümeye başlamış bitkilere temas etmektedir. 

Yağmur suyu içindeki çözünmüş oksijen, çürümeye yüz tutan bu bitkiler tarafından 

tüketilerek, suyun oksijensiz kalmasına sebep olmaktadır. Bu sular, temas ettiği 
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oksitleri indirgeyerek, onları suda çözünebilecek iki değerlikli hale getirmekte ve 

çözerek bünyesine almaktadır. Bu sularla beslenen akiferlerden sağlanan yeraltı 

suları da önemli ölçüde demir içermektedir. 

Demirin su içindeki kimyasal formları ;  

 Çözünmüş form: Fe
2+

  

 Partiküler form: Fe
3+

  

 Kolloidal form : Çok küçük olduğu için çökeltme ve filtrasyon uygulanması 

oldukça zordur 

Bu türlerden birinin su içinde baskın çıkması pH, redoks potansiyeli (Eh)  ve suyun 

sıcaklığına bağlıdır. Yüzeysel sular genellikle oksitlenmiş demir içermektedirler. İki 

değerlikli demir oksijen azlığına bağlı olarak genellikle yeraltı sularında mevcuttur. 

Bu sular demir içeren minerallerle temas ettiğinde bağlı demiri çözünebilir forma 

dönüştürmektedir (Aydın, 1998). 

4.1.1.3. Klor reaktifi  

Deneysel çalışmalarda, klor reaktifi olarak çamaşır suyu kullanılmıştır. Çamaşır 

suyu, oksidasyon yoluyla beyazlatma veya ağartma işlemlerini yapan bir kimyasal 

maddedir. Kimyasal çamaşır suları (beyazlatıcılar, ağartıcılar), hidrojen peroksit 

içeren “sodyum hipoklorit (NaOCl)” veya peroksit bulundurmayan sodyum perborat 

veya sodyum perkarbonat gibi bileşiklerdir. “Beyazlatıcı toz” kalsiyum hipoklorittir 

(Ca(OCl)2). Deneysel çalışmalar için klor konsantrasyonu iyodometrik metoda göre 

hesaplanmış (48000 mg/l) çamaşır suyu, %50 oranında distile suyla seyreltilerek 1 

l‟sinde 24 g klor içeren stok çözelti hazırlanmıştır. 

Beyazlatma (ağartma), tekstil sanayisinde boyama işleminin ilk adımıdır. Evlerde 

kullanılan çamaşır suyu veya sodyum hipoklorit, çamaşırları beyazlatmak ve 

mikroplardan arındırmak için kullanılır. Çamaşır suyunun etken maddesi olan 

sodyum hipokloritin oranı % 5.25‟tir. Sanayide daha yoğun olan tipleri de 

kullanılmaktadır. 

Çamaşır suları mikrop öldürücü ve koku giderici olarak da kullanılır. Oksitleyici 

çamaşır suları hücre zarlarına ve hücre proteinlerine etki ederek mikropları öldürür. 

Evlerde ve hastanelerde bu amaçla en yaygın sodyum hipoklorit kullanılır. Kalsiyum 

hipoklorit, içme sularının ve yüzme havuzlarının mikroplardan arındırılması için 

kullanılır. 
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4.1.1.4. Potasyum permanganat 

Potasyum permanganat kristal halde, kullanımı kolay ve suda %5 oranına kadar 

çözünen bir bileşiktir. En önemli mangan bileşiklerinden biri olan potasyum 

permanganat çok kuvvetli bir oksitleyici ajandır. Potasyum permanganat; metal 

temizleme, sepileme ve ağartma proseslerinde oksidant olarak, dezenfektan olarak 

ayrıca çiçek ve meyvelerin tazeliğini korumak için kullanılmaktadır. 

4.1.2. Deneysel düzenek 

Şekil 4.1‟de laboratuar ölçekli tesisin genel görünümü yer almaktadır. Deneysel 

düzeneğin ana bileşenleri; 200 l‟lik oksidasyon tankı ve 100 cm uzunluğunda 5 cm 

çapında iki adet filtrasyon kolonudur. Birinci kolon 5 cm çakıl, 45 cm kum ile tek 

tabakalı, ikinci kolon ise 5 cm çakıl, 20 cm kum, 25 cm antrasit ile çift tabakalı 

olacak şekilde tasarlanmıştır. Şekil 4.2‟de çözeltinin hazırlandığı ve oksidasyonun 

gerçekleştiği 200 l‟lik oksidasyon tankı yer almaktadır. Oksidasyon tankında 

çözeltilerin sabit hızda karışması için Siemens marka frekans konvektörleri 

kullanılmaktadır (Şekil 4.3). Oksidasyondan sonra, çözelti Şekil 4.4‟te görülen 

Watson Marlow marka peristaltik pompa ile filtrelere verilmektedir. Filtrelerin üst 

kısmında üç adet vana bulunmaktadır. Sağ bölümdeki vana filtreye su girişini, sol 

bölümdeki vana ise geri yıkama suyunun filtreden uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. 

Orta kısımdaki vanalar ise sistemin basınçlı çalışması durumunda kapalı, yerçekimi 

ile çalışması durumunda açık olmaktadır. Filtre kolonları malzeme yerleşimlerinde 

kolaylık sağlaması ve sistemin çalışması esnasında yük kayıplarının belirlenmesi 

açısından metre ile ölçeklendirilmiştir. Filtrelerin çıkış yapısında ortasında 100 μm 

çaplı elek bulunan flanşlar arasına yerleştirilen Şekil 4.5‟te görülen conta sistemi 

bulunmaktadır. Conta sistemi filtre malzemesinin kaçmasını önlemekte ve geri 

yıkamada suyun homojen dağılmasını sağlamaktadır. Filtrenin çıkış yapısındaki tek 

bir vana arıtılmış suyun çıkışı ve geri yıkama suyunun girişi için kullanılmaktadır. 

Filtre çıkış yapısı, geri yıkamada ani basınç değişimlerinin filtre malzemesini dengeli 

bir şekilde etkilemesi açısından yaklaşık 5 cm olarak tasarlanmıştır. Bu bölüm geri 

yıkamada dengeleme, filtrasyon sırasında ise negatif basıncı önlemede etkili 

olmaktadır.  
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ġekil 4.1 :   Laboratuvar ölçekli tesisin genel görünümü 

  

ġekil 4.2 :   Oksidasyon Tankı ġekil 4.3 :   Frekans Konvektörü 
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ġekil 4.4 :   Peristaltik pompalar ġekil 4.5 :   Conta sistemi 

Demirin mangan oksidasyonunda katalitik etkisi olup olmadığını belirlemek için 

filtre girişine demir III klorür (FeCl3.6H2O) enjekte edilmiştir. Bu çalışmalar için 

kurulan deneysel düzeneğe demir çözeltisinin bulunacağı 10 l‟lik tank ve demir 

çözeltisini filtrelere enjekte etmekte kullanılacak 2 adet peristaltik pompa (Şekil 4.6) 

ilave edilmiştir.  

 

ġekil 4.6 :   Demir enjeksiyonu için kullanılan peristaltik pompalar 

4.2. Metot 

4.2.1. Genel yaklaĢım 

Tezin amaçları doğrultusunda çalışma, oksidasyon ve filtrasyon olmak üzere 2 ana 

kısımda incelenebilir. Oksidasyon prosesinde musluk suyunda 2 mg/l mangan 

konsantrasyonu sağlanmış, oksidant olarak klor ve potasyum permanganat 

kullanılarak mangan oksidasyonu gerçekleştirilmiştir. Mangan partikülleri ve 
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kolloidleri içeren çözeltideki mangan formlarının kum ve kum-antrasit kolonlarında 

filtre edilerek tutunma ve/veya adsorbsiyon yoluyla giderilmeleri sağlanmaya 

çalışılmıştır. Deney düzeneğinde yer alan oksidasyon tankı kesikli olarak, filtre 

kolonları ise sürekli olarak işletilmiştir. Filtredeki tane çapı filtrasyonun verimini 

etkileyen temel parametrelerden birisidir. Bundan dolayı kullanılan tanelerin 

optimum çapının belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada kullanılan filtre 

malzemelerinin yoğunluk, eşdeğer çap, porozite, çökelme hızı gibi özellikleri 

belirlenmiş, ayrıca Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile morfolojik analizleri 

yapılmış, Enerji Dağılımlı X-Işınları Mikroanaliz Spektrometre (EDS) ile mineral 

kimyası ile ilgili nicel bilgiler elde edilmiştir.  

4.2.2. Optimum kum ve antrasit çapının belirlenmesi 

Pilot tesis filtrasyon çalışmalarıyla elde edilen sonuçların tam ölçekli tesislere 

uygulanabilirliği açısından kolon çapına bağlı olarak filtre malzemesi çapının seçimi 

çok önemlidir. Lang ve diğ. (1993) optimum kum çapını belirleme amaçlı beş farklı 

filtre iç çapı/filtre malzemesi çapı (D/d) oranı ve ek olarak tam ölçekli tesis üzerinde 

çalışmalar yapmıştır. D/d oranı 50‟ye eşit ve büyük olan pilot ölçekli tesisler ile tam 

ölçekli tesisler karşılaştırıldığında bulanıklık, yük kaybı ve partikül sayıları arasında 

çok büyük farklılıklar olmadığı görülmüştür. D/d oranı 50‟nin altında (D/d=26) olan 

çalışmalarda filtre çalışma sürelerinde önemli farklılıklar olduğu görülmüştür. Buna 

bağlı olarak, pilot ölçekli filtrasyon çalışmalarında D/d oranının minimum 50 olması 

önerilmiştir. 

25 mm ve daha büyük çaplı filtre kolonlarında yapılan çalışmalarda 30 mm kolon 

çapı için kum çapı en fazla 0.60 mm olarak belirlenmiştir (Veerapaneni, 1999).  

Deneylerde kullanılan kolon çapı 50 mm olduğu için, D/d oranının 50‟ye eşit veya 

büyük olması açısından 0.500-0.701 mm aralığındaki kum çaplarında çalışılması 

uygun görülmüştür. İSKİ Kağıthane İçmesuyu Arıtma Tesisinden temin edilen silisli 

kumlar 0.500 ve 0.701 mm çaplı elekler kullanılarak elenmiştir. Antrasit elenmesi 

için 0.800 ve 1.000 mm çaplı elekler kullanılmıştır. Eleme işlemi 350 g kumun 5 

dakika elenmesi usulüne göre yapılmıştır (Cleasby, 1975).  
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4.2.3. Filtrasyonda kullanılan kum ve antrasit özelliklerinin belirlenmesi 

4.2.3.1. Yoğunluk  

Filtre malzemesi yoğunluğu geri yıkama sırasında belirli su sıcaklıklarında istenilen 

genleşmeyi sağlamak için gerekli olan debinin belirlenmesinde kullanıldığı gibi geri 

yıkamadan sonra filtre malzemesinin çökelme hızını da etkileyen en önemli 

parametrelerden biridir (Logsdon ve diğ., 2002).   

Kum için yoğunluk suyun filtre malzemesi ile yer değiştirmesi prensibine dayalı 13 

adımlı bir yöntemle belirlenmiştir (Cleasby, 1975). Yoğunluğu belirlenecek olan 

numune yıkandıktan sonra 2 saat süreyle 110ºC ± 5ºC‟de bekletilmiştir. Yoğunluk 

ölçümü saf suyla temizlenip 105ºC‟de kurutulan 50 ml‟lik cam piknometre 

şişelerinde yapılmıştır. Ölçüm için gerekli olan tartımlarda piknometre şişesinin 

cidarlarına kum tanelerinin yapışmaması ve filtre malzemesi arasında hava kabarcığı 

kalmamasına dikkat edilmiştir. Tartım sonuçları ve buna bağlı olarak yapılan 

hesaplamalar Tablo 4.4‟te verilmiştir. 

Tablo 4.4: Yoğunluk ölçüm yöntemi 

İşlem 

No 

İşlem Tanımı Ölçüm 

1 Kuru piknometre kabı ağırlığı (g) 31.316 

2 Tamamen su ile dolu piknometre kabı ağırlığının ölçümü (g) 81.344 

3 İçi ıslak piknometre kabı ağırlığının ölçümü (g) 31.465 

4 İçi ıslak piknometre kabı ağırlığı ve doldurulan kumun toplam 

ağırlığının ölçümü (g) 
57.623 

5 Kum ve üzeri su ile dolu olan piknometre kabı ağırlığının 

ölçümü (g) 
97.648 

6 Kum ağırlığının bulunması= (4)-(3)  (g) 26.158 

7 Piknometreyi doldurmak için gerekli su ağırlığının bulunması= 

(2) –(1) (g) 
50.028 

8 Kum üzerine piknometreyi doldurmak için gerekli su 

ağırlığının bulunması= (5)-(1)-(6) (g) 
40.174 

9 Eşdeğer su ağırlığı= (7)-(8) (g) 9.854 

10 Su sıcaklığı (oC) 22 

11 Deney yapılan sıcaklıkta kumun özgül ağırlığı= (6)/(9) (g/cm3) 2.654 

12 Deney yapılan sıcaklıkta su sıcaklığında suyun yoğunluğu 

(g/cm3) 
0.997770 

13 Kumun yoğunluğu= (11).(12) (g/cm3) 2.644 

Antrasit su çeken bir malzeme olduğu için yoğunluk tayininde literatür verileri 

kullanılmıştır. Antrasit yoğunluğu farklı kaynaklara göre değişmekle birlikte 1.4-1.7 

g/cm
3
 arasında kabul edilmektedir (Logsdon ve diğ., 2002).   
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4.2.3.2. EĢdeğer çap  

Farklı geometrik yapılarda olabilen filtre malzemeleri tam küresel değildir. Bu 

nedenle filtre malzemesini temsil edecek şekilde ortalama çap kavramı 

geliştirilmiştir. Ortalama çap belirlenmesinde; 

 Elek Analizi 

 Küreye Eşdeğer Çapın Belirlenmesi 

olmak üzere iki farklı yöntem kullanılmaktadır  (Cleasby, 1975). 

Filtre malzemesini temsil edecek ortalama çapın belirlenmesi için eşdeğer çap tayini 

yapılmıştır. Eşdeğer çap tayininde; küresel olmayan bir parçacığın kendisi ile aynı 

hacim ve yoğunluktaki küresel tanenin çapına eşdeğer olması esas alınmaktadır. 

Küresel olmayan parçacığın ortalama ağırlığından hareketle belirlenen hacim 

parçacığın küresel olduğu kabulü ile küre hacmine eşitlenmekte ve elde edilen 

yarıçap taneciğin eşdeğer çapı olarak kabul edilmektedir. 

Bir kum tanesinin hacmi; 

#

M)#/M(m
V

sss

ort

etan








                        (4.1) 

bağıntısı ile bulunmaktadır. 

Vtane…: kum hacmi (cm
3
) 

mort        : kum tanesinin ortalama ağırlığı (g) 

ρs……….: kumun yoğunluğu (g/cm
3
) 

M……: # adet kumun kütlesi (g) 

#..........: kum adedi  

Kum tanesinin küresel olduğu kabul edilirse, bir taneciğin hacmi için, 

3

eq3

küreetan
2

d

3

4
r

3

4
VV 










                                     (4.2) 

ifadesine ulaşılmaktadır. 

Vküre….: küre hacmi (cm
3
) 

r……...: küre yarıçapı (cm) 

deq…....: eşdeğer çap (cm) 
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Denklemde sadeleştirmeler yapılarak; 

6

d

#

M
V

3

eq

s

etan





                     (4.3) 

denklemi elde edilmektedir. Denklemden deq çekilerek, 

3

s

eq
#

M6
d


                                                                                                                           (4.4) 

ifadesine ulaşılmaktadır. 

Çalışmada kullanılan kumun eşdeğer çapının belirlenmesi için yoğunluğu bilinen ve 

üniform olarak elenmiş olan 200 adet iki ayrı numune hazırlanmıştır. Tartım 

sonuçlarına bağlı olarak yapılan hesaplamalar sonucu belirlenen eşdeğer çaplar Tablo 

4.5„te verilmiştir (Çakmakcı, 2006). 

Tablo 4.5: Tartım değerleri ve eşdeğer çap 

 Tartım 

(g) 

Eşdeğer çap 

(mm) 

1 0.0927 0.694 

2 0.0898 0.685 

Ortalama 0.0912 0.689 

Kum için belirlenen ortalama eşdeğer çap (0.689 mm), sistemde kullanılacak kum 

için 0.500 ve 0.701 mm çaplı elekler kullanılmasına uygun olacak şekilde 0.500-

0.701 mm aralığında kalmaktadır. 

Antrasit yoğunluğu için literatürde verilen 1.4 – 1.7 g/cm
3 

aralığı kabul edildiği ve 

yoğunluk ölçümü yapılamadığı için eşdeğer çap belirlenememiştir. 

4.2.3.3. Porozite  

Kum, filtre kolonuna doldurulmadan önce kuru ağırlığı tartılmıştır. Daha sonra, içi 

suyla dolu filtre kolonuna yatak kalınlığı (L)  kadar kum doldurulmuştur. Derin 

yataklı filtre kolonunun çapı belli olduğundan kumun doldurulduğu hacim 

hesaplanmıştır. Yapılmış olan deney sonucunda kumun özgül ağırlığı (γs) 2.644 

g/cm
3
 bulunmuştur. 

Kolonun kesit alanı; 
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4

D
A

2

a


                             (4.5) 

Kolon hacmi; 

LAV a                                                                (4.6) 

Kolondoki kumun hacmi; 

LA)1(V
ak                                                          (4.7) 

ifadeleriyle belirlenebilir. 

Aa :  kolonun kesit alanı (cm
2
) 

D  :  kolonun iç çapı (cm) 

V  :  kolon hacmi (cm
3
) 

L  :  filtre yatak yüksekliği (cm) 

Vk : kolondaki kumun hacmi (cm
3
) 

ε   : porozite 

İlave edilen kumun kuru ağırlığı özgül ağırlığa bölünerekte kolondaki kum hacmi 

hesaplanabilir. 


 k

k

W
V                                                                (4.8) 

 

kW :  İlave edilen kumun ağırlığı (g) 

   :  Kumun özgül ağırlığı (g/cm
3
) 

Poroziteyi belirlemek için kolondaki kumun hacmi için verilen iki ifade 

birleştirilerek tek bilinmeyenli denklem oluşturulabilir. 

5 cm iç çaplı kolona 5 cm yüksekliğinde 183.536 g çakıl ve 45 cm yüksekliğinde 

1482.011 g kum yerleştirilmiştir. 50 cm yüksekliği toplam olarak 1665.547 g kum 

ilave edilmiştir. 

363

k m10*630cm630
644.2

547.1665
V   

50.0
4

)05.0(
)1(10*630

2
6 

  

36.0358.0    
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Antrasit için yoğunluk ölçümü yapılamadığı için porozite tayininde ilave edilen 

malzeme miktarına bağlı su yüksekliğinde meydana gelen değişim kullanılarak 

hesaplama yapılmıştır (Tablo 4.6).  

Tablo 4.6: İlave edilen malzeme miktarları ve su yüksekliklerinde gerçekleşen 

değişimler 

KOLON A (kum) 

Başlangıç su yüksekliği (cm) 49.7 

İlave edilen çakıl miktarı (g) 183.536 

Çakıl ilave edildikten sonra su yüksekliği (cm) 53 

Kum ilave edilmeden önceki su yüksekliği (cm) 53 

İlave edilen kum miktarı (g) 1482.011 

Kum ilave edildikten sonra su yüksekliği (cm) 82 

50 cm‟lik kısma ilave edilen toplam malzeme miktarı (g) 1665.547 

Porozite  0.35 

Özgül ağırlık (g/cm
3
) 2.63 

KOLON B (kum+antrasit) 

Başlangıç su yüksekliği (cm) 49.6 

İlave edilen çakıl miktarı (g) 183.544 

Çakıl ilave edildikten sonra su yüksekliği (cm) 53 

Kum ilave edilmeden önceki su yüksekliği (cm) 53 

İlave edilen kum miktarı (g) 658.701 

Kum ilave edildikten sonra su yüksekliği (cm) 65.7 

25 cm‟lik kısma ilave edilen toplam malzeme miktarı (g) 842.245 

Antrasit ilave edilmeden önceki su yüksekliği (cm) 65.7 

İlave edilen antrasit miktarı (g) 467.271 

Antrasit ilave edildikten sonra su yüksekliği (cm) 80.4 

Porozite - Kum 0.36 

Özgül ağırlık - Kum (g/cm
3
) 2.7 

Porozite –Antrasit 0.41 

Özgül ağırlık –Antrasit(g/cm
3
) 1.62 

Sistemde ilave edilen kum hacmi kadar suda taşma meydana gelir 

A Kolonu‟nda kum için porozite belirlenmesi : 

İlave edilen kuma bağlı yükselen su hacmi = 569 cm
3 

İlave edilen çakıla bağlı yükselen su hacmi = 65 cm
3 

İlave edilen kum ve çakıla bağlı yükselen su hacim = 634 cm
3 

Kum ve çakıl sütun hacmi = 981 cm
3
 

Boşluk hacmi =  981.25 – 633.88 =347 cm
3
 

Porozite = 35.0353.0
981

347
  

Özgül ağırlık kontrolü : 
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 = 63.2627.2
88.633

547.1665
 g/cm

3 

B Kolonu‟nda kum için porozite belirlenmesi : 

İlave edilen kuma bağlı yükselen su hacmi = 249 cm
3 

İlave edilen çakıla bağlı yükselen su hacmi = 67 cm
3 

İlave edilen kum ve çakıla bağlı yükselen su hacim = 316 cm
3 

Kum ve çakıl sütun hacmi = 491 cm
3
 

Boşluk hacmi =  491 – 316 =175 cm
3
 

Porozite = 36.0356.0
491

175
  

Özgül ağırlık kontrolü : 

 = 7.2665.2
316

245.842
 g/cm

3 

B Kolonu‟nda antrasit için porozite belirlenmesi : 

İlave edilen antrasite bağlı yükselen su hacmi = 288 cm
3 

Antrasit sütun hacmi = 491  cm
3
 

Boşluk hacmi =  491 – 288 =203cm
3
 

Porozite = 413.0412.0
491

203
  

Özgül ağırlık kontrolü : 

 = 
288

271.467
 1.622 g/cm

3
 ≈1.62 g/cm

3 

1.62 g/cm
3
 değeri antrasit için literatürde verilen 1.4 – 1.7 g/cm

3 
aralığında 

kalmaktadır. 

4.2.3.4. Çökelme hızı 

0.500 ve 0.701 mm çaplı elekler kullanılarak elenmiş olan 20 adet kum ve 20 adet 

antrasit tanesi alınmıştır. Kum ve antrasit taneleri 98 cm yüksekliğe sahip silindir 

şeklindeki bir kolondan suyun içinde tek tek serbest çökelmeye bırakılmıştır. Her bir 

kum ve antrasit tanesi için kolonun tabanına ulaşana dek geçen süre not edilmiştir. 

Bütün kum ve antrasit numunelerinin çökelme hızlarından hareketle ortalama 

çökelme süresi hesaplanmış ve bu değere bağlı olarak çökelme hızı belirlenmiştir. 

Kum ve antrasit tanelerinin çökelme süreleri Tablo 4.7 ve Tablo 4.8„de sırasıyla 

verilmiştir. 
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Tablo 4.7: Kum tanelerinin çökelme süreleri 

Numune No Çökelme Süresi, s Numune No Çökelme Süresi 

1 10.01 11 11.05 

2 10.81 12 10.43 

3 9.94 13 9.22 

4 9.53 14 9.75 

5 9.91 15 9.83 

6 11.82 16 9.81 

7 11.13 17 10.12 

8 10.75 18 9.55 

9 10.08 19 11.16 

10 10.41 20 9.42 

 

  s73.204t  

 Ortalama çökelme süresi, t= ∑t/20 → 204.73/20=10.236 s 

Çökelme hızı, Vs=h/t → 88.5/10.236= 8.645 cm/s 

Tablo 4.8: Antrasit tanelerinin çökelme süreleri 

Numune No Çökelme Süresi, s Numune No Çökelme Süresi 

1 15.12 11 17.28 

2 16.12 12 14.65 

3 13.02 13 12.23 

4 13.12 14 14.69 

5 14.76 15 13.88 

6 17.75 16 14.22 

7 14.13 17 14.44 

8 12.54 18 16.53 

9 13.65 19 13.12 

10 14.45 20 16.35 

 

  s05.292t  

 Ortalama çökelme süresi, t= ∑t/20 → 292.05/20=14.602 s 

Çökelme hızı, Vs=h/t → 88.5/14.602= 6.06 cm/s 

4.2.3.5. Morfolojik analiz  

Kum ve antrasitin yüzey özelliklerini görebilmek ve kimyasal yapısı hakkında bilgi 

edinebilmek için temiz ve kullanılmış kum ve antrasitin SEM‟de fotoğrafları 

çekilmiştir. Temiz kum ve antrasit numunelerinin SEM‟de elde edilen görüntüleri 

Şekil 4.7‟de gösterilmiştir. Kum ve antrasit görüntüleri karşılaştırıldığında antrasitin 

yüzeyinin kuma göre rölatif olarak daha gözenekli olduğu görülmektedir.    
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Kum Antrasit 

ġekil 4.7 :   Kum ve antrasit numunlerinin SEM‟de görünümleri 

4.2.4. Su özellikleri 

Deneysel çalışmalarda musluk suyu kullanılmıştır. Musluk suyuna ait belirli 

parametre değerleri Tablo 4.9„da verilmektedir. 

Tablo 4.9: Musluk suyuna ait belirli parametre değerleri 

Parametreler Değerler 

pH 7.0-7.4 

Çözünmüş Oksijen 9.5-11 mg/l 

Alkalinite 80-110 mg/l CaCO3 

Sertlik 120-160 mg/l CaCO3 

Toplam Organik Karbon 2.5-3.5 mg/l 

4.2.5. Çözeltilerin hazırlanması 

Mangan Stok Çözeltisi:  

12.306 g mangan sülfat mono hidrat (MnSO4.H2O) 200 ml distile suda çözülmüş, 2 

ml konsantre nitrik asit eklenip çözelti 1000 ml‟ye tamamlanmıştır. Böylelikle 1 

ml‟sinde 4 mg mangan içeren stok çözelti hazırlanmıştır. 

Demir Klorür Stok Çözeltisi: 

16.912 g demir III klorür (FeCl3.6H2O)  2 ml sülfirik asitle asitlendirilerek 500 ml‟ye 

tamamlanır ve 1 litreye seyreltilerek 1 ml‟sinde 10 mg demir klorür içeren stok demir 

klorür çözeltisi hazırlanmıştır. 

Potasyum Permanganat Stok Çözeltisi:  

30 g potasyum permanganat (KMnO4) 1000 ml distile suda çözülmüştür. Böylelikle 

1 l‟sinde 30 g potasyum permanganat içeren stok çözelti hazırlanmıştır. 

Klor Stok Çözeltisi: 
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Klor konsantrasyonu iyodometrik metoda göre hesaplanmış (48000 mg/l) çamaşır 

suyu, %50 oranında distile suyla seyreltilerek 1 l‟sinde 24 g klor içeren stok çözelti 

hazırlanmıştır. 

Klor konsantrasyonunu belirlemek için iyodometrik metot uygulanmıştır (APHA-

AWWA-WPCF,1989).  

4.2.6. ÇalıĢma yöntemi 

4.2.6.1. Sistemin iĢletimi 

200 l musluk suyu Şekil 4.2.‟deki tanka doldurulmuştur. Tanka doldurulan suyun pH 

ayarlamaları için sodyum karbonat (Na2CO3) ve nitrik asit (HNO3) kullanılmıştır. pH 

ayarlamaları yapıldıktan sonra suyun sıcaklığı ölçülerek istenilen mangan 

konsantrasyonu eşdeğeri kadar mangan stok çözeltisinden (4 mg/ml) ilave edilmiştir. 

Frekans konvektöründe gerekli ayarlamalar yapılarak çözeltinin 90 devir/dakika 

karışım hızıyla karışması sağlanmıştır. Oksidasyon için gerekli olan kimyasallar 

(klor veya potasyum permanganat) gerekli dozlarda ilave edildikten sonra filtrasyon 

öncesi 30 dakika boyunca tankta oksidasyon gerçekleştirilmiştir. 30 dakika sonra 200 

l‟lik tankta oksidasyon devam ederken Şekil 4.4.‟de görülen pompalar ile 7.5 

m
3
/m

2
.saat hız sağlanarak 8 saat süreyle filtrasyon uygulanmıştır.  

Demir enjeksiyonu ile ilgili yapılan çalışmalar için 10 l‟lik tanka 9,6 l musluk suyu 

ilave edilmiştir. İstenilen demir konsantrasyonu eşdeğeri kadar demir stok 

çözeltisinden (10 mg/ml) eklenmiştir. 8 saat filtrasyon süresince her iki filtre 

kolonuna da 10 ml/dakika debide demir enjeksiyonu yapılmıştır (Şekil 4.8).   

 

ġekil 4.8 :   Demir enjeksiyonu uygulanan sistemin işletim sırasında genel görünümü 

Demir dozlama 

noktaları 
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Farklı konsantrasyon ve debi çalışmalarına geçmeden önce filtreler musluk suyu ile 

geri yıkanmıştır. Daha sonra 1 saat süreyle pH‟ı 2‟nin altına düşürülmüş su ile geri 

yıkama tekrar edilmiştir. Böylece filtre malzemesi veya cidarlarına yapışmış olan 

partiküler manganın çözülmesi sağlanmıştır. Daha sonra pH‟ı düşük olan su tahliye 

edilmiştir. Filtre yatağında kalan asit kalıntılarını yok edecek şekilde filtre giriş ve 

çıkışında aynı pH elde edilene kadar yaklaşık olarak 30 dakika süreyle geri yıkama 

uygulanmıştır. Geri yıkamalar musluk suyu ile yapılmış, geri yıkama çıkış suları aynı 

tanka verildiği için geri dönüşümlü olarak kullanılabilmiştir.  

4.2.6.2. Numune alma planı 

Deney başlangıcında ve 30 dakikalık oksidasyon sonrası tanktan numuneler alınmış; 

numunelerde pH, sıcaklık, toplam çözünmüş madde, iletkenlik, tuzluluk,  bulanıklık 

ve mangan konsantrasyonu değerlerine bakılmıştır. Numuneler 0.2 ve 0.45 µm 

gözenek çaplı filtrelerden süzülmüştür. 30 dakika oksidasyon uygulandıktan sonra 

istenilen yükleme hızlarında su filtrelere verilmiştir. Filtrasyon başladıktan sonra 30. 

dakika, 2., 4., 6. ve 8. saatlerde numuneler alınmış, bu numunelerde tüm değerlere 

bakılmış, 0.2 ve 0.45 μm‟lik filtrelerden süzme işlemi ise sadece 30. dakika, 4. ve 8. 

saat numuneleri için uygulanmıştır.  

Bulanıklık numunesi herhangi bir çökelme olmaması için bekletilmeden okunmuştur. 

Mangan ölçümü yapılacak numunelere ise ölçüm öncesi birkaç damla nitrik asit ilave 

edilmiştir. 

4.2.7. Taramalı elektron mikroskobu  (SEM) ve enerji dağılımlı x-ıĢınları 

mikroanaliz spektrometresi (EDS)’nde incelenecek numunelerin 

hazırlanması 

Kum ve antrasit numuneleri üzerindeki mangan oksit kaplamalarını belirlemek 

amacıyla 1 l‟lik 8 adet behere filtre kolonlarına konulan kum ve antrasit ağırlıkları 

1/10 oranında azaltılarak ilave edilmiştir. Beherlerde 2 ve 5 mg/l‟lik mangan 

konsantrasyonları sağlanarak pH 7 ve 10‟da klorla oksidasyon çalışmaları 

yapılmıştır. Bu beherlerde 4 gün bekletilen kum ve antrasit numunelerine Taramalı 

Elektron Mikroskobu  (SEM) ve Enerji Dağılımlı X-Işınları Mikroanaliz 

Spektrometresi (EDS) analizleri ile bakılarak malzemeler üzerindeki mangan oksit 

kaplamaları belirlenmeye çalışılmıştır. 
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4.2.8. Analiz yöntemleri 

4.2.8.1. Mangan analizi 

Toplam, 0.2 ve 0.45 μm gözenek çaplı filtrelerden geçirilmiş mangan 

konsantrasyonu İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Laboratuvarında 

bulunan Unicam Solaar 929 Atomik Absorbsiyon Spektrometre kullanılarak 

ölçülmüştür. Analizlerin yapıldığı spektrometre Şekil 4.9„da görülmektedir. 

 

 

ġekil 4.9 :   Analizlerde kullanılan atomik absorbsiyon spektrometrenin görünümü 

Belirli zaman aralıklarıyla alınan numuneler pH 2‟den küçük olacak şekilde iki üç 

damla nitrik asit (HNO3) ile asitlendirilmiştir. Daha sonra numunelerdeki mangan 

konsantrasyonları için atomik absorbsiyon cihazında okumalar gerçekleştirilmiştir 

(APHA-AWWA-WPCF,1989). 

4.2.8.2. Bulanıklık 

Bulanıklık ölçümü için Hach 2100 P bulanıklık ölçer kullanılmıştır. Kalibrasyon için 

<0.1, 20, 100, 800 NTU aralığındaki Hach standart çözeltileri kullanılmıştır. 

4.2.8.3. pH ve sıcaklık 

WTW 315-i pH metre kullanılarak pH ve sıcaklık ölçümü yapılmıştır. 

4.2.8.4. Ġletkenlik, toplam çözünmüĢ madde ve tuzluluk 

İletkenlik, toplam çözünmüş madde ve tuzluluk analizleri Hach Sension 5 model 

cihazda gerçekleştirilmiştir. 
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4.2.8.5. Taramalı elektron mikroskobu  (SEM) ve enerji dağılımlı x-ıĢınları 

mikroanaliz spektrometresi (EDS) 

Çalışmalar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Araştırma Merkezi‟nin 

Sedimantoloji ve Rezervuar Jeolojisi Müdürlüğü‟nün bünyesinde yer alan SEM-EDS 

laboratuarında gerçekleştirilmiştir. Numuneler TRACOR Marka TN-5502  model bir 

Model Enerji Dağılımlı Spektrometrede taranmıştır. Altın kaplamalı SEM örnekleri 

ise JEOL JSM-840A  model bir tarayıcı elektron mikroskopta değişik büyültmeler 

altında incelenmişlerdir. Analizlerin yapıldığı cihazlar Şekil 4.10„da görülmektedir. 

 

ġekil 4.10 :   Analizlerin gerçekleştirildiği SEM ve EDS sistemleri 

SEM ve EDS sistemleri; gözeneklerin incelenmesi, en küçük minerallerin 

tanımlanması ve bu minerallerin gözenek içindeki dağılımlarının saptanması gibi 

elementel ve morfolojik incelemelerin yapılmasını sağlamaktadır. Aynntılı görüntüsü 

optik mikroskoptan daha kaliteli veya daha fazla olan SEM yöntemi, dokusal 

incelemelerde önemli olmaktadır. Geri saçınımlı taramalı elektron mikroskop 

kullanımı ile parlatılmış ince kesitlerde her bir minerali kontrastları ve farklı 

sertlikleri yardımıyla tanımlamak mümkündür. Ayrıca, her bir mineralin analizinde 

SEM‟e eklenen Enerji Dağılımlı X Işınları Mikroanaliz Spektrometreleri kullanılarak 

mineral kimyası ile ilgili nicel bilgiler sağlanabilmektedir.  

SEM‟de incelenmeden önce numunelerin hazırlanması gerekmektedir. Toz halindeki 

numuneler önce uygun koşullarda bakalite alınmakta, daha sonra silisyum karbür 

zımparayla parlatılmakta ve elektron mikroskobu için altınla kaplanmaktadır. Bu 

kaplama yalıtkan malzemenin net görüntüsünü elde etmek için gerekmektedir. Fakat 
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bu belirgin minerallerin tanımlanmasını engellemeyecek kadar incedir. Yapılan ön 

çalışmalardan sonra numunelere SEM ile görüntülenebilmektedir. 

Örnek hazırlanmasındaki kolaylık, daha derin odaklama, netlik ve önemli derecede 

büyütme kapasitesi (analizi yapılan en büyük bölümü 10X ile 300000X arasında 

büyütme ve yanı sıra 3.5 mm ayırma gücü) SEM / EDS sisteminin önemli avantajları 

arasında sayılabilir. SEM ve buna bağlı olarak çalışan EDS genel olarak; petrol 

endüstrisinde, tıpta, tarımcılıkta, jeolojide, üniversitelerde karşılaşılan ve klasik 

yöntemlerle çözülemeyen analitik problemlerin çözümünde kullanılmaktadır.  

4.2.9. Deneysel sistematik 

Deneysel çalışmaların farklı amaçlarına yönelik olarak 3 bölümden oluşan bir 

deneysel çalışma sistematiği oluşturulmuştur. Her bir bölüm kendi içinde farklı 

adımlardan oluşmaktadır.  

1.bölümde oksidasyon ve filtrasyon aşamalarında farklı pH değerleri için oksidant 

olarak klor veya potasyum permanganat kullanımının çıkış suyu kalite parametreleri 

(bulanıklık ve mangan konsantrasyonu) ve partiküler mangan fraksiyonu üzerindeki 

etkilerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda musluk suyunda 2 mg/l mangan 

konsantrasyonu sağlanmış, farklı oksidantlar kullanılarak farklı pH‟larda her iki filtre 

kolonu için çalışmalar yapılmıştır. 

2. bölümde farklı konsantrasyonlarda demir enjeksiyonunun mangan giderim verimi 

üzerindeki etkileri incelemek amacıyla yapılan çalışmalarda 2 mg/l mangan 

konsantrasyonu sağlanmış musluk suyunda pH 7.2‟de klorla oksidasyon 

gerçekleştirilmiş, her iki kolona farklı konsantrasyonlarda demir enjeksiyonu 

uygulanmıştır. 

3. bölümde filtre malzemesi üzerindeki mangan oksit birikimlerini ve giderim verimi 

üzerindeki katalitik etkisini belirlemek amacıyla 2 mg/l mangan konsantrasyonu 

sağlanmış musluk sularında pH 8.5‟te klorla oksidasyon gerçekleştirilmiş, mangan 

oksit kaplanmış ve kaplanmamış filtre malzemesi ile yapılan deneysel çalışmalar 

karşılaştırılmıştır. Filtre malzemesi üzerindeki mangan oksit birikimlerini belirlemek 

amacıyla farklı koşullar altında 4 gün boyunca bekletilmiş kum ve antrasit numunleri 

SEM ve EDS analizleri ile incelenmiştir. 

Deneysel çalışmalarda izlenen sistematik Tablo 4.10„da verilmiştir.  
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Tablo 4.10: Deneysel çalışma sistematiği 

Amaç Mangan 

Konsantrasyonu 

Oksidant türü pH Filtre Malzemesi Demir 

Enjeksiyonu 

1-3 

2 mg/l Klor 

6.2 

Kum - 
7.2 

8.5 

9.5 

2 mg/l Klor 

6.2 

Kum + 

Antrasit 
- 

7.2 

8.5 

9.5 

2 mg/l 
Potasyum 

Permanganat 

3 

Kum - 
5 

6.2 

7.2 

2 mg/l 
Potasyum 

Permanganat 

3 

Kum + Antrasit - 
5 

6.2 

7.2 

2 

2 mg/l Klor 7.2 Kum 

1 

2.5 

5 

2 mg/l Klor 7.2 Kum + Antrasit 

1 

2.5 

5 

3 

2 mg/l Klor 8.5 
Kum (Mangan Oksit 

Kaplanmış) 
- 

2 mg/l Klor 8.5 

Kum+ Antrasit 

(Mangan Oksit 

Kaplanmış) 

- 

SEM ve EDS için yapılan ön deneysel çalışmalar 

SEM ve XRF analizleri 
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5. DENEYSEL ÇALIġMA SONUÇLARI VE TARTIġMA 

5.1. Oksidant Türü ve pH DeğiĢimi Ġle Ġlgili ÇalıĢmalar 

Tezin bu kısmında kullanılan oksidant türü ve farklı pH değerlerinin mangan 

oksidasyonunu hangi ölçüde etkilediği deneysel olarak araştırılmıştır. Oksidant 

olarak klor için 6.2, 7.2, 8.5, 9.5 ve potasyum permanganat için 3, 5, 6.2, 7.2 pH 

değerlerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

5.1.1. ÇıkıĢ mangan konsantrasyonu üzerindeki etkilerin belirlenmesi 

5.1.1.1. Klor ile gerçekleĢtirilen oksidasyon çalıĢmaları 

200 l‟lik musluk suyu içeren tanka; mangan sülfat mono hidrat (MnSO4.H2O) 

kullanılarak oluşturulmuş 4 mg/ml‟lik mangan stok çözeltisinin 2 mg/l mangan 

eşdeğeri ilave edilmiştir. Klor stok çözeltisi oksidasyon için gerekli teorik reaksiyon 

stokiyometrisine (1.30 mg HOCl : 1 mg Mn) uygun olacak şekilde ilave edildikten 

sonra farklı pH ayarlamaları için sodyum karbonat (Na2CO3 ) ve nitrik asit (HNO3) 

kullanılmıştır. pH 7.2 musluk suyunun pH‟ını ifade etmekte olup, bu çalışmada pH 

ayarlama için herhangi bir kimyasal kullanılmamıştır. Farklı pH‟larda klorla 

oksidasyon sonrası filtre malzemesi kum ve kum–antrasit olan sistemler için zamana 

bağlı çıkış mangan konsantrasyonları oksidasyon tankındaki partiküler mangan 

konsantrasyonlarının zamana göre değişim grafikleriyle birlikte sırasıyla Şekil 5.1 ve 

Şekil 5.2‟de verilmektedir.  
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ġekil 5.1 :   Farklı pH‟larda klorla oksidasyon sonucu oksidasyon tankındaki 

partiküler mangan fraksiyonlarının değişimi ve filtre malzemesi kum olan kolonda 

çıkış mangan değerleri 

pH 6.2‟de 30 dakikalık oksidasyon süresince manganın klorla oksidasyonu çok 

düşük hızda gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak 8 saatlik filtrasyon sonunda çıkış 

mangan konsantrasyonları incelendiğinde partiküler mangan formu olan mangan 

dioksitin (MnO2) oluşamamasına bağlı olarak giderim veriminin %23 gibi oldukça 

düşük bir değer olduğu görülmektedir. pH 7.2 ve 8.5 için birbirine yakın değerler 

elde edilmiş ancak standartlara göre mangan için müsaade edilen değerlere 

ulaşılamamıştır. pH 7.2 ve 8.5 için 8 saatlik süre sonunda giderim verimi sırasıyla 

%74 ve 71‟dir. 30 dakikalık oksidasyon sonrası çıkışta toplam ve partiküler mangan 

konsantrasyonları incelendiğinde pH 7.2‟de oksidasyonun tam olarak 

gerçekleşmediği görülmektedir. Düşük giderim veriminin nedeni de kısmi 

oksidasyona bağlanabilir. pH 8.5‟te 30 dakikalık oksidasyon sonrası toplam ve 

partiküler mangan konsantrasyonları incelendiğinde oksidasyonun daha yüksek 

oranda gerçekleştiği görülmektedir. Dolayısıyla; giderim veriminin düşük olmasında 

kullanılan filtre malzemesininde etkisi olabilir. pH 9.5‟te 2 saat sonunda filtre 

çıkışında elde edilen %99‟luk giderim verimi 2 saatlik süre sonunda klorla mangan 

oksidasyonunun tümüyle gerçekleştiğini göstermektedir.  

Filtre malzemesi kum+antrasit olan filtrede genel eğilim olarak kum filtresine benzer 

sonuçlar elde edilmiştir. pH 6.2‟de oksidasyonun çok düşük hızda gerçekleşmesine 

bağlı olarak %17 gibi oldukça düşük bir giderim verimi elde edilmiştir. pH 7.2‟de 

oksidasyon 8 saatlik sürede tamamlanamadığı için standartlara göre mangan için 

müsaade edilen değerlere ulaşılamamış, %46‟lık bir giderim verimi elde edilmiştir. 

pH 8.5‟te oksidasyon kinetiği pH 9.5‟ e göre daha yavaş olduğu için 6 saat boyunca 
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çıkış değerleri pH 9.5‟e göre daha yüksek iken, 8. saatte pH 8.5 ve 9.5 için giderim 

verimleri sırasıyla %98 ve %99 olmuştur. 
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ġekil 5.2 :   Farklı pH‟larda klorla oksidasyon sonucu oksidasyon tankındaki 

partiküler mangan fraksiyonlarının değişimi ve filtre malzemesi kum-antrasit olan 

kolonda çıkış mangan değerleri 

Kullanılan farklı filtre malzemelerine göre 8 saat sonundaki elde edilen giderim 

verimleri Şekil 5.3‟te karşılaştırmalı olarak görülmektedir. 

0

20

40

60

80

100

120

6,2 7,2 8,5 9,5
pH

M
a
n
g
a
n
 G

id
e
ri
m

 V
e
ri
m

i,
 % Kum

Kum + Antrasit

 

ġekil 5.3 :   Oksidant olarak klor kullanılması durumunda farklı pH‟lar için kum ve 

kum-antrasit malzemeli filtrelerde 8 saatlik deney sonucunda elde edilen giderim 

verimleri 

Şekil 5.3‟teki bar diyagram pH‟ın 7.2 ve daha düşük olması durumunda kum 

kolonundaki giderme veriminin daha yüksek olduğunu, pH 8.5 için kum-antrasit 

kolonundaki giderimin daha baskın duruma geldiğini ve pH 9.5 değerinde her iki 

kolonun giderme veriminin eşitlendiğini göstermektedir. Tillman ve diğ. (2005)‟in 

farklı metal iyonlarının sorbsiyonu ile ilgili yaptıkları çalışmada sıfır yük noktası 
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(zero point of charge) organik kil-antrasit karışımı için 7.02, antrasit için 6.7 olarak 

verilmiş, 3.1-7.28 pH aralığında çalışıldığında organik kil- antrasit karışmının yüzeyi 

pozitif veya nötr yüklü olacağı için pozitif yüklü metal katyonları için minimum 

kapasitede sorbsiyon gerçekleştiği belirtilmiştir. pH 8.5 ve 9.5‟te kum-antrasit 

kolonunda giderim veriminde gözlenen artış; çalışılan pH‟ın antrasitin sıfır yük 

noktasından yüksek olması sonucu antrasitin negatif yüklenmesi ve negatif 

yüklenmeye bağlı olarak antrasitin pozitif yüklü mangan iyonlarını adsorblama 

kapasitesindeki artış ile açıklanabilir.     

5.1.1.2. Potasyum permanganat ile gerçekleĢtirilen oksidasyon çalıĢmaları 

Bölüm 5.1.1. de açıklandığı şekilde çözeltideki mangan konsantrasyonu 2 mg/l 

değerine ayarlandıktan sonra oksidant olarak potasyum permanaganat kullanılarak 

mangan oksidasyonu ve filtre kolon çıkışlarındaki mangan konsantrasyonları 

ölçülmüştür. Farklı pH‟larda potasyum permanganatla oksidasyon sonrası filtre 

malzemesi kum ve kum-antrasit olan sistemler için zamana bağlı çıkış mangan 

konsantrasyonları oksidasyon tankındaki partiküler mangan konsantrasyonlarının 

zamana göre değişim grafikleriyle birlikte sırasıyla Şekil 5.4 ve Şekil 5.5‟te grafik 

olarak gösterilmiştir. 
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ġekil 5.4 :   Farklı pH‟larda potasyum permanganatla oksidasyon sonucu oksidasyon 

tankındaki partiküler mangan fraksiyonları ve filtre malzemesi kum olan kolonda 

çıkış mangan değerleri 

pH 3‟te 30 dakikalık oksidasyon süresince manganın klorla oksidasyonu oldukça 

düşük seviyede gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak 8 saatlik filtrasyon sonunda çıkış 

mangan konsantrasyonları incelendiğinde partiküler mangan formu olan mangan 

dioksitin (MnO2) oluşamamasına bağlı olarak maksimum giderim verimi 2. saatte 
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%47 olarak belirlenmiştir. pH 5, 6.2 ve 7.2 için filtre çıkışında elde edilen %90‟ın 

üzerindeki giderim verimleri potasyum permanganatla mangan oksidasyonunun çok 

yüksek oranlarda gerçekleştiğini göstermektedir.  
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ġekil 5.5 :   Farklı pH‟larda potasyum permanganatla oksidasyon sonucu oksidasyon 

tankındaki partiküler mangan fraksiyonlarının değişimi ve filtre malzemesi kum-

antrasit olan kolonda çıkış mangan değerleri 

Filtre malzemesi kum-antrasit olan filtrede tüm pH‟larda görülen ortak özellik 2. 

saatten sonra toplam çıkış mangan konsantrasyonlarında gözlenen artıştır. pH 3‟te 

oksidasyonun çok düşük hızda gerçekleşmesine bağlı olarak 8 saat boyunca 

standartlarda mangan için müsaade edilen değerlere ulaşılamamıştır. Çıkışta toplam 

mangan konsantrasyonu için elde edilen minimum değer 2. saat için 1.08 mg/L‟dir. 

pH 5, 6.2 ve 7.2 için ise 2. saatte %95‟in üzerinde giderim verimleri elde edilmiş, 

daha sonra çıkış mangan konsantrasyonlarında artış görülmüştür. pH 7.2‟de çıkış 

mangan konsantrasyonunda pik değere en kısa sürede ulaşılmıştır, bunu pH 6.2 ve 

pH 5 takip etmektedir. Şekil 5.5 incelendiğinde oksidant olarak potasyum 

permanganat kullanıldığında optimum filtre işletme süresinin 30 dakika ile 120 

dakika arasında olduğu görülmektedir. Bu sonuç pratik uygulanabilirlik açısından 

uygun gözükmemektedir. Potasyum permanganat kullanılması ve filtrasyonun kum-

antrasit kolonu ile gerçekleştirilmesi durumunda 1.5- 2 saatlik işletme süreleri 

sonunda pH 3 dışında standartta verilen değerlerin altına düşülebilmektedir. 

Filtrasyon başlangıcından 30 ve 120 dakika sonra elde edilen giderim verimleri Şekil 

5.6 ve Şekil 5.7‟de verilmiştir.  
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ġekil 5.6 :   Oksidant olarak potasyum permanganat kullanılması durumunda 

filtrasyon başlangıcından 30 dakika sonra elde edilen giderim verimleri 
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ġekil 5.7 :   Oksidant olarak potasyum permanganat kullanılması durumunda 

filtrasyon başlangıcından 2 saat sonra elde edilen giderim verimleri 

Şekil 5.5‟te görüldüğü üzere pH arttıkça oksidasyon hızı artmakta ve çıkış mangan 

konsantrasyonları düşmektedir.  Bu da partiküler mangan konsantrasyonunun pH‟la 

birlikte yükseldiğini ve hızla filtre boşluklarını doldurduğunu göstermektedir. 

Boşluklardaki küçülme sonucu hız ve basınçta artış gerçekleşmekte, bunun 

uygulanan kesme kuvvetini arttırması sonucu boşluklarda bulunan ve malzeme 

üzerinde tutunan kolloidal/partiküler mangan formlarını koparması ile filtre çıkışında 

mangan konsantrasyonu yükselmektedir.   
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Diğer taraftan AWWA, ASCE (1990)‟de, pH=7.5-8‟in altında potasyum 

permanganat ile çalışıldığında mangan oksit formlarının koagülasyon ve 

filtrasyonunda sorunlarla ve renk, koku, tad problemleri ile karşılaşılabildiği 

belirtilmektedir. 

5.1.2. Bulanıklık üzerindeki etkilerin belirlenmesi 

5.1.3. Oksidasyon aĢamasında bulanıklık değerlerinin incelenmesi 

Farklı oksidant kullanımının oksidasyon süresince bulanıklık değerleri üzerindeki 

etkisini belirlemek amacıyla klor ve potasyum permanganat ile çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. 8 saat boyunca oksidasyon tankındaki bulanıklık değerlerinin 

değişimi ve 30. dakika tanklardaki görünüm klor ve potasyum permanganat için 

sırasıyla Şekil 5.8 ve Şekil 5.9‟da verilmektedir.  

Klorla gerçekleştirilen oksidasyon çalışmalarında bulanıklık parametresi artan pH 

değeri ile artmıştır. Bulanıklık kolloid-kaba disperse boyut aralığındaki maddelerden 

meydana geldiği ve sudaki kolloidal ve partiküler formdaki maddelerin bir göstergesi 

olduğu için artan pH ile birlikte oksidasyon verimindeki artışa bağlı olarak bulanıklık 

değerlerinde de artış görülmüştür.  

Potasyum permanganatla gerçekleştirilen oksidasyon çalışmalarında da oksidasyon 

verimine bağlı olarak pH 5, 6.2 ve 7.2 için birbirine yakın bulanıklık değerleri elde 

edilmiş olup, pH 3‟te oksidasyonun çok düşük hızda gerçekleşmesine bağlı olarak 

bulanıklık değerleri daha düşük seviyelerde kalmıştır. 
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ġekil 5.8 :   Klorla oksidasyon prosesinde oksidasyon tankındaki bulanıklık değerleri 

ve tanktaki görünüm 
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ġekil 5.9 :   Potasyum permanganatla oksidasyon prosesinde oksidasyon tankındaki 

bulanıklık değerleri ve tanktaki görünüm 

Klorla oksidasyon gerçekleştirildiğinde bulanıklık maksimum 1.5 -2 NTU arasındaki 

değerlere ulaşırken, potasyum permanganat ile yapılan oksidasyon çalışmalarında 

bulanıklığın 40-45 NTU arasındaki değerlere ulaştığı görülmektedir. Potasyum 

permanganatın oksidant olarak uygulanması durumunda Denklem 3.14, 3.15 ve 

3.16‟da görüldüğü gibi yüzeysel ve çözelti fazlarında gerçekleşen oksidasyon ile 

mangan iyonları (Mn
2+

) ile permanganat iyonları (MnO4
-
) arasında gerçekleşen 

doğrudan reaksiyonun yanı sıra  mangan iyonlarının mangan dioksit (MnO2) 

yüzeyine adsorbsiyonu sonucu adsorblanan türün permanganat iyonları (MnO4
-
)
 
ile 

oksidasyonu gerçekleşmektedir. Potasyum peranganat ile yapılan oksidasyon sonucu 

klora göre elde edilen yüksek bulanıklık değerleri iki fazda gerçekleşen oksidasyon 

ile açıklanabilir. Yüzey adsorbsiyon kapasitesinin doygunluk haline gelmesi 

durumunda desorbsiyonun gerçekleştiği düşünülmektedir. Desorbsiyon sonucu 

ayrılan mangan iyonları da bulanıklık değerinde belli bir süreden sonra gerçekleşen 

azalma ile açıklanabilir.  

Potasyum permanganatla oksidasyon sürecinde oksidasyon tankında zamana göre 

bulanıklık değerleri ve çift tabakalı filtre çıkışındaki mangan konsantrasyonları Şekil 

5.10‟da verilmiştir. Oksidasyon tankında 30 ve 120. dakikalarda bulanıklıkta 

gözlenen artış oluşan kolloidal ve partiküler formdaki mangan formlarına bağlıdır. 

Bu formdaki manganda filtrelerde tutulacağı için bu sürelerde çıkış mangan 

konsantrasyonları da düşük çıkmaktadır. Daha sonra doygunluk haline ulaşan yüzey 
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adsorbsiyon kapasitesine bağlı çözünmüş mangan formundaki  desorblanan türler 

filtrede tutulamayacağı için filtre yatağından yüksek hız ve basınç sonucu kopan 

partiküler/kolloidal mangan formları ile birlikte çıkış mangan konsantrasyonunda 

artışa neden olduğu düşünülmektedir.    
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ġekil 5.10 :   Bulanıklık ve çıkış mangan konsantrasyonu arasındaki ilişki 

5.1.4. Filtrasyon aĢamasında bulanıklık değerlerinin incelenmesi 

2 mg/l mangan konsantrasyonu sağlanmış musluk suyunda klor ve potasyum 

permanganatla oksidasyonu takip eden filtrasyon çalışmalarında filtre giriş ve 

çıkışlarında elde edilen bulanıklık değerleri sırasıyla Tablo 5.1 ve Tablo 5.2„de 

özetlenmiştir.  

Oksidasyon prosesi pH‟a bağlı olarak bulanıklık parametresi ile 

ilişkilendirilebilmiştir. Ancak filtrasyon çıkışlarında bulanıklık değerleri 

incelendiğinde pH‟a bağlı olarak çıkış bulanıklık değerlerinde genel bir değişim 

görülmemektedir. Oksidasyon sonrası filtre besleme suyunda 0.82 ve 1.62 NTU 

arasında değişen farklı bulanıklık değerleri 8 saatlik deneysel çalışma sonrası filtre 

çıkışlarında 0.7 NTU değerlerinin altına inmiştir.   
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Tablo 5.1: Klorla oksidasyon uygulamasında filtre giriş ve çıkışlarında bulanıklık 

değerinin zamanla değişimi 

  

Bulanıklık, NTU 

pH = 6.2 pH = 7.2 pH=8.5 pH=9.5 

Tank Kum 

Kum+ 

Antrasit Tank Kum 

Kum+ 

Antrasit Tank Kum 

Kum+ 

Antrasit Tank Kum 

Kum+ 

Antrasit 

Başlangıç 0.53   0.76   0.79   0.72   

Klor 

İlavesi 0.60   0.82   1.32   1.46   

30 dakika   

filtrasyon 0.61 0.57 0.59 1.02 0.98 0.85 1.57 1.49 1.16 1.62 1.38 1.17 

2 saat 

filtrasyon  0.52 0.58  0.81 0.83  1.06 1.13  0.73 0.76 

4 saat  

filtrasyon 0.70 0.32 0.34 1.03 0.57 0.70 1.33 0.95 0.74 1.45 0.75 0.60 

6 saat 

filtrasyon  0.32 0.38  0.55 0.60  0.94 0.63  0.62 0.50 

8 saat 

filtrasyon 0.70 0.31 0.33 1.05 0.55 0.36 1.44 0.75 0.40 1.61 0.6 0.40 

Her iki filtrede bulanıklık değerleri incelendiğinde klorla oksidasyon uygulandığında 

pH 6.2‟de birbirine yakın olmakla birlikte, pH 7.2, 8.5 ve 9.5 için filtre malzemesi 

kum-antrasit olan filtrelerde çıkış bulanıklık değerlerinin kum filtrelerine göre daha 

düşük değerlere ulaştıkları görülmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde oksidant 

olarak klor kullanıldığında filtre malzemesi kum-antrasit olan filtrelerde bulanıklık 

gideriminde kum filtrelerine göre az da olsa daha etkili sonuçlar elde edilmiştir.  

Potasyum permanganatla oksidasyon çalışmasında da oksidasyon prosesi pH‟a bağlı 

olarak bulanıklık parametresi ile ilişkilendirilebildiği halde, filtrasyon çıkışlarında 

pH‟a bağlı olarak çıkış bulanıklık değerlerinde genel bir değişim görülmemektedir. 

Oksidasyon sonrası filtre besleme suyunda 24 ve 40 NTU arasında değişen farklı 

bulanıklık değerleri 8 saatlik deneysel çalışma sonrası filtre çıkışlarında ancak 10 

NTU değerinin altına inebilmektedir. Başlangıçta oldukça düşük değerler elde 

edilirken deneysel çalışmanın özellikle 4., 6. ve 8. saatlerinde çıkış mangan 

konsantrasyonundaki artışa bağlı olarak bulanıklık değerlerinde de artış 

gözlenmektedir.  
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Tablo 5.2: Potasyum permanganatla oksidasyon uygulamasında filtre giriş ve 

çıkışlarında bulanıklık değerinin zamanla değişimi 

  

Bulanıklık, NTU 

pH = 3 pH = 5 pH=6.2 pH=7.2 

Tank Kum 

Kum+ 

Antrasit Tank Kum 

Kum+ 

Antrasit Tank Kum 

Kum+ 

Antrasit Tank Kum 

Kum+ 

Antrasit 

Başlangıç 0.50   0.62   0.28   0.38   

Klor 

İlavesi 26   43   37.5   42   

30 dakika   

filtrasyon 24 0.37 0.58 36 4.05 4.03 37.5 5.56 2.1 40 0.75 0.63 

2 saat 

filtrasyon  0.36 0.59  3.40 1.95  2.14 1.31  0.19 0.26 

4 saat  

filtrasyon 17 0.32 0.52 20 1.55 6.71 22.5 2.01 9.01 17.5 0.53 9.98 

6 saat 

filtrasyon  9.44 2.48  11.00 12.00  7.54 9.54  0.31 11.00 

8 saat 

filtrasyon 13 1.33 3.71 20 1.75 6.20 17.5 9.00 5 22 0.40 5.31 

5.1.5. Partiküler mangan konsantrasyonu üzerindeki etkilerin belirlenmesi 

5.1.5.1. Oksidasyon aĢamasında partiküler mangan konsantrayonlarındaki 

değiĢimin incelenmesi 

Belirli aralıklarla oksidasyon tankı ve filtre çıkışlarından alınan numunelere 0.2 ve 

0.45 µm gözenek çaplı filtre kağıtları kullanılarak süzme işlemi uygulanmıştır. Bu  

çalışmada Carlson (1997)‟nin yaklaşımı benimsenerek 0.2 µm gözenek çaplı filtre 

kağıdı üzerinde kalan mangan konsantrasyonları partiküler mangan konsantrasyonu 

olarak kabul edilmiştir. Klor ve potasyum permanganatla oksidasyon sonucu bu 

yöntemle belirlenmiş olan partiküler mangan konsantrasyonları sırasıyla Şekil 5.11 

ve Şekil 5.14‟te verilmektedir.   
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ġekil 5.11 :   Farklı pH‟larda klorla oksidasyon sürecinde partiküler mangan 

konsantrasyonlarının değişimi 
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Klorla oksidasyon sonucu farklı pH‟larda partiküler mangan konsantrasyonları 

incelendiğinde oksidasyon tankında bulanıklık parametresi için elde edilen veriler ile 

paralellik gösterdiği görülmektedir. pH 6.2‟de oksidasyonun çok düşük hızda 

gerçekleşmesine bağlı olarak partiküler mangan konsantrasyonu düşük 

seviyelerdedir. pH arttıkça partiküler mangan konsantrasyonundaki görülen artış 

oksidasyonun için optimum pH‟ın 8.2 ve 9.2 olduğunu göstermektedir.  

Partiküler mangan konsantrasyonu filtrede tutulma verimini arttıracağı için filtre 

çıkışlarındaki mangan konsantrasyonları ile doğrudan ilişkilendirilebilmiştir (Şekil 

5.12). Oksidasyon tankında partiküler mangan konsantrasyonlarının farklı pH‟lar için 

gösterdiği eğilim çıkış mangan konsantrasyonlarına da aynı şekilde yansımıştır. pH 

6.2‟de partiküler mangan formlarının düşük seviyelerde kalması filtrede tutulma 

verimlerini benzer şekilde düşürmüş, dolayısıyla çıkış mangan konsantrasyonları 

açısından standartlarda istenilen değerlere ulaşılamamıştır. pH 7.2‟deki kısmi 

oksidasyonun gerçekleşmesi çıkış mangan değerlerine yansımış, pH 8.5 ve 9.5 için 

oksidasyonun yüksek hızda gerçekleşmesi ve buna bağlı olarak partiküler mangan 

fraksiyonlarının maksimum oranlara ulaşmaları sonucu filtrelerde tutulma verimi 

artmış ve çıkışlarda düşük mangan değerleri elde edilmiştir.  
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Filtre malzemesi : Kum   
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Filtre malzemesi : Kum + Antrasit 

ġekil 5.12 :   Klorla oksidasyonda oksidasyon tankındaki partiküler mangan 

konsantrasyonu ile filtre çıkışarındaki mangan konsantrasyonları arasındaki ilişki 

Klorla oksidasyon sürecinde başlangıç aşamasında, 1, 4.5 ve 8.5 saatlerde farklı 

pH‟lar için 0.2 ve 0.45 μm filtrelerden süzülen numunelerde mangan 

konsantrasyonları Şekil 5.13‟te verilmiştir.  

Grafikler incelendiğinde pH 6.2‟de zamana bağlı olarak kolloidal ve çözünmüş 

formu temsil eden 0.2 μm gözenek çaplı filtre altında kalan fraksiyonun toplam 

mangan konsantrasyonuna oranı yaklaşık olarak aynı kalmakta, buna bağlı olarak 

0.2-0.45 μm aralığındaki ve 0.45 μm üstündeki mangan formlarının fraksiyonlarında 

büyük bir değişim gerçekleşmemektedir. pH 6.2‟ de oksidasyonun çok düşük hızda  

gerçekleşmesine bağlı olarak çözeltideki mangan fraksiyonlarında belirgin bir 

değişim görülmemektedir. pH 7.2‟de 0.2 μm altında kalan fraksiyon zamana bağlı 

olarak azalmaktadır. Kısmi oksidasyona bağlı olarak farklı mangan formlarının 

miktarındaki artış 0.2-0.45 μm aralığında formlar için, 0.45 μm üstündeki formlara 

göre daha yüksek seviyededir. pH 8.5 ve 9.5‟te oksidasyonun gerçekleşmesi sonucu 
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zamana bağlı olarak çözünmüş ve kolloidal mangan formlarını temsil eden mangan 

fraksiyonları toplam mangan konsantrasyonunun %0-1‟ini oluştururken,  0.45 μm 

üzerindeki mangan formları %95‟lere ulaşmaktadır.  pH 9.5‟te pH 8.5‟ten farklı 

olarak 0.45 μm üzerindeki mangan formları daha kısa sürede daha yüksek değerlere 

ulaşmıştır. Bu da pH 9.5‟te oksidasyonun daha hızlı gerçekleştiğini ve daha iri 

mangan formlarının oluştuğunu göstermektedir. 
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ġekil 5.13 :   Farklı pH‟lar için klorla  oksidasyon sürecinde oksidasyon tankında 

mangan fraksiyonları 

Potasyum permanganatla oksidasyonda farklı pH‟larda partiküler mangan 

konsantrasyonları incelendiğinde pH 3‟te düşük, pH 5, 6.2 ve 7.2 için birbirine yakın 

değerler elde edilmiştir (Şekil 5.14). Partiküler mangan konsantrasyonu oksidasyon 

veriminin göstergesi olduğu için pH 3‟ün potasyum permanganatla mangan 

oksidasyonu için uygun olmadığı sonucu çıkarılabilir. 
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ġekil 5.14 :   Farklı pH‟larda potasyum permanganatla oksidasyon sürecinde 

partiküler mangan konsantrasyonlarının değişimi 

Potasyum permanganatla oksidasyon sürecinde mangan fraksiyonlarının değişimi 

Şekil 5.15„te verilmektedir.  

Grafikler incelendiğinde pH 3‟te potasyum permanganatla mangan oksidasyonunun 

tam olarak gerçekleşmemesi sonucu 0.2 μm‟nin altındaki mangan formlarının 

yüzdesindeki azalma miktarı diğer pH‟lardaki çalışmalara göre daha düşük seviyedir. 

Buna bağlı olarak 0.2-0.45 μm ve  0.45 μm üzerindeki partiküler mangan formlarını 

temsil eden kısım maksimum %73 oranlarına çıkabilmektedir. pH 5, 6.2 ve 7.2 için 

oksidasyon sürecinde mangan fraksiyonlarındaki değişimler birbirleri ile aynı eğilimi 

göstermektedir. Bu pH değerlerinde oksidasyonun gerçekleşmesine bağlı olarak 1. 

saatten itibaren 0.2 μm‟nin altındaki çözünmüş mangan formlarının yüzdesi %3 

değerinin altına inmekte ve 0.2-0.45 μm aralığındaki mangan formlarının yüzdesi 

deney sürecinde oldukça düşük değerler almaktadır Mangan fraksiyonlarının %95‟in 

üzerindeki büyük bir bölümünü 0.45 μm‟nin üzerindeki mangan formları 

oluşturmaktadır. Bu değerler mangan gideriminde oksidasyon süresine dikkat 

etmeninin önemini de açıkça göstermektedir.    
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pH :6.2 pH : 7.2 

ġekil 5.15 :   Farklı pH‟lar için potasyum permanganatla  oksidasyon sürecinde 

oksidasyon tankında mangan fraksiyonları 

5.1.5.2. Filtrasyon aĢamalarında partiküler mangan konsantrayonlarındaki 

değiĢimin incelenmesi 

Klorla ve potasyum permanganatla oksidasyon uygulandığında belirli aşamalarda 0.2 

ve 0.45 μm filtrelerden süzülen numunelerdeki mangan konsantrasyonları toplam 

mangan konsantrasyonu ile birlikte sırasıyla Tablo 5.3 ve Tablo 5.4‟te verilmektedir. 
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Tablo 5.3: Klorla oksidasyonda mangan fraksiyonları 

Numune Alma 

Noktası 

Filtre 

Malzemesi 

Mangan Konsantrasyonları (mg/l) - Mangan Fraksiyon 

Yüzdeleri (%) 
Toplam Partiküler Kolloid+Çözünmüş 

mg/l mg/l % mg/l % 

pH : 6.2 

Başlangıç   2.00 0.22 11.15 1.78 88.85 

1 saat oksidasyon    2.00 0.30 15.04 1.70 84.96 

30 dakika filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 1.93 0.28 14.72 1.65 85.28 

Kum+Antrasit 1.87 0.24 12.96 1.63 87.04 

4 saat filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 1.96 0.33 16.73 1.63 83.27 

Kum+Antrasit 1.88 0.25 13.39 1.63 86.61 

8 saat filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 1.53 0.26 16.83 1.28 83.17 

Kum+Antrasit 1.66 0.21 12.71 1.45 87.29 

pH : 7.2 

Başlangıç   2.00 0.33 16.25 1.68 83.75 

1 saat oksidasyon    2.02 0.82 40.54 1.20 59.46 

30 dakika filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 1.29 0.22 17.00 1.07 83.00 

Kum+Antrasit 1.24 0.50 40.11 0.74 59.89 

4 saat filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 1.17 0.37 31.31 0.81 68.69 

Kum+Antrasit 1.14 0.40 35.20 0.74 64.80 

8 saat filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 0.52 0.21 39.50 0.32 60.50 

Kum+Antrasit 1.07 0.28 26.05 0.79 73.95 

pH : 8.5 

Başlangıç   2.00 0.59 29.70 1.410 70.30 

1 saat oksidasyon    1.98 1.94 98.38 0.030 1.62 

30 dakika filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 0.90 0.88 97.89 0.020 2.11 

Kum+Antrasit 0.42 0.40 97.12 0.010 2.88 

4 saat filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 0.77 0.75 97.80 0.020 2.20 

Kum+Antrasit 0.33 0.31 94.79 0.020 5.21 

8 saat filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 0.58 0.56 97.40 0.020 2.60 

Kum+Antrasit 0.05 0.04 91.11 0.004 8.89 

pH : 9.5 

Başlangıç   2.00 1.65 82.45 0.350 17.55 

1 saat oksidasyon    1.97 1.95 99.09 0.020 0.91 

30 dakika filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 0.37 0.36 97.27 0.010 2.73 

Kum+Antrasit 0.11 0.11 97.37 0.003 2.63 

4 saat filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 0.01 0.01 92.31 0.001 7.69 

Kum+Antrasit 0.02 0.02 94.44 0.001 5.56 

8 saat filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 0.01 0.01 90.00 0.001 10.00 

Kum+Antrasit 0.01 0.01 87.50 0.001 12.50 

Manganın klorla oksidasyon sürecinde filtre çıkışlarındaki mangan fraksiyonları 

incelendiğinde, pH 6.2‟de oksidasyonun çok düşük seviyede gerçekleşmesine bağlı 

olarak oksitlenebilen mangan formlarının filtrede tutulduğu ve çıkıştaki manganın 

büyük bir kısmının çözünmüş formda olduğu görülmüştür. pH 7.2‟de kısmi 

oksidasyona bağlı olarak oksidasyon tankındaki %16 seviyesindeki partiküler 

mangan fraksiyonu %41‟e çıkmaktadır. Filtrasyon sırasında tutulan partiküler 
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mangan formları sonucu filtre çıkış değerlerinde kolloidal ve çözünmüş mangan 

formlarının yüzdesinde artış görülmektedir. pH 8.5 ve 9.5 için oksidasyonun 

gerçekleşmesine bağlı olarak filtre girişlerinde elde edilen %99 seviyelerindeki 

partiküler mangan formları filtrede büyük ölçüde tutulmaktadır. Buna bağlı olarak 

çıkış mangan değerleri de oldukça düşük seviyededir. 

Tablo 5.4: Potasyum permanganatla oksidasyonda mangan fraksiyonları 

Numune Alma 

Noktası 

Filtre 

Malzemesi 

Mangan Konsantrasyonları (mg/l) - Mangan Fraksiyon 

Yüzdeleri (%) 
Toplam Partiküler Kolloid+Çözünmüş 

mg/l mg/l % mg/l % 

pH : 3 

Başlangıç   2.00 0.37 18.71 1.63 81.29 

1 saat oksidasyon  

 
  2.85 2.35 82.51 0.50 17.49 

30 dakika filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 1.33 0.11 8.39 1.22 91.61 

Kum+Antrasit 1.40 0.15 10.45 1.25 89.55 

4 saat filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 1.40 0.13 9.14 1.27 90.86 

Kum+Antrasit 1.31 0.19 14.71 1.12 85.29 

8 saat filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 1.43 0.19 13.53 1.24 86.47 

Kum+Antrasit 2.16 0.78 36.31 1.38 63.69 

pH : 5 

Başlangıç   2.00 0.38 18.84 1.62 81.16 

1 saat oksidasyon    3.37 3.33 98.71 0.04 1.29 

30 dakika filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 0.09 0.05 48.45 0.05 51.55 

Kum+Antrasit 0.09 0.05 56.38 0.04 43.62 

4 saat filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 0.01 0.00 16.67 0.01 83.33 

Kum+Antrasit 0.39 0.38 96.05 0.02 3.95 

8 saat filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 0.01 0.01 18.18 0.01 81.82 

Kum+Antrasit 1.27 1.25 98.78 0.02 1.22 

pH : 6.2 

Başlangıç   2.00 0.35 17.41 1.65 82.59 

1 saat oksidasyon    3.40 3.32 97.57 0.08 2.43 

30 dakika filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 0.21 0.14 68.33 0.07 31.67 

Kum+Antrasit 0.10 0.08 74.44 0.03 25.56 

4 saat filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 0.27 0.26 97.02 0.01 2.98 

Kum+Antrasit 0.87 0.84 97.36 0.02 2.64 

8 saat filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 0.17 0.15 86.67 0.02 13.33 

Kum+Antrasit 1.19 1.18 99.32 0.008 0.68 

pH : 7.2 

Başlangıç   2.00 0.18 8.89 1.82 91.11 

1 saat oksidasyon   3.47 3.40 97.89 0.07 2.11 

30 dakika filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 0.16 0.11 70.15 0.05 29.85 

Kum+Antrasit 0.07 0.06 80.17 0.01 19.83 

4 saat filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 0.12 0.10 83.88 0.02 16.12 

Kum+Antrasit 0.94 0.92 97.41 0.02 2.59 

8 saat filtrasyon 

(çıkış) 

Kum 0.02 0.02 66.75 0.01 33.25 

Kum+Antrasit 1.11 1.10 98.83 0.013 1.17 
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Grafikler incelendiğinde pH 3‟te manganın potasyum permanganatla oksidasyon 

kinetiğinin yavaş olmasına bağlı olarak okside olabilen kısım filtrede tutulmuş, çıkış 

mangan konsantrasyonlarında kolloid-çözünmüş mangan formu yüksek seviyededir. 

pH 5, 6.2, 7.2 için oksidasyonun gerçekleşmesine bağlı olarak  1 saatlik oksidasyon 

sonunda kolloidal ve çözünmüş mangan formları %3‟ün altına düşmüştür. Filtre 

malzemesi kum-antrasit olan kolonlarda 4. saatten itibaren filtre çıkışlarında 

yoğunluklu olarak partiküler formda manganın olduğu görülmektedir. Bu da  

manganın potasyum permanganatla oksidasyonunda çıkış mangan 

konsantrasyonunda 4. saatten itibaren görülen artışın nedeni olarak öne sürülen 

boşluklardaki küçülme sonucu hız ve basınçtaki artışın, boşluklarda bulunan ve 

malzeme üzerinde tutunan partiküler mangan formlarını koparması görüşünü 

doğrulamaktadır.   

5.2. Demir Enjeksiyonu Ġle Ġlgili ÇalıĢmalar  

Demir enjeksiyonunun giderim verimi üzerindeki katalitik etkilerini belirlemek 

amacıyla 10 l‟lik ayrı bir tanka demir III klorür (FeCl3.6H2O)  kullanılarak 

oluşturulmuş stok demir klorür çözeltisinden 1, 2.5 ve 5 mg/l demir eşdeğeri ilave 

edilmiştir ve 3 farklı demir konsantrasyonu için enjeksiyon çalışmaları 

uygulanmıştır. 200 l‟lik tankta pH 7.2‟de manganın klorla oksidasyonu 

gerçekleştirilmiştir. İki ayrı çözelti eş zamanlı olarak filtrelere verilmiştir. 

Uygulamalar sonucu kum ve kum-antrasit malzemeli filtreler için elde edilen 

sonuçlar ve giderim yüzdeleri Tablo 5.5 ve Tablo 5.6‟da verilmektedir. 

Tablo 5.5: Kum filtresinde farklı konsantrasyonlarda demir enjeksiyonu uygulaması 

durumunda çıkış mangan konsantrasyonları ve giderim verimleri 

Zaman 

(saat) 

Demir Enjeksiyonu 

1 mg/l 2 mg/l 5 mg/l 

Konsantrasyon 

Giderim 

Verimi Konsantrasyon 

Giderim 

Verimi Konsantrasyon 

Giderim 

Verimi 

mg/l % mg/l % mg/l % 

0 2.000 0 2 0 2.000 0 

0,5 1.810 10 1.763 12 1.712 14 

2 1.766 12 1.746 13 1.675 16 

4 1.680 16 1.510 25 1.484 26 

6 1.526 24 1.336 33 1.277 36 

8 1.422 29 0.689 66 0.499 75 
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Kum filtresinde enjeksiyon uygulamasında enjekte edilen çözeltinin demir 

konsantrasyonu arttıkça giderim veriminde artış görülmektedir. Deneyin başlangıç 

aşamalarında farklı demir konsantrasyonları için giderim verimindeki artış oranı 

düşük iken, 8. saatte farklı konsantrasyonlar için giderim veriminde fark edilir 

düzeyde artış görülmektedir. 

Tablo 5.6: Kum-antrasit filtresinde farklı konsantrasyonlarda demir enjeksiyonu 

uygulaması durumunda çıkış mangan konsantrasyonları ve giderim verimleri 

Zaman 

(saat) 

Demir Enjeksiyonu 

1 mg/l 2 mg/l 5 mg/l 

Konsantrasyon 

Giderim 

Verimi Konsantrasyon 

Giderim 

Verimi Konsantrasyon 

Giderim 

Verimi 

mg/l % mg/l % mg/l % 

0 2.000 0 2.00 0 2.00 0 

0,5 1.307 35 1.198 40 1.191 40 

2 1.209 40 1.199 40 1.200 40 

4 1.129 44 1.116 44 1.098 45 

6 0.972 51 0.905 55 0.921 54 

8 0.899 55 0.667 67 0.477 76 

Çift tabakalı filtrelerde kum filtresine benzer şekilde, demir enjeksiyonu 

uygulamasında enjekte edilen çözeltinin demir konsantrasyonu arttıkça giderim 

veriminde artış görülmektedir. Deneyin başlangıç aşamalarında farklı demir 

konsantrasyonları için giderim verimindeki artış oranı düşük iken, 8. saatte farklı 

konsantrasyonlar için giderim veriminde fark edilir düzeyde artış görülmektedir.  

Çıkış mangan konsantrasyonları kum ve kum-antrasit filtresi için sırasıyla Şekil 5.16 

ve Şekil 5.17‟de verilmiştir. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 2 4 6 8 10

Zaman, saat

Ç
ık

ış
 M

a
n
g
a
n
 K

o
n
s
a
n
tr

a
s
y
o
n
u
 (

m
g
/l
)

Demir=1 mg/l
Demir=2.5 mg/l
Demir=5 mg/l

 

ġekil 5.16 :   Demir enjeksiyonu uygulamasında kum filtresinde çıkış mangan 

konsantrasyonları 
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ġekil 5.17 :   Demir enjeksiyonu uygulamasında kum-antrasit filtresinde çıkış 

mangan konsantrasyonları 

Filtre malzemesi kum ve kum-antrasit olan filtreler için demir enjeksiyonu 

uygulaması sonucu gerçekleşen giderim verimleri karşılaştırmalı olarak Şekil 5.18 ve 

Şekil 5.19‟da verilmektedir. Kum filtresinde enjekte edilen farklı demir 

konsantrasyonları için giderim verimleri düşük seviyelerden başlamaktadır. 8 saat 

sonunda özellikle 2.5 ve 5 mg/l demir konsantrasyonları için yüksek giderim 

verimleri elde edilmektedir. Kum-antrasit malzemeli filtrede ise kum filtresine göre 

başlangıçta daha yüksek giderim verimleri elde edilmiş, deney süresi sonunda kum 

filtresi ile yaklaşık aynı giderim verimlerine ulaşılmıştır.  
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ġekil 5.18 :   Kum filtresinde farklı demir enjeksiyonları için giderim verimleri 
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ġekil 5.19 :   Kum-antrasit filtresinde farklı demir enjeksiyonları için giderim 

verimleri 

5.3. Filtre Malzemesi Üzerindeki Mangan Oksit Birikimlerinin Belirlenmesi ve 

Mangan Oksit Birikimlerinin Giderim Verimi Üzerindeki Katalitik 

Etkisinin Ġncelenmesi ile ilgili ÇalıĢmalar 

5.3.1. Filtrasyon çalıĢmaları 

5 mg/l mangan çözeltisinin pH 8.5‟te klorla oksidasyonu gerçekleştirilmiştir. 8 

saatlik filtre çalışma süresi sonunda pH‟ı 2‟nin altına düşürülmüş su ile geri 

yıkanmadan diğer deneysel çalışmalara başlanmıştır. 2 mg/l mangan çözeltisine pH 

8.5‟te klorla oksidasyon uygulanmış, aynı sistemde 8 saat filtrasyon 

gerçekleştirilmiştir. Aynı şartlar altında oksidasyon yapılmış olan aynı 
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konsantrasyondaki çözelti pH‟ı 2‟nin altında olan su ile geri yıkanmış filtrelere 

beslenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 5.7‟de görülmektedir.   

Tablo 5.7: Mangan oksit kaplı ve temiz filtre malzemeli sistemlerde toplam çıkış 

mangan konsantrasyonları 

Zaman  

(saat) 

Çıkış Mangan Konsantrasyonları (mg/l) 

Mangan oksit kaplı  Temiz 

Kum Antrasit Kum Antrasit 

0.5 0.061 0.051 0.899 0.42 

2 0.041 0.041 0.895 0.42 

4 0.041 0.041 0.770 0.33 

6 0.041 0.041 0.725 0.20 

8 0.041 0.041 0.577 0.044 

Her iki filtre malzemesi için çıkış mangan konsantrasyonları incelendiğinde; asitli su 

ile geri yıkama yapılmamış filtre malzemeli sistemde, asitli su ile geri yıkama 

uygulanmış filtre malzemeli sisteme göre ciddi oranda düşük değerler elde edildiği 

görülmüştür. Bunun filtre malzemesi etrafını kaplamış mangan oksit tabakasının  

katalitik özelliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Filtre malzemesi etrafında 

mangan oksit kaplanmasının gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek amacıyla 

beher ölçekli deneyler yapılmıştır. 

5.3.2. SEM ve EDS analizlerinin değerlendirilmesi  

Filtre malzemesi üzerindeki mangan oksit birikimlerini belirlemek amacıyla farklı 

koşullar altında 4 gün boyunca bekletilmiş kum ve antrasit numuneleri Taramalı 

Elektron Mikroskobu  (SEM) ve Enerji Dağılımlı X-Işınları Mikroanaliz 

Spektrometresi (EDS) ile incelenmiştir.  

5.3.2.1. SEM analizleri 

Kum numunelerinin görüntüleri Şekil 5.20‟de verilmektedir. Görüntüler 

incelendiğinde temiz kum numunesi ile 5 mg/l manganın pH 7‟de klorla 

oksidasyonunun gerçekleştirildiği 500 ml‟lik musluk suyunda 4 gün bekletilen kum 

numunesi arasında hafif bir renk değişimi dışında çok büyük farkların olmadığı 

görülmektedir. Ancak 5 mg/l manganın pH 10‟da klorla oksidasyonunun 

gerçekleştirildiği 500 ml‟lik musluk suyunda 4 gün bekletilen kum numunesi 

etrafında yoğun bir mangan oksit kaplanmasının gerçekleştiği belirlenmiştir. Bu 

manganın klorla oksidasyonunun pH 10‟da tam olarak gerçekleşmesi sonucudur. 

Kum etrafında da temiz kuma göre yüksek oranda bir mangan oksit kaplanmasının 

gerçekleştiği görülmektedir. 
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Temiz kum pH 7‟de 5 mg/l manganın klorla oksidasyonu 

 

pH 10‟da 5 mg/l manganın klorla oksidasyonu 

ġekil 5.20 :   Farklı koşullarda bekletilmiş kum numunelerinin SEM görüntüleri 

Kum için daha büyük bir küçültme oranı kullanılarak elde edilen görüntüler Şekil 

5.21‟de verilmektedir. Görüntüler incelendiğinde yüksek mangan konsantrasyonunda 

çalışıldığı halde pH 7‟de çalışılması sonucu kum etrafında mangan oksit 

kaplanmasının çok düşük seviyede olduğu görülmektedir. Daha düşük 

konsantrasyonda çalışıldığı halde oksidasyon için uygun pH olan 10‟da 

gerçekleştirilen deneyler sonucu elde edilen görüntülerde ise diğerine göre ciddi 

oranda yoğun bir mangan oksit kaplanması görülmektedir. Bu da konsantrasyonla 
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karşılaştırıldığında uygun pH kullanımının mangan oksit kaplanmasında çok daha 

etkili olduğunu göstermektedir. 

  

pH 7‟de 5 mg/l manganın klorla oksidasyonu pH 10‟da 2 mg/l manganın klorla oksidasyonu 

ġekil 5.21 :   Kum numunelerinin SEM görüntüleri 

Farklı şartlar altında 4 gün boyunca bekletilen antrasit numunelerinin görüntüleri 

Şekil 5.22‟de verilmektedir. Görüntüler incelendiğinde kuma benzer şekilde temiz 

antrasit numunesi ile 5 mg/l manganın pH 7‟de klorla oksidasyonunun 

gerçekleştirildiği 500 ml‟lik musluk suyunda 4 gün bekletilen antrasit numunesinin 

yaklaşık olarak aynı olduğu görülmektedir. Ancak 5 mg/l manganın pH 10‟da klorla 

oksidasyonunun gerçekleştirildiği 500 ml‟lik musluk suyunda 4 gün bekletilen 

antrasit numunesi etrafında yoğun bir mangan oksit kaplanmasının gerçekleştiği 

görülmektedir. Bu manganın pH 10‟da klorla oksidasyonunun tam olarak 

gerçekleşmesi sonucudur. Bu koşullar altında bekletilen antrasit etrafında da temiz 

antrasite göre yüksek oranda bir mangan oksit kaplanması gerçekleşmiştir. 
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Temiz kum pH 7‟de 5 mg/l manganın klorla oksidasyonu 

 

pH 10‟da 5 mg/l manganın klorla oksidasyonu 

ġekil 5.22 :   Farklı koşullarda bekletilmiş antrasit numunelerinin SEM görüntüleri 

Kum ve antrasit numuneleri arasındaki mangan oksit kaplanmasını karşılaştırmak 

amacıyla pH 10‟da 2 mg/l manganın klorla oksidasyonu sonucu elde edilen 

görüntüler Şekil 5.23‟te verilmiştir.  
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pH 10‟da 2 mg/l manganın klorla oksidasyonu 

(kum) 
pH 10‟da 2 mg/l manganın klorla oksidasyonu 

(antrasit) 

ġekil 5.23 :   Kum ve antrasit numunelerinin SEM görüntüleri 

Aynı koşullar altında bekletilmiş kum ve antrasit numuneleri karşılaştırıldığında 

antrasit numunesinde mangan oksit kaplanmasının daha yoğun olduğu 

görülmektedir. 

5.3.2.2. EDS analizleri 

SEM‟e eklenen EDS kullanılarak mineral kimyası ile ilgili nicel bilgiler 

sağlanabilmektedir. Farklı koşullarda bekletilen kum ve antrasit ile ilgili elde edilen 

EDS sonuçları SEM görüntüleri ile birlikte Şekil 5.24 ve Şekil 5.25‟te verilmektedir.       
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Temiz Kum Numunesi 

  
pH 10‟da 5 mg/l manganın klorla oksidasyonu 

ġekil 5.24 :   Kuma ait SEM ve EDS görüntüleri 
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Temiz Antrasit Numunesi 

 
 

pH 10‟da 5 mg/l manganın klorla oksidasyonu 

ġekil 5.25 :   Antrasite ait SEM ve EDS görüntüleri
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EDS sonuçları ile ulaşılan nicel bilgilerde mangan ve mangan dioksite ait yüzde 

konsantrasyonlar incelenmiştir.  

Temiz kum numunesinde % 0.218 olan mangan ve  % 0.344 olan mangan dioksit 

oranı 5 mg/l manganın pH 10‟da klorla oksidasyonu sonucu elde edilen çözeltide 

bekletilen kum numunesinde % 0.559 mangan ve % 0.885 mangan dioksit oranına 

yükselmiştir. Bu değerler 4 günlük temas süresi sonunda kum numunesi etrafındaki 

mangan miktarında % 156, mangan dioksit miktarında % 157‟lik bir artış olduğunu 

göstermektedir. 

Antrasite ait grafikler incelendiğinde temiz antrasitte % 3.970‟lik mangan ve % 

6.283‟lük mangan dioksit formları benzer şartlar altında bekletilmiş antrasit 

numunesinde mangan için % 17.046, mangan dioksit için % 26.974 değerlerine 

yükselmektedir. Antrasit numunesi için artış oranları mangan ve mangan dioksit için 

% 329‟dur. 

Kum ve antrasit numuneleri karşılaştırıldığında antrasit numunesinde kum 

numunesine göre oldukça yoğun bir kaplanmanın gerçekleştiği görülmektedir. 
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6. SONUÇLAR  

Oksidasyon ve filtrasyon aşamalarında farklı pH değerleri için oksidant olarak klor 

veya potasyum permanganat kullanımının çıkış suyu kalite parametreleri (bulanıklık 

ve mangan konsantrasyonu) ve partiküler mangan fraksiyonu üzerindeki etkilerinin 

belirlenmesi, farklı konsantrasyonlarda demir enjeksiyonunun mangan giderim 

verimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi, filtre malzemesi üzerindeki mangan oksit 

birikimlerinin ve giderim verimi üzerindeki katalitik etkisinin araştırılmasının 

amaçlandığı bu tez çalışmasında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır : 

Oksidant olarak klor ve potasyum permanganat kullanılması durumunda en yüksek 

giderim verimlerinin elde edildiği pH değerleri sırasıyla 9.5 ve 5‟tir.  

Mangan standartı 0.05 mg/l olan ülkeler için oksidant olarak klor kullanıldığında 

kum malzemeli filtrelerde pH 9.5‟te 4 saatlik işletme süresi yeterli olmaktadır. Kum- 

antrasit malzemeli filtreler için pH 8.5 için 8 saatlik işletme süresi, pH 9.5 için ise 4 

saatlik işletme süresi gerekmektedir. Mangan standartının 1 mg/l olduğu ülkelerde 

ise farklı malzemeli filtreler için uygun pH aynı olup, işletim süreleri daha kısa 

olmaktadır. 

Potasyum permanganat ile oksidasyonda 2. saatten itibaren çıkış mangan 

konsantrasyonunda yükselme meydana gelmektedir. Bunun azalan boşluk alanına 

bağlı hız ve basınç artışının filtre malzemesi üzerindeki partiküler/kolloidal mangan 

formunu koparmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Potasyum permanganatın yüzey ve çözelti olmak üzere iki fazda gerçekleşen 

oksidasyonu sonucu klor ile oksidasyonda bulanıklık değerleri 1.5-2 NTU arasında 

değişirken, potasyum permanganat ile oksidasyonda bulanıklık değerleri aynı sürede 

40-45 NTU‟ya ulaşmaktadır. Her iki oksidant için oksidasyonun tamamlanma süresi 

30 dakikadır.  

Klorla oksidasyonun gerçekleştirildiği uygulamalarda filtrasyon sonucunda elde 

edilen bulanıklık değerleri karşılaştırıldığında filtre malzemesi kum-antrasit olan 
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filtrelerin bulanıklık gideriminde kum filtrelerine göre az da olsa daha etkili oldukları 

görülmektedir.  

Oksidasyon süresi partiküler forma geçiş oranı açısından önemli faktörlerden 

birisidir. İşletme açısından istenilen mangan gideriminin sağlanabilmesi için 

optimum pH ve oksidasyon sürelerinin belirlenmesi gerekmektedir.  

Klor ve potasyum permanganat için oksidasyon sürecindeki partiküler mangan 

oluşumu, filtre çıkışlarındaki toplam mangan fraksiyonları ve bulanıklık değerleri ile 

ilişkilendirilebilir.  

Potasyum permanganatla oksidasyon durumunda filtre çıkışındaki 4. saatten itibaren 

partiküler mangan konsantrasyonunun yüksek olması filtre çıkışlarındaki toplam 

mangan konsantrasyonundaki artışın nedeni olarak öne sürülen hız ve basınç artışının 

boşluklarda ve malzeme üzerinde tutunan partiküler mangan formlarını koparma 

durumunu doğrulamaktadır. 

Demir enjeksiyonu ile ilgili olarak enjekte edilen çözeltinin demir konsantrasyonu 

arttıkça giderim veriminde artış olduğu görülmektedir.  

Demir enjeksiyonu uygulamasında filtre malzemesi kum ve kum-antrasit olan 

filtreler karşılaştırılırsa kum filtrelerde zamana bağlı giderim verimindeki artış çift 

tabakalı filtrelere göre daha hızlı olmakla birlikte çift tabakalı filtrelerde yüksek 

giderim verimleri daha kısa sürede elde edilmektedir. 

SEM ve EDS analizleri incelendiğinde uygun oksidasyon koşulları altında 

bekletilmiş kum ve antrasit numunelerinde mangan oksit kaplamasının gerçekleştiği 

doğrulanmaktadır. Konsantrasyonla karşılaştırıldığında uygun pH kullanımının 

mangan oksit kaplanmasında çok daha etkili olduğu görülmektedir. 

Kum ve antrasit numuneleri karşılaştırıldığında antrasit numunesinde kum 

numunesine göre oldukça yoğun bir kaplanmanın gerçekleştiği görülmektedir. 
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