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KIRMIZI ÇAMUR ĠLE SULARDAN ARSENĠĞĠN GĠDERĠLMESĠ 

ÖZET 

Kırmızı çamur, alüminyum üretiminde, boksit cevherinden alümina üretmek 

içinkullanılan Bayer prosesi sonucunda oluĢan bir atıktır. Nüfus ve ĢehirleĢmedeki 

artıĢa paralel olarak alüminyum talebi de artmakta olup, alüminyum üreten tesisler 

için kırmızı çamurun depolanması ve bertaraf edilmesi en önemli sorunlardan biri 

haline gelmektedir. 
Arsenik ise, metal ile ametal arasında özelliğe sahip olup, gerek doğal olarak gerekse 

antropojenik kaynaklardan ötürü yerkabuğunda yaygın halde bulunan bir elementtir. 

Doğada inorganik ve organik halde bulunan arsenik, toksik ve kanserojen sınıfına 

girebildiğinden, son yıllarda yer altı ve yer üstü sularında karĢılaĢılan en önemli 

sorunlardan biridir.  

Bu çalıĢmada, kırmızı çamurun arseniğin uzaklaĢtırılması üzerindeki etkisi 

araĢtırılmıĢtır. Öncelikle adsorbent olan kırmızı çamur ile arseniğin uzaklaĢtırılması 

için optimum pH değeri, karıĢtırma süresi vekırmızı çamur miktarı saptanmıĢtır. pH 

2,5 ile pH 10 arasında farklı değerlerde çalıĢılmıĢ ve sentetik olarak hazırlanan 

çözeltilerden en iyi adsorblanmanın pH 5,5’ta olduğu gözlenmiĢtir. Kırmızı çamur 

miktarının incelendiği deneylerde, 0,5 gr/lt kırmızı çamurun az miktarda olmasına 

rağmen etkin olduğu anlaĢılmıĢtır. Farklı arsenik konsantrasyonlarında da sürdürülen 

çalıĢmalarda,100 ppm’e kadar oldukça yüksek bir verimle elde edilmiĢtir. 

100 ppm üzerindeki yüksek konsantrasyonlarda arsenik etkinliğini arttırmak için 

kırmızı çamurun ısı ve asit ile aktifleĢtirilmesi yoluna gidilmiĢtir. Asit aktivasyonu 

ile istenilen sonuç elde edilemezken, 600 °C’de ısı ile aktivasyon sonucu arsenik 

gideriminde yüksek konsantrasyonlarda verim artıĢı sağlanmıĢtır. 

Arsenik giderimi için bir diğer adsorban olan piritin, kırmızı çamur ile birlikte 

kullanımının da etkisi araĢtırılmıĢ; ancak kırmızı çamurun tek baĢına daha etkin bir 

adsorban olduğu görülmüĢtür. Sentetik arsenik konsantrasyonundan elde edilen 

veriler bir de gerçek atık suya uygulanmak istenmiĢ ve Eti Maden Emet Bor 

tesislerindenalınan doğal pH’sı 9  olan 38,5 ppm arsenik içeren atık su numunesi ile 

de çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bunun neticesinde  doğal pH’da 4gr/lt kırmızı çamurun 

dahi yetersiz olduğu, ancak pH 5 değerinde arsenik gideriminde oldukça baĢarılı 

sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Son olarak bu çalıĢmaya bir atık değerlendirme olarak baktığımızda, kırmızı çamur 

atığının kullanıma elveriĢliliğinin de göz önünde bulundurulması gerektiğinden, 

nakliyesinde kolaylık olması açısından pelet haline getirilmesi düĢünülmüĢ ve elde 

edilen veriler ıĢığında iri ve ince boyutta peletler hazırlanıp bir de bunların arsenik 

adsorbsiyonu üzerindeki etkisi incelenmiĢtir.Bunun neticesinde ince peletlerle daha 

iyi sonuçlar elde edilmiĢ; ancak numune alma süreleri arttıkça arsenik giderme 

veriminin azaldığı gözlenmiĢtir. 
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REMOVAL OF ARSENIC FROM WATERS BY USING RED MUD 

SUMMARY 

Arsenic exhibits properties of metal and non metal. Due to both natural and 

anthropogenic sources, arsenic is the 20th the most abundant elements in the earth’s 

crust and is a component of morethan 245 minerals. These are mostly ores containing 

sulfide, along with copper, nickel, lead, cobalt, or other metals. 

Arsenic exists in nature in the oxidation states +V (arsenate), +III (arsenite), 0 

(arsenic) and -III (arsine). Commonly inorganic arsenic appears in the aqueous 

environment in the states +V and +III as arsenous acid (As(III)), arsenic acid 

(As(V)), and their salts. It is usually found in the environment combined with the 

elements such as oxygen, chlorine, and sulfur. Arsenic combined with these elements 

is called inorganic arsenic.  

On the other hand if arsenic combined with carbon and hydrogen is called organic 

arsenic. Inorganic arsenic compounds can be methylated by bacteria, fungi, and 

yeasts to the organic compounds such as monomethylarsenic acid (MMA), 

dimethylarsinic acid (DMA), and arsine. 

Arsenic compounds are used in wood preservation and insecticides, as an additive to 

lead and copper for hardening, glass manufacturing, in small quantities in semi-

conductor manufacturing. 

Arsenic is carcinogenic and may cause lung cancer, bladder cancer, liver cancer, 

renal cancer, and skin cancer. It is also harmful to the nervous system. Other health 

effects may include vessel damage, high blood pressure, anemia, stomach sickness, 

and diabetes. 

The toxicity of arsenic depends on its binding form. Organic arsenic compounds are 

less toxic than inorganic arsenic compounds. It has been estimated that tens of 

millions of people are at risk exposing to excessive levels of arsenic from both 

contaminated water and arsenic-bearing coal from natural sources. 

Humans are exposed to this toxic by breathing, eating, or drinking the substance, or 

by skin contact. The current World Health Organization recommended value for 

arsenic in drinking water is 0.010 mg/Land in wastewater is 0,5 mg/L. 

Arsenic cannot be destroyed in the environment. It can only change its form, or 

become attached to or separated from particles. Therefore it is one of the main 

problems considering underground and ground source waters in recent years, because 

of its toxicity and carcinogenic. 

On the other side, aluminium is the second-most used metal after steel, largely 

because of its use in a wide variety of products. It is estimated that aluminium 

composes about 8% of the earth's crust.  
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Aluminium is a light silvery-white metallic element and it is resistant to corrosion. it 

is very reactive but forms a tough layer of oxide when exposed to air, preventing 

further corrosion and it is ductile and easily malleable.It is an excellent conductor of 

heat and electricity. 

Aluminium is used electrical equipments such as car, ship, aircraft construction; 

metallurgical and chemical processes; domestic and industrial construction; 

packaging  and kitchen utensils. 

Aluminium is non-toxic (as the metal) nonmagnetic and non-sparking. It occurs 

naturally in many foods in very concentrations and is also present in many 

pharmaceuticals and drinking water. High levels in the body can be toxic. 

Production of aluminium from ore is dependent upon alumina, which is extracted 

from bauxite ore which contains 30-60% alumina. The production of alumina 

consumes more than 90% of the world's production of bauxite.  

The main minerals in bauxite are gibbsite (Al203.3H20), boehmite (Al203.H20), and 

diaspore. Bauxite ore refers to bauxite that contains sufficiently high levels of 

Al203 and suitably low levels of Fe203 and silica to be economically mineable.  

Red Mud is a waste left after alumina has been extracted from bauxite in Bayer 

process for refining bauxites into alumina via digestion with sodium hydroxide.This 

process can be separated into two parts; firstly the extraction of alumina from 

bauxite, and secondly the smelting of aluminum metal from alumina. 

Sodium hydroxide is used to dissolve the aluminum oxide. This produces a sodium-

aluminium solutionfrom precipitated Al(OH)3.Afterwards it is calcined to produce 

oxide, from which the metal is recovered.  

The remaining waste product of bayer process is called red mud due to the colour of 

the original bauxite ore and the iron oxide it contains.In addition to iron, it contains 

other particles include silica, unleached residual aluminium, and titanium oxide. 

For each tonne of alumina produced, the process can leave behind about two tonnes 

of red mud. However, This ratio is dependent on the type of bauxite used in the 

refining process. The red mud is a complex chemical soup, a watery slurry of fine 

rock particles and salts, containing toxic heavy metals. 

The red mud also has a high pH because of the sodium hydroxide solution used in 

the refining process. Therefore it is strong enough to kill plant and animal life, and to 

cause burns and damage to airways if it is breathed. 

Parallel to the increase in population and urbanization, the demand of aluminum is 

also increasing and as a consequence, storage and removing red mud becomes more 

and more important for the facilities produce aluminum. 

Therefore,  cosidering the facts of both arsenic and red mud  issues, in this study, the 

influence of red mud on removing arsenic from waters is investigated. The aim was, 

by using red mud as a low cost adsorbent, having a good efficiency of arsenic 

removal from waters and waste waters.  

Primarily, optimal pH for arsenic removal, stiring duration, and amount of red mud 

are determined.  
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In the course of this study in a range from pH 2.5 to pH 10 have been studied in 

many different values and the best in synthetic absorbable's concentration of arsenic 

is observed at pH 5.5. Also it has been concluded that even 0,5 gr/L red mud is 

enough effective for arsenic removal at pH 5,5 with a concentration of 10 ppm 

arsenic. 

In other experiment, instead of synthetic arsenic, 38,5 ppm arsenic contaminated 

water taken from  Eti Mine Emet Boron facilityis used. The experiment performed in 

the original pH 9 and despite incresing the amount of red mud, good results couldn’t 

be achieved which shows the importance of pH arrangement in the arsenic removal 

process. 

This study also investigates different arsenic concentrations, enough high yields is 

obtained up to 100 ppm. In order to increase the arsenic efficiency the heat, acid, and 

red mud are activated at concentrations as high as 100 ppm. While desired results 

could not be obtained by acid activation, with heat activation at 600°C the yield 

increase is achieved with high concentrations.  

Pyrite is another adsorbant to remove arsenic. Although pyrite’s removal effect 

together with red mud has been elaborated as well, it has been found that red mud 

alone is more effective to remove arsenic.  

In order to apply the data obtained by sentetic arsenic concentration to the waste 

water, some experiments has been conducted with natural pH 9 and 38,5 ppm arsenic 

concentration obtained by Eti Maden Emet boron facility.  

As a result, it has been determined that at natural pH value, even 4 gr/L of red mud is 

not enough, but the yield quite rises at pH 5.  

It has been also worked with another waste sample from Eti Maden Emet boron 

facility which has a 81,66 ppm arsenicconcentration. With this sample, it has been 

tried to see the effects of the amount of red mud in arsenic removal with a value of 

pH 5 in wastewater.  

As a result, with 4 gr/L red mud, it has been able to reduce the  arsenic concentration 

to a level below 0,5 ppm, which is the limit for permitted levels of arsenic in waste 

waters. 

For the application and the transportation with ease, red mud transformed to the red 

mud pellets by using starch. The adsorption experiments in a colunm system with 

two different size of these pellets show that with the fine pellets, better results are 

obtained.  

While the course sized pellet has a 42% of arsenic removal efficiency in the samples 

taken after 30 minutes, the fine sized pellet has about 60% of arsenic removal 

efficieny. On the other hand, these efficiencies are reduced with increasing sampling 

time. 

When the fine sized pellets are worked with the real arsenic contaminated water 

taken from Emet boron facility, about 80% of arsenic removal efficiency is achieved. 

As a result, red mud which is the biggest waste problem of aluminum production 

either with the storage necessity or the disposal difficulties, is used for removing 

arsenic from the waters within the scope of waste utilization. 
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1. GĠRĠġ 

BirleĢmiĢ Milletler’in verilerine göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünya nüfusunun 

7,5 milyara ulaĢması beklenmektedir. Artan bu nüfus, gelir seviyelerindeki yükseliĢ, 

ĢehirleĢme ve küresel ısınma, her geçen gün  alüminyuma olan talebi arttırmaktadır. 

ġekil 1.1’de Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği’nin verilerine göre 2020 yılı 

için dünyada oluĢabilecek boksit, alümina ve birincil alüminyum talepleri verilmiĢtir 

(Demirci, t.y.) 

 

 

ġekil 1.1: 2020 Boksit, alümina ve alüminyum talebi beklentileri (milyon ton) 

Kırmızı çamur, Bayer prosesi ile boksit cevherinden alüminyum üretimi sırasında 

ortaya çıkan endüstriyel bir atıktır.  Dolaylı olarak alüminyuma artan bu talepler ile 

boksit kullanımı da artmıĢ olacak ve büyük miktarda kırmızı çamur birikmesine 

sebep olacaktır. Artan kırmızı çamur atıklarının depolanması ve bertaraf edilmesi de 

giderek daha büyük bir sorun haline gelecektir. Kırmızı çamurla ilgili çevresel 

sorunların en etkin çözümü çamurun değerlendirilerek ortadan kaldırılmasıdır.  

Yer kabuğunda en fazla bulunan elementler içinde 20. sırada olan arsenik, kimyasal 

bileĢimi ve maruziyet durumuna göre toksik ve kanserojen olabilmektedir. Doğal ve 

antropojenik kaynaklarla yer altı sularında yaygın halde bulunan arsenik, dünya 

genelinde bir çok ülkede ciddi sorunlara sebebiyet vermekte ve sağlık açısında tehdit 
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oluĢturmaktadır. Arseniğin bir takım adsorbantlar kullanılarak sulardan 

uzaklaĢtırılması konusunda bir çok çalıĢma bulunmaktadır. 

Bu çalıĢmada da bir maden atığı olan kırmızı çamurun, adsorban olarak sulardaki 

arsenik giderimindeki etkileri araĢtırılacak ve arsenik giderme verimini arttırmak için 

optimum koĢullar belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Adsorban miktarı, adsorbsiyon süresi, 

pH parametrelerinin yanı sıra, ısıl iĢlemin etkisi, kırmızı çamurun pirit ile 

karıĢtırılması gibi bir takım modifikasyon iĢlemleri de denenmiĢtir. Bu tez de arsenik 

ve kırmızı çamur hakkındaki genel bilgilerden ve deneylerden elde edilen sonuçlar 

sırasıyla sunulmuĢtur. 
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2. ARSENĠK 

Azot ailesinden olup yarı-metal özellik gösteren arsenik, tatsız ve kokusuz olup, 

periyodik cetvelin 5A grubundadır. Arsenik ve bileĢimleri kristal, toz amorf veya 

camsı formlarda ortaya çıkmaktadır. Atom numarası 33 ve atom ağırlığı 74,91’dir. 

BileĢiklerinde +5 (arsenat), +3 (arsenit), 0 (arsenik) ve  -3 (arsin) değerliklerini alır. 

Doğada gaz (arsin), organik ve inorganik olmak üzere üç formda bulunur. 

Çoğunlukla oksijen, klor ve sülfür gibi elementlerle bileĢik halde bulunur ve bunlara 

inorganik arsenik denir. Karbon ve hidrojen ile bileĢikleri de organik arsenik grubuna 

girer (ATSDR, 2007). Arseniğin organik ve inorganik formlarına örnekler Çizelge 

2.1’de verilmiĢtir (Çizmecioğlu ve diğ.,2008). 

Çizelge 2.1: Arseniğin organik ve inorganik arsenik formları 

Ġnorganik Formları Organik Formları 

Arsenik trioksit Monotmetilarsonat 

Sodyum arsenit Dimetilarsinat 

Bakır aseto arsenit Arsenobetain 

Arsenik triklorür Difeniklor arsin (kimyasal savaĢ gazı) 

Arsenik pentoksit Betaklorvinilklor arsin (kimyasal savaĢ gazı) 

Arsenik asit  

KurĢun arsenat  

Potasyum asit arsenat  

Bir inorganik arsenik bileĢeni, bakteri, mantar, maya gibi metil grubu ile bağlanarak, 

monometilarsenik asit (MMA), dimetilarsinik gibi asit (DMA), arsin ve gaz 

halindeki türevleri gibi organik arsenik bileĢiklerine dönüĢür (Bissen ve diğ.,2003). 

Gri, siyah ve sarı renkte üç allotropu olan arseniğin en kararlı hali gri arseniktir. Gri 

arsenik metalik halde bulunur ve yoğunluğu yüksektir. Hava ile temasında kararır ve 

yüksek sıcaklıklarda erimeden süblimleĢir. Sarı arsenik ametalik halde olup üç 
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allotrop içinde yoğunluğu en düĢük olandır. Bu, arsenik buharının ani soğutulması ile 

elde edilir ve uçucudur. Karbon sülfür ile çözülür. Amorf olan siyah arsenik ise, 

arsinin ısı ile bozunmasından elde edilir (Or,1996). 

Element halindearseniğinkullanımıoldukçakısıtlıdır.ÖrneğinkurĢuna element 

halindekatılaraktüfeksaçmalarınayuvarlakĢeklivermekiçinkullanılır.Ayrıca, 

fiĢekçilikte, 

tunçkaplamacılığındavebazıalaĢımlarınyükseksıcaklıklaradirenciniarttırmakiçinkulla

nılır (Yağmurvediğ., 2003). Buna karĢılıkbileĢikleriÇizelge 2.2’deki gibiendüstride, 

tarımdavetıptapekçokalandakullanılmaktadır (Or, 1996). 

Çizelge 2.2: Arseniğin kullanım alanları. 

Endüstride Kullanımı 

Maden cevherleri ve metallerin eritilmesi As2O3 beyaz oksit 

Minerallerim, camın , seramiklerin ve Mineral 

asitlerinin temizlenmesi, kirliliğinin arttırılması 
As2O3, As2O5 

Kaplamacılık, tabakacılık As2H3 (arsin gazı) 

Hayvan postunu doldurma, deriler, kürkler As2O3 

Renklendirme ve pigmentlerin boyaması bakır arsenit 

Duvar kağıtları arsenik bisülfit (kırmızı realgar 

Boyalar arsenik trisülfit (sarı orpiment) 

Tarımda Kullanımı 

Koyunların antiseptik solüsyonları As2O3K  veya sodyum arsenit 

HaĢarat ilaçları, meyve spreyleri sodyum arsenit, bakır asetoarsenit 

Zararlı ot öldürücüleri bakır arsenat, sodyum arsenit 

Fare ve karınca macunları sodyum arsenit 

Tıpta Kullanımı 

Fowler solüsyonu %1 As2O3 

Donovan solüsyonu As2O3, %1 𝐶𝑎 

Arsenik Patı (diĢ hekimliğinde) As2O3 ve kokain HCl 

Potasyum Bromür buharı Liguor Arsenicalis 

Sodyum Kokodilat Dimetil Arsonat 

Triposomid,Stovarsol Aromatik As içeriği 
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2.1 Arseniğin Doğada BulunuĢu 

Arsenik hem doğal hem de antropojenik kaynaklar neticesinde doğada havada, 

kayaçlarda, suda ve yiyeceklerimizde yaygın halde bulunmaktadır (Niriagu ve diğ., 

2007). 

Volkanik patlamalar, kayaçların zamanla ayrıĢması, rüzgar ve akarsu etkileri arsenik 

birikimine etken olan doğal sebepler iken, baĢta bakır, kurĢun ve çinko gibi sülfürlü 

minerallerin çıkartılması, iĢlenmesi, arsenik içeren tarım ilaçlarının ve fosil 

yakıtlarının kullanılması da antropojenik kaynaklara örnektir (Wang ve diğ., 2006) 

Doğada arseniğin döngüsü ġekil 2.1’de gösterilmiĢtir (Bilici B. ve diğ.,2009). 

 

 

ġekil 2.1: Doğada arsenik döngüsü 

Arsenik, yer kabuğunda 20., deniz suyunda 14. ve insan vücudunda 12. en fazla 

bulunan elementtir.  Arsenik, yaklaĢık 245’ten fazla mineralin bileĢiminde yer 

almaktadır (Woolson, 1975). Doğada bir çok kayaç içerisinde iz element olarak 

bulunan arsenik miktarı toprakta ve hayvan dokularında 0,1-0,5 mg/kg, bitkilerde 

0,1-1,0 mg/kg ve suda 0,1-1,0 ppb (μg/lt)'dir (Ravenscroft, 2009). 

Kayaçların çoğunda, kumtaĢları ve kireç taĢları dahil ortalama 2 mg/kg arsenik 

bulunur. Fosfat kayalarında 200 mg/kg, sedimenter kayalarda ise 900 mg/kg kadar 

arsenik bulunmaktadır. En yaygın mineral Ģekli arsenopirit (FeAsS) olup arsenikli 



 

 

6 

 

mineraller; % 60 arsenat, % 20 sülfürlü tuzlar, kalan % 20’si arsenürlü, arsenitli, 

oksitli tuzlar Ģeklindedir [12].  

2.2 Arseniğin Sağlığa Etkileri 

Renksiz ve kokusuz olan arsenik element halde toksik olmayıp, bileĢik halde 

zehirlidir. Toksik etkisi kimyasal Ģekline bağlı olduğu kadar, maruz kalındığı 

durumlarda dozuna, maruz kalma Ģekline ve süresine de bağlıdır. En toksik formu 

gaz formudur. Zehirlilik etkisi bağlayıcı formu ile ilgilidir. Ġçme suyunda bulunan 

inorganik arsenik, deniz ürünlerinde bulunan organik arseniğe göre daha fazla 

toksiktir. Doğada en çok inorganik  arseniklerden  arsenik trioksit bulunur.  

GeçmiĢ yıllarda arsenik, frengi ve dizanteri gibi hastalıkların tedavisinde 

kullanılırken, günümüzde arseniğin ilaç, yiyecek yahut hava yoluyla tüketilmesi  

bilindiği üzere  kansere yol açabilmektedir. BaĢta deri, solunum yolu, karaciğer ve 

idrar yolları rahatsızlıklarına sebebiyet verip Ģeker hastalığı kalp damar ve sinir 

sistemi rahatsızlıklarına da yol açtığı belirtilmektedir (Tchounwou ve diğ., 2003). 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından izin verilen maksimum arsenik değerleri içme 

suyunda 0,01mg/lt, kanda 2-23 μg/lt ve saçta 0,01-1mg/kg'dır. Türk standartlarına 

göre (TS 266-1984) içme sularında izin verilen arsenik değeri 50 ppb iken bu değer 

Sağlık Bakanlığı tarafından 2005 yılında çıkartılan Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular 

Hakkında Yönetmelik ile 10 ppb'ye indirilmiĢtir (Oruç, 2013). 

Dünyada birçok ülkede doğal olarak oluĢan yer altı suyu arsenik kirliliği nedeniyle 

100 milyonun üzerinde kiĢi arsenik zehirlenmesi riski ile karĢı karĢıya kalmıĢtır 

(Bilici B. ve diğ., 2009). Uluslararası Kanser AraĢtırmaları Ajansı (IARC) tarafından 

arsenik 1. grup kanser yapıcı bileĢikler arasındadır. Ġnorganik arsenik bileĢiklerinden 

60 mg’ı ağız yoluyla vücuda alındığında ölümcül sonuçlar doğurmaktadır. Arsenit, 

arsenata göre 60 kez daha toksik özellikte olup, inorganik arsenik bileĢikleri de 

organik bileĢiklerine göre 100 kez daha toksiktir (Ġkizoğlu, 2008). 

Arseniğin artıĢı kromozom ve genler üzerinde olumsuz etkilere sebep olmaktadır. 

Doğal olarak yeryüzünde ve yiyeceklerde bulunan organik arsenik bileĢikleri vücut 

tarafından böbreklerden kolaylıkla atılır. Ancak inorganik arsenik bileĢikleri 

endüstriyel olarak özellikle böcek ilacı olarak kullanılırlar ve toprağı, dolayısıyla 
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yiyecek maddelerini kirleterek esas problemi teĢkil ederler. Arsenik trioksitler saçta, 

ciltte, tırnaklarda ve iç organlarda birikirler. Ġçme suyundaki arseniğin (≤ 50 ppb) 

uzun süreli etkileĢimi sonucunda deri, akciğer ve böbrek kanserine yakalanma riski 

çok yüksek olup aynı zamanda deri görüntüsünün değiĢimi görülmektedir (Ġkizoğlu, 

2008). Çizelge 2.3’te günde 2 lt içme suyu tüketildiği varsayımıyla, içme sularındaki 

arsenik düzeyine göre kanser riskleri verilmiĢtir (Çizmecioğlu ve diğ., 2008). 

Çizelge 2.3: Ġçme suyundaki arsenik düzeyine göre kanser geliĢme riskleri 

Arsenik Düzeyi (µg/lt) Kanser Riski  

50 1/10.000 

100 1/5000 

300 1/1667 

400 1/1250 

500 1/1000 

1000 1/500 

2000 1/250 

2500 1/200 

5000 1/100 

Meslek hastalığı olarak ele aldığımızda arsenik alınımı büyük oranda solunum 

soluyla gerçekleĢip akciğer kanseri ile sonuçlanmaktadır. Bunun yanı sıra arseniğin 

akciğerlere etkisi, sigara içenlerde yaklaĢık 10 μg/ gün iken, sigara kullanmayanlarda 

1 μg/gün’dür.  Her insan vücuduna besin yoluyla günlük 20 ile 300 μg arsenik 

almaktadır ve bu besinlerin içindeki arseniğin de yaklaĢık %25’i inorganik arseniktir. 

Ġçme suyunda arsenik uzun sürede deri, akciğer, karaciğer, mesane ve böbrek kanseri 

ile deride pigmentasyon değiĢimleri ve kalınlaĢma, kas zayıflığı, iĢtah kaybı ve 

nörolojik bozukluklara neden olur (Ġkizoğlu, 2008). 

2.3 Türkiye’de Ve Dünyada Arsenik Sorunu 

Ġçme sularında arsenik sorunu günümüzde 21 ülkede rapor edilmiĢtir. Bunlardan 

bazıları, ABD, Çin, ġili, BangladeĢ, Tayvan, Meksika, Arjantin, Polonya, Kanada, 

Macaristan, Yeni Zelanda, Japonya ve Hindistan’dır (Ġkizoğlu, 2008). BangladeĢ ve 

Bengal  arsenik probleminin en yoğun yaĢandığı ülkelerdir. Tarihte görülen en büyük 

arsenik zehirlenmeleri buralarda kaydedilmiĢtir (Smith, 2004). BengladeĢ’te arsenikli 
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sularda yetiĢmiĢ pirinç tüketimi çok ciddi arsenik zehirlenmelerine sebep olmuĢtur 

(Mehar ve diğ., 2003). Çizelge 2.4’te  arsenik problemi olan bazı ülkelerde ölçülmüĢ 

arsenik konsantrasyonları verilmiĢtir. 

Çizelge 2.4: Arsenik problemi olan ülkelerde ölçülmüĢ arsenik konsantrasyonları 

Ülke Arsenik Kons., µg/lt 

ġili 190-21800 

Arjantin < 1-7500 

Gana < 2-7900 

Ontario, Kanada 35-100 

BangladeĢ 10-5000 

Tayvan 10-1820 

Urallar 400000 

Kaliforniya, ABD < 243000 

Fairbanks, Alaska, ABD < 10000 

Ülkemizde arseniğin doğal kaynakları arasında bulunan kaya türleri, mineral ve 

cevher yapısı, volkanik yapı ve bor yatakları özellikle Ege Bölgesi’nde 

rastlanmaktadır (Bilici B. ve diğ., 2009).  Yer altı sularında arsenik kirliliğinin ortaya 

çıktığı bölgeler Emet, Hisarcık, Bigadiç gibi madencilik yapılan sahalar, Balçova, 

Simav, Kızıldere, Salavatlı, Germencik gibi jeotermal kaynaklar ve NevĢehir yöresi 

gibi gibi özel jeokimyasal bölgelerdir (Oruç,2013). Çizelge 2.5’te Türkiye’de ölçülen 

arsenik konsantrasyonları verilmiĢtir (Bilici B. ve diğ., 2009).   

Çizelge 2.5: Türkiye’de ölçülen arsenik konsantrasyonları 

YerleĢim Bölgesi Arsenik Kons., µg/lt 

Emet-Kütahya İçme Suyu 448 

Hisarcık-Kütahya Çesme suyu 

Kuyu Suyu  

Yüzeysel Su 

380 

50 

510 

Ġğdeköy-Emet-Kütahya Yüzeysel Su 

Yer Altı Suyu 

10-20 

10-7754 

Bursa İçme Suyu 0,051-21,423 

Bigadiç-Balıkesir Yer Altı Suyu 30-900 

EĢme-UĢak Yer Altı Suyu 50 
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2.4 Arsenik UzaklaĢtırma Yöntemleri 

Sulardan arsenik giderimi için kullanılabilecek yöntemler, suyun kalitesine, arıtma 

tesisinin amacına, tesisin maliyetine ve tesisin arıtma birimlerine bağlı olarak seçilir 

(Jekel ve diğ., 2006). Bunların yanı sıra arsenik konsantrasyonu ve pH değeri de arsenik 

giderme yöntemi seçiminde etkin faktörlerdir (Fuhrman, 2004 ; Thirunavakkarasu ve 

diğ., 2005).Sulardan arsenik giderimi için kullanılan çeĢitli yöntemler aĢağıdaki 

gibidir (EPA, 2002):  

 Koagülasyon, flokülasyon ve çökeltme 

 Membran filtrasyon 

 Adsorpsiyon 

 Ġyon değiĢtirme 

 Geçirimli reaktif bariyer 

 Elektrokinetik arıtma 

 Bitkilerle arıtma 

 Biyolojik arıtma 

Çöktürme iĢlemleri, koagülasyon/ filtrasyon, direk  filtrasyon, koagülasyon sonrası 

mikrofiltrasyon, kireçle yumuĢatma gibi yöntemlerle, adsorbsiyon iĢlemleri, 

aktifleĢmiĢ alumina veya demir(III) hidroksit ile, iyon değiĢtirme yöntemi, anyon 

değiĢtiriciler kullanılarak ve membran filtrasyonu, ters osmos ve tersine 

elektrodiyaliz ile gerçekleĢtirilir. Çizelge 2.6’da çeĢitli arsenik giderme 

yöntemlerinin verimleri bulunmaktadır (Johnston, 2001). 

Çizelge 2.6: Sulardan As (V) giderimi için uygulanan yöntem ve verimleri 

Arıtma Yöntemi Maksimum Verim, % 

Aktif Alum 95 

Koagülasyon/Filtrasyon 95 

Ġyon DeğiĢimi 95 

Kireçle YumuĢatma 90 

Ters Osmos ˃95 

Elektrodiyaliz 85 

Oksidasyon/Filtrasyon 80 
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3. KIRMIZI ÇAMUR  

Alüminyum üretiminde, boksit cevherinden alümina üretmek için kullanılan Bayer 

prosesi sonucu oluĢan bir atıktır. Sodyum alüminat çözeltisinden ayrılan ve 

çözünemeyen sodyum alüminyum silikatların yanı sıra, demir ve titan oksitleri de 

içeren bir atık maddedir. Kırmızı çamur ayrıca Çizelge 3.1’de de görüleceği üzere 

Ca, Mg, K, V, Zr , Th, U, La, Se, Y gibi elementleri de içermektedir (Özgün, 2012).  

Çizelge 3.1:  Kırmızı çamurun kimyasal bileĢimi 

BileĢikler Miktar (%) 

(Kurubazda) 

Fe2O3 30 - 60 

Al2O3 5 - 20 

SiO2 

S 

1 – 20 

0,09 – 0,15 

Na2O 1 - 10 

TiO2 eser - 10 

CaO 

Mn 

K2O 

MgO 

CO2 

2 – 8 

0,02 – 0,05 

0,43 – 0,6 

0,35 – 0,5 

2,27 - 4 

Kızdırmakaybı 5 - 15 

 

Bayer prosesi ile alüminyum üretiminde, ortalama 4-5 ton boksitten 2 ton alümina, 2 

ton alüminadan da 1 ton alüminyum elde edilir ve 1 ton alüminyum metaline karĢılık 
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2 ton kırmızı çamur oluĢur (TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, t.y.). Kırmızı 

çamurun kullanım alanları aĢağıdaki gibidir (Kılıç ve diğ., t.y.): 

 inĢaat ve yapı sektöründe: çimento üretimi, tuğla, kiremit ve seramik 

malzemesi yapımı, döküm bileĢikleri 

 

 kimya sektöründe: sıcak gazlardan H2S absorblanmasında, kauçuk ve plastik 

endüstrisinde dolgu malzemesi olarak, renkli camlarda, puzolanik pigment 

üretiminde, su uygulamalarında flokülant olarak, toprak ve maden 

iyileĢtirilmesinde 

 

 kırmızı çamur içerisindeki metallerin geri kazanımında: demirin geri 

kazanılması, alkali kazanılması, TiO2 ve düĢük miktarlardaki diğer 

bileĢenlerin geri kazanılması  

Proses artığı olan kırmızı çamurun, depolanması alüminyum üretiminde hassasiyet 

gösterilmesi gereken bir konudur. Kırmızı çamur kolloidal yapısı nedeni ile bol 

miktarda su içermekte ve barajlarda depolanarak rüzgarın ve çeĢitli doğa olaylarının 

etkisiyle, çevre kirliliği ve insan sağlığı konusunda risk arz etmektedir.  Ayrıca 

içerdiği alkali ve mikron boyutlu partiküller, kuruduğunda toz halinde havaya 

karıĢarak çevre kirliği ve insan sağlığı konusunda tehdit oluĢturmaktadır (Özgün, 

2012). 

3.1 Alüminyum 

Alüminyum elementi, yer kabuğunda oksijen ve silisyumdan sonra en çok bulunan 

elementtir. Yer kabuğunun ağırlıkça yaklaĢık % 8 ini oluĢturmaktadır. Doğada 

serbest halde bulunmayan alüminyum, 270’ten fazla mineralin bileĢiminde 

mevcuttur. Periyodik cetvelin III A gurubunda bulunan ve atom numarası 13, atom 

ağırlığı 26.89 gr/mol olan alüminyumun elementinin yoğunluğu 2,7gr/cm³’tür. 

Ergime noktası 659,8°C olup kaynama noktası 2450°C’dir. Elektrik iletkenliği 

bakırın %65’i kadardır (TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, t.y.). 

Çelik ve bakırla kıyaslandığında yoğunluğu çok daha az olan alüminyumun, yaygın 

olarak kullanılmasının sebeplerini, kolayca dövülüp iĢlenebilirliği, yüksek ısı ve 

elektrik iletkenliği, ısı ve ıĢık yansıtıcılığı, hafifliği ve hafifliğine rağmen 
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alaĢımlandırıldığında yeterli mukavemeti gösterebilmesi, korozyona karĢı dirençliliği 

olarak sıralayabiliriz (TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, t.y.). Bu 

özelliklerinden ötürü kullanım alanlarına göre dağılımları Çizelge 3.2’de verilmiĢtir 

(TÜBĠTAK, t.y.). 

Çizelge 3.2:Alüminyumun kullanım alanlarına göre dağılımı 

Kullanım Alanı Miktarı, % 

ĠnĢaat 25 

UlaĢım 24 

Ambalaj 15 

Elektrik/Elektronik 10 

Genel Mühendislik 9 

Mobilya, ofis eĢyaları 6 

Demir çelik, metalurji 3 

Kimya ve tarım ürünleri sanayi 1 

Diğer 7 

 

Günümüzde alüminyum üretiminde iki yöntem söz konusudur. Bunlar cevherden 

alüminyum üretimi ve hurdadan alüminyum üretimidir. Cevherden üretilene birincil 

alüminyum, hurdadan üretilene ikincil alüminyum da denir. Birincil alüminyum 

üretiminde, bütün dünya tarafından kullanılan 5 ana üretim aĢaması vardır (Url-1):   

 Boksit madeni iĢletmeciliği,  

 Boksit cevherinden alümina üretimi,  

 Alüminadan elektroliz yolu ile sıvı alüminyum üretimi,  

 Sıvı alüminyumun alaĢımlandırılarak dökülmesi,  

 Ekstrüzyon ve haddeleme iĢlemleriyle yarı ürün ve/veya uç ürün üretimi. 

3.2 Boksit 

Alüminyum metalinin üretimi Al2O3 üretimine bağlıdır. Al2O3 ise en ekonomik 

olarak boksit cevherinden elde edilmektedir; ancak alüminyum üretiminde en az % 

50 Al2O3 ve en fazla % 15 SiO2 içeren boksit cevherleri iĢlenmektedir (Özgün, 

2012). Birincil alüminyum üretiminde hammadde olarak kullanılan boksit, 



 

 

14 

 

mineralojik bileĢimlerine göre Gibsitik (Al2O3.3H2O.)[Al(OH)3], (Al2O3.H2O) 

[AlO(OH)] ve diasporitik (Al2O3.H2O.) [AlO(OH)] olmak üzere üç ana gruba ayrılır  

(Devlet Planlama TeĢkilatı, 2001). 

Ġçerdikleri demir minerallerine göre kahve, kırmızı, pembe, açık sarı, kirli sarı, bej, 

gri gibi bir çok renkte mevcutturlar (Akyıl ve diğ., 1983). Kimyasal bileĢimi Çizelge 

3.3’de verilen, Sertliği 1-3 mohs, yoğunluğu 2,5-3,5 gr/cm3 arasında olup, 

alüminyum oksit ve hidroksitlerin bir karıĢımı olan boksitin, tüketiminin % 85-90'ı 

alümina ve alüminyum üretimine yöneliktir. Bunun yanı sıra boksit, kimya ve 

refakter sanayiinde, çimento ve aĢındırıcı yapımında kullanılmaktadır (Aksu, 2001). 

Çizelge 3.3: Boksitin kimyasal bileĢimi 

Ġçeriği Miktarı, % 

Al2O3 38 – 65 

SiO2 0,5 – 12 

Fe2O3 3 – 30 

TiO2 0,5 – 8 

H2O 10 – 34 

Boksit mineralinin kalitesi bir takım kriterler ile tanımlanır ve bunlardan en çok 

kullanılanı Çizelge 3.4’te görüleceği gibi silis modülü (% Al2O3 / % SiO2) ile % 

Fe2O3 tenörüne göre sınıflandırmadır (Göral, 1999).  Üretim için boksitin silis 

modülünün 7’den büyük olması gerekir (Özgün, 2012). 

Çizelge 3.4:Boksitin silis modülü ile % Fe2O3tenörüne göre sınıflandırılması 

Silis Modulüne Göre Sınıflandırma 

% Al2O3 / % SiO2 = 20 

% Al2O3 / % SiO2 = 10-20 

% Al2O3 / % SiO2 = 4-10 

% Al2O3 / % SiO2 = 4 

Yüksek aluminalı cevher 

Aluminalı cevher 

Silisli cevher (endüstriyel cevher) 

Yüksek silisli cevher 

Fe2O3 tenörüne göre sınıflandırma 

% Fe2O3 = 25 

% Fe2O3 = 10 – 25 

% Fe2O3 = 10 

Çok demirli cevher 

Demirli cevher 

Az demirli cevher 
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3.3 Bayer Prosesi 

Dünya alümina üretiminin % 90 dan fazlası Bayer  prosesi ile gerçekleĢtirilmektedir. 

Bayer yönteminde boksit minerali önce yıkanarak kil ve benzeri kaba kirlerden 

arındırılır ve sonra ince boyutlara öğütülerek büyük tanklara alınır. Öğütülüp, ham 

pulp haline getirilmis boksitler, otoklavda 3,6 atm basınçla (138-140°C) buhar 

altında sudkostik (NaOH) çözeltisi ile reaksiyona sokulur. Böylelikle alümina 

(Al2O3) çözünerek, sodyum alüminat (Na AlO2) çözeltisi ve demir, silis, titanyum vb. 

gibi safsızlıkları içeren sıvı faza alınır. ÇözünürleĢtirme zamanı 40 – 50 dakikadır.  

KarıĢımın durulmasından sonra çözelti süzülerek, çökeltiden ayrılır Çözünmeyen 

bileĢenler ise tankın dibine çökerek, çok miktarda demir oksit içeren atıklar (kırmızı 

çamur) ayrılır.YıkanmıĢ çamur, özel baraja sevkedilip depolanarak, içerdiği 

sudkostiğin çevreyi kirletmesi önlenmektedir. BaĢka bir tanka gönderilen istenilen 

temizlikteki sodyum alüminat çözeltisi asılanarak tabanda alüminyum hidroksit 

(Hidrat) Al(OH)3 kristali halinde çöktürülür. Elde edilen hidrat, akıĢkan yataklı veya 

döner fırınlarda 1100-1200°C sıcaklıkta kimyasal bağlı suyu uçurmak amacıyla 

kalsine edilerek  alümina elde edilmektedir (TÜBĠTAK, t.y.) 

Saf alüminyum ise elektroliz metodu ile elde edilir.  Elektroliz hücresi anot karbon 

ile astarlanmıĢ bir çelik kaptan oluĢur.  Elektroliz esnasında katotta erimiĢ 

alüminyum üretilirken anotlar okside olarak CO2 açığa çıkarırlar.  Hücrenin kendisi 

katot görevi görür . Elektroliz iĢleminin baĢlangıcında anotlar kabın dibine kadar 

indirilir ve akım verilir. Bu sırada ortama azar azar kriyolit katılır ve katılan kriyolit 

eridikçe hem anotlar yavaĢ yavaĢ yukarı kaldırılır ve hem de kriyolit katılması 

sürdürülür.  

Elektroliz kabı bütünüyle erimiĢ kriyolit dolduktan sonra, % 5-8 oranında saf alümin 

katılarak elektrolize baĢlanır. Alümin elektrolizlendikçe, ortama katılarak, oranının 

sabit kalması sağlanır. Elektroliz sonucu oluĢan ve yoğunluğu kriyolitten büyük 

olduğu için elektroliz hücresinin dibinde toplanan erimiĢ alüminyum metali zaman 

zaman dipten tahliye edilir. Elektroliz sonucu ele geçen alüminyum genellikle % 

99,5 saflıktadır ve % 0,1-0,4 demir ile % 0,1-0,35 silisyum içerir (Özgün, 2012). 

Bayer prosesine ait akım Ģeması ġekil 3.1’de verilmiĢtir (Url-2). 
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ġekil 3.1: Bayer Prosesi 

3.4 Dünya’da Ve Türkiye’de Alüminyum  

Alüminyum talebi, nüfus, gelir düzeyi, ĢehirleĢme ve küresel ısınmanın  artması ile 

her geçen gün yükselmektedir. Dünya alüminyum ticaret hacmi 2010 yılı itibarı ile 

292,7 milyar dolara ulaĢmıĢtır. Bunun yaklaĢık %1,5’luk kısmını, 4,4 milyar dolarlık 

ticaret hacmi ile Türkiye oluĢturmakta ve aluminyum ihracatında dünya genelinde 

20. sırada yer almaktadır. Türkiye'nin alüminyum sanayisine yönelik boksit ithalatı 

yoktur. Ancak 1997 yılında 34 bin ton refrakter boksit ithalatı yapılmıĢtır (Demirci, 

t.y.) 

Günümüzde dünya boksit rezervleri 2010 yılı itibari ile yaklaĢık 38 milyar ton olarak 

bilinmektedir. Hemen hemen dünyanın birçok bölgesinde bulunan boksit cevherinin, 

yüzeye yakınlığı ve yoğunluğu açısından bakıldığında dünyada %87sine Çizelge 

3.5’teki yalnızca on ülke sahiptir (Demirci, t.y.). 
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Çizelge 3.5: 2010 Yılı boksit rezervleri açısından en zengin ülkeler 

Ülke Boksit Rezervi 

Dünya 

Rezervlerinden  

Aldığı Pay 

Gine 8,6 Milyar ton 23% 

Avustralya 7,9 Milyar ton 21% 

Vietnam 5,4 Milyar ton 14% 

Brezilya 2,5 Milyar ton 7% 

Jamaika 2,5 Milyar ton 7% 

Çin 2,3 Milyar ton 6% 

Hindistan 1,4 Milyar ton 4% 

Guyana 900 Milyon ton 2% 

Yunanistan 600 Milyon ton 2% 

Surinam 600 Milyon ton 2% 

Kazakistan 400 Milyon ton 1% 

Alüminyuma talep arttıkça paralel olarak boksit üretimi de artıĢ göstermektedir. 

Dünya boksit üretimi  yılda 214 milyon tona ulaĢmıĢtır. Çizelge 3.6’da son üç yıla ait 

dünya alüminyum tüketimleri, Çizelge 3.7’de de dünya alüminyum üretimleri 

verilmiĢtir ( Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü, 2011). 

Çizelge 3.6: Dünyada alüminyum tüketimi (bin ton) 

 
Avrupa 

Güney 

Amerika 
Çin Asya Diğer 

2011 7.459 5.143 19.429 9.076 3.857 

2012 7.112 5.336 20.900 9.746 3.969 

2013 7.218 5.532 23.235 10.111 4.176 
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Çizelge 3.7: Dünyada birincil alüminyum üretimi (bin ton) 

 

AFRĠKA ASYA 
KÖRFEZ 

BÖLGESĠ 
ÇĠN 

KUZEY 

AMERĠKA 

GÜNEY 

AMERĠKA 

BATI 

AVRUPA 

DOĞU 

AVRUPA 
OKYANUSYA 

2005 1.753 3.139 

 

7.806 5.382 2.391 4.352 4.194 2.252 

2006 1.864 3.493 

 

9.349 5.333 2.493 4.182 4.230 2.274 

2007 1.815 3.717 

 

12.588 5.642 2.558 4.305 4.460 2.315 

2008 1.715 3.923 

 

13.585 5.783 2.660 4.618 4.658 2.297 

2009 1.681 4.400 

 

13.684 4.759 2.508 3.722 4.117 2.211 

2010 1.742 2.500 2.724 17.331 4.689 2.305 3.800 4.253 2.277 

2011 1.805 2.533 3.483 19.586 4.969 2.185 4.027 4.319 2.306 

2012 1.639 2.536 3.662 22.154 4.851 2.052 3.605 4.323 2.186 

MTA verilerine göre Türkiye’de bilinen boksit rezervleri ise dünya rezervlerinin 

yaklaĢık 1,8’ini oluĢturarak 68.910.000 tondur . Ülkemizde alüminyum üretiminde 

biri kamu olmak üzere, değiĢik alanlarda faaliyet gösteren, çoğunluğu küçük ölçekli, 

toplam 400 civarında firma mevcuttur. birincil alüminyum üreten tek kuruluĢ, Eti 

Holding A.ġ.'ye bağlı Eti Alüminyum A.ġ. Genel Müdürlüğüdür.  

Özel sektör kuruluĢları sadece yarı ürün ve/veya uç ürün üreten  kuruluĢlardır. 

Bunlar, üretilen ve/veya ithal edilen, külçe, döküm ve iĢleme, form verme, 

haddeleme, çekme ve dövme iĢlemlerine tabi tutarak alüminyum mamul üretmekte, 

ayrıca hurda ve/veya külçeleri çeĢitli yöntemlerle alaĢımlandırarak uç ürünlere kadar 

iĢlemektedirler.  

Türkiye alüminyum üretim kapasiteleri yaklaĢık olarak yassı ürünlerde (levha,rulo) 

136.500 ton/yıl, iletkende 55 bin ton/yıl, dökümde ise 55 bin ton/yıl’dır. Ancak 

mevcut  üretim, bu kapasitelerin altında kalmaktadır. Çizelge 3.8’de Türkiye’nin 

alüminyum üretimleri ve Çizelge 3.9’da Türkiye’nin alüminyum tüketimleri 

verilmiĢtir (TÜBĠTAK, t.y.). 
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Çizelge 3.8: Türkiye’nin alüminyum üretimi 

Üretim 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Birincil Alüminyum 64.002 60.000 60.000 60.000 60.000 35.000 

Ġkincil Alüminyum 63.000 65.000 70.000 80.000 94.000 120.000 

Ekstrüzyon 170.000 190.000 215.000 235.000 265.000 230.000 

Yassı ürünler( levha-rulo) 117.057 130.820 125.314 146.281 140.584 135.230 

Folyo 30.298 33.061 35.059 39.504 43.173 50.721 

Ġletken 33.232 30.000 33.000 35.000 33.150 50.000 

Diğer 35.000 52.750 56.500 59.800 63.322 55.000 

Çizelge 3.9: Türkiye’nin alüminyum tüketimi 

Tüketim 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

BirincilAlüminyum 382.873 426.292 490.771 571.507 597.513 569.534 

ĠkincilAlüminyum 64.380 69.409 67.859 88.790 94.650 122.500 

Ekstrüzyon 108.576 106.560 112.597 118.565 143.433 114.077 

YassıÜrünler 106.459 122.329 122.194 138.998 133.793 105.323 

Folyo 30.567 33.200 34.521 41.250 38.898 32.807 

Ġletken 22.629 27.003 35.444 34.170 41.370 45.364 

Diğer 12.783 23.811 22.373 17.475 20.100 -799 

 

3.5  Kırmızı Çamurun Adsorban Malzeme Olarak Kullanımı 

Artan endüstriyel ve tarımsal faaliyetler, sularda bir çok toksik kirleticinin 

oluĢmasına sebep olmaktadır.Metal iyonları, boyalar, fenoller, tarımsal ilaçlar, 

deterjanlar ve aromatik ilaçlar bu kirleticilerin baĢında gelmektedir.  

Günümüzde su ve su arıtmada uygulanan bir çok yöntem mevcuttur. Bunlardan 

baĢlıcaları: koagülasyon, flotasyon, filtrasyon, iyon değiĢtirme, aerobik ve anaerobik 

arıtma, ileri oksidasyon iĢlemleri,  çözücü eldesi, adsorbsiyon , elektroliz, mikrobiyal 

indirgeme ve aktif çamurdur (Bhatnagar ve diğ., 2011). Adsorbsiyon yöntemi, 

bunların içerisinde çok yönlülüğü açısından en çok tercih edilen olup sulardan 

arseniğin giderilmesinde de yaygın halde kullanılmaktadır (Mohan ve Pittman, 

2007). 
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Endüstriyel faaliyetler sonucu oluĢan katı atıklar, üretimin en büyük problemlerinden 

biridir. Bunların bertarafı  için, bu katı atıkların su arıtmada düĢük maliyetli absorban 

olarak kullanmalarıiyi bir yöntem olabilmektedir. Böylelikle hem atık hacmi 

azaltılmıĢ olacak hem de su arıtma iĢleminin maliyeti düĢürülebilecektir.  

Boksitin iĢlendiği alümina üretimindeki atık madde olan kırmızı çamurun, her yıl 

yaklaĢık 90 milyon ton üretildiğini düĢünecek olursak (Rath ve diğ., 2013); kırmızı 

çamur, katı atık problemlerine iyi bir örnek olarak kabul edilebilir. Kırmızı çamurun 

adsorban malzeme olarak sulardan çeĢitli iyonların uzaklaĢtırılması ile ilgili 

çalıĢmalar oldukça yaygındır(Sahu ve diğ., 2010; Zhao ve diğ., 2012). Kırmızı 

çamur, adsorban özelliği sayesinde  sulardan metal iyonlarının,boyaların, fenollerin 

ve inorganik anyonların giderilmesinde kullanılmaktadır. Detayları ġekil 3.2’de 

verilmektedir. (Bhatnagar ve diğ., 2011). 

 

ġekil 3.2: Kırmızı çamurun adsorban olarak kullanıldığı yerler. 

 Kırmızı çamurun arseniğin uzaklaĢtırılmasında kullanımı ile ilgili pek çok çalıĢma 

mevcut olup As(III) için pH 7,6-9,0 aralığında ve As (V) için pH 5,5-6,0 aralığında 

iyi sonuçlar elde edilmiĢtir (White ve diğ., 1951-1957; Altundoğan ve diğ., 2000).  

Bir baĢka çalıĢmada kırmızı çamura 200,400, 600 ve 800 °C’de 2 saat kadar ısıl 

iĢlem uygulanmıĢ ve ayrıca 1 litre 0.25–2.00 M HCl çözeltisi ile kırmızı çamur  2 

saat kadar karıĢtırılarak iki ayrı aktivasyonu iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Buradan 
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çıkan sonuca göre 1M’a kadar asit aktivasyonu ile  arsenik giderme veriminde artıĢ 

gözlenmiĢtir (Altundoğan ve diğ., 2002). 

Bunun yanı sıra tuzlu suyla nötralize edilen kırmızı çamur ile sulardan inorganik 

arseniğin giderilmesi üzerine çalıĢmalar da mevcuttur. Bu iĢlemde asit ve ısıl 

aktivasyon bir arada kullanılmıĢtır. Çökelme için amonyum takviyesi kullanılarak 

HCl asit ile aktive edilen kırmızı çamur, filtrelenip saf su ile yıkandıktan sonra 

500°C'de 2 saatikinci kez aktive edilmiĢtir. pH 4,5 değerinde aktive edilmiĢ kırmızı 

çamur ile arsenik gideriminde %100’e yakın verim elde edilmiĢtir (Genç Fuhrman ve 

diğ.,2004). 

Kırmızı çamurun pelet halinde adsorban olarak kullanılması üzerine birçok çalıĢma 

mevcuttur.  Örneğin, kırmızı çamurun, kurĢun, bakır ve kadmiyum üzerindeki 

adsorbsiyon etkisini araĢtırmak için, ağırlıkça % 58,7 kırmızı çamur, %25,2 kaolin, 

%11,7 sodyum silikat çözeltisi, %2,9 uçucu kül ve %1,5 magnezyum klorür ile elde 

edilen kırmızı çamur peletleri hazırlanmıĢtır. YaklaĢık 3-4mm çapında olan bu 

peletler, önce 600 °C’de 2 saat ısıl iĢleme tabi tutularak aktive edilmiĢ ve 75 ml, 20 

ppm’lik kurĢun, bakır ve kadmiyum çözeltilerine 0,3’er gram ilave edilerek 24 saat 

karıĢtırma iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmanın neticesinde kırmızı çamur 

peletlerinin adsorbsiyon verimleri %95’e kadar çıkmıĢ ve en iyi netice kurĢun 

çözeltisi ile elde edilmiĢtir (Han ve diğ., 2002; Tor ve diğ., 2009). 

Bir baĢka çalıĢmada, ağırlıkça %5’er bentonit ve niĢasta ilavesiyle 1.5 mm çapında 

kırmızı çamur peletleri oluĢturulmuĢ ve bunun sulardaki fosfatın giderilmesi 

üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır (Zhao ve diğ.,2010).  Ayrıca kadmiyumun 

uzaklaĢtırılmasında, 15 gr. kırmızı çamur, 2 gr. uçucu kül, 1 gr. sodyum karbonat, 0,8 

gr. sönmemiĢ kireç, 1,2 gr sodyum silikat ve biraz da kaynar su ilavesi ile 

hazırlanmıĢ olan kırmızı çamur peletleri kullanılmıĢ, bu peletlerin, önce 2 saat 

süreyle 400 °C’de kavrulup, ardından yarım saat 900 °C’de kalsine edilerek 

adsorbsiyon üzerindeki etkileri araĢtırılmıĢtır (Zhu ve diğ.,2007). 

Ayrıca ĠTÜ Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünde daha önce yapılan tezlerde 

(Yenial, 2012; Emiroğlu 2013) demir oksitli ve demir sülfürlü minerallerin arseniğin 

giderilmesinde oldukça iyi çalıĢan adsorbanlar olduğu ortaya konulmuĢtur. 
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4. DENEYSEL ÇALIġMALAR  

Tez süresince yapılan deneysel çalıĢmalar, adsorban olarak kullandığımız kırmızı 

çamur ile As(V)’i uzaklaĢtırmak için optimum pH’yı, katı miktarını, adsorblanma 

süresini tayin edip arsenik uzaklaĢtırma verimini arttırmak üzerinedir. Deney 

süresince karĢılaĢtırma  açısından değiĢken konsantrasyonlu sentetik arsenikli suyun 

yanı sıra Eti Maden Emet Bor tesislerinden alınan gerçek arsenikli atık su ile de  

yürütülmüĢtür. Ayrıca literatürden yararlanılarak bir diğer adsorban olan piritin 

kırmızı çamur ile birlikte kullanımı da incelenmiĢtir. Bu çalıĢmada ayrıca kırmızı 

çamurun ısıl iĢlem ve asit aktivasyonu ile arsenik giderme verimi üzerindeki etkisi 

araĢtırılmıĢtır. 

4.1  Deneylerde Kullanılan Katılar Ve Çözeltiler 

4.1.1 Kırmızı çamur atığı 

Bu çalıĢma süresince kullanılan kırmızı çamur, Eti Alüminyum’un SeydiĢehir 

Tesisi’ne ait kırmızı çamur barajından temin edilmiĢtir. Kurulduğu günden bu yana 

iki adet kırmızı atık barajından yalnızca ilki kullanılmaktadır. Tesisten alınan 

bilgilere göre kırmızı çamur atık baraj kapasiteleri aĢağıdaki Çizelge 4.1’deki gibidir. 

Çizelge 4.1: SeydiĢehir alüminyum tesisine ait kırmızı çamur baraj kapasiteleri. 

Baraj Adı Göl Hacmi, 

m³ 

Maksimum 

Göl Alanı, m² 

Havza Alanı, 

m² 

1.Kırmızı Çamur Barajı 9.000.000 870.000 1.075.000 

2.Kırmızı Çamur Barajı 11.400.000 600.000 312.000 

SeydiĢehir Alüminyum Tesisleri, 1973’de alümina, 1974’de Alüminyum üretimine 

baĢlamıĢ entegre bir tesistir. 30 km uzaklığındaki Boksit yataklarında 37 milyon ton 

bilinen maden rezervi mevcuttur ve  ġekil 4.1’den de anlaĢılacağı gibi bayer prosesi 
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ile yılda  %10 nemli ve 7,5 (Al/Si) modüllü 460.000 ton boksiti iĢleyip, yaklaĢık 

200.000 ton alümina üretilecek Ģekilde tasarlanmıĢtır (Özgün, 2012; TÜBĠTAK, t.y.). 

 

ġekil 4.1: SeydiĢehir alüminyum tesisinin 1995-1998 yılları arası üretimi. 

Eti Alüminyum  SeydiĢehir Kırmızı çamur barajından temin edilen kırmızı çamurun 

yüzey alanı 14,582 m2/gr olarak N2-BET yöntemi ile ölçülmüĢ ved80-d50tane 

boyutunun 38 mikron altında olduğu Malvern,2000 cihazı ile hesaplanmıĢtır. Boyut 

analizi ġekil 4.2’de verilmiĢtir. 

 

ġekil 4.2: Kırmızı çamur boyut analizi. 
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Pülp halinde Ph’sı yaklaĢık 10 civarında olan kırmızı çamurun, kimyasal analiz 

sonuçları ise Çizelge 4.2’de verilmiĢtir. Bu analiz sonuçlarından görüleceği üzere 

kırmızı çamurun %18,84’ü Al2O3 ve % 34,78’i Fe2O3 içerdiği görülmektedir. 

Çizelge 4.2: Kırmızı çamurun kimyasal analizi 

Kimyasal BileĢim Miktar,% 

Na2O 10,46 

MgO 0,51 

Al2O3 18,84 

SiO2 13,72 

P2O5 0,06 

SO3 0,06 

K2O 0,41 

CaO 2,89 

TiO2 4,85 

V2O3 0,08 

Cr2O3 0,16 

MnO 0,03 

Fe2O3 34,78 

Kızdırma kaybı 13,15 

 

4.1.2  Pirit 

Bu çalıĢmada, kırmızın çamurun yanı sıra kırmızı çamurun pirit ile kullanımının da 

adsorbsiyon etkisi araĢtırılmıĢtır. Kullanılan pirit numunesi, Siirt Madenköy Bakır 

Tesisi’ne ait flotasyon artığıdır. 

Tane boyutu, bilezikli değirmen ile d80-d50 tane boyutunun 38 mikron altına 

indirilmiĢ olup, yüzey alanı 4,036 m2/gr’dır. Kimyasal analizi Çizelge 4.3’ de ve 

tane boyutu dağılımı ġekil 4.3’te verilmiĢtir. Atık numunesi piritin yanı sıra silikat 

gang minerallerinden oluĢmaktadır. 
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Çizelge 4.3: Piritin kimyasal analizi 

Ġçerik Miktar, % 

S 35,71 

Fe 35,52 

Al2O3 5,08 

CaO 0,87 

MgO 0,27 

SiO2 17,3 

C 1,56 

Cu 0,24 

Zn 0,35 

Diğer 3,10 

 

 

Boyut, µm 

ġekil 4.3:Atık piritin tane boyutu analizi 

4.1.3 Arsenik çözeltisi 

Arsenik uzaklaĢtırma deneylerinde, sentetik arsenik çözeltisi olarak Merck 

firmalarından elde edilen 1000 ppm’lik standart arsenik çözeltisi ve Eti Maden’e ait 

Emet Bor ĠĢletmeleri’nin atık su barajından elde ettiğimiz arsenikli su kullanılmıĢtır. 
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Dünya bor rezervlerinin %72’sine sahip olan ve Türkiye’nin bor mineralleri 

rezervinin önemli bir bölümünü oluĢturan Kütahya-Emet yatağı, 1956 yılında 

bulunmuĢ ve bölgedeki bor sahaları, M.T.A. tarafından 1958 yılında Etibank’a 

devredilmiĢtir. Eti Maden iĢletmelerine ait bor rezervleri Çizelge 4.4’te, üretim 

grafiği ise ġekil 4.4’te verilmiĢtir (Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü, 2011; 

Url-3) 

Çizelge 4.4:  Eti Maden rezerv miktarları 

Cevher Miktar, ton 

Emet (Kolemanit) 1.676.958.608 

Kırka ) Tinkal 733.829.226 

Bigadiç (Kolemanit-Üleksit) 616.470.710 

Kestelek (Kolemanit) 5.623.063 

TOPLAM 3.032.861.607 

 

 

ġekil 4.4: Eti Maden 2000-20012 yılları arası tüvenan, konsantre ve rafine bor üretimi 

Yerkabuğunda çok az, ama belli yerlerde yığılmıĢ halde bulunan bor minerali, çoğu 

zaman arsenikle aynı ortamlarda bulunur. Kütahya ili Emet – Hisarcık yöresi 

kolemanit ocaklarından çıkan sarı-turuncu renkli arsenikli kolemanitin arsenik içeriği 

% 0,05’tir (Aydın, 2003). Kolemanitin içinde bulunması muhtemel en önemli 

safsızlıklardan biri olan arsenik, daha çok orpiment (As2O3) ve realgar (As2O2) 

Ģeklinde bulunmaktadır (Çakaloz, 1971 ve 1973). Arsenikli kolemanit cevherinden 
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boraks üretildiği zaman cevherdeki arseniğin % 54,9 unun süzüntüde ve % 44,8 inin 

de çamurda kaldığı, buna karĢılık sadece % 0,22 sinin ürün boraksa geçtiği 

saptanmıĢtır (Aydın, 2003).  Deneylerde tesisten iki ayrı arsenikli atık numunesi 

alınmıĢ ve bunların kimyasal analizleri sırasıyla Çizelge 4.5 ve 4.6’de verilmiĢtir. 

Çizelge 4.5:Birinci arsenikli atık su numunesinin kimyasal analiz sonuçları 

Ġçerik Miktar, ppm 

Sülfat 511,5900 

Boron 289,1000 

Nitrat 51,8000 

Arsenik 38,5000 

Klor 27,5400 

Flor 7,8600 

Alüminyum 0,1637 

Demir 0,0484 

 

 

Çizelge 4.6:Ġkinciarsenikli atık su numunesinin kimyasal analiz sonuçları 

Ġçerik Miktarı, ppm 

Bor 334,0000 

Arsenik 81,6600 

Kalsiyum 375,7000 

Alüminyum 0,4808 

Kadmiyum 0,0003 

Kobalt 0,0028 

Krom 0,0232 

Bakır  0,0096 

Demir 0,1904 

Mangan 0,0193 

Nikel 0,5621 

Fosfor 0,0537 

KurĢun 0,0150 

Vanadyum 0,0171 

Çinko 0,0051 

Flor 13,0000 

Klor 653,0000 

Nitrat 5,0000 

Sülfat 550,0000 
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4.2 Deney Yöntemi 

 Deneylerin tümünde deiyonize su kullanılmıĢtır ve tüm malzemeler kullanım öncesi 

saf su ile temizlenmiĢtir.Tane boyut dağılımları EczacıbaĢı ESAN Ģirketinde Malvern 

cihazı kullanılarak yaptırılmıĢtır. Yüzey alanı ölçümleri ise BET cihazı kullanılarak 

yapılmıĢtır. 

Standart yöntemimizde kırmızı çamur ilave edilen 100 ml’lik arsenikli çözeltiler elde 

edilmiĢ ve belirli sürelerde ġekil 4.5’te görülen  manyetik karıĢtırıcı ile 

karıĢtırıldıktan sonra, ġekil 4.6’teki gibi  0,20 μm açıklıklı Sartorius Stedim marka 

disk filtrelerden geçirilerek analize hazır hale getirilmiĢtir. Deneylerde, istenilen pH 

değerlerine ulaĢmak amacıyla, litrede 1 gr kırmızı çamur için 0,1M HCl asitten 

yaklaĢık 0,15ml ve %1’lik NaOH’den yaklaĢık 0,2 ml ilave edilmiĢtir. 

Bunun yanı sıra ilerleyen bölümlerde okuyacağınız diğer bir yöntem olan kolon 

sisteminde, arseniği uzaklaĢtırmak için niĢasta ve su ilavesi ile farklı boyutlarda 

kırmızı çamur peletleri hazırlanmıĢ ve optimum sıcaklıkta ısıl iĢlem uygulanarak 

aktive edilmiĢtir. Kolon sisteminde arsenikli su ile teması sağlanan peletlerin, 

adsorbsiyon üzerine etkisini araĢtırmak için belirli periyotlarla kolon sisteminin 

altından numune alınmıĢ ve analize hazır hale getirilmiĢtir. 

 

 

ġekil 4.5: Manyetik karıĢtırıcı 
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ġekil 4.6: Disk filtre 

4.3 Arsenik Analiz Yöntemi 

Analiz için toplam hacmi 100ml olacak Ģekilde Çizelge 4.7’de belirtilen içerik ve 

miktarlarda bir karıĢım hazırlanır (Funning ve diğ.,1982). KarıĢımın rengi açık sarı 

ve kullanım miktarı toplam hacmin %16’sı kadar olmalıdır. Bu çalıĢmada arsenik 

içeriğine göre 100ml, 50 ml, veya 25 ml’lik jojelere belirli bir miktar analizi 

yapılacak çözeltiden konularak, jojenin toplam hacmine göre analiz karıĢımından 

eklenip, üzeri saf su ile tamamlanmıĢtır. DeğiĢik hacimlerde numuneler 

hazırlamamızın sebebi, artan arsenik miktarına göre doğru okuma yapabilmek için 

seyreltebilmektir; çünkü kullanılan analiz yöntemine göre yalnızca 0.01 ppm ile 4 

ppm arasında sağlıklı sonuçlar alınabilmektedir.  

Çizelge 4.7: Arsenik analizi için gerekli karıĢımın içeriği 

Kimyasal BileĢik Ġçerik Miktar, ml 

Sülfirik asit 2,5 M 50 ml 

Potasyum antimoni tartarat % 0,45 5 ml 

Amonyum molibdat % 5 15 ml 

Askorbik asit % 2,5 30 ml 

Analizi yapılacak çözeltinin içerisinde arsenik kalmıĢ ise hazırlanan numunenin rengi 

maviye döner ve arsenik deriĢimi arttıkça ġekil 4.7’de görüleceği gibi mavinin tonu 

koyulaĢmaktadır. 
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ġekil 4.7: Artan arsenik içeriğine göre analiz numunelerinin renk tepkisi. 

Ölçüme hazır hale gelmiĢ numunlerin absorbansı, tepkimenin sonlanması için yarım 

saat bekletildikten sonra Schimadzu UV 1208 marka (ġekil 4.8) UV 

Spektrofotometre cihazında 880 nm dalga boyunda okunur.  

 

 

ġekil 4.8: Schimadzu UV 1208 cihazı. 
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4.4 Hesaplama Yöntemi 

Çizelge 4.8’de verildiği üzere belirli konsantrasyonlarda As (V) içeren çözeltilerin 

UV cihazında absorbansları okunur. Bu değerler ile daha sonraki absorbans 

ölçümlerinde kılavuz olması için ġekil 4.9’daki eğri elde edilir. Bu eğriden 

oluĢturulan denklem ile çözeltide kalan arsenik konsantrasyonu hesaplanır. 

Çizelge 4.8: Arsenik konsantrasyonları ve absorbans değerleri 

Arsenik 

Konsantrasyonu, ppm  
Absorbans 

0 0,000 

0,1 0,021 

0,2 0,042 

0,5 0,133 

1 0,259 

2 0,552 

4 1,238 

 

 

ġekil 4.9: Absorbans eğrisi 
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Arsenik giderme verimini Y ile tanımlayacak olursak; Ci,baĢlangıç arsenik 

konsantrasyonunu ve Cf ise çözeltide kalan arsenik konsantrasyonunu ifade edecek 

Ģekilde kabul edilirse, arsenik giderme veriminin hesabı aĢağıdaki gibidir: 

%Y =
Ci − Cf

Ci
× 100 

4.5 Adsorbsiyon Deney Sonuçları 

Kırmızı çamurun adsorbsiyon özellikleri, suni çözeltiler laboratuvar ortamında 

karıĢtırılarak ve kolon sisteminden geçirilerek test edilmiĢtir. Ayrıca gerçek su 

numunesi ile de deneyler yapılmıĢtır. Bu deneylerden elde edilen sonuçlar bir sonraki 

bölümlerde verilmektedir. 

4.5.1  pH etkisinin incelendiği deneyler 

Arseniğin kırmızı çamur üzerine adsorbsiyonu için öncelikle pH’ya bağlı deneyler 

yapılmıĢtır. Bunun için 10 ppm arsenik suni olarak hazırlanmıĢ çözeltilerde farklı pH 

değerlerinde, 0,5gr/lt kırmızı çamur ile yarım saat manyetik karıĢtırıcı ile 

karıĢtırılarak adsorbsiyon deneyleri yapılmıĢtır. Daha sonra absorbans değerleri  

okunmuĢ ve Çizelge 4.9’daki veriler hesaplanmıĢtır. Çizelge 4.9 ve ġekil 4.10’da 

görüldüğü gibi pH 5-7 arası arsenik giderme verimlerinin yüksek olduğu 

görülmektedir. En iyi sonuçlar pH 5-5,5 arasında elde edilmektedir. 

Çizelge 4.9: pH değiĢiminin arsenik giderimine etkisi 

pH 
BaĢlangıç As 

Konsantrasyonu, ppm 

ÇözeltideKalan As 

Konsantrasyonu, ppm 
As GidermeVerimi, % 

2,50 10 6,419 35,8 

3,00 10 5,757 42,4 

4,00 10 5,313 46,9 

4,52 10 4,009 59,9 

5,11 10 0,041 99,6 

5,49 10 0,039 99,6 

6,02 10 0,082 99,2 

7,03 10 0,234 97,7 

8,01 10 2,614 73,91 

9,00 10 4,482 55,2 

10,02 10 7,904 21,0 

11,02 10 9,475 5,2 
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Literatürdeki bir çalıĢmada As (V) uzaklaĢtırma etkinliğinin pH < 4 ve pH > 8’den 

sonra düĢtüğü gözlenmektedir. pH 4 ve pH 7 arasında ise arsenik uzaklaĢtırma 

etkinliği % 95’lere ulaĢmaktadır (Li ve diğ., 2010). Bu pH aralığında özellikle 

kırmızı çamurun yapısında bulunan demir iyonlarının etkili olduğu söylenmektedir. 

Demir ve alüminyum tuzları arseniğin uzaklaĢtırılmasında baĢarılı olarak 

kullanılmaktadır (Rodrigo ve diğ., 2011; Aydoğan, 2009; Giles ve diğ., 2011). 

 

 

ġekil 4.10: pH değiĢiminin arsenik giderimine etkisi. 

Bu çalıĢmalarda demir (III) hidroksitlerin ve alüminyum hidroksitlerin arsenik 

uzaklaĢtırmada etkin yapılar olduğu söylenmektedir. Demir hidroksitlerin ve 

alüminyum hidroksitlerin pH 5 ve pH 7,5 arasındaki bileĢikleri arseniğin 

uzaklaĢtırılmasında oldukça etkindir. 

Bu çalıĢmada da pH 5-5,5’ta kırmızı çamurun yapısında bolca bulunan demir ve 

alüminyum iyonlarının hidroksitlerinin oluĢması ve arsenik ile reaksiyona girmesi 

sonucu en iyi sonuçların bu pH değerlerinde elde edildiği anlaĢılmaktadır. Bu pH 

aralığında H2AsO4
−

 ve HAsO4
−2

bileĢikleri bulunmaktadır. Böylece demir 

iyonlarının bulunduğu ortamda aĢağıdaki reaksiyonun meydana gelmesi 

muhtemeldir: 

FeOOH + 3H2AsO4
− + 3H+ = Fe (H2AsO4)3 + 2H2O  (4.1) 
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4.5.2 Kırmızı çamur miktarının ve karıĢtırma süresinin incelendiği deneyler 

En yüksek verimi aldığımız pH 5,5’ta , kırmızı çamurun ve karıĢtırma süresinin 

etkisini anlamak için yine 10ppm arsenik kullanılarak 5, 10, 15, 30, 60 ve 120 dakika 

olmak üzere farklı sürelerde karıĢtırma yapılarak, 0,5, 1 ve 2gr/lt miktarlarda kırmızı 

çamur ile arsenik adsorbsiyonu araĢtırılmıĢtır. Elde edilen veriler, sırasıyla 0,5 gr/lt 

kırmızı çamur için Çizelge 4.10 ve ġekil 4.11’de, 1gr/lt kırmızı çamur için Çizelge 

4.11 ve ġekil 4.12’da, 2gr/lt kırmızı çamur için Çizelge 4.12 ve ġekil 4.13’de 

verilmektedir.  

Çizelge 4.10: 0,5gr/lt kırmızı çamurun farklı karıĢtırma sürelerinde arsenik giderimine etkisi 

 

 

 

ġekil 4.11:0,5gr/lt kırmızı çamurun farklı karıĢtırma sürelerinde arsenik giderimine etkisi 
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BaĢlangıç As 
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ppm 

ÇözeltideKalan As 

Konsantrasyonu, ppm 

As 

GidermeVerimi, % 

120 10 0,007 99,93 

60 10 0,010 99,90 

30 10 0,021 99,79 

15 10 0,074 99,26 

10 10 0,068 99,32 

5 10 0,016 99,84 
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Çizelge 4.11:1 gr/lt kırmızı çamurun farklı karıĢtırma sürelerinde arsenik giderimine etkisi 

 

 

 

ġekil 4.12: 1 gr/lt kırmızı çamurun farklı karıĢtırma sürelerinde arsenik giderimine etkisi 

 

Çizelge 4.12: 2 gr/lt kırmızı çamurun farklı karıĢtırma sürelerinde arsenik giderimine etkisi 
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BaĢlangıç As 
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ppm 

ÇözeltideKalan As 

Konsantrasyonu, ppm 

As 

GidermeVerimi, % 

120 10 0,067 99,33 

60 10 0,016 99,84 

30 10 0,018 99,82 

15 10 0,023 99,77 

10 10 0,018 99,82 

5 10 0,074 99,26 

KarıĢtırma 

Süresi, dak. 

BaĢlangıç As 

Konsantrasyonu, 

ppm 

ÇözeltideKalan As 

Konsantrasyonu, ppm 

As 

GidermeVerimi, % 

120 10 0,014 99,86 

60 10 0,009 99,91 

30 10 0,003 99,97 

15 10 0,001 99,99 

10 10 0,031 99,69 

5 10 0,008 99,92 
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ġekil 4.13:2 gr/lt kırmızı çamurun farklı karıĢtırma sürelerinde arsenik giderimine etkisi 

Bu deneylerin neticesinde görülmüĢtür ki 10 ppm arseniğin uzaklaĢtırılması için, 0,5 

gr/ lt kırmızı çamur ile 5 dakika karıĢtırma süresi dahi yeterli olmaktadır. Arsenik 

giderme verimleri %99’lara ulaĢmakta, çözeltilerdeki Arsenik içeriği %0,01ppm’lere 

düĢmektedir. Arseniğin çok kısa sürede bile kırmızı çamur üzerinde adsorbe olduğu 

anlaĢılmaktadır. Ayrıca az miktardaki kırmızı çamurda 10 ppm arseniğin 

adsorblanması için yeterli olmaktadır. 

4.5.3 Arsenik baĢlangıç konsantrasyonunun etkisinin incelendiği deneyler 

Önceki çalıĢmalardan anlaĢıldığı üzere kırmızı çamurun optimum pH’daki etkinliği 

oldukça fazladır. Öyle ki, 10 ppm arsenik için kırmızı çamur miktarının, ve 

karıĢtırma süresinin arsenik giderimine etkisi eser ölçektedir. Bu sebeple arsenik 

konsantrasyonlarının arsenik giderimine etkisi incelenmiĢ  ve  karĢılaĢtırma 

yapabilmek adına 10, 20, 40, 80, 100 ve 200 arsenik konsantrasyonları ile pH 5,5’ta, 

1gr/lt kırmızı çamur ve yarım saatlik karıĢtırma süresi ile çalıĢmıĢtır.  

Çizelge 4.13: Arsenik konsantrasyonunun arsenik giderme verimine etkisi 
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10 0,018 99,8 

20 0,060 99,7 

40 0,149 99,6 

80 12,057 84,9 

100 15,607 84,4 

200 69,893 65,0 



 

 

38 

 

 

ġekil 4.14: Arsenik konsantrasyonunun arsenik giderme verimine etkisi 

Elde edilen veriler Çizelge 4.13 ve ġekil 4.14’de verilmektedir. Elde edilen sonuçlara 

göre; 40 ppm’den sonra arsenik giderimi azalmaya baĢlamıĢ ve 100 ppm’den sonra 

verimin bir hayli düĢtüğü gözlemlenmiĢtir. Buradan da arsenik baĢlangıç 

konsantrasyonu arttıkça kullanılan kırmızı çamurun yetmediği anlaĢılmaktadır. 

4.5.4  Gerçek atık su numunesi ile yapılan deneyler 

Bu deneylerde Eti Maden Emet Bor tesislerinden iki farklı zamanda alınan gerçek 

atık su numuneleri kullanılmıĢtır. Buna göre birinci atık su numunesi ve ikinci atık su 

numunesi olmak üzere iki farklı numune ile yapılan deneylerin sonuçları aĢağıdaki 

bölümlerde verilmiĢtir. 

4.5.4.1 pH değerinin birinci atık su numunesi üzerindeki etkisi 

Arsenik konsantrasyonu 38,5 olan Eti Maden Emet Bor tesisine ait birinci atık su 

numunesinden arsenik uzaklaĢtırmak için önceki deneylerde elde edilen sonuçlar 

dikkate alınarak pH 5, 5,5 ve 6 değerlerinde deneyler yapılmıĢtır. Atık sudaki arsenik 

konsantrasyonu fazla olduğu için 1 gr/lt kırmızı çamur ile yarım saat karıĢtırılarak 

yapılan deneylerin sonuçları Çizelge 4.14 ve ġekil 4,15’te verilmektedir.  
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Çizelge 4.14: pH değiĢiminin birinci atık su numunesi üzerindeki etkisi. 

 

 

 

ġekil 4.15:pH değiĢiminin birinci atık su numunesi üzerindeki etkisi. 

 

Bu verilere göre Eti Maden’e ait Emet Bor tesisinin arsenikli suyu için ideal pH 

değeri 5 olarak bulunmuĢtur. Bu pH değerinde arsenik giderme verimi % 93,87 iken 

arsenik içeriği 10ppm’den  1,32 ppm’e kadar düĢürülebilmektedir. 

4.5.4.2 Kırmızı çamur miktarının doğal ph değerinde birinci atık su numunesi 

üzerindeki etkisi 

Kırmızı çamur miktarının doğal pH değerindeki arsenik adsorbsiyonuna etkisini 

görmek amacıyla, birinci atık su numunemiz ile 1, 2, ve 4 gr/ lt katı ile çalıĢılmıĢtır. 

Yalnızca kırmızı çamur ve pH değeri yaklaĢık 9 olan Eti Maden Emet Bor tesisine ait 

birinci arsenikli su numunesi ile gerçekleĢtirilen deneylerin sonuçları Çizelge 4.15 ve 

ġekil 4.16’te verilmiĢtir.  
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As GidermeVerimi, % 

5,0 38,5 1,328 93,9 

5,5 38,5 7,847 67,8 

6,0 38,5 9,317 67,2 
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Çizelge 4.15: Kırmızı çamur miktarının doğal ph’da birinci atık su üzerindeki etkisi 

 

 

 

ġekil 4.16:Kırmızı çamur miktarının doğal ph’da birinci atık su üzerindeki etkisi 

Bu durumda, 1 gram ve 2 gram kırmızı çamurun neredeyse etkisiz olduğu, hatta 4 

gramın dahi yetersiz olduğu gözlenmiĢtir. Buradan çıkabilecek sonuç yine bize 

arsenik uzaklaĢtırmada pH değerinin önemli bir etken olduğu anlaĢılmaktadır. 

Litrede 1 gr kırmızı çamurla çok iyi sonuçlar alınırken  pH 9’da litrede 4gr kırmızı 

çamur bile yeterli olamamaktadır. 
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2 38,5 30,95 19,61 

4 38,5 12,50 67,58 
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4.5.4.3 Kırmızı çamur miktarının ph 5 değerinde ikinci atık su numunesi 

üzerindeki etkisi 

Kırmızı çamur miktarının optimum pH değerindeki arsenik adsorbsiyonuna etkisini 

görmek amacıyla, konsantrasyonu 81,66 ppm olan ikinci  atık su numunemiz ile 1, 2, 

ve 4 gr/ lt katı kullanılarak çalıĢılmıĢtır. Doğal pH değeri 8,35 olan ikinci atık 

numunemizin pH 5 değerindeki giderilme verimleri Çizelge 4.16 ve ġekil 4.17’de 

gösterilmiĢtir.  

Çizelge 4.16: Kırmızı çamur miktarının ph 5’te ikinci atık su üzerindeki etkisi 

 

 

 

ġekil 4.17: Kırmızı çamur miktarının ph 5’te ikinci atık su üzerindeki etkisi 

Bu deneylerin neticesinde pH 5 değerinde çalıĢıldığında 4gr/lt kırmızı çamur 

kullanıldığında arseniğin tamamının uzaklaĢtığı ve atık sulardaki müsaade edilen 0,5 

ppm arsenik konsantrasyonunun da altına düĢülebildiği görülmüĢtür. 
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2 81,66 16,53 79,59 

4 81,66 0,08 99,9 
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4.5.5 Kırmızı çamur  ve pirit karıĢımlarının etkisinin incelendiği deneyler 

Daha önceki çalıĢmalardan piritin pH 5,5 ile pH 6 aralığında arsenik adsorbsiyonu 

üzerinde etkisi bilinmektedir. (Emiroğlu, 2012; Bulut ve diğ., 2013; Yenial, 2012). 

Piritin kırmızı çamur ile birlikte kullanımının pH 5,5 değerinde 10, 20 ve 40 ppm 

arsenik konsantrasyonlarında suni çözeltiler üzerinde etkinliği araĢtırılmıĢtır. Kırmızı 

çamur .ve pirit numuneleri farklı miktarlarda kullanılarak Çizelge 4.17 – Çizelge 

4.21 ve ġekil 4.18’teki veriler elde edilmiĢtir.  

Çizelge 4.17: 1 gr/lt kırmızı çamurun farklı baĢlangıç arsenik konsantrasyonlarındaki etkisi 

Çizelge 4.18:0,75 gr/lt kırmızı çamurun 0,25 gr/lt pirit ile kullanımının farklı 

baĢlangıç arsenik konsantrasyonlarındaki etkisi 

Çizelge 4.19:0,5 gr/lt kırmızı çamurun 0,5 gr/lt pirit ile kullanımının farklı 

baĢlangıç arsenik konsantrasyonlarındaki etkisi 

 

 

BaĢlangıç As 

Konsantrasyonu, ppm 

ÇözeltideKalan As 

Konsantrasyonu, ppm 
As GidermeVerimi, % 

10 0,018 99,8 

20 0,060 99,7 

40 0,149 99,6 

BaĢlangıç As 

Konsantrasyonu, ppm 

ÇözeltideKalan As 

Konsantrasyonu, ppm 
As GidermeVerimi, % 

10 0,016 99,8 

20 0,098 99,5 

40 0,710 98,2 

BaĢlangıç As 

Konsantrasyonu, ppm 

ÇözeltideKalan As 

Konsantrasyonu, ppm 
As GidermeVerimi, % 

10 0,074 99,3 

20 0,197 99,0 

40 0,967 97,6 
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Çizelge 4.20:0,25 gr/lt kırmızı çamurun 0,75 gr/lt pirit ile kullanımının farklı 

baĢlangıç arsenik konsantrasyonlarındaki etkisi 

Çizelge 4.21:1 gr/lt piritin farklı baĢlangıç arsenik konsantrasyonlarındaki etkisi 

 

 

 

ġekil 4.18: Pirit ve kırmızın çamurun birlikte kullanımının arsenik giderimine etkisi  

(RM = Kırmızı Çamur) 
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BaĢlangıç As Konsantrasyonu, ppm 

1gr/lt RM 0,75gr/lt RM + 0,25gr/lt Pirit

0,5gr/lt RM + 0,5gr/lt Pirit 0,25gr/lt RM + 0,75gr/lt Pirit

1gr/lt Pirit

BaĢlangıç As 

Konsantrasyonu, ppm 

ÇözeltideKalan As 

Konsantrasyonu, ppm 
As GidermeVerimi, % 

10 0,081 99,2 

20 0,675 96,6 

40 5,228 86,9 

BaĢlangıç As 

Konsantrasyonu, ppm 

ÇözeltideKalan As 

Konsantrasyonu, ppm 
As GidermeVerimi, % 

10 0,487 95,1 

20 8,736 56,3 

40 17,603 56,0 
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Bu verilere dayanarak iyi bir adsorban olan piritin kırmızı çamur ile birlikte 

kullanımı, az da olsa verimi düĢürmüĢ ve kırmızı çamurun daha etkin bir adsorban 

olduğunu göstermiĢtir. KarıĢımdaki pirit içeriğinin artmasına bağlı olarak özellikle 

yüksek arsenik konsantrasyonlarında arsenik giderme verimlerinin düĢtüğü 

gözlenmiĢtir. 

4.5.6 AktifleĢtirilmiĢ kırmızı çamur ile arsenik uzaklaĢtırma deneyleri 

DüĢük konsantrasyonlarda verimi çok iyi olan kırmızı çamurun, yüksek 

konsantrasyonlardaki verimliliğini arttırmak için kırmızı çamurun aktifleĢtirilmesi 

yoluna gidilmiĢtir (Altundogan ve diğ., 2001).  

Daha önce yapılan deneyler neticesinde görülmüĢtür oldukça etkin bir adsorban olan 

kırmızı çamur, sentetik arsenik konsantrasyonunda arseniği en iyi pH 5,5 değerli 

ortamda uzaklaĢtırırken, gerçek arsenikli suda pH 5 değerinde en iyi sonucu 

vermiĢtir. Dolayısıyla, farklı pH ortamlarında yapılan testlerimizde, gerçeğine 

uyarlayabilmek amacıyla pH aralığına 5,5 yerine 5 değeri yerleĢtirilmiĢtir. 

4.5.6.1  Isıl iĢlem ile aktifleĢmiĢ kırmızı çamurun arsenik giderimine etkisi 

Kırmızı çamur, 200, 300, 400 ve 600°C’de 4 saat süre ile fırında bekletilerek 

aktifleĢtirilmiĢtir. Daha sonra farklı pH değerlerinde çalıĢılarak sıcaklıkla muamele 

edilmiĢ 1gr/lt kırmızı çamurun, 100 ppm baĢlangıç arsenik konsantrasyonunda 

arsenik giderme verimleri incelenmiĢtir. Elde edilen veriler, Çizelge 4.22- 4.26 ve 

ġekil 4.18’daki gibidir.  

Çizelge 4.22:200 °C’de aktifleĢmiĢ kırmızı çamurun arsenik gideriminde pH etkisi 

 

 

pH 
BaĢlangıç As 

Konsantrasyonu, ppm 

ÇözeltideKalan As 

Konsantrasyonu, ppm 
As GidermeVerimi, % 

3,00 100 80,856 19,14 

5,00 100 21,520 78,48 

8,00 100 53,363 46,64 

10,00 100 88,858 11,14 
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Çizelge 4.23: 400 °C’de aktifleĢmiĢ kırmızı çamurun arsenik gideriminde pH etkisi 

Çizelge 4.24:600 °C’de aktifleĢmiĢ kırmızı çamurun arsenik gideriminde pH etkisi 

Çizelge 4.25:800 °C’de aktifleĢmiĢ kırmızı çamurun arsenik gideriminde pH etkisi 

 

Çizelge 4.26: Farklı Sıcaklıklarda Aktive EdilmiĢ Kırmızı Çamurun pH 5’te 

adsorbsiyon sonuçları 

pH 
BaĢlangıç As 

Konsantrasyonu, ppm 

ÇözeltideKalan As 

Konsantrasyonu, ppm 
As GidermeVerimi, % 

3,05 100 85,619 14,38 

5,03 100 9,539 90,46 

8,00 100 67,312 32,69 

10,00 100 89,012 10,99 

pH 
BaĢlangıç As 

Konsantrasyonu, ppm 

ÇözeltideKalan As 

Konsantrasyonu, ppm 
As GidermeVerimi, % 

3,02 100 86,235 13,77 

5,00 100 4,795 95,20 

8,02 100 62,639 37,36 

10,00 100 88,549 11,45 

pH 
BaĢlangıç As 

Konsantrasyonu, ppm 

Çözeltide Kalan As 

Konsantrasyonu, ppm 
As Giderme Verimi, % 

3,01 100 65,803 34,20 

5,02 100 45,211 54,79 

7,98 100 60,387 39,61 

10,01 100 88,240 11,76 

pH 
Sıcaklık, 

°C 

BaĢlangıç As 

Konsantrasyonu, 

ppm 

Çözeltide Kalan As 

Konsantrasyonu, ppm 

As Giderme 

Verimi, % 

5,00 200 100 21,520 78,48 

5,03 400 100 9,538 90,46 

5,00 600 100 4,795 95,21 

5,02 800 100 45,211 54,79 



 

 

46 

 

 

ġekil 4.19: Farklı sıcaklıklarda aktive edilmiĢ kırmızı çamurun ph 5’te  

adsorbsiyon sonuçları 

Bu çalıĢmalar neticesinde en yüksek verim 600 °C’de elde edilmiĢ ve daha önce pH 

5,5 değerli ortamdaki verimi %84,39 (Çizelge 4.11) olan kırmızı çamurun, 600 °C’de 

aktifleĢmesi ile pH 5’deki arsenik giderme verimi % 95,20’ye çıkmıĢtır. Farklı 

sıcaklıkta ve farklı pH değerlerindeki sonuçlar incelendiğinde, büğtün sıcaklıklarda 

pH 5’te en iyi sonuçlar alınmakta, pH’nın artmasına bağlı olarak arsenik giderme 

verimleri düĢmektedir. 

Sıcaklığın kırmızı çamur üzerindeki etkilerini anlamak için, kırmızı çamur numunesi 

ile TG ve DTA Analizleri yapılmıĢtır. Bu analizler, Ġstanbul Üniversitesi, Maden 

Mühensisliği Bölümünde, SEIKO EXSTAR SII DTA/TG 6300  cihazında,20-900°C 

arasında ve 10°C/dakika hızda olacak Ģekilde azot ortamında çekilmiĢtir.  

ġekil 4.20’da görülen TG-DTA eğrisine göre 1 ara 2 ana aĢama dekompozisyon 

tespit edilmiĢtir. Ġlk ana basamakta dekompozisyon hızlı ikinci ana basamakta ise 

daha yavaĢ olduğu görülmüĢtür. Birinci pik 88.7°C’de ara basamakta %2.2 kütle 

kaybı ile görülmektedir. Ġkinci ve keskin pik 254.2°C’de %4.1 kütle kaybı ile 

görülmektedir.  Birinci dekomposizyonun ardından birinci basamağın sonunda, 3. 

pik 518°C’de %1.5 kütle kaybı ile görülmüĢtür. Ġkinci ana basamakta ise 2 farklı pik 

görülmekte, bunlardan biri 680.8°C’de %2.9 kütle kaybı diğeri ise 840.8°C’dedir. 

Toplamda %10.6 kütle kaybı bulunmaktadır.  
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DTA analizine göre 88.7°Cdeki endotermik pik fiziksel su kaybını göstermektedir. 

254.2°Cve 281°C’de ki diğer endotermik pikler kimyasal bağlı su kaybını 

göstermektedir. Bu sıcaklıklardaki kütle kayıplarının götitin hematite dönüĢümü ve 

gibsitin önce böhmite sonra da alüminaya dönüĢümünden kaynaklanmaktadır. 

Dekompozisyon adımları aĢağıdaki gibidir: 

254°C: 2FeO(OH)   Fe2O3(s)  + H2O(g)    (4.2) 

254-281°C : Al(OH)3            AlO(OH)(s) + H2O(g)    (4.3) 

254-281°C : 2AlO(OH)   Al2O3(s) + H2O(g)    (4.4) 

680°C de ki endotermik pik ve kütle kaybı kalsitin  dekompozisyonunu 

göstermektedir: 

680°C:  CaCO3 CaO(s)  + CO2(g)     (4.5) 

840 °C deki endotermik ve kütle kaybı ise hematitin manyetite dönüĢümünü 

göstermektedir. 

840°C: 3Fe2O3 2Fe3O4(s)  + 
1

2
 O(g)     (4.6) 

 

ġekil 4.20:  Kırmızı çamurun TG-DTA analizi. 
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Daha önceki bir çalıĢmada ham ve farklı sıcaklıkta iĢlem görmüĢ kırmızı çamurun 

XRD çalıĢmalarında; ham kırmızı çamurda kristal hematit(Fe2O3), böhmit 

(Al2O3.H20) kuvars (SiO2) jipsiyum (CaSO4.2H2O) az miktarda kalsit (CaCO3), 

whewellite (CaC2O4.H2O) yapısında olduğu ortaya konulmuĢtur. TG-DTA 

çalıĢmalarında 35-150
o
C’deki ağırlık kayıpları yüzeydeki suların buharlaĢmasından 

dolayı meydana gelmektedir. 150-570
o
C’deki ağırlık kayıpları böhmit, jipsiyumve 

whewelite gibi minerallerin kristal yapısındaki suyu kaybetmeleri nedeniyle 

olmaktadır. 570-675
o
C‘de kayıp ise kalsit ve whewellite gibi minerallerden CO2’nin 

açığa çıkmasından kaynaklanmaktadır (Yue ve diğ., 2010; Liu ve diğ., 2011).   

BaĢka bir çalıĢmada farlı sıcaklıklarda iĢlem görmüĢ kırmızı çamurun radon gazını 

tutması konusunda çalıĢılmıĢ ve 105 ile 350
o
C‘de uygulanan ısıl iĢlem sonucunda 

kapilar suyun gitmesi nedenyle por hacminin arttığı böylece radon gazının daha iyi 

adsorbe olduğu söylenmektedir (Jobbágy ve diğ., 2009). 800
o
C’lerin üzerinde 

camlaĢmanın baĢladığı ve porların kapandığı böylece radon difuzyonunun azaldığı 

ortaya konulmuĢtur.  

Ayrıca  kırmızı çamurun farklı sıcaklıklarda yapısal değiĢimlerini inceleyen baĢka bir 

çalıĢmada 600
 o

C’de kırmızı çamurun kristal yapılarının tamamen bozulduğu ve 

amorf yapıların ortaya çıktığını ortaya çıktığını ve  bu sıcaklıkta kalsine edilen 

kırmızı çamurun diğer sıcaklıklardaki ürünlere göre daha aktif olduğunu 

söylemektedirler (Liu ve diğ., 2011).     

Bu tezde ısıl iĢlem etkisinin incelendiği deneylerde en iyi sonuçlar 600
o
C’de 

alınmıĢtır. Bu da, kırmızı çamurun özellikle oksitli Al ve Fe minerallerin kristal 

yapılarındaki suyu kaybetmelerive amorf bir yapıya dönüĢmeleri nedeniyle 

adsorpsiyon yeteneğinin arttığını göstermektedir.  

4.5.6.2  Asit ile aktifleĢmiĢ kırmızın çamurun arsenik giderimine etkisi 

Kırmızı çamurun asit ile aktivasyonunun adsorbsiyona etkisi incelenirken, 1M HCl 

asit ile 25 gr kırmızı çamur 2 saat süre ile aktifleĢtirilip, ġekil 4.21’deki vakumlu 

filtre ile ayrıĢtırılarak fırında düĢük sıcaklıklarda tamamen kurutulur (Altundoğan, 

2001). 
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ġekil 4.21:Vakumlu filtre 

HazırlanmıĢ aktif kırmızı çamurdan 1gr/lt’nin 100 ppm baĢlangıç arsenik 

konsantrasyonunda farklı pH değerlerindeki adsorbsiyon deneyleri yapılmıĢtır. 

Çizelge 4.27 ve ġekil 4.22’de asit ile aktifleĢtirilmiĢ kırmızı çamurun arsenik 

giderimine etkisi verilmektedir. 

Çizelge 4.27: Asit aktivasyonunun arsenik adsorbsiyonuna etkisi 

 

ġekil 4.22:Asit aktivasyonunun arsenik adsorbsiyonuna etkisi 
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3 100 94,194 5,81 

5 100 90,200 9,8 

8 100 89,062 10,94 

10 100 97,054 2,95 
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Yapılan bu deneylerin neticesinde görülmüĢtür ki 100ppm arsenik konsantrasyonu 

için asit aktivasyonu yetersiz kalırken, asit ile çalıĢıldığında pH 8 değerlikli ortam, 

pH 5 e göre daha iyi sonuç vermektedir. Asit aktivasyonunun, kırmızı çamurun 

orijinal halinde kullanıldığı duruma göre çok daha kötü sonuçlar verdiği 

anlaĢılmıĢtır. 

4.5.7 Kırmızı çamur ile pelet üretimi ve kolon ile adsorbsiyon deneyleri 

Literatürde kırmızı çamurun pelet halinde kullanılması ile ilgili birtakım çalıĢmalar 

bulunmaktadır( Zhu ve diğ.,2007; Tor ve diğ.,2009; Zhao ve diğ.,2010 ). Böylece 

çok ince boyutlardaki (yaklaĢık  10 mikron) kırmızı çamur uygulamaya daha elveriĢli 

hale gelmektedir.  

Kırmızı çamurun birtakım bağlayıcı katkı maddeleri eklenerek, fırında belli 

sıcaklıkta iĢlem görerek ticari bir ürüne dönüĢtürülmesi ile ilgili baĢarılı sonuçlar 

elde edilmektedir. Elde edilen peletlerin  bir kolon ünitesine yerleĢtirilerek 

adsorbsiyon iĢlemleri gerçekleĢtirilmektedir.  

Bu tezde de literatür çalıĢmaları ve önceden elde ettiğimiz karıĢtırmalı adsorbsiyon 

deneyleri dikkate alınarak  bir yöntem belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bunun için 

aĢağıdaki yol izlenmiĢtir: 

Ağırlıkça % 5 oranında niĢasta ve eser miktarda su ilavesi ile ġekil 4,23’deki gibi 

pelet haline getirilen kırmızı çamur, elde edilen veriler ıĢığında 600 °C fırında 4 saat 

bekletilerek aktive edilir. Aktivasyon iĢlemi ile adsorbsiyon özelliği arttrılan  kırmızı 

çamur peletlerinin, ġekil 4.24’deki kolon sistemi ile arsenikli suni suyla teması 

sağlanıp, iki farklı pelet boyutunda adsorbsiyon ölçümleri gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Adsorbsiyon deneylerinde kullandığımız kolon ünitesinde üst kısımda arsenikli suyu 

besleyeceğimiz kontrol vanalı bir besleyicisi, alt kısmında ise tahliye vanası 

mevcuttur. Arsenikli suyun kırmızı çamur peletleri ile temas ettiği  kolon 40mm 

çapında ve 280 mm boyunda sınırlı bir hücredir. Öncelikli olarak kolon, peletlerin 

tamamiyle ıslanmasını sağlayacak Ģekilde arsenikli su ile doldurulup yarım saat 

bekletilerek tahliye vanası açılmıĢtır. Daha sonra eĢ zamanlı olarak yavaĢça  

yukarıdan gerekli besleme yapılarak, belirli periyotlarla aĢağıdan numune alınmıĢtır. 

Sistemin akım Ģeması ġekil 4.25’te verilmiĢtir. 
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ġekil 4.23: kırmızı çamur peletlerinin hazırlanıĢı 

 

 

ġekil 4.24:Kolon sistemi 
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KIRMIZI ÇAMUR            SU NĠġASTA 

 

KarıĢım Hazırlanması 

 

El ile Pelet Üretimi 

 

105 °C’de Ön Isıtma 

 

600 °C’de Isıl ĠĢlem 

 

Kolon Deneyi 

 

ġekil 4.25:Kolon sisteminin akım Ģeması 

4.5.7.1 Ġri peletler ile yapılan deneyler 

YaklaĢık 10 mm çapında el ile hazırlanan ġekil 4.26’deki iri peletlerden kolon 

sistemine 42 gr kadar  doldurulmuĢtur.  Daha sonra yığın yoğunluğu 600 gr/ lt olan 

bu peletlerin tamamını kapsayacak Ģekilde pH 5,5 değerinde, 100 ppm 

konsantrasyonlu arsenikli su ilave edilerek peletlerin tamamının arsenik ile teması 

sağlanmıĢ  ve üstten damlama yöntemiyle beslenmeye devam edilmiĢtir. 

 200 ml kadar arsenikli suyun tamamının geçirildiği bu sistemde, aĢağıdan her yarım 

saate bir ölçüm yapılmak üzere numune alınmıĢ ve elde edilen veriler Çizelge 4.28 

ve ġekil 4.27 de verilmiĢtir. 
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ġekil 4.26: Ġri peletler 

Çizelge 4.28:Ġri pelet ile yapılan deney sonuçları 

 

ġekil 4.27: Ġri peletler ile yapılan deneylerin sonuçları 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

30 60 90 120 150

Ç
ö

ze
lt

id
e 

K
a

la
n

 A
s,

 p
p

m

A
rs

en
ik

 G
id

er
m

e 
V

er
im

i,
 %

Numune Alma Süresi, dak.

Numune 

Alma Süresi, 

dak. 

BaĢlangıç As 

Konsantrasyonu, 

ppm 

Çözeltide Kalan As 

Konsantrasyonu, ppm 

As Giderme Verimi, 

% 

30 100 57,251 42,7 

60 100 54,302 45,7 

90 100 68,007 32,0 

120 100 71,926 28,1 

150 100 65,216 34, 8 
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4.5.7.2  Ġnce peletler ile yapılan çalıĢmalar 

Ġkinci pelet çalıĢmamızda ġekil 4.28’deki gibi yaklaĢık 3mm çaplarında peletler 

hazırlanmıĢ ve yine kolona 42 gr kadar doldurulup yığın yoğunluğu 832gr/lt olarak 

hesaplanmıĢtır. Kolon yine pH 5,5 değerinde 100 ppm arsenikli su ile doldurulup 

peletlerin tamamının arsenikli su ile teması sağlanmıĢ ve her yarım saatte bir numune 

alınmıĢtır ve elde edilen veriler Çizelge 4.29 ve ġekil 4.29’da verilmiĢtir.  

 

 

ġekil 4.28: Ġnce peletler  

Çizelge 4.29: Ġnce peletler ile yapılan deneylerin sonuçları 

 

 

Nunume 

Alma Süresi, 

dak. 

BaĢlangıç As 

Konsantrasyonu, 

ppm 

Çözeltide Kalan As 

Konsantrasyonu, ppm 

As Giderme Verimi, 

% 

30 100 39,126 60,9 

60 100 46,048 53,9 

90 100 47,877 52,19 

150 100 55,039 45,0 

180 100 51,912 48,1 

210 100 41,307 58,7 

240 100 56,329 43,7 

270 100 80,557 19,4 
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ġekil 4.29: Ġnce peletler ile yapılan deneylerin sonuçları 

Ġri ve ince peletler ile yapılan çalıĢmalar incelendiğinde, 30 dak. sonunda iri 

peletlerde arsenik giderme verimi %42,7 iken ince peletlerde bu değer %60,9 

olmaktadır. Ġnce peletlerle, yüzey alanının daha fazla olması nedeniyle, daha iyi 

sonuçlar elde edilmektedir. Her iki boyutta da numune alma süresi arttıkça peletlerin 

doygunluğa ulaĢması nedeniyle, arsenik giderme verimleri düĢmektedir. 

Gerçek arsenikli atık su ile de kolon ve pelet sisteminde deneyler yapılmıĢtır. Bunun 

için yine Eti Maden Emet Bor tesislerine ait arsenikli su ile çalıĢılarak kırmızı çamur 

peletlerinin adsorbsiyon etkinliği ölçülmüĢ bunun da sonuçları Çizelge 4.30 ile ġekil 

4.30’da verilmiĢtir. 

Çizelge 4.30: Ġnce pelet ve Emet Bor tesislerine ait arsenikli su ile yapılan deneyler 
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30 38,5 7,819 79,69 
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120 38,5 7,488 80,55 

150 38,5 10,070 73,84 
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ġekil 4.30: Ġnce pelet ve Emet Bor tesislerine ait arsenikli su ile yapılan deneyler 

Gerçek su numunesi ile yapılan bu pelet çalıĢmalarında görülmüĢtür ki, gerçek 

arsenikli suyu kullandığımızda arsenik baĢlangıç konsantrasyonu 38,5 ppm 

olduğundan arsenik giderme verimleri %80 gibi daha yüksek değerlerde çıkmaktadır. 

Bu da bize sistemde arsenik konsantrasyonu azaldıkça verimliliğin arttığını 

göstermektedir.  
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5. DENEY SONUÇLARI 

Bu çalıĢmada adsorblayıcı özelliği bulunan kırmızı çamurun arsenik gideriminde etkisi 

araĢtırılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar aĢağıda verilmektedir: 

 KarıĢtırmalı adsorbsiyon deneyleri sonucunda, pH değerinin çok önemli olduğu 

gözlenmiĢ ve en yüksek arsenik giderme verimi, pH 5,5 ve 5 değerlerinde elde 

edilmiĢtir.  

 Oldukça iyi bir adsorban olan kırmızı çamur, 10 ppm arsenik konsantrasyonunda 

litrede 0,5 gr kullanıldığında bile yalnızca 5 dakika karıĢtırılma süresinde  %100’e 

yakın verimler elde edilmiĢtir. KarıĢtırma süresinin ve kırmızı çamur miktarının 

arttırılmasının 10 ppm arsenik baĢlangıç konsantrasyonu için gereksiz olduğu 

anlaĢılmaktadır.  

 Eti Maden Emet Bor tesislerindenalınan 38,5 ppm arsenik içeren su numunesi ve 

kırmızı çamur numunesi karıĢımının orijinal pH’sı 9’da yapılan deneylerde kırmızı 

çamur miktarı arttırılmasına rağmen olumlu sonuçlar alınamamıĢtır. Ancak pH değeri 

5 alındığında 1gr/lt kırmızı çamur ile arsenik adsorbsiyon verimi %93,9’a ulaĢmıĢtır. 

 Eti Maden Emet Bor tesislerinden alınan 81,66ppm değerindeki bir diğer arsenik 

içeren atık su numunesi ile yapılan deneylerde,pH 5 değerinde kırmızı çamur miktarı 

arttırıldığında 4 gr/lt kırmızı çamur kullanılarak arseniğin neredeyse tamamen 

uzaklaĢtırıldığı ve atık sularda izin verilen arsenik konsantrasyonununsınır değeri 

olan 0,5 ppm’in altına düĢürülebildiği gözlenmiĢtir. 

 Pirit ve kırmızı çamur karıĢımlarının arsenik gideriminde etkisini görmek üzere 

yapılan çalıĢmalarda; piritinözellikle yüksek konsantrasyonlarda kırmızı çamur kadar 

etkin bir adsorban olmadığı anlaĢılmaktadır. 

 Daha yüksek konsantrasyonlardaki atık sular için, kırmızı çamurun farklı 

sıcaklıklardaısıl iĢlemle aktifleĢtirme deneyleri sonucunda; 600 °C’de aktifleĢtirilen 

kırmızı çamur ile en iyi sonuçlar alınmaktadır. 600 °C’de aktifleĢtirilen kırmızı çamur 

ile pH 5’te, %95,2 gibi bir arsenik verimine ulaĢılmıĢtır. 
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 Kırmızı çamurun asit ile aktifleĢtirilmesi deneylerinden olumlu sonuçlar 

alınamamıĢtır. Bu konuyla ilgili çalıĢmaların ilerideki çalıĢmalarda daha detaylı 

incelenmesi önerilmektedir. 

 Kırmızı çamurun uygulama açısından daha kullanılabilir hale getirilmesi için yapılan 

peletleme ve kolon sisteminde adsorbsiyon deneyleri sonucunda, çalıĢan iki pelet 

boyutunda ince peletlerle daha iyi sonuçlar elde edilmektedir. Ġri boyuttaki peletlerle 

arsenik giderme verimi 30 dakika sonra alınan numunelerde %42 iken, ince peletlerle 

bu değer %60’lara çıkmaktadır. Numune alma süreleri arttıkça arsenik giderme 

verimleri düĢmektedir. 

 Eti Maden Emet Bor tesisinden alınan gerçek su numunesi ince peletlerle 

doldurulmuĢ kolon ünitesinden geçirildiğinde arsenik giderme verimi % 80’lere 

ulaĢmaktadır. 

 Sonuç olarak alüminyum üretiminin en büyük atık sorunlarından biri olan kırmızı 

çamur, gerek depolama gerekse bertarafı konusundaki sıkıntılara alternatif bir 

çözüm olarak atık değerlendirme anlayıĢı içerisinde kullanılmıĢ ve günümüzde bir 

diğer önemli problem olan sulardaki arseniğin gideriminde etkin bir rol 

oynamıĢtır. Bundan sonraki çalıĢmalarda özellikle gerçek su numuneleri üzerinde 

daha fazla araĢtırmanın yapılması, kırmızı çamur ile birlikte farklı malzemelerin 

denenerek adsorpsiyon kapasitelerinin arttırılması yerinde olacaktır. 
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