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 xi v 

 

ÖZET 

 

Fe(II) ve Mn(II)’ Nİ N AT MOSFERİ K OKSİJENLE  OKSİ DASYONUNA 

SUDAKİ BAZI ORGANİ K VE İ NORGANİ K MADDELERİ N ETKİ Sİ  

 

Bu çalış ma  il e özelli kle mevsi msel  değişi ml eri n meydana gel di ği  ayl arda İst anbul’a su 

temi n edilen yüzeysel  su kaynakl arı nda artış  göst eren Fe(II) ve  Mn(II) 

konsantrasyonl arı nı n atmosferi k oksijenl e oksi dasyonuna Zn(II),  Ni(II), Fe(II),  Mn(II) 

ve pot asyum hi droj en fital atı n et kisi ni n araştırıl ması,  ayrıca uygul a ma açısı ndan prati k 

sonuçl ar  üretil mesi  a maçlanmı ştır.  Çalış ma,  l aborat uar  öl çekli  deney t esisatı  kull anılarak 

sabit  sı caklı k,  pH,  al kalinite ve oksijen kı s mi  basıncı nda,  3 aşa mada gerçekl eştiril mi ştir: 

Bi ri nci  aşa mada dei yoni ze suda Fe(II)  ve Mn(II)’nin at mosferi k oksijen il e oksi dasyonu; 

iki nci  aşa mada Ömerli  Barajı  Arıt ma Tesisi  girişinden alı nan  ha msu ör nekl eri  üzeri nde 

Fe(II)’ni n oksi dayonuna Zn(II),  Ni(II),  Mn(II)  ve pot asyum hi droj en fitalatın et kileri  ve 

üçüncü aşa mada Ömerli  Barajı  Arıt ma Tesisi  girişi nden alı nan ha msu ör nekl eri  üzeri nde 

Mn(II) oksi dasyonuna Fe(II)’ni n et kisi incel enmi ştir.  

Deneysel  çalış manı n il k aşa ması nda dei yoni ze su il e hazırlanan  Fe(II)  çözeltileri ni n  

belirlenen konsantrsayonl arı nda ( 0, 5-10 mg/l)  yapılan oksi dayon çalışmal arı nda ( pH: 

6. 7;  Sı caklı k:  25C
0
;  Al kali nite:  2x10

- 2
 eq/l),  oksi dasyon hı zı nı n daha sonra 

gerçekl eştirilen doğal  su ör nekl eri ni n oksi dasyonu hı zı na oranl a ol dukça yavaş  ol duğu 

gözl e ml enmi ştir.  Fe(II)  oksi dayonunun yavaş  ol ması na bu çalış ma gr ubunda kullanıl mı ş 

ol an düşük pH’ı n yol  açtığı  düşünül mekt edir.  Aynı  aşa mada ( pH:  9. 5;  Sı caklı k:  25 
0

C; 

Al kali nite:  2x10
- 2

 eq/l)  Mn(II)  oksi dasyonu i çi n yapılan çalış mal arda i se Mn(II)’ni n çok 

az bir  kı s mı nı n oksitlendi ği  gözl e ml enmi ştir. Oksitlenmi ş  Mn(II)  mi kt arı nı n az 

çı kması nı n sebebi,  kullanılan 0, 45 µm filtre kağı dı nı n kol oi dal  boyuttaki  oksitlenmi ş 

Mn(II)’leri  tuta ma ması ol arak yoruml anmı ştır. 

 Ömerli’deki  Su Arıt ma Tesisi  girişi nden alı nan ha m su ör nekl eri  üzeri nde Fe(II) 

oksi dasyonuna Mn(II)’ni n et kisi  i ncel enmi ştir.  Doğal  su nu muneleri nde Mn(II) 

bul unması nı n,  özelli kle 0. 5 ve 1. 0 mg/l’li k Fe(II)  başl angı ç konsantrasyonl arı  i çi n 

at mosferi k oksijenl e t e ması n il k daki kal arı nda,  Fe(II)  oksi dasyonunu belirgin bir  şekil de 

yavaşl attı ğı  gör ül müşt ür. Bu yavaşl a manı n sebebini n pH  6 ci varı nda i ken Mn(II)’ni n 

Mn2 O3(s)’e ve pH  7 civarı nda da i ken i se Mn(II)’ni n Mn3 O4(s)’e oksitlenmesi nden 

kaynakl andı ğı  sanıl maktadır.  Bu et ki  daha sonra Fe(III)’ün kat alitik ekisini n de  söz 

konusu ol ması yl a azal arak deva m et mekt edir.  Fe(II)’ni n 3. 0 ve 5. 0 mg/ l’lik başl angı ç 

konsantrasyonl arı nda,  bu yüksek konsantrasyonl ara bağlı  ol arak Fe(III)’ün kat aliti k 

et kisi ni n de art ması  sebebi yl e Mn(II)  varlı ğı nı n oksi dasyonu yavaşl atıcı  etkisi ni n daha 

az belirgi n ol duğu t esbit edil mi ştir.  Aynı  mi kt arlardaki  Mn(II)  varlı ğı nı n f arklı  Fe(II) 
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başl angı ç konsantrasyonları nda et kileri ni n i ncel endi ği  çalış madan da,  başlangı ç Fe(II) 

konsantrasyonunun artışına paral el  ol arak oksi dasyon hı zı nı n arttı ğı  ve Mn(II)’ni n Fe(II) 

oksi dasyon hı zı nı  yavaşlatıcı  et kisi ni n t a ma mı yla [ Mn(II)]  /  [ Fe(II)]  oranı na bağlı 

ol duğu açı k bir şekil de gör ül müşt ür.  

Ha m su ör nekl eri  kullanılarak yapılan  Zn(II)  varlı ğı nda  Fe(II)  oksi dasyonunda,  t esbit 

edilen en öne mli  nokt alardan biri  Zn(II)  varlı ğı nın,  1. 10 phenant hroli ne yönt e mi ne göre 

Fe(II)  t ayi ni  i çi n literat ürde belirtilenden farklı  olarak daha düşük konsantrasyonl ar  i çi n 

de negatif  yönde girişi m yapı cı  bir  et kisi ni n ol ması dır.  Bu et ki  göze alı narak yapıl an 

çalış mal ar  değerlendiril diği nde Zn(II)  varlı ğı nı n Fe(II)  oksi dasyon hı zını  oksi dasyon 

süresi ilerledi kçe azal arak deva m eden bir et ki ile yavaşl attı ğı belirlenmi ştir.  

Ha m su üzeri nde Fe(II)  oksi dasyonuna Ni(II)  konsantrasyonunun et kisi  de i ncel enmi ştir. 

Çalış manı n bu aşa ması nda,  2. 0 mg/l’den düşük konsantrasyonl ardaki  Ni (II)  varlı ğı nı n 

Fe(II)’ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonunda,  oksi dasyon hı zı  üzerinde bir  et kisi 

ol madı ğı  gör ül müşt ür.  De mi r  ve ni keli n her  i kisi  de VIII.  grup el e menti  ol up he men 

he men aynı  fizi ksel  ve ki myasal  özelli klere sahi ptir.  Ancak Fe
2+

 daha aktif  bir  el e ment 

ol up sul u ort a ml arda çok kol ay oksitlenirken,  Ni
2+

’nı n
 
çok nadir  ol arak Ni 2 O3 XH2 O 

ko mpl eksi ni  ol uşt urarak oksitleni yor  ol ması  nedeni  il e Fe(II)’ni n at mosferi k oksijenl e 

oksi dasyonu üzeri ne Ni(II)’ni n et kisi ni n ol madı ğı düşünül müşt ür. 

Ha m su üzeri nde Fe(II)  oksi dasyonuna,  potasyum hi droj en fitalatın et ki si  de 

araştırıl mı ştır.  Pot asyum hi droj en fitalatı n  başl angı çta Fe(II)  oksi dasyonunu az da  ol sa 

geci ktirdi ği,  ancak za manl a Fe(II)   oksi dasyonunu  hı zl andırı cı  bir  et kisi  ol duğu 

gözl e ml enmi ştir.  0. 5,  1. 0 ve  3. 0 mg/lt’li k başl angıç Fe(II)  konsantrasyonl arı  i çi n 3. 0,  5. 0 

ve 10. 0 mg/lt  değerlerinde pot asyum hi drojen fitalat  varlı ğı nda gerçekl eştirilen 

Fe(II)’ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu çalış mal arı nda,  oksi dasyonun başl angı ç 

daki kal arı nda ol mak üzere “pot asyum hi droj en fitalat  konsantrasyonu /  Fe(II)  başl angı ç 

konsantrasyonu” oranı na bağlı  ol arak oksi dasyon hı zı nı n düşt üğü gör ül müşt ür.  Bunun 

Fe(II)  ile pot asyum hi droj en fitalatı n oksitlenmeye dirençli  bir  yapı  ol uşt ur ması ndan 

kaynakl andı ğı  sanıl maktadır.  Gözl e ml enen i ki nci  bir  nokt a da pot asyu m hi dr oj en 

fitalatı n Fe(III)  mi kt arındaki  artışla orantılı  bir  şekil de oksi dasyonu yavaşl atı yor 

ol ması dır.  Bunun sebebi ni n pot asyum hi droj en fitalatı n Fe(III)’ü i ndirge mesi  ve 

Fe(III)’ün kat alizör et kisini n azal ması ol duğu düşünül mekt edir. 

Deneysel  çalış manı n üçüncü aşa ması nda Mn(II)’ni n oksi dasyonuna Fe(III)’ün et kisi 

araştırıl mı ştır.  0. 5 ve 1. 0 mg/l  gi bi  düşük  Mn( II)   konsantrasyonl arı nda,  artan Fe(II) 

başl angı çt a konsantrasyonunun  Mn(II)  oksi dasyonunu  hı zl andırdı ğı gör ül müşt ür. 

Ancak  başl angı ç Mn(II)  konsantrasyonu arttı kça bu et ki  de azal maktadır.  Yapıl an 

deneysel  çalış mal ar,  Fe(III)’ün Mn(II)  oksi dasyonunu hı zl andırıcı  bir  et kisini n ol duğunu 

göst er mekt edir.  Ancak,  Fe(III)’ün hı zl andırcı  et kisini n Fe(III)]  /  [ Mn(II)] oranı na bağlı 

ol duğu açı k bir  şekil de gör ül mekt edir.  Bunun sebebi,  Fe(III)  hi droksitlerini n yapışkan 

bir özelli ğe sahi p ol ması ol arak düşünül mekt edir. 

İstanbul’daki  yüzeysel su kaynakl arı nda özelli kl e Ömerli  barajında Mn(II) 

konsantrasyonunun Ağust os- Kası m ayl arı nda yer  yer  2 mg/l’ye çı ktı ğı  gör ül mekt edir. 

Di ğer  t araftan literat ür  i ncel endi ği nde Mn(II)  oksidasyonu üzeri ndeki  çalışmal arı n sı nırlı 

ol duğu di kkati  çekmekt edir.  Bu çalış ma kapsa mı nda el de edilen bul gul ara il ave ol arak 

Mn(II)  oksi dasyonu üzerinde yeni  araştır mal ar  yapıl ması  gerekti ği  düşünül mekt edir. 



 xvi  

Özellikl e sı k karşılaşılan düşük Mn(II)  konsantrasyonl arı nda ( 0. 1-0. 5 mg/ l   aralı ğı  i çi n) 

Mn(II)  oksi dasyonunun ve sudaki  di ğer  maddel erin oksi dasyona et kisi ni n kapsa mlı  bir 

şekil de araştırıl ması na i hti yaç duyul duğu gör ül mekt edir.  Bu kapsa mda  hü mi k 

maddel eri n oksi dasyona et kisi üzeri nde de özelli kle durul malı dır. 
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SUMMARY 

THE EFFECTS OF SOME ORGANI CS AND I NORGANI CS I N WATERS ON 

THE FE(II) AND MN( II) OXI DATI ON BY THE ATMOSPHERI C OXYGEN 

Effects  of  Zn(II),  Ni(II),  Fe(II),  Mn(II)  and pot assi um hydr ogen phthal at e on t he 

oxi dati on of  Fe(II)  and Mn(II)  oxi di zed by at mospheric oxygen were i nvesti gat ed i n t hi s 

st udy.  The st udy was  carried out  at  l aborat ory wit h t hree st ages  and const ant  of 

temperat ure,  pH,  al kali ne and oxygen pressure. Det er mi ned concentrations of  Fe(II)  and 

Mn(II)  prepared i n dei oni ze wat er  were oxi di zed by at mospheric oxygen at  t he first 

stage of  t he experi ment al  st udy.  Effects  of  Mn(II)  on t he oxi dati on of  Fe(II)  i n sa mpl es 

taken i nl et  of  Ömerli  Wa ter  Treat ment  Pl ant   were i nvesti gat ed. Especiall y when sa mpl es 

incl uded l ow concentration of  Fe(II),  oxi dati on of Fe(II)  at  t he first  mi nut es  was  sl owed 

down by presence of  Mn(II).  Mn(II)  was  oxi di zed t o Mn2 O3(s)  at  6. 0 of  pH and oxi di zed 

to Mn3 O4(s)  at  7. 0 of  pH.  These oxi dati on st eps  was  t o use  oxygen and expl ai ned t he 

reason of  t he sl owed down oxi dati on rat e of  Fe(II).  As  a  result  of  t he st udy,  it  was 

apparentl y observed t hat  effects of  Mn(II)  on t he oxi dati on of  Fe(II)  compl et el y 

depended on [ Mn(II)]  \  [Fe(II)]. Zn(II)  di mi nished a  bit  t he oxi dati on rat e of  Fe(II)  i n t he 

course of  ti me. Effects  of Ni (II)  on t he oxi dati on of  Fe  (II)  were i nvesti gated and it  was 

consi dered t hat  t here was  no effects  of  Ni (II)  on the oxi dati on of  Fe(II).It was  obser ved 

that  effects of  pot assi um hydr ogen pht hal ate on t he oxi dati on of  Fe(II)  depended on 

[potassi um hydr ogen phthal at e]/[Fe(II)].   It  was  assumed t hat  oxi dati on of  Fe  (II)  and  

pot assi um hydr ogen pht hal ate occurred a resistant struct ure.  At  t hird st age of  t he st udy, 

it  was  observed t hat  Fe(III)  i ncreased t he oxi dation rat e of  Mn(II)  and t he effects  of 

Fe(III)  on t he oxi dati on rate of  Mn(II)   depended on  Fe(III)]  /  [ Mn(II)].  The reason of 

this was  consi dered as  Fe(III)  had a  sticky characteristic. Especiall y t here i s  a need t o do 

ne w r esearches  about  oxi dati on of  l ow Mn(II)  concentration and effects  of  ot her 

mat erials on t he oxi dati on of l ow Mn(II 
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1. GĠ RĠ ġ 

1. 1 ÇalıĢ manı n Anl a m ve Öne mi  

Yer kabuğunda nispet en çok bol  mi kt arda bulunan de mir  ve mangan genelli kl e 

yeraltısul arı nda ve yüzeysel  kapalı  su siste ml erinde de yüksek konsantrasyonl arda   

bul unurlar.  Akarsu ve nehirler  de mir  ve manganı  yüksek sevi yel erde t aşı masal ar  bil e, 

kapalı  su siste mi  hali ne dönüş meden önce bu el ementlerle sürekli  ilişki  hali ndedirler. 

Bu ilişki,  akarsul arı n i çerdi ği  de mir  ve mangan konsantrasyonunu,  üzerinde hareket 

etti ği  t oprağı n karakt erine ve çevresi ndeki  bit kisel  yaşa ma bağlı  ol arak et kile mesi 

şekli nde açı kl anabilir.  Bi r  rezervuarı n alt  t abakal arındaki  or gani k maddel eri n (  al g ve 

di ğer  bit ki  t opl ul ukl arı nın)   bozunu mu anaerobi k koşulları n ol uşumuna ( yakl aşı k sıfır 

çözün müş  oksijen değeri gi bi  )   sebep ol makt a ve bu da,  bu  t abakal ardaki   Fe  ve  Mn 

bileşi kl eri ni n çözünebilen f or ml arı na dönüşümüne yol  aç makt adır.  Tol ere edil e meyen 

mi kt arlarda Fe ve Mn içeren yeraltı  sul arı,  sıfır  mg/lt  veya çok düşük değer de 

çözün müş  oksijene ve oldukça yüksek değerde karbondi oksite sahi ptirler. Çözün müş 

oksijeni n yokl uğu anaerobi k koşulları n ol uşt uğunu göst erir  ve yüksek karbondi oksit 

içeri ği  de or gani k maddeni n bakt eri yel  oksi dasyonunun meydana gel di ği  fikri ni  verir. 

Aynı koşulları n bir di ğer göst ergesi de hi droj en sülfit ol uşumudur [1].  

Yeraltı  sul arı  ve ötrofi k gölleri n hi poli mni on t abakal arı  gi bi  oksijeni n yetersi z ol duğu 

sul u orta ml arda de mir  ve mangan i ki  değerliklidir.  Çözün müş  oksijen mi kt arı  çok az 

veya sıfır  ol an de mir ve  manganlı  t abakalardan geçen yeraltı  suları,  yüksek 

konsantrasyonl arda Fe(II)  ve Mn(II)   i çer mekt edirler.  Di ğer  t araftan ötrofik göll eri n 

anaerobi k hal e geç mi ş  hi poli mni on t abakaları nda  Fe(III)‟ün i ndirgenmesi  sonucu 

Fe(II)  konsantrasyonu,  Mn(I V)‟ün i ndirgenmesi sonucu da Mn(II)  konsantrasyonu 

yüksel mekt edir.  Bu t ür  sul ar  at mosfer  il e dol ayısıyl a oksijen il e t e masa geçti kleri  

za man sudaki  Fe(II)  , Fe(III)  hali ne yükselt generek  sarı-kır mı zı  renkteki  Fe( OH) 3 

yu makl arı  hali nde çökel mekt edir.  Benzer  şekil de Mn(II),  Mn(IV)  hali ne 

yükselt generek kahverengi  si yah renkt e Mn O2  şekli nde çökel mekt edir.  Bu ti p su 

kaynakl arı nı n evsel  ve endüstri yel  a maçlı  kullanı ml arı  i çi n de mir  ve manganı n 
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gi deril mesi  gerekmekt edir.  Birçok konvansi yonel arıt ma t esisi nde de mi r  ve  mangan 

gi deri mi nde öne mli proble ml erle karşılaşıl dı ğı görül mekt edir [2].  

Suda  de mir  ve mangan gi deri mi  i ç me  ve kul lanma açısı ndan çok büyük öne me 

sahi ptir.  Çeşitli  endüstrilerde renk,  gör ünüş  ve t at  açısı ndan pr obl eml er  ort aya 

çı kmakt adır.  İç me  suyunda de mir  ve manganı n st andartlarda belirtilen 

konsantrasyonl arı n üzerinde bul unması  hali nde su köt ü bir  gör ünüş  ve t ada sahi p 

ol makt adır.  İlave ol arak yüksek konsantrasyonlardaki  Fe(II)  sebebi yl e su dağıtı m 

şebekeleri nde biri kmel er  ol makt a ve mi kr oorgani z ma sayısı nda artma  meydana 

gel mekt edir.  Büt ün bunlar  bor ul arı n kesitleri ni  daralttığı  gi bi  yüksek debiler  esnası nda 

da za man za man yerl erinden koparak şi kayetlere sebep ol makt adır.  Ayrıca birkaç 

mg\ lt‟den daha yüksek de mir  ve mangan konsantrasyonl arı nda su met ali k bir  t at 

kazanmakt adır [3]. 

EPA‟  nı n i ç me  suyu standartları nda de mir  ve mangan i ki ncil  kirletici  sı nıfı ndadır. 

İki ncil  st andartlara sahip ol an maddel er  suda i stenmeyen t at, koku, kor ozyon, köpük 

yada l ekel ere yol  açan ancak sağlı k üzeri ne direk et kisi  ol mayan maddelerdir.  Dünya 

Sağlı k Teşkilatı  Avr upa St andartları‟na  göre  de mir  i çi n müsaade edilen değer  0, 1 

mg\ lt  ve mangan i çi n de bu değer  0, 02 mg/lt‟dir.  ABD‟ de Maksi mu m Ki rlilik Sevi yesi 

(SMCL)  de mir  i çi n 0, 3 mg/lt,  mangan i çi n 0, 05mg\ lt  ol arak belirlenmi ştir[4].  Tür k 

St andartları na ( TSE 266‟ya )  göre manganı n kabul  edilebilir  ve maksi mu m sevi yel eri 

0, 05 ve 0, 5 mg\lt  ,  de mirin kabul  edilebilir  ve maksi mu m sevi yel eri  i se 0, 2 ve  1, 0 

mg\ lt‟dir. 

De mi r  ve manganı n gi deril mesi  i çi n eski den beri  kullanılan t e mel  pr oses,   çözünebil en 

de mir  ve mangan bileşi kleri ni n çeşitli  yönt e ml erle oksitlenerek çözüne meyen de mi r  ve 

mangan bileşi kl eri ne dönüşt ürül mesi  ve oksi dasyon ür ünl eri ni n çökt ürülerek ve\ veya 

filtre edilerek uzakl aştırıl ması dır.  Özelli kle ol uşan çökeltileri n nit eli ği  ve 

karakt erleri ni n nasıl et kilendi ği hakkı ndaki bil giler yet ersizdir. 

Fe(II)  ve Mn(II)‟ni n hava ile oksi dasyonuna özellikle or gani kl eri n et kisi  konusunda 

literat ürde çok sayı da çalış ma bul unmakl a birli kte bu çalış mal ar or gani k ve 

inorgani kl eri n birli kte oksi dasyon üzeri ndeki  et kisi ni  açı kl a makta yet ersi z 

kal makt adır. Yapılan bu t ez çalış ması nda  Ömerli  Barajı  Arıt ma Tesisi  girişi nden 

alı nan ha m sul ar  kullanılarak Fe(II)  ve Mn(II)‟ni n oksi dasyonuna suda bulunan çeşitli 

sevi yel erdeki organi k ve inorgani kl eri n et kisi araştırıl mı ştır. 
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1. 2. ÇalıĢ manı n Amaç ve Kapsa mı  

Günü müzde yaygı n ol arak kullanılan de mir  ve mangan gi deri m pr osesleri  19. yy‟ da 

keşfedil mi ş  ol ması na rağ men,  mevcut  bil gilerimi zde hal en büyük boşlukl ar  vardır. 

Yüksek de mir  ve mangan konsantrasyonuna sahip sul ardan de mir  ve mangan gi deri mi 

içi n uygul anılan yönt eml er  arası nda en yaygı n ol anı  Fe(II)  ve Mn(II)‟ni n  

at mosferdeki  oksijenl e oksi dasyonunu sağl ayarak  Fe( OH) 3  ve Mn O2   şekli nde 

çökt ürül mesi dir [5]. 

Fe(II)  ve Mn(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e gi derimi ne,  i ç me  ve  kullanma suyu ol arak 

tüketilecek ol an sul arda bul unabilecek ol an Zn(II),  Ni(II),  Fe(II),  Mn(II)  ve pot asyu m 

hi droj en fitalatı n  et kisini n araştırıl ması   bu çalış manı n ana a macı dır.  Ömerli  Barajı 

Arıt ma Tesisi  girişi nden alı nan ör nekl er  üzeri nde çalışıl dı ğı ndan,   el de edilen verilerle 

uygul a ma açısı ndan da pratik sonuçl ar el de et mek  çalış manı n a maçl arı arası ndadır.  

Kesi kli  reakt ör  şekli nde kur ul an l aborat uar  öl çekli  deneysel  siste mde ,  önceli kl e 

dei yoni ze su kullanıl mı ş  ol up,  Fe(II)‟ni n Fe(III)‟e ve  Mn(II)‟ni n Mn(I V)‟e at mosferi k 

oksijenl e oksi dasyonu farklı  konsantrasyonl ar  içi n gerçekl eştiril mi ştir.  Daha  sonra 

Ömerli  Barajı  Arıt ma Tesisi  girişi nden alı nan ha m su  ör nekl eri  üzeri nde ve  bunun 

yanı nda yukarı da belirtilen or gani k ve i norani k maddel eri n farklı  konsantrasyonl arı nı n 

et kisi  altı nda deneyl er  t ekrarlanmı ştır.  Böyl ece atmosferi k oksijenl e Fe(II) ve  Mn(II) 

gi deri mi nde belirtilen organi k ve i norgani kl eri n et kisi   deneysel  ol arak  belirlenmek 

istenmi ştir. 

Bu çalış mada,  İstanbul‟daki  i ç me  suyu arıt ma t esisleri nde Fe(II)  ve Mn(II)  gi deri mi 

içi n hava  il e oksi dasyon pr osesi ni  kullanmanı n getireceği  avantjları n ve 

dezavant ajları n belirlenmesi ne çalışıl mı ştır.  Öt e yandan  suda bul unan bazı or gani k ve 

inorgani k maddel eri n Fe(II)  ve Mn(II)‟ni n oksi dasyon mekani za ması üzeri ndeki 

et kileri  incel enmi ştir. 
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2. DEMĠ R VE  MANGANI N  DOĞADA BULUNUġU VE 

GĠ DERĠ LMELERĠ NĠ N ÖNEMĠ  

2. 1 De mi r ve Manganı n Doğada Bul unuĢu 

De mi r  yeryüzünde en bol  bul unan dör düncü el e ment  i ken [ 5],  mangan en bol  bul unan 

onuncu el e menttir  [6].  Mi kt ar  ol arak de mi r  yerkabuğunun yakl aşı k %5‟ ini  t eşkil  eder 

[7].  Mangan i se kayaç kabukl arı nı n yakl aşı k % 0, 1‟i ni  ol uşt ur makt adır.  Pasifi k 

okyanusunun di p kı sı ml arını n yakl aşı k ol arak % 10- 30 ci varı nda bir  kı s mı nı  manganı n 

kapl adı ğı  t ahmi n edil mekt edir.  Mangan kaynağı  ol arak,  okyanus  ortası  yayıl ma 

mer kezleri ndeki  hi drot er mal  ve vol kani k ati viteler  ve kıtalar  arası  akış  ol arak 

düşünül mekt edir.  Buna ilavet en,  yüzeysel  ve yer  altı  suyu akışı nı n,  vol kani k ve 

met a morfi k kayal arla t emas  neticesi nde mangan su ort a mı na karış makt adır.   Asi di k 

orta ml arda  Mn(II)  formundadır.  Manganı n öne mli  bir  mi kt arı  met a morfi k ve t ort u 

kayal arda, çok az bir mi ktarı da vol kani k kayal arda bul unmakt adır [6].  

De mi r  ve mangan bu bolluğu ve kullanışlılığı  nedeni  il e t eknol oji de de kull anılan en 

öne mli  el e mentlerdendirler.  Yeraltı  sul arı nda hemen her  za man,  yüzeysel  sul arda i se 

yılı n bazı  ayl arı nda yüksek konsantrasyonl arda bul unurlar.  Bu nedenle i ç me  ve 

kullanma sul arı  bakı mı ndan sorunl ar  meydana getir mekt edirler.  İç me  ve kull anma 

sul arı ndaki  de mir  ve mangan,  bu i ki  el e menti n çözünebilen şekilleri ni n oksitlenerek 

çözüne meyen şekillere dönüşt ürül mesi ile gi derilmekt edir [5, 2].  

Yer kabuğunda bul unan de mir  ve mangan aynı  zamanda canlılar  t arafı ndan yaşa ml arı nı 

sürdürebil mel eri  i çi n kullanıl makt adır.  Bit kiler  demi ri  i ki  değerli  de mir  katyonu ( Fe
2+

) 

for munda kullanmakt adır.  Toprakl arda çözünebilir  şekil de de mir  bul unduğu gi bi 

çeşitli  mi neralleri n bileşimi nde de fazl a mi kt arlarda de mire rastlanmakt adır.  Bit kileri n 

çoğunda de mi r  mi kt arı  bor,  mangan veya çi nko gibi  i z el e mentlerden azdır.  Bi t kilerde 

de mir,  kl orofili n ol uşu i çi n gerekli dir.  De mi r eksi kli ği nde kl orofil  iyi  t eşekkül 

ede me mekt e ve bit kilerde kol ayca gör ül ebilen kl oroz hast alığı  ort aya çı kmakt adır. 

De mi r eksi kli ği olan bit kileri n yaprakl arı açı k sarı renkli dir [8].  
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Yer yüzünde bul unan belli  başlı  de mir  cevherleri arası nda he matit  ( Fe2 O3),  magnetit 

(Fe3 O4),  li monit  ( Fe2 O3.3H2 O),  si derit  ( FeCO3) ve  pirit  ( FeS2)  sayılabilir.  Fe(III) 

mi neralleri  suda he men hi ç çözün mezl er.  Fakat  siderit  pH‟ı  8‟ den küçük ol an sul arda 

kı s men çözünebilir [5].  

De mi ri n suda bul unabilecek belli başlı for ml arı şunl ardır: 

-Fe( HCO3)2, (ferrous bi carbonat e) 

-Fe( OH)3,  (Ferric hydroxide) 

- Or gani k de mir 

- Genelli kle Fe3 O4 olarak ifade edilen korozif de mi r 

De mi r bi karbonatı n  de mir hi droksi de oksi dasyonu:  

2 Fe( HCO3)2 + ½ O2 + H2 O  2 Fe( OH)3 + 4 CO2                                                ( 2. 1) 

şekli ndedir [9]. 

Doğada bul unan manganı n büyük bir  kı s mı  met a morfi k ve t ort ul kayaçl ardan 

kaynakl anırken küçük bir  kıs mı  i se vol kani k kayaçl ardan kaynakl anır.  Yer yüzünde 

bul unan belli  başlı  mangan cevherleri  pirol usit  (Mn O2),  psil omel an ( MnO2),  polianit 

( Mn O2),  haus manit  ( Mn3 O4),  manganit  ( Mn OOH),  di al ogit  ( MnCO3) ve  radonit 

( MnSi O3)‟dir [2]. 

Ma ngan da bit kilerde kl orofil  ol uşumu i çi n gereklidir.  Mangan t oprakl arda çözünebilir 

hal de bul unduğu gi bi  çeşitli  mi neralleri n bileşimi nde de bul unur.  Mangan bit kiler 

tarafı ndan,  i ki  değerli kli  mangan i yonu ( Mn
++

)  şekli nde alı nır.   Mangan eksi kli ği  daha 

çok ku ml u,  kal evi  ve organi k i çeri ği  fazl a t oprakl arda gör ül mekt edir.  Mangan de mi r, 

kalsi yum ve magnezyum adsorpsi yonl arı nda öne mli  rol  oyna makt adır.   Mangan 

eksi kli ği  bir  çok bit ki nin bodur  kal ması na sebep ol makt adır.  Bodurl ukl a beraber 

bit kileri n üst yaprakl arı nda kl oroz görülebil mekt e ve yaprak lekel enmekt edir.  

Ma nganı n t oprakt aki  çözünürl üğü,  büyük öl çüde orta mı n pH değeri ne bağlıdır.  Asi di k 

toprakl arda ( düşük pH değerleri nde)  manganı n çözünürl üğü art makt a ve çözün müş 

mangan bit kilere zehirli  et ki  yap makt a,  bit kiler  tarafı ndan de mi ri n kullanıl ması nı  da 

güçl eştir mekt edir.  Manganı n kal kerli  ve fazl a kal evi  t oprakl arda çözünürl üğü daha 

azdır [8]. 
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De mi r  ve mangan genellikle t oprak ve kayal arda bul unmakt a,  uygun koşullar  altı nda 

bu el e mentleri  i hti va eden t oprak ve kayal ar  su il e t e mas  etti ği nde aşı nma  ve  di ğer 

mekani z mal arla su i çerisine sı zarlar  [9].  Yer  altı  sul arı  t oprak ve kaya f ormasyonl arı 

arası nda hareket  etti ği nden dol ayı  yüzeysel  sul ara nazaran daha fazl a de mi r  ve mangan 

içer mekt edir. 

De mi r  ve mangan su kaynakl arı na doğal  pr osesler sonucu ul aş makt adır.  Bu pr osesler, 

sedi ment-su ara yüzeyi  yakı nı nda ol uş makt adır.  Mi neraller  ve sedi mentleri n i çerdi ği 

mangan ve  de miri n çözün mesi  ve böl gesel  erozyon da  de mir  mangan kaynakl arı 

arası nda sayılabilir  [10].  Yet erli  deri nli ğe sahi p ol an doğal  veya suni  göll erde su 

tabakalaş ması  nedeni yl e hi poli mni on t abakası  anoksi k hal e gel mekt edir.  Bu dur umda 

mi neraller  ve sedi mentler  i çerisi ndeki  de mir  ve mangan çözün müş  f or ma  (Fe
2+

,  Mn
2 +

) 

dönüş mekt edir.  Bu i ki  değerlikli  de mir  ve mangan,  oksijen veya di ğer  oksitleyi ci  

ki myasallarla temas edene kadar te mi z ve renksi zdir [11].  

Yağ mur  sul arı  t oprağa nüf uz ederken geçiş  yolu üzeri ndeki,  çürümeye başl a mı ş 

bit kilere t e mas  et mekt edir.  Yağ mur  suyu i çi ndeki  çözün müş  oksijen,  çürü meye yüz 

tutan bu bit kiler  t arafı ndan t üketilerek,  suyun oksijensiz kal ması na sebep ol makt adır. 

Bu sul ar,  t e mas  etti ği  oksitleri  i ndirgeyerek,  onl arı  suda çözünebilecek i ki  değerli kli 

hal e getir mekt e ve çözerek bünyesi ne al makt adır.  Bu sul arla besl enen akiferlerden 

sağlanan yer altı suları da öne mli ölçüde de mir ve mangan içer mekt edir [3, 12].  

De mi r  ve mangan doğal  sul arda çözün müş,  koll oi dal  ve katı  bileşi kleri  hali nde 

bul unmakt adır.   Bu duru m büyük öl çüde ort a mın  pH‟  sı na ve çözünmüş  oksijen 

mi kt arı na bağlı olarak değişi kli k göst er mekt edir. De mi r ve mangan doğal sul arda ;  

1- Asi di k ol mayan t e mi z ve berrak  yer  altı sul arı nda de mir  ferrobi karbonat 

(Fe H2( CO3)2) hali nde ve mangan‟ da  mangan bi karbonat hali nde ,  

2- Asitli yüzeysel sul arda de mir ve mangan sülfat hali nde ,  

3- Fazl ası yl a renkli  sul arda i se or gani k ( koll oi d)  de mir  ve mangan bileşi kleri  hali nde 

bul unurlar. 

Yüzeysel  sul ar  genellikl e oksitlenmi ş  de mir ve  mangan i hti va etmekt edir.  İ ki 

değerli kli  de mir  ve mangan genelli kle deri n yer  altı  sul arı nda mevcutt ur  [3,  4].  Çünkü 

deri n yer  altı  sul arı nda oksijen he men he men hi ç yokt ur.  Bu sul ar  de mir  ve  mangan 

ihti va eden mi nerallerle t e mas  etti ği nde bağlı  de mir  ve manganı  çözünebilir  f or ma 

dönüşt ür mekt edir.  Bu iki  el e ment e yer  altı sul arı nda yaygı n ol arak birli kt e 
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rastlanmakt adır.  Fakat  bazı  dur uml arda bunl ardan birisi  di ğeri ne nazaran çok daha 

yüksek konsantrasyonda bul unabilir  [13].  Mangan su kaynakl arı nda nadiren yal nı z 

ol arak da bul unmakt a, genelli kle çözün müş de mirle birli kte rastlanıl makt adır [7].  

De mi r  ve mangan sul arda bul unan birçok zararlı  maddel erden biri dir.  Toprakt a 

çözün meyen de mi r  ve mangan oksit  bileşi kleri  halinde bul unmakt adır.   Ancak,  bu gi bi 

toprakl ar,  göl  ol uşt uran sul ar  altı nda kal dı kl arı  za man,  t abandaki  bit kiler çür ümeye 

başl ayarak sudaki  çözünmüş  oksijeni  kullanırlar.  Böyl ece t abandaki  sular  t a ma men 

oksijensiz kal arak,  t e mas hali nde bul undukl arı  t opraktaki  de mir  ve mangan oksitlerden 

oksijen al arak onl arı  çözünebilen de mir  ve mangan f or ml arı na dönüştürürl er  ve 

böyl ece de mir  ve mangan çözünebilir  bileşi kl eri  hali nde suya karış mı ş  olur.   Ör neği n, 

oksijeni n bul unmadı ğı  orta mda H2 S ile Mn O2  ol uşt uracağı  reaksi yonun eşitli ği 

denkl e m  2. 2‟de veril mi ştir.   Mangan i çeren bu sul ar,  yoğunl uk,  sı caklık ve r üzgar 

akı ntıları  gi bi  et kiler  nedeni yl e suyun üst  kı s mı na çı karlar  ve yüzeyde bol  oksijen 

bul unduğundan t ekrar  dört  değerli kli  çözün meyen mangan bileşi kleri  hali nde göl ün 

di bi ne çökerler [2, 3] .  

4 Mn O2( k) + H2 S + 6H     4 Mn
+2

  + SO4  + 4H2 O                                    (2. 2)  

Aynı  ol ay kışı n gölleri n üzeri  buz t abakası yl a kapl andı ğı  za manda meydana gelir.   

Haval anma  ol anağı ndan  yoksun kal an bu gi bi  göl  ve göl etlerden sağl anacak sul arda 

de mir  ve  mangan i çerebilir  [3].  Göl  ve barajlarda ol duğu gi bi  kalı n bi r  su kütl esi 

altı nda kal an bit kiler,  çürümel eri   sırası nda,  i hti yaçl arı  ol an oksijeni,  suda çözün müş 

oksijen bul unma ması  halinde,  sudan t e mi n edemeyi p t abandaki  Fe(III) ve  Mn(I V)  

oksit yatakları ndan sağlamakt adırlar. 

2Fe2 O3  4Fe O +O2                                                                                                                                           (2. 3) 

2 Mn3 O4 4 Mn O+O2                                                                                               (2. 4) 

Bu oksijen bit kileri n karbonu ile birleşerek  CO2‟yi ol uşt urur.  

C+ O2  CO2                                                                                                          (2. 5) 

CO2‟ de su ile birleşerek karboni k asi di meydana getir mekt edir.  

CO2  H2 O H2 CO3                                                                                                 (2. 6) 
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Fe O+ H2 CO3  Fe( HCO3)2 + H2 O                                                                         (2. 7) 

Mn O+H2 CO3 Mn( HCO3)2 +H2 O                                                                          (2. 8) 

De mi r  ve mangan bi karbonat  suda kol ayca çözündüğünden su de mirli  ve  manganlı  

hal e gel mekt edir.  

Bu şekil de su kütlesi nin alt  kıs mı nda ol uşan,  suda çözünebilen Fe(HCO3 )2  ve 

Mn( HCO3)2  yoğunl uk ve r üzgar  akı ntıları nı n etki si  ile suyun üst  kı snına çı karlar. 

Yüzeydeki  O2  il e birleşerek t ekrar  Fe(III)  ve Mn(I V)  oksit  ol arak, 

çözüne medi kleri nden gölün di bi ne çökerler.  Bu sebepl e göl  ve barajlarda,  yüzeydeki 

sul ar  az mi kt arda de mir ve mangan i çerirler.  Göllerdeki  de mir  ve mangan çevri mi 

oksi dasyon ( yükselt genme)  ve redüksi yon (i ndirgenme)  pr osesl eri ni n öne mli  bir 

göst ergesi dir [3, 5]. 

Yüksek de mi r  ve mangan konsantrasyonl arı,  de mir  ve mangan oksitleyen bakt erileri n 

akti vitesi ne ve askı daki t aneci kl eri n üzeri ndeki  adsorbsi yon hı zı na bağlı  ol arak 

değiş mekt edir.   Doğal  sul arda pH>7‟ de Mn
+2

‟nin askı da katı  maddel er  üzeri ndeki 

adsorbsi yon hı zı nı n Mn
+ 2

‟ni n oksi dasyon hı zı ndan daha büyük ol duğu belirlenmi ştir.  

As kı da katı  maddel er  çoğunl ukl a kil,  sul u met al  oksitler  gi bi  i norganik koll oi dl er, 

or gani k koll oi dal maddeler ve canlı mi kroorgani zmal ar içerirler [2]. 

Ma ngan i çeren mi neraller  de mi r  i çeren mi nerallere göre daha nadir  görül ür.  Yeraltı  

sul arı nda da  de mi r  mangana göre daha bol  bul unur.  Mn(II)‟ni n hi droksit ve  kar bonat 

for ml arı  Fe(II)‟ye nazaran ol dukça çözünür  f or mda ol ması na rağmen;  yeraltı  sul arı nda 

de mir  konsantrasyonu 10 mg/l‟yi  mangan konsantrasyonu 2 mg/l‟yi  aş mamakt adır  [ 3, 

5]. 

Ha m nehir  sul arı nda öne mli  konsantrasyonl arda bul unmayan manganı n,  sudaki 

ni spet en yüksek pH ve al kali nite nedeni yl e,  çözünebilir  formda  ol ması 

bekl enme mekt edir.  Büyük konsantrasyonl arda görülen de mi r  i se daha çok parti kül er 

for mdadır.  Bu t ür  sul arı n depol anması  hali nde partiküler  de mi r  ve mangan çökecek ve 

ça mur un i çerdi ği  maddelere karışacaktır.  Böl gesel  t oprak ve kayal ar  da de mi r  ve 

mangan açısı ndan zengi n ol abil mekt edir.  Rezervuar  t abanı ndaki  ça murl arın üzeri ndeki 

suda anaerobi k koşulların gör ül mesi  gi bi  bir  risk ort aya çı kar  ve de mir ve  mangan 

çözünerek suya karışır.  Bu t ür  anaerobi k koşullar  rezervuarları n ı sı  t abakal aş ması na 
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mar uz kal ması  hali nde gör ül ür.  Tabakal aş ma riski  daha çok aşağı daki hususl arla 

ilişkili durumdadır [14]: 

• mevsi ml er arası ndaki su sıcaklı k farkı nı n 10
o

C‟dan fazl a ol ması, 

• sirkülasyona sebep ol abilecek şi ddetli rüzgarlardan korunması,  

• su deri nli ği ni n 10 m‟ den fazl a ol ması, ve 

• giren akı ml ar veya terfi gi bi et kenl eri n neden ol duğu sirkülasyonun görülme mesi. 

Ma nganı n su i çerisi nde bul unma  f or mu pH‟ ya bağlıdır.  Bir  çok su kaynağı nda mangan 

nadir  bul unan bir  kirletici  ol up,  yer  altı  sul arı nda en genel  hali  manganbikarbonattır 

[ Mn( HCO3)2].  Mangan düşük pH değerleri nde çözün müş  f or mda ( Mn
2 +

),  oksitlenme 

değeri  ol an pH 8, 3‟e yakı n pH değerleri nde üç değerlikli  veya karışık değerlikli 

mangan bileşi kleri  ( Mn2 O3  ve Mn3 O4)  şekli nde ve pH > 8, 3‟de i se Mn( OH) 2  ol arak 

bul unmakt adır. 

Te mel de su i çerisi nde demi r  çözün müş  i ki  değerlikli  hal de bul unur  ( Ferric i yonu Fe
3+

 

ve Ferrous  i yonu Fe
2+

).  Doğal  su kaynakl arı nda bul unabilecek de mir  f orml arı  Şekil 

2. 1‟de göst eril mi ştir [13]. 

İç me suyu  rezevuarları nda bul unabilecek de mir türleri aşağı da belirtil mi ştir [9] ; 

 Oksitlenmi ş de mir 

 Or gani kl ere bağl anmı ş de mir “He me De mi r” 

 De mi r bakt erileri 

 Ferric hi droksit veya kırmı zı renkli su de miri  

 Ferrous bi karbonat veya temi z görünü ml ü de mir 
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ġekil 2. 1.   Doğal sul arda bul unan de mir for ml arı 

De mi r  ve manganı n asidi k ve bazi k çözelti deki  st andart  i ndirgenme  pot ansi yelleri 

Şekil 2. 2, 2. 3, 2. 4  ve 2. 5‟de göst eril mi ştir [15]. 

ġekil 2. 2.  Asi di k çözeltide de miri n standart indirgen me pot ansi yeli 

ġekil 2. 3.  Bazi k çözelti de de miri n standart indirgenme pot ansi yeli 

 

 

 

Topl a m De mir 

r 

De mi r (II) De mi r (III) 

Serbest De mir Şel at De mir Serbest De mir 

Oksitlenmi ş 

De mi r 
Çözün müş 
De mi r 

Mi neral 
Ko mpl eksli De mir 

Or gani k 

Ko mpl eksli De mir 

Oksitle mi ş 
De mi r 

Filtrede 

Tut ul abilen 

De mi r 

Filtrede 

Tut ul a mayan De mir 

Filtrede 

Tut ul abilen De mir 

Fe
3+

 0, 771 Fe
2+ 

-0, 44 Fe 

Fe( CN)6
4-  

-1, 16 0, 361 Fe( CN)6
3- 

-0, 04 

+3 +2 0 

-0, 89 Fe( OH)2 Fe O4
2-  

-0, 86 Fe2 O3  0, 81 Fe 

+4 +3 +2 0 
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ġekil 2. 4. Asi di k çözelti de manganı n standart indirgen me pot ansi yeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 5.  Bazi k çözelti de manganı n standart indirgen me pot ansi yeli 

De mi r ve manganı n su içindeki ki myasal for ml arı aşağı da belirtil mi ştir [16];  

 Çözün müş hal de: Ferruos (Fe
2+

) ve mangan ( Mn
2 +

) 

 Parti küller hal de: Ferric (Fe
3+

) ve mangan ( Mn
4+

) 

 Koll oi dal  hal de:  Parti küller  çok küçükt ür.  Bu sebepl e,  bunl arı  çökelt mek ve filtre 

et mek ol dukça zordur.  

Bu t ürlerden biri ni n su i çi nde baskı n çı kması  pH,  Eh (redoxs  pot ansi yeli)  ve suyun 

sıcaklı ğı na bağlı dır.  Demi r  ve manganı n konsantrasyonu,  bu met alleri  gider mek i çi n 

yapıl ması  gereken arıt mayı  belirlemeye yardı mcı  ol makt adır.  Şekil  2. 6 ve Şekil  2. 7‟de 

sırası yla de mir ve mangana ait pH-el ektrod pot ansiyelleri gösteril mi ştir. 

Çözün müş  hal de de mir  ve mangan i hti va eden su hava ile t e mas  etti ğinde,  CO2  su 

orta mı ndan havaya karışırken mol ekül er  oksijen de suya karış maya başla makt adır. 

Oksijen ferrous  ( Fe
2+

)  iyonl arı nı  oksitleyerek Fe
3+

‟e dönüşt ür mekt edir. Bu bil eşi k 

1, 70 
1, 23 

1, 51 

2, 09 

Mn O 4 
- 0, 90 HMn O 4 

- 1, 28 H 
2 
Mn O 4 

- 2, 9 Mn O 2 0, 95 Mn  3+ 1, 5 Mn  2+ -1, 18 Mn  

+4 +5 +7 +6 +3 +2 0 

0,34 

MnO 4 
- 
-0,56 MnO 2 

0,60 

-0,05 0,62 

MnO 4 2- 0,27 0,15 Mn 2 O 3 
- 

-0,25 Mn(OH) 2 -1,18 Mn 

+4 +5 +7 +6 +3 +2 0 

MnO 4 3- 0,96 
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çözün me mekt e ol up j elati mi nsi  bir  yapı ya sahi ptir.  Bul unduğu yüzey üzeri nde 

biri ki ml er yapmakt adır. Aynı şekil de Mn
2+

 i yonl arı da Mn
4+

‟e dönüş mekt edir [17].  

4 Fe
2+

 +O2 + 10H2 O   4Fe( OH)3 +8H
+
                                                            (2. 9) 

Mn
2 +

 + O3 + H2 O   Mn O2 + O2 + 2H
+
                                                           (2. 10) 

 

 
 

ġekil 2. 6  De mir içi n el ektrot potansi yeli ni n pH ile değişi mi [5] 
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ġekil 2. 7  Mangan içi n Elektrot potansi yeli ni n pH ile değişi mi [13]. 

2. 1. 1. Doğal sul ardaki de mi r ve mangan kaynakl arı  

Sul u orta mı nda de mir, +2 ve +3 değerlikli iyon hali nde bul unabilir. Fe(III)  Fe(II)‟ye 

göre ol dukça asi di ktir. Bu  i yonl arı n su orta mı ndaki reaksi yonl arı aşağı daki 

denkl e ml erde göst eril mekt edir [18]:  

Fe(III) iyon reaksi yonu;  

[Fe( H2 O)6]
3+

+ H2 O --- > [Fe( H2 O)5( OH)]
2+ 

+ H3 O
+
   K=10

- 3. 05
                  (2. 11)  

[Fe( OH)( H2 O)5]
2+ 

+ H2 O -> [Fe( OH)2( H2 O)4]
+
 + H3 O

+
   K=10

- 3. 26
                  (2. 12)           

2Fe( H2 O)6
3+

 + 2H2 O  --->  [Fe2( OH)2( H2 O)8]
4+

+ 2H3 O
+
   K=10

- 2. 91
                  (2. 13)    

Fe
2+

 i yon reaksi yonu;  

Fe( H2 O)6
2+

  + H2 O --->  [Fe( OH)( H2 O)5]
+
 + H3 O

+
    K=10

- 9. 5
                  (2. 14) 

De mi r  aynı  za manda su i çerisi nde bul unabilen t anni n gi bi  or gani kl er  il e de  bil eşi k 

ol uşt urabilir.  Bu,  or gani k bağlı  de mir  ( He me  De mir)  ol arak bili nir.  Çür ümüş  bit kileri n 

ür ünü ol an çok geniş mol ekül er  ağırlı klı  organi kl er,  t anni n ol arak t anı ml anır. 

Çoğunl ukl a yüzeysel   sul arda bul unurl ar.  Tanninler  suda yeşili msi  kahverengi  bir 

renge sebep ol abilirler.   Bu mol eküller  “Pençe- Cla w” ol arak bili nen bir  mekani z mayl a 
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de miri  t ut abil me yet eneği ne sahi pl er  [9].  Sul u orta mda bul unan hü mi k maddel er, 

tanni k asit  ve di ğer  or gani k bileşi kl er  Fe (II)‟ni n oksi dasyon hı zı nı  azaltıcı  yönde et ki 

yap makt adır.  

Ma ngan oksi de ol muş  halde 0‟ dan +7‟ ye kadar  değerlilik al abilir.  Oksi de ol muş  hal de 

+7 değerliği ni  al an iyon ki myasal  ol arak üretilebilir.  Bu per manganat  i yon 

for masyonunda ticari  olarak çok öne mli dir.  Per manganat  ( Mn O4
-
)  çok güçl ü bir 

oksi danttır.  Pot asyum per manganat  fizi ko-ki myasal  arıt ma t esisleri nde de mi r  ve 

manganı n ki myasal  oksidasyonunda sı klı kla kullanıl makt adır  [13].  Su ort a mı nda 

Mn(II),  Mn(III)  ve Mn( I V)  val ans  değerleri nde bul unur.  Mn(I V),  manganı n st abil 

for mudur.  Mangana ait  su ort a mı ndaki  bazı  i ndirgenme/ yükselt genme   r eaksi yonl arı 

aşağı da belirtil mi ştir.  

2 Mn( HCO3)2 + O2 + 2 H2 O  2 Mn( OH)4 + 4 CO2                                            (2. 15)     

Mn3 O4( k) +2H2 O+2H+ + 2e-  3 Mn( OH)2( k)                                                            (2. 16) 

3 Mn2 O3( k) + 2H+ + 2e-  2 Mn3 O4( k) + H2 O                                              (2. 17)       

2 Mn O2( k) + 2H+ + 2e-   Mn2 O3( k) + H2 O                                                (2. 18) 

Mn2 O3( k) + 6H+ + 2e-   2 Mn
2+

 + 3H2 O                                               (2. 19) 

Mn O2( k) + 4H+ + 2e-  Mn
2 +

 + 2H2 O                                              (2. 20) 

Fe ve Mn i yonl arı nı n çözünerek su orta mı na karışması nı n  dört ana sebebi vardır: 

- Oksijenden yoksun ancak CO2  açısı ndan zengi n sul arda,  Fe
+2

 ve Mn
+2

 iyonl arı 

bul unur ( Yeraltı suları gibi). 

- İyi  kaliteli  sul ar  veren düşük konsantrasyonda Fe ve Mn i çeren kuyul arı n, 

çevresi ne or gani k atı klar  yı ğıl dı ğı nda,  t oprakt a ol uşan anaerobi k koşull ar 

yüzünden birden bire çok köt ü kaliteli sul ar hali ne dönüşt üğü gözlenmi ştir. 

- Yet erli  deri nli ğe sahi p olan suni  göllerde su t abakal aş ması  nedeni yl e alt t abaka 

(hi poli mni on)  anoksi k ol ursa ortaya çı kabilecek anaerobi k koşullar  yüzünden 

de mir  ve mangan bu alt  t abakal arda bul unan suda konsantre ol ur.   Göl 

tabakalaş ması nı n sonbahardaki  alt-üst  ol ması nı i zl eyen günl erde rezervuar dan 

çekilen sul ar  Fe ve Mn bakı mı ndan zengi ndir.   Eğer  i ç me  suyu arıtıl ması  sırası nda 
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bunl arı n oksitlenmesi  i çin yet erli  oksijen sağl anıp çökel me sürel eri  sağl anırsa Fe 

ve Mn‟ dan kurt ul mak mü mkün ol abilir.  Aksi  halde doğal  koşullarda bu oksitlenme 

ve çökel me uzun sürede ol acaktır. 

- Ki myasal  t er modi na mi k bakı mı ndan çözünürl ükl er  el e alı ndı ğı nda oksijenli 

sul arda Mn
+4

 ve Fe
+3

 bi leşi kleri ni n bul unabil di ği,  sudaki  çözünürl ükl eri çok az 

ol an bu maddel eri n sadece uygun anaerobi k şartlar  altı nda Mn
+2

 ve Fe
+2

 iyonl arı 

hali ne gel ebileceği görülür.  Bu son i kisi suda çözünür maddel erdir [19]. 

2. 1. 2. De mi r ve manganı n zararl arı  

De mi r ve manganı n sebep ol duğu zararlar  aşağı da sıralanmaı ştır: 

1.  İç me suyunda istenmeyen renk ve bul anı klı ğa sebep ol urlar.  

2.  De mi r  ve mangan ça maşır,  ku maş  ve porsel en eşya üzeri nde l ekel er  bırakır. 

De mi r kahverengi msi, mangansa gri- siyah lekel er yapmakt adır. 

3.  Su bor ul arı nı n ci darı nda biri ken de mir  ve mangan,  bor unun çapı nı  daraltarak 

yük kayı pl arı nı  arttırır.  De mi r  ve mangan i çeren or gani k biri ki ntiler,  bor u 

ci darı ndan koparak suyu,  kütle şekli nde si yaha boyayabilir. 

4.  Kl orla ma  sonucu de mir  depo,  ci darı nda biri ki p  za man za man da  bural ardan 

koparak  pompa, vana, su saati ve orifis gi bi ele manl arı tıkar.  

5.  De mi r  ve mangan bileşikl eri,  i yon değiştirici  madde yat akl arı  ile ku m filtresi 

yat akl arı nı  kaplayarak kapasiteleri ni düşürür. 

6.  Suda çok az mi kt arda de mir   ve mangan ol ması  bile,  de mi r  ve mangan 

bakt erileri ni n ol uşup çoğal ması  i çi n yet erli dir.  Bu bakt eriler;  boru hattında, 

depol arda ve kuyul arda birbiri ne yapışan saçaklı kütleler  hali ne gel ebilirler. 

Böyl ece,  bor ul arı n kapasitesi ni  düşürür,  po mpal arda tı kanma  ve sı kış ma  gi bi 

arızalara neden ol urlar.  Za man za man kopan küt leler  vana,  sayaç gi bi  aksa mı 

tıkarlar. Çür üyen bu kütlel er, köt ü tat ve kokuya sebep ol urlar.  

7.  De mi r  konsantrasyonu 1. 0 mg/l‟ni n üzeri nde i se suya madeni  ve mürekkebi msi 

bir  t at  verir.  Böyl e sul arla yapılan i çecekl eri n rengi  si yahl aşır.  De mi rle t anni k 

asit  birleşi nce mürekkep rengi nde bir  su meydana gel di ği nden,  bu t ür  sularl a 

yapılan çay, kahve gi bi içecekl er içil mez hal e gelir. 
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8.  De mi r  ve manganı n suda bul unması  endüstri  açısı ndan çok öne mli dir.  Kağıt, 

tekstil,  pl asti k,  deri,  alkoll ü i çki,  meyva suyu gi bi  sanayii  kolları ndaki 

ür ünl eri n rengi ni,  gör ünüşünü ve t adı nı    boz makt adır.  Bu nedenl e bu gi bi 

endüstri  i hti yaçl arı nda kullanılan de mir  ve mangan mi kt arları nı n,  i ç me  suyu 

standartları nı n izi n verdiği mi kt arları n altı nda olması gerekmekt edir.  

9.  Uygun şartlar  altı nda,  sülfür  bakt erileri,  sülfatları  i ndirgeyerek H2 S 

ol uşt ur makt a,   bu da FeS gi bi  madensel  sülfürlerin ol uşumuna yol  aç maktadır. 

FeS suda çözünerek he m köt ü koku he mde si yah pı htılar  ol uşt ur makt a,  çelik ve 

di ğer madenl er üzeri nde kor ozif et kiler yapmakt adır[3, 5].  

10.  De mi r,  Ca
2+

 ve Mg
2 +

 gi bi  suda sertli ğe sebep ol ursa da,  mi kt arı  çok az 

ol duğundan bu et kisi öneml i sayıl mayacak kadar azdır [20]. 

11.  Ma ngan konsantrasyonu 0, 6 mg/ L ve daha yüksek değerlerde  ol duğunda 

özelli kle bebekl er içi n t oksi k et kisi vardır [21].  

2. 1. 3. De mi r ve manganı n iç me suyu standartl arı  

Deği şi k ot oritelerce belirlenen i ç me  suyu st andartları ndaki  de mi r  ve mangan değerleri 

tabl o 2. 1.‟de veril mi ştir. 

Tabl o  2. 1. De mir ve Mangan İçi n İç me Suyu St andartları ( mg/l) 

  
 

TS- 266 

 

W. H. O.  

 

E. P. A.  

Avr upa 

Ekono mi k 

Topl ul uğu 

Kanada 

St andardı  

C. A.  

  1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 

Fe 0. 2 1. 0 0. 1 1. 0  0. 3 -  0. 05 0. 2 0. 3 - 

Mn  0. 05 0. 5 0. 1 0. 1 0. 05 0. 1 0. 05 0. 1 0. 05 0. 1 

1*    Müsade edilen değer 

2*    Maksi mu m değer 
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2. 2 Sul u Ort a ml arda De mi r ve Manganı n Ki myası  

Doğada yaygı n ol arak bul unan de mir  bileşi kleri;  su t e mi ni nde,  atı ksuda ve  göl 

bili mi nde öne mli  rol  oyna makt adır.  Su t e mi ni nde  en sı k rastlanan pr obl e ml er;  paslı  su, 

kor ozyon,  de mi r  gi deri mi,  koagül asyon ve de mir bakt erileri dir.  Doğada de mi r  i çeren 

kayal ar  ve t oprakl ar;  oksitlerden,  karbonatlardan ve sülfürlerden ol uş makt adır.  Bu 

kayal ar,  belli  şartlarda su il e t e mas  etti kleri nde, de mi ri n bir  kı s mı  çözünerek suya 

karış makt adır.  Çözün müş hal deki  de mi r,  i norganik veya or gani k f or mdaki  maddel erl e 

birleşerek ko mpl eks  i yonl ar  ol uşt ur makt adır.  Bu i yonl ar  kı mpl eks  ol mayan de mi r den 

çok daha karalı  ol up,  suda çok daha uzun za man çözün müş  ol arak kal abilirler.  De mi r, 

çözün müş ol arak +2 değerlikli Fe(II) veya +3 değerlikli Fe(III) hali nde bulunabilir [5].  

Lit erat ürde t anı ml anan de mir  bileşi kl eri ni n birçok kural dışı  özelli ği,  Fe( OH) 2  ve 

Fe( OH)3‟ün çözünebilirlilik dengesi ni  yanısıra,  de mirli  sul arda ol uşan çözünebilirli k, 

ko mpl eks  ol uşumu,  redoks  ve hi droliz gi bi  di ğer dengel erle de açı kl anabilir.  Ayrı ca, 

bu denge reaksi yonl arı nı ki neti ği de di kkate alı nmalı dır [5]. 

Doğada mangan i çeren kayal ar  ve t oprakl ar,  mangan oksitler,  mangan bikar bonat  ve 

mangan sülfatlardan ol uşmakt adır.  Dol ayısı yla bu mangan bileşi kleri  belli  şartlarda su 

ile t e mas  etti kleri nde manganı n bir  kı s mı  çözünerek suya karışır.   Çözünmüş  hal deki 

mangan i norgani k veya or gani k maddel erle birleşerek ko mpl eks  i yonl ar 

ol uşt ur makt adır.   Mangan çözün müş  ol arak +2 değerli kli  Mn
+2  

şekli nde bul unur.   

Ni t eki m doğal  sul arda bul unan Mn( OH) 2  ve MnS bil eşi kleri ni n çözünürl ükl eri 

ol dukça yüksektir. 

Ma nganı n çözünürl üğü pH ve bi karbonat  i çeri ği  i le yakı ndan il gili dir.   Bu sul ar,  hava 

ile t e mas  hali nde bul anık ve renkli  bir  hal  alır.  Bunun nedeni  Mn
+2

‟nın  Mn
+4

‟e 

oksitlenmesi  ve suda çözün meyen bir  kı sı m kolloi dl er  ol uşt ur ması dır.  Oksitlenmeni n 

hı zı  ol dukça yavaş  ol duğundan;  bu bul anı klı k uzun süre deva m eder.  Bu r eaksi yon 

özelli kle pH 9‟ dan küçük i se daha büyük boyutlarda meydana gelir.   Reaksiyon hı zl arı 

suda bul unan bazı  i norgani k i yonl arı n kat alitik et kisi  il e mi krobi yol oji k reaksi yonl arla 

da dest ek görerek artabilmekt edir. 

Doğal  sul arda çözün müş  şekil de bul unan Mn
+2

‟ni n,  çözün meyen Mn
+4

 şekli ne, 

havadaki  oksijenl e oksi dasyonu genelli kle yavaş  yür üyen bir  reaksi yondur.   Çevresel 
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şartları n uygun ol ması  durumunda,  Mn
+2

‟nin oksi dasyonu denkl em 2. 21‟ da 

göst eril di ği  şekil de yür ümekt edir.   Oksi dasyonl a ol uşan Mn
+4

 reaksi yonda kat alizör 

görevi gör mekt e ve  2. 22‟da göst eril di ği gi bi reaksi yonu hı zlandır makt adır.  

Mn
+2

 + O2( g) + 2 H2 O                        2 Mn O2( k) + 4 H
+                                                                 

(2. 21)               

Mn
+2

 + Mn O2( k) + H2 O   Mn2 O3( k) + 2 H
+
              (2. 22) 

Uygun pH şartları nda doğal  sul arda Mn
+2

‟ni n oksi dasyonu,  ol uşan oksi dasyon ür ünü 

Mn O2‟ ni n adsorpsi yon etkisi  nedeni yl e ot okat alitiktir.   Ancak doğal  sulardaki  ti pi k 

pH=6- 8 değerleri bu reaksi yonun ol uş ması içi n oldukça düşükt ür [2].  

Ma nganı n sul u orta ml arda oksi dasyonuna ait oksidasyon pot ansi yelleri Tabl o 2. 2‟de 

veril mi ştir. 
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TABLO 2. 2. Manganı n değişi k redoks reaksi yonları içi n standart oksi dasyon                     

pot ansi yelleri (sıcaklı k : 25
0

C) [2]             

                         E
0 

( V) 

        Asi di k                  Bazi k    

Mn
+2

              Mn
+3

 + e
-  

 

Mn
+2

             +2H2 O               MnO2( k) + 4H
+
 + 2e

-  

 

Mn( OH)2            +2OH
-
         MnO2( k) + 2H2 O + 2e

-
 

 

Mn O2( k)             +4OH
-                 

MnO
-

4 + 2H2 O + 3e
-
 

 

Mn O2( k)            +2H2 O 
                

MnO
-

4 + 4H
+
 + 3e

-
 

 

Mn O
- 2

4               MnO
-

4 + e
-
 

 

Mn O2( k)            +2H2 O 
               

MnO
- 2

4 + 4H
+
 + 2e

-
 

 

Mn O2( k)                +4OH
-
            MnO

- 2
4 + 2H2 O + 2e

-
 

 

Mn
+2 

+ 4H2 O                Mn O
-

4 + 8H
+
 + 5e

-
 

       +1. 51 

 

       -1. 23 

 

 

 

 

 

       -1. 695 

 

        -0. 564 

 

        -2. 26 

 

        -1. 51 

 

 

 

 

        +0. 05 

 

       -0. 588 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       -0. 60 

 

2. 3 De mi r ve Mangan Gi deri mi  

2. 3. 1. De mi r ve mangan gi deri mi ni n tari hçesi  

De mi r  ve mangan gideri mi  su arıtı m dünyası nı n son döne ml erdeki  prati k 

çalış mal arı ndan biri dir.  İlk de mi r  gi deri m t esisi  1874 yılı nda Al manya Charlottenbur g‟ 

da i nşa edil mi ştir.  ABD‟de bu i şlevi  gören il k tesis 1893‟ de Ne w Jersey Atl antic 

Hi ghl ands‟  de kur ul muştur.  İl k arıt ma t esisleri  haval andır ma ve filtrasyon üniteleri  il e 

birli kte, yeraltı suları nı arıt mak içi n kireç ilavesi ni içer mekt edir.  
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De mi rl e birli kte mangan gi deri mi ni  de i çeren il k arıt ma t esisi  Holl ahda Zut phen‟ de 

1889‟  da t a ma ml anmı ştır.  1914 yılı nda Al manya Br esl au‟daki  kuyu sul arından alı nan 

nu munel erdeki  mangan konsantrasyonunun 220 mg/l‟ye,  benzer  şekil de de mi r 

konsantrasyonunun 440 mg/l‟  ye  ul aş ması  nedeni  il e de mir  mangan gi deri mi ne 

mali yet açısı ndan gerçek anl a mda yakl aşıl ması gerkti ği kararı na varıl mı ştır [3]. 

2. 3. 2. De mi r ve mangan gi der me yönte ml eri  

İç me ve kullanma suları ndaki   de mir  ve manganı n gi deril mesi,  esas  ol arak 

çözünebilen şekilleri ni n çeşitli  yönt e ml erle oksitlenerek  çözün meyen de mi r  ve 

mangan bileşi kl eri ne dönüşt ürül mesi  ve oksi dasyon ür ünl eri ni n çökt ürülerek ve/ veya 

filtre edilerek uzakl aştırıl ması ndan i barettir.  Oksidasyon hı zı;  pH,  al kali nite,  or gani k 

madde i çeri ği  ve ort a mda başka oksi de edi ci  madde ol up ol ma ması na bağl ıdır.  Başlıca 

de mir ve mangan gi der me yönt e ml eri ni şunl ardır: 

            - Ki myasal oksi dasyon 

- De mi r ve mangan bi karbonat gi deri mi  

- Haval andır ma, çökt ür me ve filtrasyon 

- Filtrasyon 

- İyon değiştir me 

- De mir ve mangan sülfat gi deri mi  

- Koll oi dal de mir ve mangan gi deri mi  

2. 3. 3. De mi r  ve mangan gi deri mi nde  ki myasal oksi dasyon 

De mi r  ve manganı n ki myasal  oksi dsyonunda oksijen,  kl or,  kl ordi oksit,  ozon,  kl orl a 

birli kte bakır,  pot asyum per manganat,  kireç soda yönt e mi  ve yu muşat ma aralı ğı ndan 

daha düşük pH değerleride kireç başarı ile kullanıl makt adır [2].  

De mi r  ve manganı n ki myasal  oksi dasyonunda  oksi dant  ol arak  kullanılan ki myasal 

maddel eri n oksi dasyon için gerekli mi ktarları tablo 2. 3.‟ de veril mi ştir. 
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TABLO 2. 3. De mir ve mangan oksi dasyonunda oksi dant i htiyaçl arı [3]. 

Ki myasal madde 
1 mg Fe

2+
‟i oksi de et mek içi n 

gerekli doz ( mg) 

1 mg Mn
2 +

‟ı oksi de et mek 

içi n gerekli doz ( mg)  

O2  0. 14 0. 29 

Cl 2 0. 62 1. 30 

Ca( OCl)2 0. 64 1. 30 

Na OCl  0. 67 1. 36 

Cl O2 1. 21 2. 45 

KMn O4 0. 91 1. 91 

2. 3. 3. 1. De mi r ve manganı n at mosferi k oksijenle oksi dasyon denkl e ml eri  

Ki myasal  oksi dasyon il e Fe
3+

‟ya oksitlenen ve Fe(OH) 3  ol arak çöken de mir ve  Mn
+4

‟e 

oksitleni p Mn O2  ol arak çöken mangan,  yu makl aştır ma-çökel me ve filtrasyon il e sudan 

ayrılır. De mir ve mangan oksi dasyonunda çoğunl ukl a hava oksijeni kullanılır. 

Hava oksijeni ile de mir ve manganı n  oksi dasyon dekl e ml eri: 

4Fe( HCO3)2 + O2 + 2H2 O   4Fe( OH)3 + 8CO2                   (2. 23) 

2 Mn( HCO3)2 + O2 + 2H2 O  2 Mn( OH)4 + 4CO2                                                             (2. 24) 

Oksijen en yaygı n ve en ekono mi k oksi dan vasıtası dır.   Oksijen il e oksi dasyon daha 

çok havalandır ma prosesi ile gerçekl eşir. 

Oksijen suda az çözünür  (20C da – 9 mg/lt)  oksijeni n at om ol arak reaktifli ği ni n 

yüksek ol ması na karşılık,  mol ekül  ol arak reaktifliği  çok azdır.   Havalandır ma  il e 

oksi dasyon reaksi yonl arında  hı z,  bu nedenl e oldukça düşükt ür.  Hı zı n arttırıl ması, 

oksijen mol ekül ündeki  bağl arı n kırılı p oksijenin at oml arı na ayrıl ması  ile mü mkün 

ol ur.  Bu işle m katalizör kullanılarak hı zlandırılabilir. 

Asit  ve bazi k çözeltilerde oksijeni n su il e verdi ği  reaksi yonl arı n st andart  el ektrot 

pot ansi yelleri aşağı da veril mi ştir. 
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Asit      2H2 O                O2   +    4H
+
   +    4e

-          
-1. 229  V                                   (2. 25) 

Bazi k    4OH
-
                O2   +    H2 O  +    4e

-
       -0. 401  V                     (2. 26) 

Haval andır ma  il e oksi dasyon başlıca de mir,  mangan ve  sülfür  oksidasyonunda 

kullanıl makt adır.  Bunun dışı nda t at  ve koku kontrol ü ve di ğer  oksi dasyon pr osesl eri ne 

yardı mcı ol makt adır [2]. 

De mi r  ve manganı n uzakl aştırıl ması nda haval andır ma,  nadiren t ek başı na kullanılır.  

Çoğunl ukl a haval andır mayı  bir  oksi dasyon kademesi  t aki p eder.  Manganı n hava il e 

oksi dasyonu  pH değeri  8. 0‟den büyük ol duğunda hı zlı dır.  Mn
+2

‟nın oksijenl e 

oksi dasyonunda 1. 8 mg/l  Ca CO3  al kali nitesi nde,  st oki ometri k ol arak 0. 29 mg/l  O2‟  ye 

ihtiyaç vardır. 

Oksi dasyon reaksi yonu aşağı daki gi bi ifade edil mekt edir: 

Mn
+2

   +   O2                    Mn O2( k)                                                 (2. 27) 

Mn
+2

   +   Mn O2( k)                      Mn
+2

 . MnO2( k)                               (2. 28) 

Mn
+2

 . Mn O2( k)    + ½ O2                       2 Mn O2( k)                              (2. 29)     

Yukarı daki  yarı  reaksi yonl ardan 1 denkl e mi  yavaş,  2 denkl e mi  hı zlı  ve 3 denkl e mi  çok 

yavaş ilerle mekt edir. 

De mi ri n hava il e oksi dasyonunda pH 6. 5‟den büyük ol duğunda hı zlı dır.  Fe
2+

‟nı n 

oksijenl e oksi dasyonunda 2*10
- 2

 eq/l‟lik al kali nitesi nde,  st oki yometri k ol arak 0. 14 

mg/l O2‟ye ihti yaç vardır. 

Oksi dasyon denkl e mi aşağı daki gi bi ifade edil mektedir: 

O2( g) + 4Fe
2+

 + 10H2 O  4Fe( OH)3(k) + 8H
+  

                                     (2. 30) 

Oksi dasyonun ara reaksiyon ür ünü HO2.,  HO.  radikalleri  ve H2 O2  il e yür üdüğü t ah mi n 

edil mekt edir [3, 5]. 

Haval andır ma  il e karbondi oksit  ve hi droj en sülfür  serbest  kal makt a,  bunun sonucu 

ol arak pH yüksel mekt edir.   Ayrı ca suya oksijen sağlanmakt a ol up,  havalandır madan 

sonra gel en arıt ma biri ml eri ni n de yükü hafifletilmekt edir.     
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Haval andır ma sert  sul arda yu muşak sul ara göre daha et kili dir.  Çünkü yu muşak 

sul ardaki  karbondi oksit  mi kt arı  çoğunl ukl a düşük değerdedir.  Su i çerisi ndeki  or gani k 

maddel eri n çok mi kt arda ol ması,  mangan oksi dasyonunda sı nırlayı cı  olabil mekt edir 

[2]. 

2. 4.  Doğal  Sul arda Bul unan Organi k ve Ġnorgani k Maddel eri n  Fe(II)  ve                 

Mn( II)’ni n Oksi dasyon Ki neti ği ne Ol an Et kileri 

Doğal  sul arda yüksek de mir  ve mangan konsantrasyonl arı  genelli kle doğal  or gani k 

maddel erle birli kte bulun makt adır.  Doğal  bit kisel  çürümeni n ür ünü ol an hü mi k 

maddel eri n  sul u siste mdeki  de mir  ve mangan üstünde oksi dasyonu yavaşlatıcı  et kisi 

ol duğu bili nmekt edir.  De mir  gi deril mesi  açısı ndan,  or gani k maddel eri n haval andır ma 

sonucu ol uşan yu makl arın çökel me özelli kleri ne et kisi  de oksi dasyon kinet ği ne ol an 

et ki kadar öne mli dir [5]. 

2. 4. 1.  Doğal  organi klerl e yüksek konsantrasyonl arda Fe(II)  ve Mn( II)’ ni n 

bi rli kte bul unma mekani z ması  

Yeraltı  suyu ( YAS)  ve ötrofi k gölleri n hi poli mniyon t abakal arı  gi bi  oksijeni n serbest 

ol duğu sul u ort a ml arda de mir  esas  ol arak Fe(II)  ve mangan i se  Mn(II)  for mundadır. 

Doğal  sul arda,  yüksek de mir  ve  mangan konsantrasyonl arı,  genelli kle doğal  or gani k 

maddel erle birli kte bulunmakt adır.  YAS‟ undaki  hu mi k maddel eri n Fe(II)  ve  

Mn(II)‟ni n oksi dasyonunu ve gi deril mesi ni  güçl eştirdi kl eri  bili nmekt edir.  Hu mi k 

madde yapısı nda ol an bi rçok model  or gani k bileşi kl eri n,  St umm ve  Lee  t arafı ndan 

ho moj en bi karbonat  ortaml ardaki  Fe(II)‟ni n oksi dasyon hı zı nı,  öneml i  öl çüde 

et kiledi ği  göst eril mi ştir  [2,  5].  Tanni k asit,  galli k asit,  pyrogall ol  ve sudaki  canlıları n 

(bit kileri n)  çürümesi nden kaynakl anan di ğer  ür ünl er  oksijeni n kı s mi  basıncı nı n 0. 21 

at mosferi n altı nda ol duğu dur umda dahi  Fe(II)‟ni n oksi dasyonunu büt ünüyl e 

geci ktirebil mekt edir.   Ancak,  genelli kle hu mi k madde ol arak adl andırılan belirli  doğal 

or gani k bileşi kl er  sul u siste mdeki  de mir  ve mangan üst ünde st abilize ol ma  et kisi 

göst erirler.  Doğal  or ganikl erce zengi n sul u ort a mlarda yüksek konsantrasyonda de mi r 

ve mangan  bul unması  bu dur uml a ilişkilendirilmekt edir.   Hu mi k maddel er  aslı nda 

doğal  bit kisel  çürümenin ür ünüdürler  ve sul u orta mda her  yerde mevcutt urlar.  Bu 

maddel er suya sarı mtırak bir renk verirler ve suya sarı rengi veren esas kaynaktırlar. 
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De mi r- Or gani k madde ilişkileri  ile sul ardan de mi r  gi deril mesi,  li mnol oji  ze mi n bili mi 

al anl arı nda yapılan birçok araştır manı n konusu ol muşt ur.  Özeli kl e,  sulardan de mi r 

gi der me  t esisleri nde verim,  Fe(II)‟ni n oksi dasyonu ile bunu t aki p eden Fe( OH) 3‟ün 

çökeltil mesi  ve filtrasyonundaki  veri ml ere çok bağlı dır.  Yeraltı  sul arı ndaki  hu mi k 

maddel eri n Fe(II)‟ni n oksi dasyonunu ve gi derilmesi ni  güçl eştirdi kl eri  bilinmekt edir 

[2,  5].  De mi r  gi deril mesi açısı ndan,  or gani k maddel eri n,  haval andır ma sonucu ol uşan 

yu makl arı n çökel me  özelli kleri ne et kisi  de,  oksi dasyon ki neti ği ne ol an et ki  kadar 

öne mli dir. 

 Doğal  or gani kl erle demi ri n yüksek konsantrasyonl arda birli kte bul unma  sebebi ni 

açı kl ayan kesi n bir  mekani z ma henüz mevcut  değil dir.  Literat ürdeki  gör üşl eri  üç 

gr upt a t opla mak mü mkündür.  

a-) Organi k maddeni n Fe(II) ile ko mpl eks teĢkil et mesi:    

Ol dha m ve Gl oyna ( 1969),  pol agrafi  met odunu kullanarak “Fe(II)-Hu mi k Asit ” 

ko mpl eksi ni n varlı ğı nı  göst er mi şler  ve hu mi k asi di n Fe(II)  il e ko mpl eks  t eşkil 

et mesi ni n hu mi k asit  konsantrasyonuna li neer  bağlı,  fakat  Fe(II)  konsantrasyonundan 

bağı msı z ol duğunu göst er mişlerdir.  Ayrı ca pH artarken ko mpl eksl eşen Fe(II)  mi kt arı 

da art makt adır.   Bu,  yüksek pH değerleri nde humi k asi di n daha fazl a ayrışarak daha 

çok sayı da i yoni ze karboksil  grupl arı  t eşkil  et mesi yl e açı kl anabilir.   Schni yzer  ve 

Khan ( 1972),  Fe(II)- Humi k asit  ko mpl eks  veya şel atları nı n karboksil ve  fenoli k 

hi droksil  grupl arı  yol uyla t eşekkül  etti ği ni  il eri  sür müşl erdir.  Bu araştır macılara  göre 

al koli k hi droksil  grupl arı  met al-organi k ko mpl eksl eri ni n t eşkili nde r ol 

oyna ma makt adır.   Schni tzer  ve Khan ( 1972)  t arafı ndan Fe(II)-Ful vi k asit  ko mpl eksi 

içi n verilen st abilite sabiti  pH 3 ve 5 i çi n sırası yla 10
2, 3

 ve 10
3, 7

 dir.   ( Ful vi k asi di n 

ortala ma mol ekül er  ağırlığı  945 gra mdır  ).  Daha sonra da Theis  ve Singer  ( 1973) 

Fe(II)‟ni n t anni k asitle ko mpl eks  t eşkil  etti ği ni  göst er mi şlerdir.  Ol dha m ve Gl oyna‟ na 

(1969)  benzer  ol arak Theis  ve Si nger‟de pol arografi  t ekni ği ni  kullanmı ş  ve 

ko mpl eksl eş meni n pH ile arttı ğı nı  bul muşl ardır.  Bu araştır macılar  De mi r -tanni k asit 

ko mpl eksi ni n 1: 1 oranlarında  meydana gel di ği ni kabul et mi şlerdir. Bu duru mda  

Fe
++

+TA
-
 = Fe- TA

+
                    (2. 31) 

yazılabilir. Burada TA, Tanni k Asi di temsil et mektedir. Stabilite sabiti ise; 

K= { Fe- TA }/ {Fe(II) }{TA
-
}                 (2. 32) 
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ifadesi yl e tanı ml anmı ş olup değeri 9, 5 10
3
 olarak hesapl anmı ştır. 

Jobi n ve Ghosh ( 1962),  hu mi k asit  ve Fe(II)  arası nda aşağı daki  şel atlaş ma 

mekani z ması nı teklif et mişlerdir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

burada R- COOH hu mi k asit  mol ekül ünü göst ermekt edir  ve şel at  for mundaki  Fe(II) 

prati k ol arak oksi de olma makt adır.  Bununl a beraber,  Jobi n ve Ghosh ( 1967)  il e 

Schnt zer  ve Khan ( 1972),  met al  hu matları n ko mpl eks  mi  yoksa şel at  mı  ol dukl arı nı n 

ayırt edil mesi ni n zor ol duğunu belirt mi şlerdir [2, 5].  

b-)  Organi k maddeni n Fe(III)  il e ko mpl eks  teĢkil  et mesi  ve Fe( OH) 3’ ni n koll oi dal 

stabilitesi ni arttır ması: 

Or gani k maddel eri n Fe(III)  ile genelli kle daha kuvvetli  ko mpl eksl er  teşkil  etti ği 

bili nmekt edir.  Fakat  Fe(III)‟ün,  hi droksit  i yonuna ol an kuvvetli  bağlılı ğı sebebi yl e 

or gani k madde ve hi droksit  i yonu Fe(III)  il e kompl eks  t eşkil  et me açısından rekabet 

hali ndedir.  Ayrı ca,  organi k maddeni n Fe( OH) 3  koll oi dl eri ni n st abilitesi  üzeri ne ol an 

tesirleri, organi k madde-Fe(III) ilişkileri ni ol dukça kar maşı k duruma sokmakt adır.  

Mor gan ve St umm ( 1964),  organi k maddeni n sadece Fe(III)‟ün hi droli zi  sonucu 

meydana gel en bazi k çökel eği n çözünürl üğünü değiştir mekl e kal mayı p aynı  za manda 

süspansi yonun koll oi dal  stabilitesi ni  de ol dukça artırdı ğı nı  ifade et mi şlerdir.  

Al ı şılagel miş  t ekni kl eri n ( me mbran filtrasyonu,  santrifüjle me,  di aliz)  kullanıl ması yl a 

genelli kle çözün müş  Fe(III)  ko mpl eksl eri ni n ( ho moj en faz),  peptize olmuş  Fe(III) 

di spersi yonl arı ndan ayrılması  zordur.  Bu bakı mdan koll oi dal  t apısı  sebebi yl e filtre 

edile meyen de mire literatürde “çözün müş  de mi r” den mi ştir.  Bu,  gerçekt en çözün müş 

Fe(III)  il e 0, 45 ‟l uk membr an filtreden süzül en Fe(III)  koll oi dl eri ni n t oplamı nı  ifade 

et mekt edir.  Yüksek konsantrasyonl arda hu mi k asit  ve li gni n t ürevl eri  gibi  or gani k 

maddel er  i çeren doğal  sul ardaki  de mir  konsantrasyonl arı  da yüksektir.   Bu dur u m 

2( R- COOH) +2OH
-
               2( R- COO

-
) + 2H2 O        (2. 33) 

 

                                                            O                  O 

 

 
2( R- COO

-
) + Fe(II)                    R –C – O – Fe – O –C – R                                       (2. 34) 
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or gani k maddel eri n Fe(III)  ile ko mpl eks  t eşkil  etmel eri ne il ave ol arak,  di spersi yonun 

koll oi dal   st abilitesi ni  artır mal arı yl a da açı kl anmakt adır.   Yi ne sul ardaki  doğal  renkt e 

or gani k maddel eri n yukarı da sayılan et kileri ni n bir  sonucudur.  Hatta,  maddel eri n 

neden ol duğu renk Shapiro ( 1964)  t arafı ndan “koll oi dal  renk” ve or gani k madde 

nedeni yl e yüksek konsantrasyonl arda “çözün müş” hal de bul unan de mir  ise “or gani k 

de mir” ol arak adlandırılmı ştır. 

Sul ardaki  yüksek de mi r  konsantrasyonl arı nı n sebepl eri  ol arak Shapiro ( 1964),  üç ayrı 

mekani z mayı  di kkat e almı ştır.  Biri nci  mekani z ma,  Fe(III)‟ün or gani k madde ile Fe(II) 

hali ne i ndirgenmesi  ol up Shapiro ( 1964)  bu i ndirgenme ol ayı nı n meydana gel di ği ni 

belirt mekl e yeti nmi ş,  buna karşılı k daha sonraki çalış mal ar  bazı  or gani k maddel eri n 

mevcudi yeti  hali nde Fe(III)‟ün Fe(II)‟ye indirgendi ği ni  açı k bi r  şekil de 

göst er mi şlerdir.   İ ki nci  mekani z manı n Fe(III)‟ün or gani k madde i l e şel at  teşkil  et mesi 

ol duğunu bil dir miş,  fakat  bunun üçüncü mekani z ma ol an “peptitleş me” yanı nda 

öne msi z ol duğunu i ddi a et mi ştir.  Peptitleşme  çökel en Fe(III) hi droksiti n 

di spersi yonudur.  Shapiro ( 1964)‟nun deneyl erinde de mir  i hti va eden parti külleri n 

çoğunun 0, 22 m me mbr an filtreden geçerken 0, 1 m filtrede t ut ulmuş  ol ması 

de miri n organi k madde tarafı ndan koll oi dal for mda korunduğunu ifade etmekt edir.  

Shapiro ( 1964),  hu mi k asi di n mevcudi yeti  hali nde Fe( OH) 3  yüzey yükünün negatif 

ol duğunu bil dir miştir.  Koll oi dal  st abilitedeki  art mayı  i se Fe(III)  hi droksit  t anel eri 

üzeri ne adsorbe ol an asit  mol ekülleri ni n –COOH
-

 gr upl arı nı n i yonize ol arak 

birbirleri ni  karşılı klı  it mel eri  şekli nde açı kl a mı ştır.  Bununl a beraber,  OH
-
 gr upl arı nı n 

da COOH
-

 gr upl arı na benzer  şekil de de mi r  tut ma  et kileri  ol duğunu belirt mi ş  ve 

or gani k maddeni n mol ekül ü başı na sahi p ol duğu COOH
-  

ve OH
-  

gr upl arı  sayısı nı n, 

or gani k maddeni n de mir tut ma kapasitesi ile orantılı ol duğunu ifade et miştir.  

Pol arografi  t ekni ği ni  kul lanan Ol dha m ve Gl oyna ( 1962)  pH 2‟ de Fe(III)-humi k asit 

ko mpl eksi ni n meydana gel di ği ni  deneysel  ol arak göst er mi ştir.  Shapiro‟nun ( 1964)  

peptitleş me konusundaki  gör üşl eri ne katıl ma makla beraber  Ol dha m ve Gl oyna ( 1969) 

Shapiro‟nun deney sonuçl arı nı  kullanarak yüksek pH değerleri nde  hu mi k asi di n 

ko mpl eks  t eşkil  et me özelli ği ni n artacağı nı  bil dirmi şl erdir.  Fakat  pH „ nı n art ması  OH
-
  

iyonl arı nı n da art ması  de mek ol duğundan bu dur umda  OH
-  

 i yonl arı Fe(III)  i çi n 

or gani k maddeye daha kuvvetli  raki p ol maktadır.  Or gani k maddenin ci ns  ve 

konsantrasyonuna ve orta mı n pH derecesi ne göre Fe(III)-organi k madde ko mpl eksi, 

or gani k madde t arafı ndan peptitleştiril mi ş  Fe( OH 3  veya he m OH
-  

ve he m de  or gani k 
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madde i hti va eden karışık ko mpl eksl er  meydana gel ebil mekt edir.   Aslı nda,  Ol dha m ve 

Gl oyna‟nı n kullandı ğı  orta mı n pH değeri  2 i ken ,  Shapiro‟nun deneyleri ndeki  pH 

değerleri ni n 5 il a 12 arası nda ol duğu di kkat e alınırsa,  bu araştırıcıları n el de etti ği 

sonuçl arı n birbiri yle çelişmedi ği ortaya çı kmakt adır. 

Hu mi k asi di n,  Fe(III)  ile ko mpl eks  t eşkil  etme  r eaksi yonunun denge sabiti  K, 

aşağı daki şekil de yazılabilir: 

K={Fe( HA)n }/ {Fe(I V) }{HA}
n  

                  (2. 35) 

Burada:  

{ Fe( HA)n  } : Denge hali nde kompl eks konsantrasyonu,  

{ Fe(III) } : Ko mpl eksl eş me mi ş Fe(III) konsantrasyonu,  

{HA }  : Hu mi k asit konsantrasyonu,  

n  : Bir mol de mirle reaksi yona giren HA molleri sayısını n ortala ması dır.  

Ol dha m ve  Gl oyna ( 1969),  t arafı ndan verilen K ve n değerleri  sırası yl a 1, 4610
4   

ve 

1, 042 dir.   Schnitzer  ve Khan ( 1972)  hu mi k maddel eri n en öne mli  fonksi yonl arı nı n 

koll oi dl eri  kor umak ve  peptitleştirici  madde r olü oyna mak ol duğunu il eri  sür müşt ür.  

Bu araştırıcılar  met al  hidr oksitler  ile hu mi k asit  arası ndaki  ilişkiler  i çin aşağı daki 

reaksi yonu teklif et mi şlerdir.    

                         ( COOH)n         Fe( OH)2      n-2( HOOC)        COO-Fe( OH)2    

R              +             R- COOH- Fe OH                    

               ( OH) m  Fe( OH)2   m- 1( HO)            O                                                                

      (2. 36) 

 

Schnitzer ve Khan, (1972) pH 3 içi n Fe(III)-Ful vi k asit kompl eksi ni n stabilite sabiti ni 

10
6, 1

 olarak hesapl a mı şl ardır. Ayrıca, iki değerli kli met aller ile ful vi k asi din 

ko mpl eksl eri ni n mononükl eer (FA/ M=1) ol duğunu belirt mi ş ve bunun  pH 1, 7 

değeri nde Fe(III)-FA kompl eksi içi n de doğru ol duğunu göst er mi şlerdir. Theis ve 

Si nger (1973), tanni k asit ile Fe(III) arası ndaki kompl eks reaksi yonl arı nı, pH 1, 5-3 

içi n polarografi tekni ği ni kullanarak i ncel e mi şler ve Fe(III)‟ün tanni k asi de ol an 

çeki cili ği ni n Fe(II)‟den daha kuvvetli ol duğunu bul muşl ardır [2, 5].  
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c- Fe(III)’ün organi k madde ile i ndi rgenmesi : 

Fe(III)‟ün değişi k deneysel  şartlar  altı nda farklı  organi k maddel er t arafı ndan 

indirgenmesi  konusu Theis ve Si nger  ( 1973)  t arafından etraflıca i ncel enmi ştir.  Deği şi k 

tanni k asit  çözeltileri ne Fe(III)  perkl orat  kristalleri  ilave etti kleri  za man,  ort a mda 

oksijen mevcut  ol masına rağmen,  Fe(III)‟ün i ndirgenmesi ni n ani  ol duğunu 

gör müşl erdir.  Tanni k asit,  pirogall ol  ve galli k asit  ile yapılan deneyl er  hariç i ndirgenen 

Fe(III),  sonradan dışarı dan Mn(II)  ilave edil mi ş  gi bi  oksi dasyona uğra mı ştır.  Theis  ve 

Si nger‟i n el de et mi ş ol dukl arı deneysel sonuçl ar Tabl o 2. 4.‟de veril mi ştir. 

Tabl o 2. 4  Fe(III)‟ün model organi k maddel erle indirgenmesi [2, 5]. 

Bil eşi k, 10
- 4

 M 

İndirgenen 

Fe(III), M/ 1 

Tanni k asit 7, 910
- 5

 

Pirogall ol 6, 910
- 5

 

Galli k asit 3, 410
- 5

 

Siri nji k asit 2, 610
- 5

 

Resorsi nol 5, 210
- 5

 

Sitri k asit 4, 710
- 6 

Tart ari k asit 1, 910
- 6

 

Vanilli k asit 9, 010
- 7

 

Vanili n 7, 010
- 7

 

*pH= 6. 3, pO2 = 0. 5 at m., Fe(III)o = 810
- 5

 M (ilave edilen)
**  

İndirgenme anı dır. 

Theis  ve Si nger  ( 1973), Fe(III)  ve or gani k maddeni n reakt öre il ave ediliş sıraları nı 

değiştirdi kl eri  za man,  yani  önce Fe(III)  orta ma  ilave edili p,  pH ayarlandıkt an sonra, 
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or gani k madde ilave edil di ği nde,  i ndirgenmenin önceki  kadar  süratli ve öne mli 

mi kt arda ol madı ğı nı  gözle mi şlerdir.  Şekil  2. 1.‟de göst eril di ği  gi bi  pH‟ nı n üçt en büyük 

değerleri nde Fe(III)‟ün hi droliz ol maya eğili mi  şüphesi z ki  yukarı daki  gözl e mi n 

sonucudur.  

Şekil  2. 8‟den gör ül eceği üzere,  serbest  Fe(III),  konsantrasyonu düşerken,  t anni k asit 

tarafı ndan i ndirgenen Fe(III)  mi kt arı  da öneml i  öl çüde  azal makt adır.  Bu Fe
+3

 

iyonunun en fazl a reaktif  ol duğunu ve en kol ay indirgenen çözün müş  Fe(III)  f or mu 

ol duğunu göst er mekt edir.  Yüksek pH değerleri nde meydana gelen Fe(III) 

ko mpl eksl eri tanni k asit tarafı ndan i ndirgenmeye karşı daha dirençli dirler.  

 

ġekil  2. 8.  Serbest  de mi rin Fe(II),  denge hali ndeki  konsantrasyona göre t anni k asit 

tarafı ndan (Fe(III)t ‟ni n yüzdesi ci nsi nden) i ndirgenen mi kt arı [2, 5].  

Ol dha m ve Gl oyna ( 1969),  Jobi n ve Gr osh ( 1972),  t arafı ndan da Fe(III)‟ün hu mi k asit 

ile i ndirgendi ği  bil diril miştir.  İndirgenme  i şle mi  i le bunun Fe(II)  oksi dasyonu üzeri ne 

ol an sonraki  et kisi  Ol dham ve  Gl oyna ( 1969),  t arafı ndan aşağı daki  şekil de veril mi ştir 

[2, 5]. 

n. Fe(III) + HA                     n. Fe(II) + HA ( Yükseltgenmi ş)             (2. 37) 

HA + Fe(II)                          (Fe HA)  Ko mpl eksi                          (2. 38) 

Bununl a beraber,  yukarıdaki  i ki  denkl e m Fe(II)‟ni n oksi dasyonuyl a i lgili  ol arak 

mangan- organi k madde ilişkileri ni  t a m ol arak açı kl a ma makt adır.  Benzer  şekil de 
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Mor gan ve St umm ( 1964),  hi droksi  ve/ veya karboksili k f onksi yonel  gr upl ar  i hti va 

eden bir  çok or gani k maddeni n sent etik çözeltilerindeki  Fe(III)‟ü çok çabuk bir  şekil de 

indirgedi kl eri ni (birkaç daki ka ile birkaç saat arasında) gözle ml e mi şlerdir.  

2. 4. 2. Fe(II)’ni n organik asitlerle oksi dasyon me kani z ması  

Doğal  sul arda,  yüksek de mir  konsantrasyonl arı,  genelli kle doğal  or gani k maddel erle 

birli kte bul unmakt adır.  YAS‟ı ndaki  hu mi k maddel eri n Fe(II)‟ni n oksi dasyonuna ve 

gi deril mesi ni  güçl eştirdikl eri ni  bili nmekt edir.  St umm ve  Lee  ( 1961)  t arafından Hu mi k 

madde yapısı nda ol an birçok model  or ganik bileşi kleri n,  ho moj en bi karbonat 

orta ml ardaki  Fe(II)  oksi dasyon hı zı nı,  öne ml i  öl çüde et kiledi ği  gösteril miştir. 

Özelli kl e,  t anni k asit,  yüksek konsantrasyonl ardaki  Fe(II)‟yi  oksi de ol madan  birkaç 

gün süreyl e t utabil mekt edir. 

Tanni k asit  ve di ğer  model  or gani k bileşi kl eri n,  oksi dasyon hı zı na ol an etkileri,  Şekil 

2. 2.  ve Şekil  2. 3‟de göst eril mi ştir.  Or gani k maddel eri n Fe(III)  ile daha kuvvetli 

ko mpl eksl er  ol uşt urduğu bili nmekt edir.  Fakat Fe(II)‟ün,  hi droksit  iyonuna ol an 

kuvvetli  bağlılığı  nedeniyl e,  or gani k madde ve hi droksit  i yonu Fe(III)  i le ko mpl eks 

ol uşt ur ma açısı ndan rekabet  hali ndedir.  Ayrıca,  or gani k maddel erin,  Fe( OH) 3  

koll oi dl eri ni n st abilitesi  üzeri ne ol an et kileri  organi k madde- Fe(III)  ilişkilerini  ol dukça 

kar maşı k hal e getir mektedir.  Or gani k maddel erin Fe(II)‟ni n oksi dasyon ki neti ği ne 

ol an et kileri,  il k ol arak  Mor gan ve St umm ( 1964)  t arafı ndan f or müle edil mi ştir. 

Bunl ar,  Fe(III)‟ü i ndirgeyen maddel eri n,  Fe(II)‟ni n oksi dasyonunu da kat alize 

edebileceği ni düşünerek aşağı daki reaksi yonl arı öner mi şlerdir: 

Fe(II) + ¼ O2 Or g.                  Fe(I V)-org. Ko mpl eksi              (2. 39) 

Fe(III)- Or g. Ko mpeksi                    Fe(II) + Oksi de ol muş Or g.              (2. 40) 
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Fe(II) +1/ 4 O2 Or g.                    Fe(III V) –org. Kompl eksi              (2. 41) 

Eğer  ( 2. 40)  denkl e mi yl e verilen reaksi yon hı zlı  ise,  orta mda Fe(III)‟ü i ndirgeyecek 

or gani k madde bul unduğu sürece,  oksitleyi ci  şartlar  altı nda bile orta mda belirli  bir 

kararlı Fe(II) konsantrasyonu bul unacaktır.  

 
ġekil 2. 9. Bazı organi k bileşi kl eri n Fe(II)‟ni n oksidasyonuna et kisi [2, 5] 

Mor gan ve St umm‟ un önerdi kl eri  modeli n ilgi nç bir  özelli ği,  ortamdaki  Fe(II) 

konsantrasyonunun sabitliği ne rağmen,  orta mda sürekli  oksijen t üketil mekt e ve 

or gani k madde oksi de ol makt adır.  Buna göre,  Fe(II)-Fe(III)  çifti,  organik maddeni n 

oksijen il e oksi dasyonunda el ektron transfer  kat alizörü görevi  yap makt adır.  Daha 

sonra,  Theis  ve Si nger  (1973),  Fe(II)‟ni n oksi dasyonu ile il gili  ol arak demi r-organi k 

madde ilişkileri ni  aşağıdaki  model  il e açı kl a mı şlardır.  Şekil  2. 9‟da el de edil en bu 

modeli n şe matize edil mi ş hali veril mi ştir [2, 5].  
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ġekil 2. 10. Değişi k konsantrasyonl ardaki Tanni k asi di n Fe(II) oksi dasyon hı zı na et kisi  

Fe(II),  orta mdaki  oksijenl e hı zlı  bir  şekil de Fe(III)  hali ne oksi de ol makta ve  sonra 

hi drolize ol arak Fe( OH)3 şekli nde çökel erek sistemden uzakl aş makt adır  (reaksi yon Bu 

model e göre hu mi k asit,  tanni k asit  gi bi  or gani k maddel eri n bul unmadı ğı  orta mda 1 ve 

2).  Eğer  orta mda öne mli mi kt ar  or gani k madde bul unursa  or gani k maddeni n Fe(II)-

ko mpl eks  ol uşt ur ması  reaksi yonu (reaksi yon 3) Fe(II)‟ni n oksi dasyonu il e rekabet 

hali nde ol ur.  Ko mpl eksleşen veya oksi de ol an Fe(II)  mi kt arları;  ortamı n pH‟ı na, 

or gani k maddeni n ti p ve  konsantrasyonuna bağlı dır.  Ko mpl eksl eşen Fe(II)‟ni n 

oksi dasyonu (reaksi yon 4),  ol dukça yavaştır.  Ma no metri k çalış mal ar, Fe(II)- Or g. 

ko mpl eksi ni n öne mli  öl çüde oksi de ol ması i çi n birkaç günün gerekeceği ni 

göst er mi ştir.  4 ve 6 no‟lu reaksi yonl arı n sonucunda ol uşan Fe(III)-organi k madde 

ko mpl eksi   st abil  ol mayıp 5 no‟l u reaksi yona göre i ndirgenir.  Böyl ece oluşan Fe(II) 

çevri mi ne yeni den katılmak üzere serbesttir.  5 no‟l u reaksi yon hı zı  özellikle or gani k 

maddeni n ti pi ne bağlı dır. 

Ayrı ca Theis  ve Si nger  (1973)  hi droksit  il e or ganik madde t ürleri  arası nda,  Fe(III)  i çi n 

rekabet  ol duğunu belirt mi şlerdir(reaksi yon 2- 6).  Di ğer  t araftan,  or gani k madde 

tarafı ndan ko mpl eksl eştirilen (reaksi yon 6),  i ndirgenen (reaksi yon 5)  ve hidr olize ol an 

(reaksi yon 2)  Fe(III)‟ün rel atif  mi kt arları nı n,  or gani k madde konsantrasyonu il e 
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hi droksit  i yonu konsantrasyonunun rel atif  mi kt arları na bağlı  ol duğunu belirt mi şlerdir.  

Ancak,  Fe(III)  ile or gani k maddel eri n karşılıklı  ilişkileri  Theis  ve Si nger  ( 1973) 

tarafı ndan veril di ği  kadar  kesi n değil dir.  Ort a mı n p H‟ı na ve or gani k maddeni n mi kt ar 

ve t ürüne bağlı  ol arak karışı k Fe(III)-hi drokso-organi k madde ko mpl eksl eri  meydana 

gel ebil di ği  gi bi,  organi k maddel er,  Fe(III)‟ün bir kı s mı  il e ko mpl eksl er  oluşt ururken 

aynı za manda Fe( OH)3 koll oi dl eri ni n stabilitesi ni de artırırlar [2, 5]. 

2. 4. 3. Fe(II) ve Mn(II)’ni n oksi dasyonu üzeri ne yapıl an di ğer çalıĢ malar 

O‟ Connur  ( 1971),  Amerika Bi rleşi k Devl etleri‟ndeki  de mir  ve mangan gi deri m 

tesisleri ni n büyük çoğunl uğunda,  haval andırma,  bekl et me ( veya çökt ür me)  ve 

filtrasyonun yaygı n ol arak uygul anmakt a ol duğunu belirt mi şlerdir.  Mn O2  t ort usunun 

Mn(II)‟yi  adsorpl a ma kapasitesi ni n çok yüksek ol duğunu,  bunu da  filtre ort a mı nı n 

çökelti yle ( Mn O2)  kapl andı ğı,  filtreleri n i çi nde ol duğu kadar,  t e mas  filtrel eri nde de 

mangan gi deri mi  il e açı klamı şlardır.  Ayrı ca çökeltini n yeri ni  al acak t ort u içi n filtrede 

bir yaşl anma prosesi ni n gerekli ol duğunu belirt mi şlerdir [21]. 

Andersen ve di ğ.  (1973), kat alizörleri n de mir  ve manganı n oksi dasyonunda öne mli  bir 

rol  oynadı ğı nı  belirt mi şlerdir.   Bunu da oksitlenmi ş  de mir  ve manganı n haval andır ma 

veya filtre ort a mı nda ol uş ması ndan sonra birçok arıt ma t esisi ni n veri mi nin art ması yl a 

açı kl a mı şlardır [22]. 

 Theis  ve Si nger  ( 1974),  Ghosh ( 1966),  hü mi kl eri n ve benzer  di ğer  or gani kl eri n 

inhi bisyon et kisi ni n Mn(II)‟ni n başl angı ç konsantrasyonuna bağlı ol duğunu 

göst er mi şlerdir.  Doğal  parti külleri n yüzeydeki  or gani kl eri  adsopl a ması nedeni yl e, 

doğal Mn O2‟ ni n kat alitik et kisi, sent eti k mal ze meleri nki nden daha azdır [23, 24]. 

Curry ve Reynol ds  ( 1983),  geri  yı ka ma  suyu ve r eakt ör  ça mur unu reaksi yon t ankı 

girişi ne geri  devrettir mi şlerdir.   Geri  devir  oranı,  =Qr / Q=0, 1 ol arak alı nmı ştır.  

Mn O2‟ ni n reaksi yon t ankı na geri  devri,  Mn(II)‟ni n oksi dasyonunu arttır mı ş  ve 

çı kıştaki  çözül ebilir  Mn( II)  konsantrasyonunun 1, 2 mg/l‟den 0, 05 mg/l‟ye düşt üğünü, 

yani  24 kat  azal dı ğı nı  sapt a mı şl ardır.  Mn(I V)  oksitleri n  karışı mı,  çökeltme  t ankı nda 

çöken yoğun fl okları üretmi ş ve filtrelere daha az katı yükl enmi ştir [25].  

Wong( 1984),  haval andır ma-filtrasyon i şle mini  genelli kle yüksek mangan 

konsantrasyonl arı nda ( >5 mg/l)  t avsi ye et mektedir.  Ha m su karakt eristiği ne bağlı 

ol arak,  haval andır madan sonra birkaç saatli k bekl et me  süresi  gerekebileceği ni,  eğer 

topla m mangan konsantrasyonu yüksek i se,  basit  bir  biri ktir me t ankı  yeri ne ça mur 
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biri ktir me ve gi der me  özelli kleri  ol an çökt ür me havuzunun kullanılabileceği  ifade 

edil mi ştir [26].   

Jenki ns  ve ar kadaşl arı ( 1984),  yüzeysel  su kaynağı ndan oksitlenmi ş  manganı n 

gi deri mi nde kireç il avesini n et ki nli ği ni  i ncel e mi şlerdir.  Yüksek mangan ve  düşük 

kalsi yum i çeri ği ne sahi p doğal  su ör nekl eri ni  sodyu m per manganatla  Mn O2 ( k)‟ye 

oksitlendi kt en sonra kalsiyum i yonu il ave edili p hı zlı  ku m filtreleri nden geçiril mi ştir. 

Kal si yum i yon konsantrasyonu 3* 10
- 5

 M‟ dan 3*10
- 4  

M‟ a çı karıl dı ğı nda filtrelerde 

Mn O2( k)‟ni n tut ul ma veri mi %90 art mı ştır [27]. 

Zirschky ve  Carlson ( 1984),  Mn(II)  i çeren yer  altı  suyunu,  Mn O2  çökeltisi  il e t e mas 

hali ndeyken haval andır mışlardır.  Arazi de arıt ma kullanarak,  %97‟ den büyük mangan 

gi deri m veri mi  el de et mişlerdir.  Bu araştır mada,  ort ala ma  giriş konsantrasyonu 15, 1 

mg/l,  çı kış  konsantrasyonu 0, 07 mg/l  bul unmuştur.  30- 40 c m deri nli ği nde mangan 

çökeltisi  biri ki mi  ol uşmuşt ur  ve yıl da bir  kere,  recharge t ankı nı n yüzeyi nden 

çökelti ni n alı nması gerekmekt edir [28].  

Naka mura ( 1986),  l aboratuar  öl çeği ndeki  bir  bi yodiskt e,  asi dofili k mangan oksitleyen 

bakt erilerle Mn(II)‟ni n oksi dasyonuna Mn(II)  konsantrasyonunun,  pH‟ı n,  sıcaklı ğı n ve 

dön me  hı zı nı n et kileri ni i ncel e mi ştir.   Bi yodiskte Mn(II)  oksi dasyon hızı,  Mn(II) 

konsantrasyonunun 150 mg/l  değeri ni n altı nda bi rinci  derece ki neti ği  ile açı kl anmı ştır. 

Mn(II)‟ni n oksi dasyon hı zı,  pH‟ı n 1, 0‟dan 2, 6‟ya ve  sı caklı ğı n 10
0

C‟ den 40
0

C‟ ye 

kadar  ol an değişi ml eri nden et kilenme mi ştir.   Fakat  di ski n dön me  hı zı nı n 4, 7‟den 28, 2 

mmi n
- 1

‟e artışı nı n Mn(II) oksi dasyon hı zı nı arttırdığı nı ifade et mi şlerdir [29].  

Sudan ki myasal  oksi dasyonl a mangan gi deri mi ni  i ncel eyen  Knocke ve ar kadaşl arı 

(1987),  oksi dan ol arak klor,   pot asyum per manganat,  kl or  di oksit  ve hi droj en peroksiti   

kullanarak  pH,  sı caklık,  ve t opl a m or gani k kar bon para metreleri nin mangan 

oksi dasyonuna et kisi ni  araştır mı şlardır.  Kl or,  potasyum per manganat  ve kl or  di oksit 

farklı  avant aj  ve dazavantajlara sahi p ol mal arı na rağmen mangan gi deri mi nde et ki nli k 

göst erirken, hi droj en peroksit et kisiz ol muşt ur [30]. 

Wi r araghavan ve  ar kadaşları  (1987),  Kanada‟daki  Fredericti on kenti ne su sağl ayan 

kuyul ardaki  mangan pr obl e mi ni  çöz mek i çi n kl orlama–filtrasyon pr osesi yle yeşil  ku m 

filtrasyonunu karşılaştırmı şl ardır.  Yapılan pil ot  tesis çalıi mal arı  ve ekonomi k analizl er 

sonucunda kl orla ma-filtrasyon prosesi seçil mi ştir [31]. 
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Knocke ve ar kadaşl arı  (1988),  oksitlenmi ş  filtre ort a mı nda mangan gi deri mi ni   el e 

al an çalış mal arı nda farklı  filtre orta ml arı  üzerinde çalış mış  ve filrasyondan önce 

oksi dan kullanılı p kullanıl ma ması,  pH,  filtre yüzeyi ndeki  oksit  kapl a mı nı n mi kt arı, 

sıcaklı k gi bi  para metreler  üzeri nde i ncel e mel er  yap mı şl ardır.  Al kali  pH şartları 

çözün müş  manganı n oksitlenmi ş  yüzeyde gideri mi ni  arttırıcı  yönde et ki nli k 

göst er mi ştir.  Filtrasyondan önce oksi dan ol arak kl or  dozl andı ğı nda  ve pH 6‟ dan 

yüksek ol duğunda mangan et kili  bir  şekil de gi deril mi ştir.  KMn O4,  Cl O2,  O3    gi bi  güçl ü 

oksi danl ar  çözün müş  manganl a t e mas  etti kl eri nde manganı  başarı  il e oksitlemi ş, 

ardı ndan filtre koll oi dal    Mn Ox‟l eri  t opl ayıcı  işlevi  gör müşt ür.  Düşük sıcaklı k,  filtre 

orta mı nda mangan gi derimi ni azaltıcı yönde bir etki göst er me mi ştir [32]. 

Ol i ver  ( 1991),  kl or  dozunun ve ko mpl eks  yapan maddel eri n mevcudi yeti ni n 

et kileri ni n yanı  sıra Mn( II)‟ni n kl or  il e oksi dasyon ki neti ği ni  i ncel e mi ştir. Mn(II)‟ni n 

oksi dasyonu pH 8‟ de aşırı  kl or  il avesi yl e hızl anmakt adır.  Mn(II)‟nin oksijenl e 

oksi dasyonunda,  Fe(II)‟ye benzer  şekil de reaksi yon ür ünü Mn O2‟ ni n ot okataliti k et kisi 

ve Mn O2‟ ni n başl angı çta il ave edil mesi  dur umunda kat alitik et ki  i ncel enmi ştir. 

Ayrı ca,  Mn- EDTA kompl eksi ni n kat alitik etki si  irdel enmi ştir.  Kompl eksl eş me 

stabilite sabiti  t eri ml eri  ile Mn(II)  oksi dasyon kineti ği,  Li gand/ Mn(II)  oranı  ve kl or 

dozu tarif edil mi ştir. Reaksi yon ki neti ği, biri nci derece ol arak belirlenmi ştir [33].  

Knocke ve ar kadaşl arı ( 1991)  t arafı ndan,  çözün müş  mangan gi derimi nde oksit 

kapl a malı  filtredeki  sorbl a ma oranı  ve gi deri m mekani z ması  ile il gili  bir  çalış ma 

yapıl mı ş,  Mn(II)‟ni n MnOx  kapl a malı  filtre orta mı nda sorbl anması nı n hı zlı  ol duğu 

gör ül müşt ür.  Sor bsi yon ki neti ği,  çözelti p H‟sı nı n ve yüzeyde Mn Ox  

konsantrasyonunun art ması yl a hızlanmı ştır [34]. 

Reckhow ve ar kadaşl arı  (1991),  de mir  ve manganı n ozonl a oksi dasyonunu i ncel eyen 

bir  çalış ma yap mı ştır.  Sent eti k su nu munel eri  ile yapılan çalış mada demi r,  or gani k 

madde yokl uğunda hı zlı  bir  şekil de çözün meyen for ma  oksitlenmi ştir.  Or gani k madde 

varlı ğı ndaki  mangan oksi dasyonu,  or gani k madde oksi dasyonu ile rekabet  hali nde 

ol muşt ur.  Aynı  derecede mangan gi deri mi  sağl ayabil mek i çi n or gani k madde  

varlı ğı nda ozon dozunun arttırıl ması  gerekmiştir.  Or gani k madde yokl uğunda 

bi karbonat  sevi yesi ni  50 mg/l‟den 200 mg/l‟ye çı kar mak mangan oksi dasyonunu 

hı zlandırırken,  organi k madde varlı ğı nda çok daha fazl a bi karbonat  gerekti ği 

gözl enmi ştir [35].  
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 Carlson,  Knocke ve Gertig ( 1994),  koll oi dal  Fe ve Mn‟ nı n 0. 45 m me mbr an filtre il e 

tut ul madı ğı nı  ve sonuçt a mi kr on altı  parti küller  içi n ultrafiltrasyona i hti yaç ol duğunu 

göst er mi şlerdir.  Kı s mi  fraksi yon ( ultrafiltrasyonsuz)  arıt ma kusurları  hakkı nda yanlış 

sonuçl ara yol  açabilecegi ni  söyl e mi şlerdir.  Çeşitli  arıt ma t ekni kl eri ne göre Fe  ve 

Mn‟ nı n fraksi yonl arı  üzerine yap mı ş  ol dukl arı  çalış manı n sonuçl arı  özelli kle Mn i çi n 

0. 2 m me mbran filtre kullanı mı nı n zorunl u ol duğunu ortaya koy muşt ur[36].  

Tabl o 2. 5 Fe ve Mn‟ nı n çeşitli arıt ma tekni kl eri ne göre fraksi yonl arı [36 ] 

oksi dant Met al                  

topl a m                                    

Fracti onati on-  

< 8 m 

mg/l            

< 2 m 

                   

<0. 2m 

                   

Sol ubl e* 

haval andı r ma Fe               

Mn  

1. 3              

0. 45 

1. 1                      

0. 45 

0. 2              

0. 44 

<0. 03          

0. 44 

<0. 03          

0. 43 

Haval andı r ma 

ve kl orl ama 

Fe 

               

Mn  

1. 7 

 

0. 42 

1. 0 

 

0. 38 

0. 4 

 

0. 33 

<0. 03 

 

0. 26 

<0. 03 

 

0. 25 

Haval andı r ma 

kl orl a ma ve 

filtrasyon 

Fe   

               

Mn                                                           

1. 7 

 

 

0. 42 

0. 2 

 

 

0. 31 

<0. 03 

 

 

0. 26 

<0. 03 

 

 

0. 26 

<0. 03 

 

Barry ( 1994),  asi di k bir Al p göl ünde,  de mir  ve mangan oksi dasyonunun ki neti ği ni 

incel e mi ştir.  Sul u sisteml erdeki  Mn(II)  ve Fe(II)‟ni n oksi dasyonundaki  ho moj en, 

het eroj en,  bi yol oji k ve f ot oki myasal  pr osesl eri  değerlendir mek i çi n dört  deney 

yapıl mı ştır.   Göl  suyundaki  ho moj en oksi dasyonun ve Ti O2,  Mn O2,  Fe2O3,  Al 2 O3  ve 

Si O2‟ni n mevcudi yeti ndeki  het eroj en oksi dayonun hı z sabitleri  veril mi ştir.  

0, 44m‟li k filtre il e filtre edil mi ş  göl  suyundaki  oksi dasyonun distile sudaki nden pek 

farklı  ol madı ğı  belirtil miştir.  Yapılan deneyl erde,  gün ı şı ğı nda oksi dasyon hı zı nı n 

arttı ğı  göst eril mi ştir.   Göl  çökeltisiyl e de mi r  ve mangan oksi dasyonu i çi n het eroj en hı z 

sabiti  4, 9x10
14

 M
- 2  

at m
- 1

s
- 1

m
- 2

 ve saf  mi neral  aralığı  1, 8x10
10

‟dan 5, 3x10
13

 M
- 2  

at m
- 1

s
-

1
m

- 2
 olarak belirtil mi ştir [37].  

N. Tüfekçi,  H. Z. Sarı kaya ( 1996),  kesi kli  bir  reaktör de Fe(II)‟ni n oksi dasyonuna 0- 600 

mg/l  konsantrasyonl arı ndaki  Fe(III)‟ün et kisi  i ncelenmi ştir.  Deney sonuçl arından,  600 

mg/l‟den büyük Fe(III)  konsantrasyonl arı nı n oksidasyona öne mli  bir  et kisi  ol madı ğı 

gözl enmi ştir [5].  
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N. Tüfekçi,  H. Z. Sarı kaya ( 1998),  haval andır mayla de mir  oksi dasyonu üzeri ne ça mur 

yaşı nı n et kisi ni n belirlenmesi  i çi n yapılan çalış mada,  0-10 gün arası nda bekl etil mi ş 

ferric hi droksit  ça murl arı  kullanıl mı ştır.  Başl angıç Fe(III)  konsantrasyonları  50- 200 

mg/l  arası nda değiş mi ştir.  Bu çalış ma göster mi ştir  ki  ça mur  yaşı  arttı kça, 

haval andır mayl a de mir oksi dasyonuna ol an kat alitik et kisi de art mı ştır [5]. 

S. Aydı n ve di ğ.  (2000),  yüksek mangan i çeren sul ardan Mn(II)‟ni n at mosferi k 

oksijenl e Mn O2  ol arak çökt ürül mesi  a macı yl a yapılan çalış ma kesi kli  bir  reakt örde ve 

Mn(I V)  konsantrasyonl arı  0-700 mg/l  aralı ğı nda gerçekl eştiril mi ştir.   Mn(II)‟ni n 

at mosferi k oksijenl e oksi dasyonuna Mn(I V)‟ün kat alitik et kisi nin Mn(I V) 

konsantrasyonunun 700 mg/l  sevi yel eri nde ol duğu gözl enmi ştir.  Çok düşük Mn(I V) 

konsantrasyonl arı  i çi n,  pH=9. 5,  28
0

C,  2x10
- 2

 eq/l  al kali nite ve pO2 =0, 21 at m‟ de 

ho moj en reaksi yon hı z sabiti k=0, 0132 dak
- 1

 olarak belirlenmi ştir [38].  

Ellis,  Bouchard,  Lant agne ( 2000),   yeraltı  suyundan de mir  ve manganı n oksi dasyon ve 

mi kr ofiltrasyon  pr osesleri  ile gi deri mi ni  i ncel emi şl erdir.  Sonuçl ar  göster mi ştir  ki; 

boyutları  1. 5-50 m aralı ğı ndaki  oksitlen mi ş  parti küller   çok yüksek 

konsantrasyonl arda ol salar  bile mi krofiltrasyonla başarı  il e filtre edilebil mi şlerdir. 

Aynı  çalış mada,  8
0

C  sı caklı k ve pH 8 de doğal  ve suni  yeraltısuyunda de mi r  bir  kaç 

daki ka süre il e oksijenl e oksitlenmi ş  ve çözün müş oksijeni n ( <0. 45 m’ de) kal madı ğı 

gözl e ml enmi ştir.  Şaşırtıcı  ol arak çözün müş  manganı n ( <0. 45 m’ de)  %20‟si ni n de 

gi deril di ği  gör ül müşt ür.  Bu ol ayı   araştır macılar  de mir  ve mangan çökeltileri ni n veya 

de mir  oksitleri n üzeri nde mangan i yonl arı nı n adsorpsi yonu  şekli nde açıkl a mı şl ardır 

[39]. 

Lytle ve Snoeyi nk,  kolloi dal  de mir  süspansi yonları nı n özelli kleri  üzeri ne çözün müş  

inorgani k karbon ve pH‟ı n et kileri ni  i ncel emi şl erdir.  Fe(II)  i yonunun oksij en 

tüketi mi nden ol uşan  askıda de mi r  parti külleri ni n özelli kleri  üzeri ne  p H ve çözün müş 

inorgani k karbonun ( DIC)  çok öne mli  et kileri  olduğunu göst er mekt edirler.  pH 8. 7‟ni n 

altı nda sabit  de mir  süspansi yon konsantrasyonunda,  artan DI C konsantrasyonunun 

bul anı kl ğı arttırdı ğı nı gözl e mi şlerdir [40].  
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3. DENEYSEL ÇALI ġMALAR 

3. 1 Kull anıl an Materyaller 

Fe(II)‟in at mosferi k oksijenl e oksi dasyonuna  bazı  or gani k ve i norgani k maddel eri n 

et kisi ni  arastır mak üzere yapılan bu çalış mada mat eryal  ol arak,  Fe(II),  Mn(II),  Zn(II), 

Ni (II)  ve pot asyum hi drojen fitalat  kullanıl mı ştır. Mn(II)‟ni n at mosferik oksij enl e 

oksi dasyonu çalış ması nda ise Fe(II) ve Mn(II) kullanıl mı ştır.  

3. 2 Kull anıl an Yönte m ve Düzenekl er 

At mosferi k oksijenl e Fe(II)  ve Mn(II)  gi deri mi  mekani z ması na or gani k ve i nor gani k 

maddel eri n et kisi  kesi kli  reakt ör  şekli ndeki  l aborat uvar  öl çekli  deneysel  siste mde 

incel enmi ştir. 

3. 2. 1 Deney düzeneği  

Fe(II)  ve Mn(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksidasyonu,  pH ve  sı caklığı n sabit 

tut ul duğu 2lt  hac mi nde beher  şekli ndeki  reaksi yon kabı nda i ncel enmi ştir.  Reaksi yon 

çözeltisi ni n sı caklı ğı  25
o
C‟ de sabit  t ut ul muşt ur. Si st e me  Ar mfi el d marka Aerati on 

Apparat us  düzeneği ni n difüzörleri  ile belirli  oranda hava veril mi ştir.  Gene  aynı 

düzeneği n karıştırıcısı ndan faydal anarak çözelti  kuvvetli  bir  şekil de ( 110 devir/ dak) 

karıştırıl mı ştır.  De mi r  oksi dasyonu gerçekl eştirilirken,  bir  di ğer  difüzör  i le  i st enilen 

pH değeri ni  sağl a mak amacı yl a CO2  veril mi ştir. Mn(II)‟ı n oksi dasyonu sırası nda i se 

orta mı n pH‟sı,  0. 1 N Na OH ve 0. 1 N H2 SO4  ilavel eri  il e kontrol  altı na alı nmı ştır.  

Ori on model  720 A ti pi  bir  pH metre il e çözelti nin  pH  kontrol ü  +-  0. 001 pH bi ri mi 

hassasi yetle yapıl mı ştır.  Si ste mi n sı caklı ğı nı n sabit  t ut ul ması  i se Clift on mar ka bir  su 

banyosu ile sağl anmı ştır.  Çözelti ye,  2*10
- 2

 eq/l  al kali nite el decek şekil de  Na2 CO3 

ilave edil mi ştir.  Deney düzeneği  şekil  3. 8 de veril mi ştir.  Şekil   3. 9 da  da  deney 

düzeneği ni n fot oğrafı veril mi ştir. 
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ġekil 3. 1. Kesi kli reakt örün şe mati k görünü mü  

 

 

 

ġekil  3. 2 Deney düzeneği ni n görünüşü 
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De mi ri n oksi dasyonunda HCO3- CO2  t a mpon siste mi  kullanıl dı ğı ndan,  pH,  genelli kl e 

CO2 akı mı nı  değiştirerek ayarl anmı ştır.  pH değeri ndeki  salı nı ml ar,  +- 0.1...., 0. 5 pH 

biri mi  i çi nde t ut ul maya çalışıl mı ştır.  Deneyi n başl angı cı nda Fe(II)  çözeltisi  il ave 

edil di ği nde,  Fe(II)  çözeltisini n asi ditesi  sebebi yl e,  reaksi yon ort a mı nı n pH değeri nde 

ani  düş mel er  meydana gel mi şse de CO2   akı mı nı ayarlayarak  Bunu 30- 60  sn i çi nde 

düzelti p, orta mda arzu edilen pH değeri sağl anmı ştır. 

Ma ngan oksi dasyonu sırası nda i se Na2 CO3  t amponl a ması  kullanıl masına rağ men, 

oksi dasyon sırası nda pH genelli kle  +- 0. 05,.... 0,1 arası  salı nı ml ar  göst ermi ş   ve  bu 

salı nı ml ar  0. 1 N Na OH ve 0. 1 N H2 SO4   il avesi  ile ayarlanmı ştır.  Deney başl angı cı nda 

Mn(II)  çözeltisi  asi ditesi nedeni  il e orta mı n pH‟ sı nı  ani  ol arak düşürse de,   5- 10 sn 

içerisi nde Na OH çözeltisini n ilavesi yl e tekrar istenilen pH‟a yükseltil mi ştir. 

Fe(II)  çözeltileri  2ml  derişi k H2 SO4  i çeren 1 litre de mi neralize suda 

ferroa monyu msülfat  t uzunun çözül mesi  il e elde edil mi ştir.  Çözelti  2*10
- 2

 eq/lt  

al kali nite el de edecek şekil de di stile suya Na2CO3   il ave edilerek hazırlanmı ştır. 

Na2 CO3  il e al kali nitesi  ayarlanmı ş  ol an 1lt  de mineralize suya Fe(II)  çözeltisi,  il ave 

edilirken  di ğer  yandan da  CO2   ve hava akı mı  ile pH ayarı  sağl anmı ştır.  Karıştıcı  il e 

hı zla karıştırılan  sistemden  belirlenen  za man  aralı kları nda   (  2 dak )  alı nan 

nu munel er,  oksi dasyonu dur dur mak i çi n,  i çerisi ne önceden 1 ml  ( 1+4)  H2 SO4 

koyul muş  ol an 25 ml ‟lik bal on j oj el ere konul muşt ur.  Belirlenen za man aralı kl arı na 

uygun şekil de nu munel er  alı ndı kt an sonra 1. 10 phenant hroli ne yönt e mi ne göre Fe(II) 

tayi ni ne geçil mi ştir. 

3. 2. 2 Kull anıl an analiz yönte ml eri  

a- De mi r konsantrasyonu 

Bu çalış manı n özelli ği nedeni  il e,  büyük mi kt arda Fe(III)‟ün varlı ğında,  Fe(II) 

tayi ni ni n hassasi yetle yapıl ması  gerekmekt edir.  Lit erat ürde,   bu a maçl a geliştiril mi ş 

değişi k yönt e ml er  bul unması na rağmen,  bunl ar  arası nda en uygunu Ta mura ve  Got o 

(1974)  t arafı ndan verilen büyük mi kt ar  Fe(III)‟ün varlı ğı nda 1. 10 phenant hroli ne il e 

Fe(II)‟ni n spectrofot ometrik sapt a ması   yönt e mi dir.  Ver beek ( 1961),  phenant hroli ne 

yönt e mi nde maskel eyici madde ol arak  fl orürü  kullanmı ştır.  Ancak,  fl orürün 

Fe(III)‟ün  havalı  oksi dasyonunu hı zl andırarak gi rişi m yaptı ğı  bul unmuştur.  Ta mur a 

ve Got o,  çözelti yi  düşük pH‟ da t ut arak,  bu etki yi  he men he men t a ma men i nhi be 
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edebil mi şlerdir.  Böyl ece uygun çalış ma  koşulları nda,  fl orür  maskeleyi ci  ol arak 

kullanıl mı ştır. [53] 

b- Mangan konsantrasyonu 

UNI CAM SOLAAR 929 At o mi k absorbsi yon spektrometresi  kullanılarak 0. 2 m‟li k 

me mbr an filreden süzülmüş numunel eri n analizi gerçekl eştiril mi ştir. 

c- TOC konsantrasyonu 

SHI MADZU TOC -5000 APC TOK ci hazı nda gerçekl eştiril mi ştir. 

d- Al kali nite 

St andart Met odl ar 2320 B yönt e mi ne göre analizi gerçekl eştiril mi ştir. 

e- Topl a m sertli k 

St andart Met odl ar 2340 C yönt e mi ne göre analizi gerçekl eştiril mi ştir. 

f- pH 

Ori on  720 A pH metresi ile ölçül müşt ür. 

g- Sıcaklı k  

Anal og ter mo metre ile ölçül müşt ür.  

3. 2. 3  Kull anıl an çözeltiler 

a-  Sülfüri k Asit  (1+4)  :  1+4  oranı nda  H2 SO4‟ün su  di stile su il e seyreltil mesi  il e         

hazırlanmı ştır. 

b-  St andart  Fe(II)  çözeltisi  (100 pp m)  :  0. 7022 gr.  Mohr  ( Ferroa monyu msülfat) 

tuzunun  [ FeSO4( NH4)2 SO4. 6H2 O]  2 ml  sülfüri k asitle asitlendiril mi ş  bir  miktar  di stile 

suda çözül mesi nden sonra,  500 ml ‟ye seyreltil mesi  şekli nde hazırlanmı ştır.                                                

c-  2 M Amonyu m Fl orit çözeltisi  :  18. 5 gr.  a monyu m fl orit  suda çözül dükt en sonra, 

250 ml‟ye seyreltilerek hazırlanmı ştır. 

d-  Phenant hroli ne mono hi drokl orit  –mono hi drat :  100 mg  1, 10 phenant hroli ne mono 

hi drat e ( C12 H8 N2 H2 O)‟ı n  karıştırılarak ve 2 da ml a derişi k HCl  il ave edilerek 100  ml 

distile suda çözül mesi şekli nde hazırlanmı ştır. 

e-  3 M Hekza metilen t etra a mi n t a mpon çözeltisi :  105 gr  hekza metilen tetra a mi ni n 

suda çözül erek, 250 ml‟ye seyreltil mesi şekli nde hazırlanmı ştır. 
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f- Hi dro kl ori k asit ( HCl) 

g- Nitri k asit( HNO3) 

h- Sodyu m hi droksit ( NaOH)  

i- Sodyu m bi karbonat ( Na HCO3)  

j- Di ğer yardı mcı ki myasallar 

3. 3. Yapıl an deneysel çalıĢ mal ar 

Fe(II)  ve Mn(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonuna sudaki  or gani k ve i nor gani k 

maddel eri n et kisi ni n i ncel enmesi  konul u çalış ma kapsa mı nda yapıl mı ş  olan deneysel 

çalış mal ar aşağı da sıralalanmı ştır :  

1- Dei yoni ze su kullanılarak el de edilen farklı  konsantrasyonl ardaki  Fe(II) 

çözeltileri ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu.  

2- Dei yoni ze su kullanılarak el de edilen farklı  konsantrasyonl ardaki  Mn(II) 

çözeltileri ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu.  

3- Suda bul unan farklı  konsantrasyonl ardaki  mangan varlı ğı nı n Fe(II)‟ ni n 

at mosferi k oksijenl e oksidasyonuna et kisi ni  görebil mek üzere;  Ömerli  Barajı 

Arıt ma Tesisi  girişi nden alı nan ha m su nu munel erine,  Mn(II)  çözeltisi ni n farklı 

konsantrasyonl arı nda ilavel eri  yapılarak el de edilen ör nekl erle ve Mn(II) 

çözeltisi  ilave edil meksi zi n el de edilen örnekl erle,  hazırlanan aynı 

konsantrasyonl ardaki  Fe(II)  çözeltileri ni n at mosferik oksijenl e oksi dasyonunun 

karşılaştırıl ması.  

4- Suda bul unan farklı  konsantrasyonl ardaki  Zn(II)  varlı ğı nı n Fe(II)‟ni n 

at mosferi k oksijenl e oksidasyonuna et kisi ni  görebil mek üzere;  Ömerli  Barajı 

Arıt ma Tesisi  girişi nden alı nan ha m su nu munel erine,  Zn(II)  çözeltisi ni n farklı 

konsantrasyonl arı nda ilavel eri  yapılarak el de edilen ör nekl er  ve Zn(II)  çözeltisi 

ilave edil meksi zi n el de edilen ör nekl eri n,  hazırlanan aynı  konsantrasyonl ardaki 

Fe(II) çözeltileri ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonunun karşılaştırıl ması.  
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5- Suda bul unan farklı konsantrasyonl ardaki Ni (II)  varlı ğı nı n Fe(II)‟ni n 

at mosferi k oksijenl e oksidasyonuna et kisi ni  görebil mek üzere;  Ömerli  Barajı 

Arıt ma Tesisi  girişi nden alı nan ha m su nu munel erine,  Ni(II)  çözeltisi ni n farklı 

konsantrasyonl arı nda ilavel eri  yapılarak el de edilen ör nekl er  ve Ni (II)  çözeltisi 

ilave edil meksi zi n el de edilen ör nekl eri n,  hazırlanan aynı  konsantrasyonl ardaki 

Fe(II) çözeltileri ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonunun karşılaştırıl ması.  

6- Suda bul unan farklı  konsantrasyonl ardaki  or gani k madde varlı ğı nı n etki si ni 

görebil mek i çi n seçilen pot asyum hi droj en fitalat‟ı n varlı ğı nı n,  Fe(II)‟ ni n 

at mosferi k oksijenl e oksidasyonuna et kisi ni  görebil mek üzere;  Ömerli  Barajı 

Arıt ma  Tesisi  girişi nden alı nan ha m su nu munel eri ne,  pot asyum hi droj en 

fitalat  çözeltisi ni n farklı konsantrasyonl arı nda ilavel eri  yapılarak el de edil en 

ör nekl erle ve pot asyum hi droj en fitalat  çözeltisi  ilave edil meksi zi n el de edil en 

ör nekl erle,  hazırlanan aynı  konsantrasyonlardaki  Fe(II)  çözeltileri ni n 

at mosferi k oksijenl e oksidasyonunun karşılaştırılması.  

7- Suda bul unan farklı  konsantrasyonl ardaki  demi r  varlı ğı nı n Mn(II)‟ ni n 

at mosferi k oksijenl e oksidasyonuna et kisi ni  görebil mek üzere;  Ömerli  Barajı 

Arıt ma Tesisi  girişi nden alı nan ha m su nu munel erine,  Fe(II)  çözeltisi ni n farklı 

konsantrasyonl arı nda ilavel eri  yapılarak el de edilen ör nekl erle ve Fe(II) 

çözeltisi  ilave edil meksi zi n el de edilen örnekl erle,  hazırlanan aynı 

konsantrasyonl ardaki Mn(II)  çözeltilerini n at mosferi k oksijenl e 

oksi dasyonunun karşılaştırıl ması.  

3. 3. 1. Deneyl eri n yapılıĢı 

Far klı  konsantrasyonl arda dei yoni ze su il e hazırlanan Fe(II)  çözeltileri ni n, at mosferi k 

oksijenl e oksi dasyonu sırası nda 2 dak.  süre aralıkl arı  ile  alı nan 15 ml ‟lik  Fe(II)  ve 

Fe(III)  i çeren nu munel er, i çerisi nde 1 ml  ( 1+4)‟l ük sülfüri k asit  i çeren 25 ml‟li k bal on 

jojelere akt arıl mı ştır.  Üzeri ne 2 ml  ( 2 M)  a monyu m fl orit  çözeltisi, 2 ml  1. 10 

phenant hroli ne  çözeltisi ve  3 ml  ( 3 M)  hexa metilen t etraa mi n t a mponu ilave edil mi ş, 

her  bir  maddeni n il avesinden sonra çal kal anmı ştır.  Çözelti  i şaretli  yere  kadar  di stile 

su il e  seyreltildi kten sonra,  510 n m dal ga boyunda  absorbansı  okun muşt ur.  Aynı 

yönt e me göre,  Fe(II)  analizi  i çi n,  ı şı k yol u 1c m olan hücrel er  il e kali brasyon eğrileri 

el de edil mi ştir.  Daha sonra Mn(II),  Zn(II),  Ni(II)  ve pot asyum hi droj en fitalat 

varlı ğı nda ha m su kullanılarak deneyl er tekrarlanmı ştır. 
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İki nci  aşa mada farklı konsantrasyonl arda dei yoni ze su il e hazırlanan Mn(II) 

çözeltileri ni n,  at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu sırası nda 10 dak.  süre aralıkları  il e  

alı nan nu munel er  HNO3  il e asitlendiril mi ş  ve 0, 45 m‟li k me mbran filtreden sonra 

konsantrasyonl arı  at omi k absorbsi yon spektromet re ci hazı nda okun muşt ur.  Daha 

sonra  Fe(II)  varlı ğı nda ha m su kullanılarak deneyl er  t ekrarlanmı ştır.  Bu aşa mada 0, 2 

m‟li k filtre kağı dı kullanıl mı ştır. 

Tü m analizler  St andart  Met hods  f or  t he Exa mi nati on of  Wat er  and Waste Wat er 

APHA,  AWWA- WPCF 20t h Editi on 1998‟ deki met odl ara göre yapıl mı ştır. 
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4. DENEYSEL ÇALI ġMALARI N SONUÇLARI  

4. 1 Dei yoni ze Su ÇalıĢmal arı  

4. 1. 1 Dei yoni ze sul ardan Fe(II) gi deri mi içi n kali brasyon eğrisi 

Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonunun gerçekl eştirildi ği  dei yoni ze su 

çalış mal arı nda,  Fe(II)  t ayi ni  i çi n daha önce de belirtildi ği  gi bi  1, 10 phenant hroli ne 

yönt e mi  kullanıl mı ştır. Bu yönt e mde Fe(II)‟ni n spektrofot ometrik t ayi ni 

gerçekl eştirildi ği  i çi n önceli kl e hazırlanan st andart  Fe(II)  çözeltisi ne ait  kali brasyon 

eğrisi  hazırlanmı ştır.  Bu yönt e me göre Fe(II)  analizi  i çi n,  ı şı k yol u 1 c m ol an hücre il e 

el de edilen kali brasyon eğrileri Şekil 4. 1 ve 4. 2‟de veril mi ştir.  

y = 0.1015x + 0.0288

R2 = 0.9899
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ġekil  4. 1. Dei yoni ze suda Fe(II)‟ni n 0. 0-1. 0 mg/lt  konsantrasyon aralı ğı  i çi n 

kali brasyon eğrisi (Işı k yol u : 1 c m. ) 
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y = 0.1041x + 0.002

R2 = 0.99
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ġekil  4. 2.  Dei yoni ze suda Fe(II)‟ni n 0. 0-0. 1 mg/lt  konsantrasyon aralı ğı  i çi n  

kali brasyon eğrisi (Işı k yol u : 1 c m. ) 

4. 1. 2. Dei yoni ze suda Fe(II)’ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu  

Çalış manı n bu aşa ması nda üçüncü böl ümde t anı ml anan kesi kli r eakt örde 

gerçekl eştirilen dei yoni ze suda Fe(II)‟ni n 0. 5,  0. 75,  1. 0,  1. 5,  2. 0,  3. 0,  5. 0,  7. 5 ve  10. 0 

mg/lt  konsantrasyona sahi p çözeltileri  i çi n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu 

araştırıl mı ştır.  Çalış ma şartları  pH=6, 5‟da,  25
0

C‟ de ve 2x10
- 2

 eq/lt‟de sabit 

tut ul muşt ur.  Fe(II)‟ni n değişi k başl angı ç konsantrasyonl arı  ile yapılan deneyl ere ait 

grafi kler Şekil 4. 3 ile 4. 11  arası nda veril mi ştir.  
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ġekil  4. 3.  0. 5 mg/lt  başlangı ç konsantrasyonu içi n Fe(II)‟ni n at mosferik oksijenl e 

oksi dasyonu (pH = 6. 7, T = 25 
o
C, Al k. = 2 x 10

- 2
 eq./ l) 
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ġekil  4. 4.  0. 75 mg/lt  başlangı ç konsantrasyonu içi n Fe(II)‟ni n at mosferik oksijenl e 

oksi dasyonu (pH = 6. 7, T = 25 
o
C, Al k. = 2 x 10

- 2
 eq./ l) 
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ġekil 4. 5. 1. 0 mg/lt başlangı ç konsantrasyonu içi n Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e 

oksi dasyonu (pH = 6. 7, T = 25 
o
C, Al k. = 2 x 10

- 2
 eq./ l) 
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ġekil 4. 6. 1. 5 mg/lt başlangı ç konsantrasyonu içi n Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e 

oksi dasyonu (pH = 6. 7, T = 25 
o
C, Al k. = 2 x 10

- 2
 eq./ l) 
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ġekil  4. 7.  2. 0 mg/lt  başlangı ç konsantrasyonu içi n Fe(II)‟ni n at mosferik oksijenl e 

oksi dasyonu (pH = 6. 7, T = 25 
o
C, Al k. = 2 x 10

- 2
 eq./ l) 
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ġekil  4. 8.  3. 0 mg/lt  başlangı ç konsantrasyonu içi n Fe(II)‟ni n at mosferik oksij enl e 

oksi dasyonu (pH = 6. 7, T = 25 
o
C, Al k. = 2 x 10

- 2
 eq./ l) 
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ġekil  4. 9.  5 mg/lt  başlangı ç konsantrasyonu i çi n Fe(II)‟ni n at mosferik oksij enl e 

oksi dasyonu (pH = 6. 7, T = 25 
o
C, Al k. = 2 x 10

- 2
 eq./ l) 
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ġekil  4. 10.  7. 5 mg/lt  başlangı ç konsantrasyonu içi n Fe(II)‟ni n at mosferik oksijenl e 

oksi dasyonu (pH = 6. 7, T = 25 
o
C, Al k. = 2 x 10

- 2
 eq./ l) 
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ġekil  4. 11.  10. 0 mg/lt  başlangı ç konsantrasyonu i çi n Fe(II)‟ni n at mosferik oksijenl e 

oksi dasyonu (pH = 6. 7, T = 25 
o
C, Al k. = 2 x 10

- 2
 eq./ l) 

4. 1. 3 Dei yoni ze suda Mn(II)’ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu 

Çalış manı n bu aşa ması nda üçüncü böl ümde t anı ml anan kesi kli r eakt örde 

gerçekl eştirilen dei yoni ze suda Mn(II)‟ni n 0. 2,  0. 5,  1. 0,  2. 0,  3. 0,  5. 0 ve 10. 0 mg/lt 

konsantrasyona sahi p çözeltileri  i çi n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu araştırıl mı ştır. 

pH=9. 5‟da,   25
0

C‟ de ve 2x10
- 2

 eq/lt‟de çalış ma şartları  sabit  t ut ul muşt ur.  Nu munel er 

0. 45 m‟li k me mbran filtreden süzül müştür.  Mn(II)‟ni n değişik başl angı ç 



 51 

konsantrasyonl arı  ile yapılan deneyl ere ait  grafikler  Şekil  4. 12 il e 4. 18 arası nda 

veril mi ştir.  
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ġekil  4. 12.  0. 2 mg/lt  başlangı ç konsantrasyonu i çi n Mn(II)‟ni n at mosferik oksijenl e 

oksi dasyonu (pH = 9. 5, T = 25 
o
C, Al k. = 2 x 10

- 2
 eq./ l) 
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ġekil  4. 13 0. 5 mg/lt,  başlangı ç konsantrasyonu i çi n Mn(II)‟ni n at mosferik oksi j enl e 

oksi dasyonu (pH = 9. 5, T = 25 
o
C, Al k. = 2 x 10

- 2
 eq./ l) 
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ġekil  4. 14.  1. 0 mg/lt  başlangı ç konsantrasyonu i çi n Mn(II)‟ni n at mosferik oksijenl e 

oksi dasyonu (pH = 9. 5, T = 25 
o
C, Al k. = 2 x 10

- 2
 eq./ l) 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 10 20 30 40 50 60 70

T, dak

M
n

(I
I)

, 
m

g
/l

t

 

ġekil  4. 15 2. 0 mg/lt  başlangı ç konsantrasyonu i çi n Mn(II)‟ni n at mosferik oksijenl e 

oksi dasyonu (pH = 9. 5, T = 25 
o
C, Al k. = 2 x 10

- 2
 eq./ l) 
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ġekil  4. 16.  3. 0 mg/lt  başlangı ç konsantrasyonu i çi n Mn(II)‟ni n at mosferik oksijenl e 

oksi dasyonu (pH = 9. 5, T = 25 
o
C, Al k. = 2 x 10

- 2
 eq./ l) 
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ġekil  4. 17.  5. 0 mg/lt  başlangı ç konsantrasyonu i çi n Mn(II)‟ni n at mosferik oksijenl e 

oksi dasyonu (pH = 9. 5, T = 25 
o
C, Al k. = 2 x 10

- 2
 eq./ l) 
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ġekil  4. 18.  10. 0 mg/lt  başlangı ç konsantrasyonu içi n Mn(II)‟ni n at mosferik oksijenl e 

oksi dasyonu (pH = 9. 5, T = 25 
o
C, Al k. = 2 x 10

- 2
 eq./ l) 

4. 2 Doğal Su ÇalıĢ mal arı  

Doğal  su il e yapılan çalışmal ar  i çi n Ömerli  İç me  Suyu Arıt ma Tesisi  girişinden alı nan 

ha m su numunel eri kullanıl mı ştır. 

İstanbul‟un 28 k m kuzey doğusunda Ri va deresi  üzeri nde bul unan Ömerli  Barajı, 

Ömerli  köyüne 5 k m mesafededir.  Bu su kaynağı nı n yıllı k su veri mi  220 m
3

 ol up, 

inşaatı  1972 yılı nda t ama ml an mı ştır.  Ömerli  Baraj  Göl ü,  Ömerli,  Emi rli,  Ballıca, 

Esenceli ve Kurt doğ muş köyl eri ni n arazileri ni n büyük bir kıs mı nı kapsa makt adır.  

Baraj dan su alı nması nda,  göl  sahası  i çi nde Emi rli  Köyü yakı nl arı nda i nşaa edil mi ş 

ol an su al ma  kul esi  kullanıl makt adır.  Kul eden al ınan ha m su,  t erfi  mer kezi ne 3  m 

çaplı  bir  t ünel  vasıtası yl a il etil mekt edir.  Ha m su buradan 7 adet  düşey milli kol onl u ti p 

po mpa vasıtası yla arıt ma tesisi ne terfi edil mekt edir. 

İstanbul‟un i ç me,  kullanma  ve  sanayi  suyu i hti yacı nı  büyük öl çüde karşılayan Ömerli 

Su Arıt ma Tesisleri 5 ana arıt ma tesisi nden ol uş makt adır [4].  

Ömerli  ha m suyundan al ınan ör nekl erle yapılanan analizlerle belirlenen karakt eristi k 

özelli kleri Tabl o 4. 1‟ de veril mi ştir. 
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Tabl o  4. 1. Ömerli Ha m Su Karakt eristi ği  

Ör nek  

Al ma  

Tari hi  pH 

Topl a m 

Sertli k 

( mg Ca CO3/l) 

Topl a m 

Al kali nite 

( mg Ca CO3/l) 

De mi r 

( mg/l) 

Ma ngan 

( mg/l) 

TOC 

( mg/l) 

26. 03. 2003 7, 54 104 59 < 0, 2 < 0. 05 4, 79 

01. 05. 2003 8 90 61 <0, 2 0, 056 3, 58 

03. 12. 2003 7, 04 97 58 0, 36 0, 49 4, 52 

4. 2. 1 Doğal sul ardan Fe(II) gi deri mi i çi n kali brasyon eğrisi 

Doğal  su il e yapılan deneysel  çalış mal arda Fe(II) t ayi ni,  1, 10 phenant hroline yönt e mi 

ile spektrofot ometri k olarak gerçekl eştiril di ği nden bu aşa mada,  yeni den hazırlanan 

standart  Fe(II)  çözeltisi i çi n kali brasyon eğrileri  hazırlanmı ştır.  Bu yönt e me  göre 

Fe(II)  analizi  i çi n,  ı şı k yol u 1 c m ol an hücre il e el de edilen kali brasyon eğrileri  Şekil 

4. 19 ve 4. 20‟de veril mi ştir.  
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ġekil  4. 19.  Dei yoni ze suda Fe(II)‟ni n 0. 0-0.1 mg/l  konsantrasyon aralı ğı  i çi n 

kali brasyon eğrisi (Işı k yol u : 1 c m. ) 
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ġekil  4. 20.  Dei yoni ze suda Fe(II)‟ni n 0. 0-1.0 mg/l  konsantrasyon aralı ğı  i çi n  

kali brasyon eğrisi (Işı k yol u : 1 c m. ) 

4. 2. 2.  Mn(II)  varlı ğı nda Fe(II)’ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonuna ait 

çalıĢ mal ar 

Çalış manı n bu aşa ması nda  0. 5,  1. 0,  3. 0 ve  5. 0 mg/l   Fe(II)  i çeri kli  doğal  su il e 

hazırlanan nu munel erde 0,  0. 5,  1. 0 ve 3. 0 mg/ l   Mn(II)‟ni n varlı ğı nda  Fe(II)‟ni n 

at mosferi k oksijenl e oksidasyonu  gerçekl eştiril mi ştir.  Çalış ma şartları   25
o
C sı caklı k, 

2x10
- 2

 eq/l al kali nite ve pH  7 ol arak belirlenmi ştir. 

4. 2. 2. 1.  0, 5 mg/l  Fe(II)  içeren doğal  sul arda f arklı  Mn(II)  konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda Fe(II)’ni n atmosferi k oksijenl e oksidasyonu 

Doğal  su çalış mal arı nı n ilk aşa ması nda Fe(II)  konsantrasyonu 0, 5 mg/lt  ol arak sabit 

tut ul muş   ve 0. 0,  0. 5,  1. 0 ve 3. 0 mg/lt‟li k konsantrasyonl ardaki  Mn(II)  varlı ğı nı n 

et kisi nde  Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu gerçekl eştiril mi ştir. 

Bu konsantrasyonda Mn(II)  ilavesi  ol maksızı n gerçekl eştirilen oksi dasyonl a 

karşılaştır ma yapıl dı ğı nda;  oksi dasyonun yakl aşık il k dört  daki kası nda,  i lave edil en 

Mn(II)  konsantrasyonundaki  artışla doğr u orantılı  ol arak  daha belirginleşen bir 

yavaşl a ma  ol duğu gör ülmüşt ür.  Mn(II)  varlı ğı nı n Fe(II)‟ni n oksi dasyon hı zı nda neden 
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ol duğu azal manı n sebepleri nden  biri  ol arak,  pH 6- 7 arası nda ol uş ma pot ansi yeli 

bul unan Mn2 O3(s)  ve  Mn3 O4( s)‟in ol uş mu sırası ndaki  oksijen kullanımı ndan il eri 

gel di ği  düşünül mekt edir. Mn(II)  varlı ğı nı n oksi dasyon üzeri ndeki  yavaşl atıcı  et kisi ni n 

ilerleyen oksi dayon süresi  il e birli kte azal makt a ol duğu ve oksi dasyon hı zı nı n Mn(II) 

konsantrasyonunun 0 mg/lt    ol duğu hal  il e he men he men aynı  hı zda sür mekt e ol duğu 

gör ül mekt edir.  İl erleyen süre i çerisi nde Mn(II)  varlığı nı n Fe(II)  oksi dasyonu 

üzeri ndeki  et kisi ni n azalması nı n sebepl eri nden bi ri  ol arak da za manl a konsantrasyonu 

artan Fe(III)‟ün kat alitik et kisi ni n ol abileceği düşünül mekt edir.  

Tabl o 4. 2.  0. 5 mg/l  Fe(II)  i çeri kli  doğal  sul arla f arklı  mangan konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda yapıl mı ş  olan Fe(II)‟ni n at mosferik oksijenl e oksi dasyon  

çalış mal arı nı n sonuçl arı 

 Fe(II) konsantrasyonu ,  (mg/l) 

Za man 

(dak) 0, 0 mg/l Mn(II) 0, 5 mg/l Mn(II) 1, 0 mg/l Mn(II) 3, 0 mg/l Mn(II) 

0 0. 5 0. 5 0. 52 0. 55 

2 0. 4 0. 47 0. 5 0. 5 

4 0. 35 0. 38 0. 399 0. 42 

6 0. 3 0. 29 0. 279 0. 33 

8 0. 26 0. 24 0. 27 0. 27 

10 0. 21 0. 22 0. 22 0. 25 

12 0. 196 0. 19 0. 196 0. 214 

14 0. 175 0. 18 0. 169 0. 194 

16 0. 157 0. 16 0. 16 0. 172 

18 0. 145 0. 15 0. 155 0. 164 
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ġekil  4. 21.  0. 5,  1. 0,  3. 0 ve 0. 0 mg/l  Mn(II)  varlı ğında Fe(II)‟ni n ( 0. 5 mg/l)  at mosferi k 

oksijenl e oksi dasyon değerleri ni n karşılaştır ması  
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4. 2. 2. 2. 1. 0 mg/l Fe(II) içeren doğal sul arda farklı Mn(II) konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda Fe(II)’ni n atmosferi k oksijenl e oksidasyonu 

Doğal  su çalış mal arı nı n bu aşa ması nda Fe(II)  konsantrasyonu 1, 0 mg/lt  ol arak sabit 

tut ul muş  ve 0. 0,  0. 5,  1. 0,  2. 0 ve 3. 0 mg/lt‟li k konsantrasyonl ardaki  Mn(II)  varlı ğı nı n 

et kisi nde  Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu gerçekl eştiril mi ştir. 

Bundan önceki  aşa mada gerçekl eştirilen oksi dasyonda ol duğu gi bi,  oksidasyonun il k 

daki kal arı nda Mn(II)  il avesi  ol madan gerçekl eştirilen oksi dasyonl a kı yasl andı ğı nda   

belirgi n bir  hı z düşüşü ol duğu gör ül müşt ür.  Ancak önceki  aşa madan farklı  ol arak 

yavaşl a manı n il k 2 daki kada daha et kili  ol duğu gör ül müşt ür.  Mn(II)‟ni n Fe(II) 

oksi dasyonu üzeri ndeki yavaşl atıcı  et ki  süresini n azal ması nı n sebepleri nden biri 

ol arak,  artan  Fe(II)  konsantrasyonunun paral eli  ol arak za manl a Fe(III)  oluşumunun 

art ması  ve kat alitik et kisini n daha kısa sürede etkili  ol ması  ol arak düşünül mekt edir. 

0. 5 mg/lt  Mn(II)  varlı ğında gerçekl eştirilen oksidasyonda 2.  daki kadan sonra Mn(II) 

varlı ğı nı n Fe(II)‟ni n oksi dasyon hı zı  üzeri nde he men hi ç et kisi ni n kal madı ğı 

gör ül müşt ür.  İl ave edilen Mn(II)  konsantrasyonl arını n   artışı yla doğr u orantılı  ol arak 

artan oksi dayonu azaltıcı  et ki ni n sebebi  ol arak,  Mn2 O3(s)  ve Mn3 O4(s)‟i n ol uş ma 

pot ansi yeli  ol arak gösterilebilir.  Her bir  Mn(II)  konsantrast onunun kendi  i çi nde 

za manl a azal an bir yavaşlama et kisi ni n söz konusu ol duğu görül mekt edir.  

Tabl o 4. 3.  1. 0 mg/l  Fe(II)  i çeri kli  doğal  sul arla f arklı  mangan konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda yapıl mı ş  ol an Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e  oksi dasyon  

çalış mal arı nı n sonuçl arı 

 Fe(II) konsantrasyonu ,  (mg/l) 

Za man 

(dak) 

0, 0 mg/l 

Mn(II) 

0, 5 mg/l 

Mn(II) 

1, 0 mg/l 

Mn(II) 

2, 0 mg/l 

Mn(II) 

3, 0 mg/l 

Mn(II) 

0 1 1 1 1 1 

2 0. 7 0. 92 0. 95 0. 9 0. 93 

4 0. 61 0. 676 0. 823 0. 79 0. 82 

6 0. 47 0. 53 0. 676 0. 68 0. 74 

8 0. 43 0. 45 0. 547 0. 57 0. 65 

10 0. 39 0. 35 0. 454 0. 49 0. 53 

12 0. 35 0. 32 0. 418 0. 45 0. 47 

14 0. 27 0. 29 0. 353 0. 399 0. 42 

16 0. 21 0. 22 0. 324 0. 35 0. 38 

18 0. 17 0. 196 0. 279 0. 34 0. 35 

20 0. 14 0. 169 0. 224 0. 31 0. 32 

22 0. 12 0. 15 0. 224 0. 29 0. 3 
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ġekil 4. 22. 0. 5, 1. 0, 2. 0, 3. 0 ve 0. 0 mg/l Mn(II) varlı ğı nda Fe(II)‟ni n (1 mg/ l) 

at mosferi k oksijenl e oksidasyonl arı nı n karşıl aştırması  

4. 2. 2. 3. 3. 0 mg/l Fe(II) içeren doğal sul arda farklı Mn(II) konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda Fe(II)’ni n atmosferi k oksijenl e oksidasyonu 

Doğal  su çalış mal arı nı n bu aşa ması nda Fe(II)  konsantrasyonu 3, 0 mg/lt  ol arak sabit 

tut ul muş  ve 0. 0,  0, 5,  1. 0,  3. 0 ve 5. 0 mg/lt‟li k konsantrasyonl ardaki  Mn(II)  varlı ğı nı n 

et kisi nde Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu gerçekl eştiril mi ştir. 

Bu aşa mada kullanılan 3. 0 mg/lt‟li k Fe(II)  konsantrasyonu i çi n il ave edil en 0, 5 

mg/lt‟li k Mn(II)‟ni n oksidasyon üzeri nde he men hi ç et kisi ni n ol madı ğı  gör ül müşt ür. 

Art an  Fe(II)  konsantrasyonunun paral eli  ol arak za manl a Fe(III)  ol uşumunun art ması 

ve kat alitik et kisi ni n daha kısa sürede et kili  olması  bu dur uma  bir  sebep ol arak 

göst erilebilir.  Ayrı ca buradan Mn(II)  konsantrasyonunun Fe(II)  oksi dasyonu 

üzeri ndeki  azaltıcı  et kisi  [ Mn(II)  /  Fe(II)]  konsantrasyonu oranı na bağlı  ol duğu sonucu 

çı karılabilir.  1. 0,  3. 0 ve 5. 0 mg/lt‟li k Mn(II)  il avel eri nde i se daha önceki aşa mal arda 

ol duğu gi bi  Mn(II)  konsantrasyonundaki  artışla doğr u orantılı  ancak zamanl a azal an 

bir  et ki  söz konusudur.  Başl angı ç Fe(II)  konsantrasyonu bu aşa mada diğerl eri nden 

daha yüksek ol duğu i çi n Fe(III)‟ün za manl a ol uşu munun daha hı zlı  ve katalitik et kisi 

di ğer ilk i ki çalış maya göre daha fazl a ol duğu görül mekt edir 
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Tabl o 4. 4 3. 0 mg/l  Fe(II)  i çeri kli  doğal  sul arla farklı  mangan konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda yapıl mı ş  olan Fe(II)‟ni n at mosferik oksijenl e oksi dasyon 

çalış mal arı nı n sonuçl arı 

 Fe(II) konsantrasyonu ,  (mg/l) 

Za man 

(dak) 

0, 0 mg/l 

Mn(II) 

0, 5 mg/l 

Mn(II) 

1, 0 mg/l 

Mn(II) 

3, 0 mg/l 

Mn(II) 

5, 0 mg/l 

Mn(II) 

0 3 3 3 3  

2 2. 47 2. 53 2. 55 2. 58 2. 6 

4 2. 14 2. 2 2. 33 2. 45 2. 38 

6 1. 51 1. 94 1. 87 2. 01 1. 9 

8 1. 06 1 1. 6 1. 72 1. 67 

10 0. 81 0. 87 1. 3 1. 42 1. 38 

12 0. 59 0. 7 1. 14 1. 3 1. 12 

14 0. 45 0. 6 0. 998 1. 21 0. 79 

16 0. 34 0. 45 0. 82 1. 1 0. 74 

18 0. 32 0. 43 0. 71 0. 88 0. 55 

20 0. 23 0. 32 0. 7 0. 68 0. 49 

22 0. 22 0. 27 0. 48 0. 52 0. 47 
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ġekil 4. 23 0. 5, 1. 0, 3. 0, 5. 0 ve 0. 0 mg/l Mn(II) varlığı nda Fe(II)‟ni n (3. 0 mg/l) 

at mosferi k oksijenl e oksidasyonl arı nı n karşılaştırması  
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4. 2. 2. 4. 5. 0 mg/l Fe(II) içeren doğal sul arda farklı Mn(II) konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda Fe(II)’ni n atmosferi k oksijenl e oksidasyonu 

Doğal  su çalış mal arı nı n bu aşa ması nda Fe(II)  konsantrasyonu 5, 0 mg/lt  ol arak sabit 

tut ul muş   ve 0. 0,  1. 0,  3. 0 ve 5. 0 mg/lt‟li k konsantrasyonl ardaki  Mn(II)  varlı ğı nı n 

et kisi nde  Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu gerçekl eştiril mi ştir. 

Bu aşa mada kullanılan Fe(II)  konsantrasyonu ol an 5. 0 mg/lt,  doğal  sul arda  bul un ma 

ihti mali  çok düşük ol an yüksek bir  konsantrasyondur.  Bu yüksek konsantrasyona bağlı 

ol arak Fe(III)‟ün kat alitik et kisi  de çok yüksek ol muş  ve artan Mn(II) 

konsantrasyonl arı nı n Fe(II) oksi dasyonunu daha az öl çüde yavaşl attı ğı görül müşt ür.  
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Tabl o 4. 5.  5. 0 mg/l  Fe(II)  i çeri kli  doğal  sul arla f arklı  mangan konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda yapıl mı ş  olan Fe(II)‟ni n at mosferik oksijenl e oksi dasyon 

çalış mal arı nı n sonuçl arı 

 Fe(II) konsantrasyonu ,  (mg/l) 

Za man 

(dak) 

0, 0 mg/l 

Mn(II) 

1, 0 mg/l 

Mn(II) 

3, 0 mg/l 

Mn(II) 

5, 0 mg/l 

Mn(II) 

0 5 5 5 5 

2 3. 4 3. 85 3. 87 3. 94 

4 3 3. 13 3. 18 3. 27 

6 2. 5 2. 67 2. 78 2. 84 

8 1. 98 2. 1 2. 17 2. 25 

10 1. 54 1. 45 1. 64 1. 94 

12 1. 18 1. 14 1. 2 1. 25 

14 0. 835 0. 98 1 1 

16 0. 536 0. 81 0. 84 0. 88 

18 0. 33 0. 68 0. 67 0. 69 

20 0. 27 0. 39 0. 49 0. 52 

22 0. 2 0. 27 0. 31 0. 35 
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ġekil  4. 24.  1. 0,  3. 0,  5. 0 ve 0. 0 mg/ l  Mn(II)  varlı ğında Fe(II)‟ni n ( 5. 0 mg/l)  at mosferi k 

oksijenl e oksi dasyonl arı nın karşılaştır ması  
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4. 2. 2. 5.  1. 0 mg/l  Mn( II)  i çeren doğal  sul arda f arklı  konsantrasyonl ardaki 

Fe(II)’ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu 

Mn(II)  ilavesi ni n 1 mg/l   ol duğu,  başl angı ç Fe(II)  konsantrasyonl arı nı n 0, 5,  1. 0,  3. 0 ve 

5. 0 mg/lt  t ut ul duğu Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenle oksi dasyon deneyl eri nin sonuçl arı  

Tabl o 4. 6 ve Şekil 4. 25‟de veril mi ştir. 

Tabl o 4. 6.  1. 0 mg/l   Mn(II)  varlı ğı nda yapıl mı ş  ol an Fe(II)‟ni n 0, 5,  1. 0,  3. 0  ve   5. 0 

mg/lt‟li k konsantrasyonl arı nda  at mosferi k oksijenl e  oksi dasyon  

çalış mal arı nı n sonuçl arı 

 Fe(II) konsantrasyonu ,  (mg/l) (1. 0 mg/l Mn(II) varlı ğı nda) 

Za man( dak.) 0, 5 mg/l Fe(II) 1. 0 mg/l Fe(II) 3. 0 mg/l Fe(II) 5. 0 mg/l Fe(II) 

0 0. 52 1 3 5 

2 0. 5 0. 95 2. 55 3. 85 

4 0. 399 0. 823 2. 33 3. 13 

6 0. 279 0. 676 1. 87 2. 67 

8 0. 27 0. 547 1. 6 2. 1 

10 0. 22 0. 454 1. 3 1. 45 

12 0. 196 0. 418 1. 14 1. 14 

14 0. 169 0. 353 0. 998 0. 98 

16 0. 16 0. 324 0. 82 0. 81 

18 0. 155 0. 279 0. 71 0. 68 

20 - 0. 224 0. 7 0. 39 

22 - 0. 224 0. 48 0. 27 

Il k i ki  daki ka göz önüne alı ndı ğı nda,  0. 5,  1. 0,  3. 0 ve 5. 0 mg/l  Fe(II)  başl agı ç 

konsantrasyonl arı nı n bu sürel er  sonundaki  oksitlen me  oranl arı nı n sırası yla  % 4,  % 5, 

% 15 ve % 23 ol duğu gör ül mekt edir.  Aynı  Mn(II)  varlı ğı nda,  başlangı ç Fe(II) 

konsantrasyonl arı nı n artışı na paral el  ol arak oksi dasyon hı zı nı n arttı ğı  sapt anmı ştır. 

Mn(II)‟ni n reaksi yonu azaltıcı  et kisi ni n t a ma mi yl e [ Mn(II)]  /  [ Fe(II)]  oranı na bağlı 

ol duğu açı k bir  şekil de gör ül mekt edir.  Daha sonraki  oksi dasyon süresi nde,  bu 

oksitlenme hı zı nda  dalgal anmal ar  gör ül müşt ür.  Bunun sebebi  ol arak Fe(III)‟ün 

kat alitik et kisi gösterilebilir. 
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ġekil  4. 25.  0. 5,  1. 0,  3. 0 ve 5. 0 mg/lt  Fe(II)‟ni n 1. 0 mg/lt  Mn(II)  varlı ğını n et kisi nde 

at mosferi k oksijenl e oksidasyonunun karşılastırılması  

4. 2. 2. 6.  3. 0 mg/l  Mn( II)  i çeren doğal  sul arda f arklı  konsantrasyonl ardaki 

Fe(II)’ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu 

Mn(II)  ilavesi ni n 3 mg/lt ol duğu,  başl angı ç Fe(II)  konsantrasyonl arı nı n 0, 5,  1. 0,  3. 0 ve 

5. 0 mg/lt  t ut ul duğu Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyon çalış mal arı nı n 

sonuçl arı Tabl o 4. 7 ve Şekil 4. 26‟da veril mi ştir. 

Tabl o 4. 7.  3. 0 mg/lt  Mn(II)  varlı ğı nda yapıl mı ş ol an Fe(II)‟ni n 0, 5,  1. 0,  3. 0 ve  5. 0 

mg/lt‟li k konsantrasyonl arı nda at mosferi k oksijenl e oksi dasyon 

çalış mal arı nı n sonuçl arı 

Il k 

iki 

daki

ka 

göz 

önü

ne 

alı n

dı ğı

 Fe(II) konsantrasyonu ,  (mg/l) ( 3. 0 mg/l Mn(II) varlı ğı nda ) 
Za man( dak) 0, 5 mg/l Fe(II) 1. 0 mg/l Fe(II) 3. 0 mg/l Fe(II) 5. 0 mg/l Fe(II) 

0 0. 55 1 3 5 

2 0. 5 0. 93 2. 58 3. 87 

4 0. 42 0. 82 2. 45 3. 18 

6 0. 33 0. 74 2. 01 2. 78 

8 0. 27 0. 65 1. 72 2. 17 

10 0. 25 0. 53 1. 42 1. 64 

12 0. 214 0. 47 1. 3 1. 2 

14 0. 194 0. 42 1. 21 1 

16 0. 172 0. 38 1. 1 0. 84 

18 0. 164 0. 35 0. 88 0. 67 

20 - 0. 32 0. 68 0. 49 

22 - 0. 3 0. 52 0. 31 
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nda,  0. 5,  1. 0,  3. 0 ve 5. 0 mg/l  Fe(II)  başl agı ç konsantrasyonl arı nı n bu süre sonuda 

oksitlenme oranl arı nı n sırası yl a  % 9,  % 7,  % 14 ve % 23 ol duğu gör ül mekt edir.  Aynı  

mi kt arda Mn(II)  varlığında,  başl angı ç Fe(II)  konsantrasyonl arı nı n artışı na paral el 

ol arak oksi dasyon hı zı nın arttı ğı  deneysel  ol arak saptanmı ştır.  Mn(II)  ni n oksi dasyon 

hı zı nı  azaltıcı  et ki ni n t ama mi yl e [ Mn(II)]  /  [ Fe(II)]  oranı na bağlı  ol duğu açı k bir 

şekil de gör ül mekt edir.  Daha sonraki  oksi dasyon süresi nde,  bu oksitlen me  hı zı nda 

dal gal anmal ar  gör ül müşt ür.  Bunun sebebi  ol arak Fe(III)‟ün kat alitik et kisi 

göst erilebilir. 
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ġekil  4. 26.  05,  1. 0,  3. 0 ve  5. 0 mg/lt  Fe(II)‟ni n 3 mg/lt  Mn(II)  varlı ğı nın et kisi nde 

at mosferi k oksijenl e oksidasyonunun karşılastırılması  

Yukarı daki  her  i ki  şekilde de başl angı ç Fe(II)  konsantrasyonunun artışı  il e doğr u 

orantılı  ol arak,  oksi dasyon hı zı nı n arttı ğı  gör ülme kt edir.  Yi ne her  i ki  şekil den de 

Mn(II)  varlı ğı nı n oksidasyon üzeri ndeki  yavaşlatıcı  et kisi ni n Fe(II)‟ni n düşük 

konsantrasyonl arı nda daha fazl a et kili ol duğu görül mekt edir. 

Sonuç ol arak,  Mn(II)   varlı ğı nda gerçekl eştirilen Fe(II)‟ni n at mosferik oksijenl e 

oksi dasyon çalış mal arı nda,  Fe(II)  başl angı ç konsantrasyonunun 0, 5 ve 1. 0 mg/lt 

ol duğu  çalış mal arda belirlenen  il k daki kalardaki oksi dasyon hı zı ndaki  düşüşe neden 

ol arak Mn(II)‟ni n pH 6 ci varı nda Mn2 O3(s)‟e ve pH 7 ci varı nda da Mn3 O4  (s)‟e 

oksitlenebili yor  ol ması  düşünül müşt ür.  Bu et ki  daha sonra Fe(III)‟ün kat alitik et kisi  il e 

de azal arak deva m et mekt edir.  Fe(II)‟ni n 3. 0 ve 5. 0 mg/lt‟lik başl angı ç 

konsantrasyonl arı nda bu yüksek konsantrasyonlara bağlı  ol arak Fe(III)‟ün kat aliti k 
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et kisi ni n de daha fazl a ve  dol ayısı yla Mn(II) varlı ğı nı n oksi dasyonu yavaşl atıcı 

et kisi ni n daha az belirgi n ol duğu tesbit edil mi ştir. 

4. 2. 3. Zn(II) varlı ğı nda Fe(II)’ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonuna ait 

çalıĢ mal ar 

Çalış manı n bu aşa ması nda  0. 5,  1. 0,  3. 0 ve  5. 0 mg/l   Fe(II)  i çeri kli  doğal  su il e 

hazırlanan nu munel erde f arklı  konsantrasyonl arda Zn(II)  varlı ğı nda  Fe(II)‟ni n 

at mosferi k oksijenl e oksidasyonu  gerçekl eştiril mi ştir.  Çalış ma şartları   25
o
C sı caklı k, 

2x10
- 2

 eq/l al kali nite ve pH  7 ol arak belirlenmi ştir. 

4. 2. 3. 1. 0, 5 mg/l Fe(II) içeren doğal sul arda farklı Zn(II) konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda Fe(II)’ni n atmosferi k oksijenl e oksidasyonu 

Başl angı ç Fe(II)  konsantrasyonunun 0. 5 mg/lt  olduğu bu çalış ma gr ubunda 0. 0,  0. 5, 

1. 0 ve 1. 5 mg/lt  konsantrasyonl arı nda Zn(II)  il avel eri  yapıl mı ştır.  Yapıl an 

çalış mal arda,  oksi dasyonun il erleyen sürel eri nde,  il ave edilen Zn(II) mi kt arı nı n 

oksi dasyon hı zı nı  çok az  da olsa arttır mı ş  ol duğu gör ül mekt edir.  Oksi dasyon süresi 

ilerledi kçe,  orta mda bul unan Fe(II)  konsantrasyonu azal makt adır.  Böyl ece, 

[ Zn(II)]/[Fe(II)]  oranı art makt adır.  Bunun da  oksi dasyon hı zını  et kiledi ği 

düşünül mekt edir.  

Tabl o 4. 8.  0. 5 mg/l  Fe(II)  i çeri kli  doğal  sul arla farklı  Zn(II)  konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda yapıl mı ş  olan Fe(II)‟ni n at mosferik oksijenl e oksi dasyon  

çalış mal arı nı n sonuçl arı 

 Fe(II) konsantrasyonu ,  (mg/l) 

Za man (dak) 0, 0 mg/l Zn(II) 0, 5 mg/l Zn(II) 1, 0 mg/l Zn(II) 1, 5 mg/l Zn(II)  

0 0. 5 0. 5 0. 5 0. 5 

2 0. 4 0. 38 0. 39 0. 37 

4 0. 35 0. 34 0. 33 0. 31 

6 0. 3 0. 32 0. 28 0. 27 

8 0. 26 0. 26 0. 22 0. 25 

10 0. 21 0. 23 0. 185 0. 192 

12 0. 196 0. 17 0. 15 0. 164 

14 0. 175 0. 14 0. 11 0. 12 

16 0. 157 0. 12 0. 09 0. 1 

18 0. 145 0. 09 0. 09 0. 085 
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ġekil  4. 27.  0. 0,  0. 5,  1. 0 ve 1. 5 mg/l  Zn(II)  varlı ğında Fe(II)‟ni n ( 0. 5 mg/l)  at mosferi k 

oksijenl e oksi dasyonl arı nın karşılaştır ması  

4. 2. 3. 2.  1. 0 mg/l  Fe(II) i çeren doğal  sul arda farklı  Zn(II)  konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda Fe(II)’ni n atmosferi k oksijenl e oksidasyonu 

1. 0 mg/lt‟lik başl angı ç Fe(II)  konsantrasyonu i çi n 0. 0,  0. 5,  1. 0 ve 2. 0 mg/lt 

konsantrasyonl arı nda Zn(II)  il avel eri  yapılmı ştır.  Fe(II)‟ni n bu başl angı ç 

konsantrasyonu i çi n  0. 5 mg/lt  Zn(II)  ilavesi ni n oksi dasyon hı zı  üzeri nde bir  et kisi ni n 

ol madı ğı  gör ül müşt ür.  Zn(II)‟ni n di ğer  konsantrasyonl ardaki  il avel eri nde i se il k 8 

daki kası nda oksi dasyon hı zı nda bir  yavaşl a ma gör ül müş  ancak daha sonrası nda 

oksi dasyon hı zı nda bir meydana gel mi ştir.  Bu hı z artışı  ilave edilen  Zn(II) 

konsantrasyonunun artışı il e art makt adır.  Bu artışın t e mel  sebebi ni n [ Zn(II)]  /  [ Fe(II)] 

oranı n za manl a art ması ndan kaynakl andı ğı düşünül mekt edir. 
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Tabl o 4. 9.  1. 0 mg/l  Fe(II)  i çeri kli  doğal  sul arla farklı  Zn(II)  konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda yapıl mı ş  olan Fe(II)‟ni n at mosferik oksijenl e oksi dasyon 

çalış mal arı nı n sonuçl arı 

 Fe(II) konsantrasyonu ,  (mg/l) 

Za man (dak) 0, 0 mg/l Zn(II) 0, 5 mg/l Zn(II) 1, 0 mg/l Zn(II) 2, 0 mg/l Zn(II)  

0 1 1 1 1 

2 0. 7 0. 75 0. 84 0. 89 

4 0. 61 0. 69 0. 68 0. 64 

6 0. 47 0. 62 0. 55 0. 52 

8 0. 43 0. 49 0. 47 0. 41 

10 0. 39 0. 34 0. 32 0. 35 

12 0. 35 0. 29 0. 29 0. 29 

14 0. 27 0. 26 0. 22 0. 26 

16 0. 21 0. 18 0. 17 0. 2 

18 0. 17 0. 14 0. 14 0. 11 

20 0. 14 0. 09 0. 11 0. 09 

22 0. 12 0. 06 0. 09 0. 07 
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ġekil 4. 28  0. 0, 0. 5, 1 ve 1. 5  mg/l Zn(II) varlı ğı nda Fe(II)‟ni n (1. 0 mg/l) atmosferi k 

oksijenl e oksi dasyonl arı nın karşılaştır ması  

4. 2. 3. 3  3. 0 mg/l Fe(II) içeren doğal sul arda farklı Zn(II) konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda Fe(II)’ni n atmosferi k oksijenl e oksidasyonu 

Başl angı ç Fe(II)  konsantrasyonunun 3. 0 mg/lt  ol duğu bu çalış ma gr ubunda il ave 

edilen Zn(II)  konsantrasyonl arı  0. 0,  0. 5,  1. 0,  3. 0 ve 5. 0 mg/lt  ol arak seçilmi ştir.  İl ave 

edilen Zn(II)  konsantrasyonundaki  artışla orantılı  ol arak Fe(II)  oksi dasyonunun il k 
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daki kal ardaki  hı zı nı n azaldı ğı  gör ül müşt ür.  Bu azal ma oksi dasyon süresi nin il erle mesi 

ile meydana gel en [ Zn(II)]/[Fe(II)] oranı nı n artışı ile et kisi ni kaybet mekt edir. 

Tabl o 4. 10 3. 0 mg/l  Fe(II)  i çeri kli  doğal  sul arla farklı  Zn(II)  konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda yapıl mı ş  ol an Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyon 

çalış mal arı nı n sonuçl arı 

 Fe(II) konsantrasyonu ,  (mg/l) 

Za man (dak) 
0, 0 mg/l 

Zn(II) 
0, 5 mg/l 

Zn(II) 
1, 0 mg/l 

Zn(II) 
3, 0 mg/l 

Zn(II) 
5, 0 mg/l  

Zn(II) 

0 3 3 3 3 3 

2 2. 4 2. 45 2. 5 2. 55 2. 97 

4 2. 14 1. 95 1. 82 1. 97 2. 24 

6 1. 51 1. 76 1. 37 1. 88 2. 01 

8 1. 06 1. 2 1. 06 1. 45 1. 8 

10 0. 81 0. 88 0. 92 1. 21 1. 41 

12 0. 59 0. 54 0. 79 1. 04 0. 96 

14 0. 45 0. 45 0. 56 0. 75 0. 82 

16 0. 34 0. 39 0. 43 0. 55 0. 54 

18 0. 32 0. 31 0. 37 0. 37 0. 44 

20 0. 23 0. 22 0. 35 0. 28 0. 2 

22 0. 22 0. 21 0. 27 0. 21 0. 185 
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ġekil  4. 29 0. 0,  0. 5,  1,  3. 0 ve 5. 0 mg/l  Zn(II)  varlı ğı nda Fe(II)‟ni n ( 3. 0 mg/l) 

at mosferi k oksijenl e oksidasyonl arı nı n karşılaştırması  
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4. 2. 3. 4. 5. 0 mg/l Fe(II) içeren doğal sul arda farklı Zn(II) konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda Fe(II)’ni n atmosferi k oksijenl e oksidasyonu 

Başl angı ç Fe(II)  konsantrasyonunun 5. 0 mg/lt  ol duğu bu çalış ma gr ubunda il ave 

edilen Zn(II)  konsantrasyonl arı  0. 0,  3. 0,  5. 0 ve 10. 0 mg/lt  ol arak seçilmi ştir.  İl ave 

edilen Zn(II)  konsantrasyonundaki  artışla birli kte Fe(II)  oksi dasyonunun il k 

daki kal ardaki  hı zı nı n azaldı ğı  gör ül müşt ür.  Bu azal ma oksi dasyon süresi nin il erle mesi 

ile ve [ Zn(II)]/[Fe(II)]  oranı nı n artışı  ile azal makt adır.  Başl angı ç Fe(II) 

konsantrasyonu ol an 5. 0 mg/lt‟ni n 2 katı  ol an 10. 0 mg/lt‟li k Zn(II)  il avesi nde i se 

oksi dasyonun sonuna kadar belirgi n bir şekil de yavaşl a ma deva m et miştir.  

Tabl o 4. 11 5. 0 mg/l  Fe(II)  i çeri kli  doğal  sul arla farklı  Zn(II)  konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda yapıl mı ş  olan Fe(II)‟ni n at mosferik oksijenl e oksi dasyon 

çalış mal arı nı n sonuçl arı 

 Fe(II) konsantrasyonu ,  (mg/l) 

Za man (dak) 0, 0 mg/l Zn(II) 3, 0 mg/l Zn(II) 5, 0 mg/l Zn(II) 10, 0 mg/l Zn(II)  

0 5 5 5 5 

2 3. 4 4. 2 5 5 

4 3 2. 94 3. 14 3. 7 

6 2. 5 2. 67 2. 02 2. 88 

8 1. 98 2. 1 1. 23 2. 45 

10 1. 54 1. 76 0. 93 1. 92 

12 1. 18 1. 12 0. 71 1. 59 

14 0. 835 0. 93 0. 56 1. 37 

16 0. 536 0. 51 0. 49 1. 21 

18 0. 33 0. 35 0. 39 1. 07 

20 0. 27 0. 29 0. 32 0. 86 

22 0. 2 0. 22 0. 25 0. 5 
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ġekil  4. 30 0. 0,  3. 0,  5. 0 ve 10. 0 mg/l  Zn(II)  varlı ğında Fe(II)‟ni n ( 5. 0 mg/l) at mosferi k 

oksijenl e oksi dasyonl arı nın karşılaştır ması  

4. 2. 3. 5. 0. 5 mg/l Zn(II) içeren doğal sul arda farklı konsantrasyonl ardaki 

Fe(II)’ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu 

0. 5 mg/lt  Zn(II)  konsantrasyonunun ilavesi ni n yapıldı ğı  0. 5,  1. 0 ve 3. 0 mg/lt  başl angı ç 

Fe(II)  konsantrasyonl arında el de edilen oksi dasyon değerleri  aşağı daki  Tabl o 4. 12 ve 

Şekil  4. 31‟de veril miştir.  Genel  anl a mda sonuçl ara bakıl dı ğında Fe(II) 

konsantrasyonunun artışı  ile birli kte oksi dasyon hı zı nı n arttı ğı  gör ül mekt edir.   0. 5 

mg/l   Fe(II)  başl angı ç konsantrasyonunda oksi dasyon süresi  ilerledi kçe azal an bir  hı z 

artışı  görül ürken,  1. 0 mg/l   Fe(II)  başl angı ç konsantrasyonunda oksi dasyonun il k 8 

daki kası nda t a m t ersi ne bir  yavaşl a ma  gözl enirken,  sonrası nda i se oksi dasyon hı zı nı n 

arttı ğı  belirlenmi ştir.  Ancak Fe(II)   konsantrasyonu 3. 0 mg/l   ol duğunda 0. 5 mg/l 

Zn(II)   il avesi ni n oksidasyon hı zı nı  et kile medi ği  gözl enmekt edir.  Bu nedenl e 

Zn(II)‟ni n oksi dasyon hızı  üzeri ndeki  et kisi ni n [Fe(II)]/[ Zn(II)]  oranı na bağlı  ol duğu 

düşünül mekt edir. 



 72 

Tabl o 4. 12 0. 5 mg/lt  Zn(II)  varlı ğı nda yapıl mı ş  ol an Fe(II)‟ni n 0, 5,  1. 0,  3. 0 mg/lt‟li k 

konsantrasyonl arı nda atmosferi k oksijenl e oksi dasyon çalış mal arı nı n 

sonuçl arı 

 Fe(II) konsantrasyonu ,  (mg/l) ( 0. 5 mg/l Zn(II) varlı ğı nda ) 
Za man (dak) 0, 5 mg/l Fe(II) 1. 0 mg/l Fe(II) 3. 0 mg/l Fe(II) 

0 0. 5 1 3 

2 0. 38 0. 75 2. 45 

4 0. 34 0. 69 1. 95 

6 0. 32 0. 62 1. 76 

8 0. 26 0. 49 1. 2 

10 0. 23 0. 34 0. 88 

12 0. 17 0. 29 0. 54 

14 0. 14 0. 26 0. 45 

16 0. 12 0. 18 0. 39 

18 0. 09 0. 14 0. 31 

20 - 0. 09 0. 22 

22 - 0. 06 0. 21 
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ġekil  4. 31 05,  1. 0,  3. 0 mg/lt  Fe(II)‟ni n 0. 5 mg/lt  Zn(II)  varlı ğı nı n et kisi nde at mosferi k 

oksijenl e oksi dasyonunun karşılastırıl ması  

4. 2. 3. 6  1. 0 mg/l Zn(II) Ġçeren doğal sul arda farklı konsantrasyonl ardaki 

Fe(II)’ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu 

1. 0 mg/lt  Zn(II)  konsantrasyonunun ilavesi ni n yapıldı ğı  0. 5,  1. 0 ve 3. 0 mg/lt  başl angı ç 

Fe(II)  konsantrasyonl arında el de edilen oksi dasyon deney sonuçl arı  Tabl o 4. 13 ve 

Şekil  4. 32‟de veril mi ştir.  Sonuçl ara bakıl dı ğı nda,  Fe(II)  konsantrasyonunun artışı  il e 

birlikte oksi dasyon hı zını n arttı ğı  gör ül mekt edir.  1 mg/l  Zn(II)  varlı ğı nın,  0. 5 mg/l 

Fe(II)  başl angı ç konsantrasyonu i çi n oksi dasyon hı zı nı  arttırdı ğı,  1 mg/l  Fe(II) 

başl angı ç konsantrasyonu i çi n i se il k 8 daki ka oksi dasyon hı zı nı  düşürdüğü sonrası nda 



 73 

ise bir  hı z artışı nı n meydana gel di ği  gözl enmekt edir.  3 mg/l  Fe(II)  başl angı ç 

konsantrasyonunda  da  1 mg/l  Zn(II)  varlı ğı nı n oksi dasyon hı zı nı  düşürdüğü ancak 

bunun za manl a azlarak deva m etti ği sapt anmı ştır. 

Tabl o 4. 13 1. 0 mg/lt  Zn(II)  varlı ğı nda yapıl mı ş  ol an Fe(II)‟ni n 0, 5,  1. 0,  3. 0 mg/lt‟li k 

konsantrasyonl arı nda atmosferi k oksijenl e oksi dasyon çalış mal arı nı n 

sonuçl arı 

 Fe(II) konsantrasyonu ,  (mg/l) ( 1. 0 mg/l Zn(II) varlı ğı nda ) 
Za man (dak) 0, 5 mg/l Fe(II) 1. 0 mg/l Fe(II) 3. 0 mg/l Fe(II) 

0 0. 5 1 3 

2 0. 39 0. 84 2. 5 

4 0. 33 0. 68 1. 82 

6 0. 28 0. 55 1. 37 

8 0. 22 0. 47 1. 06 

10 0. 185 0. 32 0. 92 

12 0. 15 0. 29 0. 79 

14 0. 11 0. 22 0. 56 

16 0. 09 0. 17 0. 43 

18 0. 09 0. 14 0. 37 

20 - 0. 11 0. 35 

22 - 0. 09 0. 27 
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ġekil  4. 32 05,  1. 0,  3. 0 mg/lt  Fe(II)‟ni n 1. 0 mg/lt  Zn(II)  varlı ğı nı n et kisi nde at mosferi k 

oksijenl e oksi dasyonunun karşılastırıl ması  

4. 2. 3. 7. 1 mg/lt Zn(II)’ni n varlı ğı nda hazı rl anan Fe(II) kali brasyon eğrisi ni n 

kull anı mı yl a el de edilen sonuçl arı n değerlendi ril mesi  

Bu çalış mada Fe(II)  t ayini  i çi n kullanılan 1. 10 phenantroli ne yönt e mi  i çin literat ürde, 

Zn(II)‟ni n ancak Fe(II)  konsantrasyonunun 10 katı  değeri nde bul unduğunda girişi m 

yapı cı  bir  et kisi ni n ol duğu belirtil mi ştir  [41].  Bu nedenl e ve Zn(II)‟ni n doğal  sul arda 

bu kadar  yüksek konsantrasyonl arda bul unma  i hti mali ni n düşük ol ması nedeni  il e, 
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Zn(II)  konsantrasyonu i le Fe(II)  konsantrasyonu arası ndaki  oranı n maksi mu m 2 

ol ması  sağl anmı ştır.  Ancak burada yapılan çalış mal arda Zn(II)‟ni n Fe(II)  oksi dasyonu 

üzeri ndeki  et kileri  göz önüne alı narak 1 mg/ lt  Zn(II)‟ni n varlı ğı nda Fe(II)  i çi n 

kali brasyon eğrisi  t ekrar  hazırlanmı ştır.  El de edilen kali brasyon eğrisi aşağı daki 

şekil de veil mi ştir.  

y = 0.0874x

R2 = 0.9961
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ġekil 4. 33 1. 0 mg/lt Zn(II) varlı ğı ndanda  Fe(II) için hazırlanan kali brasyon eğrisi 

(ışı k yol u 1 c m)  

El de edilen bu kali brasyon eğrisi  ile Zn(II)  olmadan hazırlanan kali brasyon eğrisi 

arası nda bir  karşılaştır ma yapıl dı ğı nda en düşük konsantrasyon i çi n 1. 45 ve en yüksek 

konsantrasyon i çi n 1. 22 ol mak üzere Fe(II)  konsantrasyonunun artışı  ile azal an bir 

oranda Zn(II)  varlı ğı nı n bu yönt e m i çi n negatif  yönde girişi m yapı cı bir  et kisi 

gözl enmekt edir.  Bu dur umda,  1. 0 mg/lt  Zn(II)  varlığı nı n,  ortala ma  ol arak 1. 33‟l ük bir 

oranda il e oksi dasyonu daha hı zlı  gerçekl eştirdiği ni  göst erdi ği  söyl enebilir.  Ayrı ca 

Fe(II)  konsantrasyonunun Zn(II)‟ye göre mi kt arı  arttı kça,  Zn(II)  varlı ğı nı n oksi dasyon 

hı zı üzeri ndeki pozitif etki si ni n de azal dı ğı gözl en mekt edir. 

Bu çalış ma,  [ Fe(II)]/[ Zn(II)]  oranı ndaki  düşüşl e birlikte gör ül en oksi dasyon hı zı ndaki 

artış t esbitleri ni  açı kl a makt adır.  Ort a mda varol an Zn(II)  konsantrasyonunun Fe(II) 

konsantrasyonu ile eşit  yada yüksek ol ması  hali nde Fe(II)  oksi dasyon hı zını  artırdı ğı 

gözl enmekt eydi.  Bu etki,  Zn(II)  varlı ğı nı n Fe(II)  oksi dasyonu üzerinde,  burada 

kullanılan Fe(II)  t ayi n yönt e mi  i çi n negatif yöndeki  girişi m yapıcı  et kisi  il e 

açı kl anabil mekt edir.  
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1 mg/lt  Zn(II)  varlı ğı nda Fe(II)‟ni n çeşitli  konsantrasyonl arı  i çi n gerçekl eştirilen 

Fe(II)‟ni n oksi dayon eğrileri,  Zn(II)  varlı ğı nda ve Zn(II)  ol madan el de edil en 

kali brasyon eğrileri ne göre t ekrar  çi zil mi ştir.  Her  biri  kendi  Fe(II)  konsantrasyonu i çi n 

Fe(II)‟ni n yal nı z ol ma  hali  il e birli kte bir  şekil  içerisi nde t opl anarak Tablo 4. 15 ve 

Şekil 4. 34‟de veri miştir. 

Tabl o 4. 14 Zn(II)  varlığı nda ve Zn(II)  ilavesi  ol madan hazırlanan kali brasyon 

eğrileri ni n 0. 5 mg/lt Fe(II)‟ni n oksi dasyonu içi n karşılaştırıl ması  

Za man( dak) 
1. 0 mg/lt Zn(II) varlı ğı nda 0. 5 mg/lt Fe(II)' ni n 

oksi dasyonu 
0. 5 mg/lt Fe(II)’ ni n 

oksi dasyonu 

 * ** * 

0 0. 5 0. 5 0. 5 

2 0. 39 0. 5 0. 4 

4 0. 33 0. 44 0. 35 

6 0. 28 0. 37 0. 3 

8 0. 22 0. 29 0. 26 

10 0. 185 0. 25 0. 21 

12 0. 15 0. 2 0. 196 

14 0. 11 0. 15 0. 175 

16 0. 09 0. 12 0. 157 

18 0. 09 0. 12 0. 145 

*  = Fe(II) kali brasyon eğrisi ne göre mg/l Fe(II) konsantrasyonu 

** =1 mg/lt  Zn(II)  varlığı nda hazırlanan Fe(II)  kali brasyon eğrisi ne göre  mg/l  Fe(II) 

konsantrasyonu 
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ġekil  4. 34 Zn(II)  varlığı nda ve Zn(II)  il avesi  ol madan hazırlanan kali brasyon 

eğrileri ni n 0. 5 mg/lt Fe(II)‟ni n oksi dasyonu içi n karşılaştırıl ması  
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Zn(II)  varlı ğı nda hazırlanan kali brasyon eğrisi ne göre çi zilen oksi dasyon eğrisi nde 

oksi dasyon hı zı nı n başlangı çt a ol dukça düş müş  ol duğu ve daha önce Zn(II) 

ol maksı zı n hazırlanan kali brasyon eğrisi ne göre çi zilen oksi dasyon eğrisi nde ol duğu 

gi bi oksi dasyon ilerledi kçe belirgi nl eşen bir hız artışı ol madı ğı görül müşt ür.  

Tabl o 4. 15 Zn(II)  varlığı nda ve Zn(II)  ilavesi  ol madan hazırlanan kali brasyon 

eğrileri ni n 1. 0 mg/lt Fe(II)‟ni n oksi dasyonu içi n karşılaştırıl ması  

Za man( dak) 
1. 0 mg/lt  Zn(II) varlı ğı nda  1. 0 mg/lt Fe(II)' ni n 

oksi dasyonu 
1. 0 mg/lt Fe(II)' ni n 

oksi dasyonu 

 * ** * 

0 1 1 1 

2 0. 84 1 0. 7 

4 0. 68 0. 907 0. 61 

6 0. 55 0. 734 0. 47 

8 0. 47 0. 626 0. 43 

10 0. 32 0. 426 0. 39 

12 0. 29 0. 387 0. 35 

14 0. 22 0. 293 0. 27 

16 0. 17 0. 226 0. 21 

18 0. 14 0. 186 0. 17 

20 0. 11 0. 147 0. 14 

22 0. 09 0. 12 0. 12 

* = Fe(II) kali brasyon eğrisi ne göre mg/l Fe(II) konsantrasyonu 

** = 1 mg/lt  Zn(II)   varlığı nda hazırlanan Fe(II)  kali brasyon eğrisi ne göre  mg/l  Fe(II) 
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ġekil  4. 35 Zn(II)  varlığı nda ve Zn(II)  il avesi  ol madan hazırlanan kali brasyon 

eğrileri ni n 1. 0 mg/lt Fe(II)‟ni n oksi dasyonu içi n karşılaştırıl ması  
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Zn(II)  varlı ğı nda el de edilen Fe(II)  kali brasyon eğrisi ne göre çi zilen oksi dasyon 

eğrisi nde önceki  kali brasyon eğrisi ne göre çi zilen oksi dasyon eğrisi nden çok daha 

belirgi n bir oksi dasyon hız düşüşünün ol duğu görül müşt ür.  

Tabl o 4. 16 Zn(II)  varlığı nda ve Zn(II)  ilavesi  ol madan hazı rlanan kali brasyon 

eğrileri ni n 3. 0 mg/lt Fe(II)‟ni n oksi dasyonu içi n karşılaştırıl ması  

Za man (dak) 
1. 0 mg/lt Zn(II) varlı ğı nda 3. 0 mg/lt Fe(II)' ni n 

oksi dasyonu 
3. 0 mg/lt Fe(II)' ni n 

oksi dasyonu 

 * ** * 

0 3 3 3 

2 2. 5 3 2. 47 

4 1. 82 2. 428 2. 14 

6 1. 37 1. 828 1. 51 

8 1. 06 1. 414 1. 06 

10 0. 92 1. 227 0. 81 

12 0. 89 1. 187 0. 59 

14 0. 56 0. 747 0. 45 

16 0. 43 0. 574 0. 34 

18 0. 37 0. 494 0. 32 

20 0. 35 0. 467 0. 23 

22 0. 27 0. 36 0. 22 

* = Fe(II) kali brasyon eğrisi ne göre mg/l Fe(II) konsantrasyonu 

** = 1 mg/lt  Zn(II)  varlığı nda hazırlanan Fe(II)  kali brasyon eğrisi ne göre  mg/l  Fe(II) 
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ġekil  4. 36 Zn(II)  varlığı nda ve Zn(II)  il avesi  ol madan hazırlanan kali brasyon 

eğrileri ni n 3. 0 mg/lt Fe(II)‟ni n oksi dasyonu içi n karşılaştırıl ması  
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İl k kali brasyon eğrisi ne göre Zn(II)  varlı ğı nı n çok et kili  ol madı ğı  görül mekt eydi. 

Ancak Zn(II)  varlı ğı nda el de edilen kali brasyon eğrisi ne göre çi zilen oksi dasyon 

eğrisi nden il k daki kal arda belirgi n bir  hı z düşüşü ol duğu gör ül mektedir.  Fe(II) 

konsantrasyonu Zn(II)‟ye göre arttı kça Zn(II)‟nin oksi dasyon üzeri ndeki yavaşl atıcı 

et kisi ni n de azal dı ğı görül mekt edir. 

4. 2. 4.   Ni(II) varlı ğı nda Fe(II)’ ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonuna ait 

çalıĢ mal ar 

Çalış manı n bu aşa ması nda 0. 5,  1. 0 ve 3. 0 mg/l  Fe(II)  i çeri kli  doğal  su ile hazırlanan 

nu munel erde farklı  konsantrasyonl arda Ni (II) varlı ğı nda  Fe(II)‟ni n at mosferi k 

oksijenl e oksi dasyonu  gerçekl eştiril mi ştir.  Çalışma  şartları   25
o

C sı caklık,  2x10
- 2

 eq/l 

al kali nite ve pH  7 olarak belirlenmi ştir. 

Lit erat ürde [ 41],  Fe(II)  tayi ni  i çi n burada kullanılan 1. 10 phenant hroli n yönt e mi  i çi n 2 

mg/lt‟ni n üzeri ndeki  konsantrasyonl arda ni keli n orta mda bul unması nı n girişi m yapı cı 

bir  et kisi ni n ol duğu belirtil mi ştir.  Bu aşa mada yapılan çalış mal arda he m bu et ki den 

kaçı nmak i çi n he mde bu değeri n üzeri ndeki  mi ktarlardaki  ni keli n doğal  sul arda çok 

rastlanır  bir  değer  ol ma ması ndan dol ayı  maksi mu m 1. 5 mg/lt‟lik Ni (II) 

konsantrasyonu kullanılmı ştır.  

4. 2. 4. 1 0. 5 mg/l Fe(II) içeren doğal sul arda farklı Ni(II) konsantrasyonları nı n 

varlı ğı nda Fe(II)’ni n atmosferi k oksijenl e  oksidasyonu 

Ni (II)  varlı ğı nı n Fe(II)‟nin at mosferi k oksijenl e oksi dasyonuna et kisi ni n araştırıldı ğı 

doğal  su çalış mal arı nı n i lk aşa ması nda,  Fe(II)  konsantrasyonu 0, 5 mg/lt  ol arak sabit 

tut ul muş   ve  0. 5 ve 1. 0 mg/lt‟lik Ni (II)  konsantrasyonl arı nı n varlı ğı nda   Fe(II)‟ni n 

at mosferi k oksijenl e oksidasyonu gerçekl eştiril mi ştir. 

Bu konsantrasyonda Ni (II)  ilavesi  ol maksı zı n gerçekl eştirilen oksi dasyonl a, 0. 5 ve  1. 0 

mg/lt  Ni(II)  ilavesi ni n yapıl dı ğı  hallerdeki  oksi dasyonl ar  arası nda karşılaştır ma 

yapıl dı ğı nda oksi dasyon hı zl arı nı n farklı  olmadı ğı  gör ül müşt ür.  Ni (II)‟ni n bu 

konsantrasyonl arı  Fe(II) oksi dasyonunu pek etkile me mekt edir  ( Tabl o 4. 17,  Şekil 

4. 37).  
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Tabl o 4. 17 0. 5 mg/lt Fe(II) içeren doğal sul arda farklı Ni(II) konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu 

 Fe(II) konsantrasyonu ,  (mg/l) 

Za man (dak) 0, 0 mg/l Ni (II) 0, 5 mg/l Ni (II) 1, 0 mg/l Ni (II) 

0 0. 5 0. 5 0. 5 

2 0. 4 0. 38 0. 4 

4 0. 35 0. 34 0. 36 

6 0. 3 0. 29 0. 29 

8 0. 26 0. 25 0. 24 

10 0. 21 0. 2 0. 2 

12 0. 196 0. 188 0. 19 

14 0. 175 0. 179 0. 17 

16 0. 157 0. 16 0. 16 

18 0. 145 0. 142 0. 144 
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ġekil 4. 37 0. 0, 0. 5 ve 1. 0  mg/l Ni(II) varlı ğı nda Fe(II)‟ni n (0. 5 mg/l) at mosferi k 

oksijenl e oksi dasyonl arı nın karşılaştır ması  

4. 2. 4. 2. 1. 0 mg/l Fe(II) içeren doğal sul arda farklı Ni(II) konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda Fe(II)’ni n atmosferi k oksijenl e oksidasyonu 

Ni kel  varlı ğı nda gerçekleştirilen doğal  su çalış mal arı nı n i ki nci  adı mı nda,  Fe(II) 

konsantrasyonu 1. 0 mg/lt  ol arak sabit  t ut ul muşt ur.  Ort a ma  il ave edilen Ni (II) 
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konsantrasyonl arı  i se 0.0,  0. 5,  1. 0 ve 1. 5 mg/lt ol arak seçil mi ştir.  Oksidasyon hı z 

eğrileri ni n Ni (II)  ilavesi  ol maksı zı n gerçekl eştirilen  oksi dasyon hı z eğrisi  il e he men 

he men aynı ol duğu görülmüşt ür ( Tabl o 4. 18 ve Şekil 4. 38). 

Tabl o 4. 18  1. 0  mg/lt   Fe(II)  i çeren doğal  sul arda farklı  Ni(II)  konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu 

 Fe(II) konsantrasyonu ,  (mg/l) 

Za man (dak) 0, 0 mg/l Ni (II) 0, 5 mg/l Ni (II) 1, 0 mg/l Ni (II) 1, 5 mg/l Ni (II) 

0 1 1 1 1 

2 0. 7 0. 75 0. 68 0. 72 

4 0. 61 0. 59 0. 57 0. 612 

6 0. 47 0. 45 0. 452 0. 52 

8 0. 43 0. 42 0. 39 0. 443 

10 0. 39 0. 37 0. 342 0. 365 

12 0. 35 0. 33 0. 275 0. 304 

14 0. 27 0. 28 0. 222 0. 272 

16 0. 21 0. 2 0. 197 0. 194 

18 0. 17 0. 184 0. 174 0. 172 

20 0. 14 0. 15 0. 143 0. 146 

22 0. 12 0. 128 0. 119 0. 124 
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ġekil  4. 38  0. 0,  0. 5,  1. 0 ve 1. 5  mg/l  Ni(II)  varlı ğında Fe(II)‟ni n ( 1. 0 mg/l)  at mosferi k 

oksijenl e oksi dasyonl arı nın karşılaştır ması  
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4. 2. 4. 3 3. 0 mg/l Fe(II) içeren doğal sul arda farklı Ni(II) konsantrasyonları nı n 

varlı ğı nda Fe(II)’ni n atmosferi k oksijenl e oksidasyonu 

Ni kel  varlı ğı nda gerçekleştirilen doğal  su çalışmal arı nı n üçüncü adı mı nda,  Fe(II) 

konsantrasyonu 3. 0 mg/lt  ol arak sabit  t ut ul muşt ur.  Ort a ma  il ave edilen Ni (II) 

konsantrasyonl arı  i se 0.0,  0. 5,  1. 0 ve 1. 5 mg/lt ol arak seçil mi ştir.  Oksidasyon hı z 

eğrileri ni n Ni (II)  ilavesi  ol maksı zı n gerçekl eştirilen  oksi dasyon hı z eğrisi  il e he men 

he men aynı ol duğu görülmüşt ür ( Tabl o 4, 19 ve Şekil 4. 39). 

Tabl o 4. 19 3. 0 mg/lt  Fe(II)  i çeren doğal  sul arda farklı  Ni (II)  konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenle oksi dasyonu 

Za man 
(dak) 

Fe(II) konsantrasyonu ,  (mg/l) 

0, 0 mg/l Ni (II) 0, 5 mg/l Ni (II) 1, 0mg/l Ni (II) 1, 5 mg/l Ni (II) 

0 3. 0 3. 0 3. 0 3. 0 

2 2. 47 2. 43 2. 51 2. 38 

4 2. 14 2. 15 2. 14 1. 966 

6 1. 51 1. 72 1. 7 1. 74 

8 1. 06 1. 14 1. 42 1. 17 

10 0. 81 0. 94 1. 12 0. 79 

12 0. 59 0. 66 0. 822 0. 58 

14 0. 45 0. 43 0. 651 0. 44 

16 0. 34 0. 41 0. 542 0. 36 

18 0. 32 0. 41 0. 453 0. 25 

20 0. 23 0. 27 0. 295 0. 23 

22 0. 22 0. 21 0. 194 0. 19 
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ġekil 4. 39 0. 5, 1. 0, 1. 5 ve 0. 0 mg/l Ni(II) varlı ğı nda Fe(II)‟ni n (3. 0 mg/l) at mosferi k 

oksijenl e oksi dasyonl arı nın karşılaştır ması  
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Sonuç ol arak 0. 0,  0, 5,  1.0 ve 3. 0 mg/l  Fe(II)  sabit konsantrasyonl arı nda 0. 5,  1. 0 ve  1. 5 

mg/l  Ni (II)  varlığı nı n Fe(II)  oksi dasyonu üzeri nde öne mli  bir  et ki ye sahi p ol madı ğı nı 

söyl e mek mü mkündür.  

4. 2. 4. 4. 0. 5 mg/l Ni(II) içeren doğal sul arda farklı konsantrasyonl ardaki 

Fe(II)’ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu 

Ni (II)  ilavesi ni n 0. 5 mg/lt  ol duğu,  başl angı ç Fe(II) konsantrasyonl arı nı n 0. 5,  1. 0 ve  3. 0 

mg/lt  t ut ul duğu hallerdeki  Fe(II)‟ni n at mosferik oksijenl e oksi dasyon çalı ş mal arı 

Tabl o 4. 20 ve Şekil 4. 40‟da veril mi ştir. 

Tabl o 4. 20 0. 5 mg/lt  Ni (II)  i çeren doğal  sul arda f arklı  Fe(II)  konsantrasyonl arı  i çi n 

Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu 

 Fe(II) konsantrasyonu ,  (mg/l) ( 0. 5 mg/l Ni(II) varlı ğı nda ) 
Za man( dak) 0, 5 mg/l Fe(II) 1. 0 mg/l Fe(II) 3. 0 mg/l Fe(II) 

0 0. 5 1 3 

2 0. 38 0. 75 2. 43 

4 0. 34 0. 59 2. 15 

6 0. 29 0. 45 1. 72 

8 0. 25 0. 42 1. 14 

10 0. 2 0. 37 0. 94 

12 0. 188 0. 33 0. 66 

14 0. 179 0. 28 0. 43 

16 0. 16 0. 2 0. 41 

18 0. 142 0. 184 0. 41 

20 - 0. 15 0. 27 

22 - 0. 128 0. 21 
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ġekil 4. 40 0. 5 mg/l Ni(II) varlı ğı nda farklı konantrasyonl ardaki Fe(II)‟ni n at mosferi k 

oksijenl e oksi dasyonl arı nın karşılaştır ması  
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4. 2. 4. 5. 1. 0 mg/l Ni(II) içeren doğal sul arda farklı konsantrasyonl ardaki  

Fe(II)’ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu 

Ni (II)  ilavesi ni n 1. 0 mg/lt  ol duğu,  başl angı ç Fe(II) konsantrasyonl arı nı n 0. 5,  1. 0 ve  3. 0 

mg/lt  t ut ul duğu hallerdeki  Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyon deney sonuçl arı 

Tabl o 4. 21ve Şekil 4. 41‟de veril mi ştir. 

Tabl o 4. 21 1. 0 mg/lt   Ni(II)  i çeren doğal  sul arda f arklı  Fe(II)  konsantrasyonl arı  i çi n 

Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu 

 Fe(II) konsantrasyonu ,  (mg/l) ( 1. 0 mg/l Ni(II) varlı ğı nda) 

Za man( dak) 0, 5 mg/l Fe(II) 1. 0 mg/l Fe(II) 3. 0 mg/l Fe(II) 

0 0. 5 1 3 

2 0. 4 0. 68 2. 51 

4 0. 36 0. 57 2. 14 

6 0. 29 0. 452 1. 7 

8 0. 24 0. 39 1. 42 

10 0. 2 0. 342 1. 12 

12 0. 19 0. 275 0. 822 

14 0. 17 0. 222 0. 651 

16 0. 16 0. 197 0. 542 

18 0. 144 0. 174 0. 453 

20 - 0. 143 0. 295 

22 - 0. 119 0. 194 
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ġekil  4. 41 1. 0 mg/l  Ni (II)  varlı ğı nda farklı  konantrasyonl ardaki  Fe(II)‟nin at mosferi k 

oksijenl e oksi dasyonl arı nın karşılaştır ması  
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Oksi dasyonun il k 12 daki kası nda,  artan Fe(II) konsantrasyonu il e paral el  ol arak 

oksi dasyon hı zı nı n artı ğı gör ül müşt ür.  12‟ci  dakikadan sonra 0. 5 ve 1. 0 mg/l  Fe(II) 

varlı ğı ndaki  oksi dasyon hı zları nı n ol dukça yavaş  ol duğu gör ül mekt edir.  Her  i ki  grafi k 

incel endi ği nde de Ni (II)   varlı ğı nı n Fe(II)  oksi dasyonu üzeri nde he men hemen hi ç bir 

et kisi ni n ol madı ğı açı k bir şekil de görül mekt edir. 

Bu aşa mada,  2 mg/lt‟ni n altı nda çeşitli  konsantrasyonl ardaki  Ni (II)  varlı ğı nı n 

Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonunda,  oksi dasyon hı zı  üzeri nde bir  et kisi 

ol madı ğı  gör ül müşt ür.  De mir  ve ni keli n her  i kisi de  VIII.  grup el e menti  ol up he men 

he men aynı  fizi ksel  ve kimyasal  özelli klere sahi ptir.  Ancak Fe
2+

 daha aktif  bir  el e ment 

ol up sul u ort a ml arda çok kol ay oksitlenirken,  Ni
2+

‟nı n
 
çok nadir  ol arak Ni 2 O3 XH2 O 

ko mpl eksi ni  ol uşt urarak oksitleni yor  ol ması  nedeni  il e Fe(II)‟ni n at mosferik oksijenl e 

oksi dasyonu üzeri ne Ni(II)‟ni n et kisi ni n ol madı ğı düşünül müşt ür.  

4. 2. 5.  Pot asyum hi drojen fital at  varlı ğı nda Fe(II)’ni n at mosferi k oksijenl e 

oksi dasyonuna ait çalıĢmal ar 

Çalış manı n bu aşa ması nda 0. 5,  1 ve 3 mg/l  Fe(II)  i çeri kli  doğal  su il e hazırlanan 

nu munel erde değişi k konsantrasyonl arda  potasyum hi droj en fitalat il avesi nde 

Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu gerçekl eştiril mi ştir.  Çalış ma şartları  25
o

C 

sıcaklı k, 2x10
- 2

 eq/l al kalinite ve pH 7 ol arak belirlenmi ştir. 

4. 2. 5. 1.  0. 5 mg/l  Fe(II) i çeren doğal  sul arda f arklı  pot asyum hi drojen fital at 

konsantrasyonl arı nı n varlı ğı nda Fe(II)’ni n at mosferi k oksijenl e 

oksi dasyonu 

0. 5 mg/lt  başl angı ç Fe(II)  konsantrasyonunda 0. 0,  3. 0,  5. 0 ve 10. 0 mg/lt  pot asyu m 

hi droj en fitalat  il avel eri nin yapıl dı ğı  bu aşa mada,  Fe(II)  konsantrasyonunun pot asyu m 

hi droj en fitalata göre çok düşük ol duğu gör ül mekt edir.  Oksi dasyonun yakl aşı k il k 6 

daki kası nda  gör ül en oksi dasyon hı zı nda bir  düşüş  gör ül mekt e ancak daha sonra 

ortadan kal makt adır  ( Tabl o 4. 22,  Şekil  4. 42).  İl k daki kal ardaki  bu düşüşün pot asyu m 

hi droj en fitalat  mi kt arı ndaki  artışla arttı ğı  da gözlenmi ştir.  İl k daki kal arda, Fe(II)‟ni n 

tek başı na ort a mda ol duğu hal de,  oksitlenen Fe(II)  mi kt arı,  pot asyum hi drojen fitalat  

ilavesi  dur uml arı na göre yüksektir.  3. 0 mg/lt  potasyum hi droj en fitalat  i lavesi  il k 2 

daki kadan sonra,  5. 0 ve 10. 0 mg/l  pot asyu m hi droj en fitalat  ilavel erinde i se 12. 

daki kadan sonra Fe(II)  oksi dasyonunu hı zl andırıcı  yönde bir  et ki göst erdi ği 

gör ül mekt edir. 
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Tabl o 4. 22 0. 5 mg/lt  Fe(II)  i çeren doğal  sul arda farklı  pot asyum hi droj en fitalat 

konsantrasyonl arı nı n varlı ğı nda Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e 

oksi dasyon değerleri 

 Fe(II) konsantrasyonu ,  (mg/l) 

Za man (dak) 0, 0 mg/l PHF 3, 0 mg/l PHF 5, 0 mg/l PHF 10, 0 mg/l PHF 

0 0. 5 0. 5 0. 528 0. 55 

2 0. 4 0. 47 0. 5 0. 5 

4 0. 35 0. 31 0. 454 0. 42 

6 0. 3 0. 27 0. 335 0. 33 

8 0. 26 0. 21 0. 279 0. 27 

10 0. 21 0. 18 0. 233 0. 25 

12 0. 196 0. 16 0. 215 0. 22 

14 0. 175 0. 14 0. 159 0. 165 

16 0. 157 0. 11 0. 141 0. 13 

18 0. 145 0. 097 0. 113 0. 11 
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ġekil  4. 42 Doğal  suda farklı  konsantrsyonl ardaki  pot asyum hi droj en fitalat varlı ğı nda 

Fe(II)‟ni n ( 0. 5 mg/l)  at mosferi k oksij enl e oksi dasyonl arı nı n 

karşılaştırıl ması  

 

 

4. 2. 5. 2.  1. 0 mg/l  Fe(II) i çeren doğal  sul arda f arklı  pot asyum hi drojen fital at 

konsantrasyonl arı nı n varlı ğı nda Fe(II)’ni n at mosferi k oksijenl e 

oksi dasyonu 
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Başl angı ç Fe(II)  konsantrasyonunun 1. 0 mg/lt  olduğu bu dur umda,  yakl aşı k il k dört 

daki kada ilave edilen potasyum hi droj en fitalat   mi kt arı ndaki  artışla da orantılı  ol arak 

oksi dasyonun yavaşl adı ğı  görül mekt edir  ( Tabl o 4. 23,  Şekil  4. 43).  Oksi dasyonun daha 

sonrası nda i se,  pot asyum hi droj en fitalatı n oksi dasyon hı zı na he men he men hi ç 

et kisi ni n ol madı ğı görülmekt edir. 

Tabl o 4. 23 1. 0 mg/lt  Fe(II)  i çeren doğal  sul arda farklı  pot asyum hi droj en fitalat 

konsantrasyonl arı nı n varlı ğı nda Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e 

oksi dasyon değerleri 

 Fe(II) konsantrasyonu ,  (mg/l) 

Za man (dak) 0, 0 mg/l PHF 3, 0 mg/l PHF 5, 0 mg/l PHF 10, 0 mg/l PHF 

0 1 1. 044 1. 06 1. 05 

2 0. 7 0. 85 0. 92 0. 935 

4 0. 61 0. 65 0. 68 0. 66 

6 0. 47 0. 53 0. 57 0. 55 

8 0. 43 0. 44 0. 47 0. 46 

10 0. 39 0. 39 0. 39 0. 37 

12 0. 35 0. 37 0. 29 0. 27 

14 0. 27 0. 32 0. 22 0. 24 

16 0. 21 0. 29 0. 19 0. 224 

18 0. 17 0. 224 0. 16 0. 196 

20 0. 14 0. 196 0. 15 0. 196 

22 0. 12 0. 165 0. 15 0. 18 
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ġekil  4. 43 Doğal  suda farklı  konsantrsyonl ardaki  pot asyum hi droj en fitalat varlı ğı nda 

Fe(II)‟ni n ( 1. 0 mg/l)  at mosferi k oksijenl e oksi dasyonl arı nı n 

karşılaştırıl ması 
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4. 2. 5. 3.  3. 0 mg/l  Fe(II) i çeren doğal  sul arda f arklı  pot asyum hi drojen fital at 

konsantrasyonl arı nı n varlı ğı nda Fe(II)’ni n at mosferi k oksijenl e 

oksi dasyonu 

Başl angı ç Fe(II)  konsantrasyonunun 3. 0 mg/lt‟ye çı karıl dı ğı  bu aşa mada,  oksi dasyon 

hı zı  il k 4 daki kada pot asyu m hi droj en fitalat  il aveli  ve il avesi z dur uml a he men he men 

aynı  düzeydedir  ( Tabl o 4. 24,  Şekil  4. 44).  Dör düncü daki kadan sonra,  i lave edil en 

pot asyum hi droj en fitalat   mi kt arı nı n artışı  ile orantılı  bir  şekil de oksi de ol an Fe(II) 

mi kt arı  pot asyum hi drojen fitalatsız hal e göre azal mı ştır.  Pot asyum hi drojen fit alatı n 

oksi dasyonun il erleyen sürel eri nde konsantrasyonuna bağlı  ol arak Fe(II) 

oksi dasyonunu et kiledi ği görül mekt edir. 

Yapıl an çalış mada,  pot asyu m hi droj en fitalatı n Fe(II)  oksi dasyonunu azaltıcı  yöndeki 

et kisi artan pot asyum hi drojen fitalat  konsantrasyonu ile art mı ştır.  

Tabl o 4. 24 3. 0 mg/lt   Fe(II)  i çeren doğal  sul arda farklı  pot asyum hi drojen fitalat  

konsantrasyonl arı nı n varlı ğı nda  Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e  

oksi dasyon değerleri 

 Fe(II) konsantrasyonu ,  (mg/l) 

Za man (dak) 0, 0 mg/l PHF 3, 0 mg/l PHF 5, 0 mg/l PHF 10, 0 mg/l PHF 

0 3 3 3 3 

2 2. 47 2. 56 2. 6 2. 66 

4 2. 14 1. 92 2 2 

6 1. 51 1. 5 1. 56 1. 883 

8 1. 06 1. 18 1. 23 1. 56 

10 0. 81 1. 04 1. 1 1. 192 

12 0. 59 0. 82 0. 85 0. 998 

14 0. 45 0. 7 0. 74 0. 84 

16 0. 34 0. 58 0. 57 0. 68 

18 0. 32 0. 51 0. 49 0. 57 

20 0. 23 0. 44 0. 41 0. 48 

22 0. 22 0. 39 0. 37 0. 41 
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ġekil  4. 44 0. 0,  3. 0 ,  5. 0  ve  10. 0 mg/l  pot asyum hi droj en fitalat  varlı ğı nda Fe(II)‟ni n 

(3. 0 mg/l) at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu 

4. 2. 5. 4.  3. 0 mg/l  Pot asyum Hi drojen Fital at  Ġçeren Doğal  Sul arda Farklı 

Konsantrasyonl ardaki Fe(II)’ni n At mosferi k Oksijenl e Oksi dasyonu 

İlave edilen pot asyum hi droj en fitalatı n 3. 0 mg/lt  değeri  i çi n başlangı ç Fe(II) 

konsantrasyonl arı nı n 0. 5,  1. 0 ve 3. 0 mg/lt  ol duğu dur uml ardaki  oksi dasyonl arı  Tabl o 

4. 25 ve Şekil  4. 45‟de  veril mi ştir.  Buradan aynı  mi kt ardaki  pot asyum hi drojen fital at 

ilavesi yl e oksi dasyon hı zı ndaki  en çok düşüşün Fe(II)‟ni n en düşük konsantrasyonda 

ol duğu 0. 5 mg/lt başlangıç değeri içi n ol duğu görül müşt ür 

Tabl o 4. 25.  3. 0 mg/lt  pot asyum hi droj en fitalat  i çeren doğal  sul arda farklı  Fe(II) 

konsantrasyonl arı içi n Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu 

 Fe(II) konsantrasyonu ,  (mg/l) ( 3. 0 mg/l phf varlığı nda)  

Za man (dak) 0, 5 mg/l Fe(II) 1. 0 mg/l Fe(II) 3. 0 mg/l Fe(II) 

0 0. 5 1. 044 3 

2 0. 47 0. 85 2. 56 

4 0. 31 0. 65 1. 92 

6 0. 27 0. 53 1. 5 

8 0. 21 0. 44 1. 18 

10 0. 18 0. 39 1. 04 

12 0. 16 0. 37 0. 82 

14 0. 14 0. 32 0. 7 

16 0. 11 0. 29 0. 58 

18 0. 097 0. 224 0. 51 

20 - 0. 196 0. 44 

22 - 0. 165 0. 39 
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ġekil  4. 45 3. 0 mg/l  pot asyum hi droj en fitalatı n varlı ğı nda farklı  konantrasyonl ardaki 

Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonl arı nı n karşılaştır ması  

4. 2. 5. 5 10. 0 mg/l  potasyum hi drojen fitalat  i çeren doğal  sul arda f arklı 

konsantrasyonl ardaki Fe(II)’ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu 

İlave edilen pot asyum hi droj en fitalatı nı n 10. 0 mg/lt  değeri  i çi n başlangı ç Fe(II) 

konsantrasyonl arı nı n 0. 5,  1. 0 ve 3. 0 mg/lt  ol duğu dur uml ardaki  oksi dasyonl arı  Tabl o 

4. 26 ve Şekil  4. 46‟de  veril mi ştir.  Buradan aynı  mi kt ardaki  pot asyum hi drojen fital at  

ilavesi yl e oksi dasyon hı zı ndaki  en çok düşüşün Fe(II)‟ni n en düşük konsantrasyonda 

ol duğu 0. 5 mg/lt başlangıç değeri içi n ol duğu görül müşt ür.  

Tabl o 4. 26 10. 0  mg/lt  pot asyum hi droj en fitalatın i çeren doğal  sul arda farklı  Fe(II) 

konsantrasyonl arı içi n Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu 

 Fe(II) konsantrasyonu ,  (mg/l) ( 10. 0 mg/l phf varlığı nda) 

Za man (dak) 0, 5 mg/l Fe(II) 1. 0 mg/l Fe(II) 3. 0 mg/l Fe(II) 

0 0. 55 1. 05 3 

2 0. 5 0. 935 2. 66 

4 0. 42 0. 66 2 

6 0. 33 0. 55 1. 883 

8 0. 27 0. 46 1. 56 

10 0. 25 0. 37 1. 192 

12 0. 22 0. 27 0. 998 

14 0. 165 0. 24 0. 84 

16 0. 13 0. 224 0. 68 

18 0. 11 0. 196 0. 57 

20 - 0. 196 0. 48 

22 - 0. 18 0. 41 
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ġekil  4. 46 10. 0 mg/l  potasyum hi droj en fitalatı n varlı ğı nda farklı  konantrasyonl ardaki 

Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonl arı nı n karşılaştır ması  

0. 5,  1. 0 ve 3. 0 mg/lt‟lik başl angı ç Fe(II)  konsantrasyonl arı  i çi n 3. 0,  5. 0 ve 10. 0 mg/lt 

değerleri nde pot asyum hi droj en fitalatı n  varlı ğı nda gerçekl eştirilen Fe(II)‟ni n 

at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu çalışmal arı nda oksi dasyonun başl angı ç 

daki kal arı nda ol mak üzere pot asyum hi droj en fitalat  konsantrasyonunun Fe(II) 

başl angı ç konsantrasyon oranı na bağlı olarak oksidasyon hı zı nı n düşt üğü gör ül müşt ür.  

Buradan da Fe(II)  ile pot asyum hi droj en fitalatı n oksitlenmeye dirençli  bir  yapı 

ol uşt urduğu düşünül müştür.  Gözl e ml enen i ki nci bir  nokt a da pot asyum hi dr oj en 

fitalatı n Fe(III)  mi kt arı ndaki  artışla da orantılı  bir  şekil de oksi dasyonu yavaşl atı yor 

ol ması dır.  Buna sebep ol arak da pot asyum hi dr oj en fitalatı n Fe(III)‟ü i ndirgi yor 

ol ması ve Fe(III)‟ün kat alizör et kisi ni n azal ması olduğu düşünül mekt edir.  

4. 2. 6. Fe(II) varlı ğı nda Mn( II)’ ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonuna ait 

çalıĢ mal ar 

Çalış manı n bu aşa ması nda  0. 5,  1 ve 3 mg/l   Mn(II)  i çeri kli  doğal  su ile hazırlanan 

nu munel erde değişi k konsantrasyonl arda Fe(II)  ilavesi nde  Mn(II)‟ni n at mosferi k 

oksijenl e oksi dasyonu  gerçekl eştiril mi ştir.  Çalışma  şartları   25
o

C sı caklık,  2x10
- 2

 eq/l 

al kali nite ve pH 9. 5 ol arak belirlenmi ştir.  Nu munel er   0, 2 m‟li k  filtre kağı dı ndan 

süzül müşt ür. 
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4. 2. 6. 1.  0. 5 mg/l  Mn(II)  i çeren doğal  sul arda farklı  Fe(II)  konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda Mn(II)’ni n at mosferi k oksijenl e oksidasyonu 

Fe(II)  varlı ğı nı n Mn(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonuna et kisi ni n araştırıldı ğı 

doğal  su çalış mal arı nı n i lk aşa ması nda,  Mn(II)  konsantrasyonu 0. 5 mg/lt  ol arak sabit 

tut ul muş,  0. 5 ve 1. 0 mg/lt‟lik Fe(II)  konsantrasyonl arı nı n varlı ğı nda   Mn(II)‟ni n 

at mosferi k oksijenl e oksidasyonu gerçekl eştiril miştir.  Deney sonuçl arı  Tabl o 4. 27‟ de 

özetlenmi ş ve Şekil 4. 47‟de grafi k olarak göst erilmi ştir. 

Mn(II)‟ni n oksi dasyonunun ol uş ması  i çi n deneysel  çalış ma pH 9. 5 değeri nde sabit 

tut ul muşt ur.  Bu  p H  değeri nde ilave edilen  Fe(II)‟ni n  he men hemen t a ma mı 

oksitlenerek Fe(III)‟e dönüş mekt edir.  Dol aysı yl a il ave edilen Fe(II) 

konsantrasyonunu, Fe(III) ilavesi şekli nde yoruml a mak mü mkündür.  

Fe(III)  ilavesi  ol maksı zın gerçekl eştirilen oksidasyonl a,  0. 5 ve 1. 0 mg/lt  Fe(III) 

ilavesi ni n yapıl dı ğı  hallerdeki  oksi dasyonl ar  arasında karşılaştır ma yapıl dığı nda,  il ave 

edilen Fe(III)  konsantrasyonundaki  artışla orantılı  ol arak  Mn(II)‟ni n oksi dasyon 

hı zı nı n arttı ğı  gör ül müştür.  Oksi dasyonun onuncu daki kası  sonunda i lave edil en 

Fe(III)  konsantrasyonuna bağlı  ol arak oksitlenenen Mn(II)  mi kt arında  artış 

gör ül mekt edir.   Onuncu daki kada Fe(III)  i çer meyen Mn(II)  konsantrasyonu,  0. 5 ve  1. 0 

mg/lt  Fe(III)  varlı ğı nda mevcut  ol an Mn(II)  konsantrasyonu ile karşılaştırıldı ğı nda, 

Fe(III)  varlı ğı nda sırası yla  %13 ve %19 oranı nda daha fazl a bir  oksitlenme sağl andı ğı 

gör ül meket dir.  Bunun sebebi,  Fe(III)  hi droksitleri ni n yapışkan bir  özelliğe sahi p 

ol ması bir mi kt ar Mn(II)‟yi t ut ması olarak düşünülmekt edir. 

Tabl o 4. 27 0. 5 mg/lt  Mn(II)  i çeren doğal  sul arda farklı  Fe(II)  konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda  Mn(II)‟ni n atmosferi k oksijenl e oksi dasyon değerleri  

 Mn(II) konsantrasyonu ,  ( mg/l) 
Za man (dak) 0, 0 mg/l Fe(III) 0, 5 mg/l Fe(III) 1, 0 mg/l Fe(III) 

0 1* 1* 1* 

2 0. 829 0. 72 0. 74 

4 0. 8 0. 63 0. 65 

6 0. 74 0. 621 0. 64 

8 0. 71 0. 611 0. 628 

10 0. 69 0. 6 0. 56 

* : Bu çalış mada kullanılan ha m doğal sudaki Mn( II) konsantrasyonu 0. 5 mg/lt‟dir. 
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ġekil  4. 47 0. 5,  1. 0 ve 0. 0 mg/l  Fe(II)  varlı ğı nda Mn(II)‟ni n ( 0. 5 mg/l)  at mosferi k 

oksijenl e oksi dasyonl arı nın karşılaştır ması  

4. 2. 6. 2.  1. 0 mg/l  Mn(II)  i çeren doğal  sul arda farklı  Fe(II)  konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda Mn(II)’ni n at mosferi k oksijenl e oksidasyonu 

Başl angı ç Mn(II)  konsantrasyonunun 1. 0 mg/lt  olarak sabit  t ut ul duğu i ki nci  adı mda, 

0. 5 ve 1. 0 mg/lt‟li k Fe(III)  ilavel eri  yapıl mı ştır.  Oksi dasyonun il k daki kal arı nda 

Fe(III)  varlı ğı nı n oksi dasyon hı zı nı  et kile medi ği gör ül mekt edir  ( Tabl o 4. 28 ,  Şekil 

4. 48).  

Başl angı çt a orta mda bulunan Fe(III)  konsantrasyonunun,  ort a mda bul unan Mn(II) 

konsantrasyonuna göre her  i ki  dur umda da daha düşük mi kt arda  ol duğu 

gör ül mekt edir.  10.  daki kadan sonra i se orta mdaki  Fe(III)  konsantrasyonunun 

oksitlenme mi ş  dur umdaki  Mn(II)  konsantrasyonundan daha yüksek veya eşdeğer 

mi kt arlara ul aş ması  ile oksi dasyon hı zı ndaki  artışın hi ssedilir  ol duğu gör ül müşt ür. 

10‟ ncu daki kada Fe(III) i çer meyen Mn(II)  konsantrasyonu,  0. 5 ve 1. 0 mg/lt  Fe(III) 

varlığı nda mevcut  ol an Mn(II)  konsantrasyonu ile karşılaştırılığı nda Fe(III)  varlı ğı nda  

sırası yla  % 4 ve  % 5 oranı nda daha fazl a bir  oksitlenme  sağl andı ğı  gör ül meket dir.  Bu 

aşa madaki  deneysel  çalış ma,  il k daki kal ardan başl ayarak Fe(III)‟ün Mn(II) 

oksi dasyonunu sürekli  hı zlandır ması nı n [ Fe(III)]  /  [ Mn(II)]  oranı na bağlı  ol duğu 

gör ül mekt edir.  
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Tabl o 4. 28 1. 0 mg/lt  Mn(II)  i çeren doğal  sul arda farklı  Fe(II)  konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda Mn(II)‟ni n atmosferi k oksijenl e oksi dasyon değerleri  

 Mn(II) konsantrasyonu ,  ( mg/l) 
Za man (dak) 0, 0 mg/l Fe(III) 0, 5 mg/l Fe(III) 1, 0 mg/l Fe(III) 

0 1. 5* 1. 5* 1. 5* 

2 1. 011 1. 035 1. 09 

4 0. 898 0. 905 0. 861 

6 0. 835 0. 86 0. 843 

8 0. 822 0. 84 0. 806 

10 0. 813 0. 784 0. 773 

12 0. 784 0. 772 0. 730 

14 0. 726 0. 770 0. 688 

16 0. 724 0. 697 0. 684 

* : Bu çalış mada kullanılan ha m doğal sudaki Mn( II) konsantrasyonu 0. 5 mg/lt‟dir. 
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ġekil  4. 48 0. 5,  1. 0 ve 0. 0 mg/l  Fe(II)  varlı ğı nda Mn(II)‟ni n ( 1. 0 mg/l)  at mosferi k 

oksijenl e oksi dasyonl arı nın karşılaştır ması  
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4. 2. 6. 3.  3. 0 mg/l  Mn(II)  i çeren doğal  sul arda farklı  Fe(II)  konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda Mn(II)’ni n at mosferi k oksijenl e oksidasyonu 

Başl angı ç Mn(II)  konsantrasyonunun 3 mg/lt‟ye çı karıl dı ğı  aşa mada,  il ave edil en 0. 5 

ve 1. 0 mg/lt  Fe(III)  konsantrasyonl arı,  Mn(II)  konsantrasyonuna oranl a çok düşük 

kal dı ğı ve Mn(II) oksi dasyon hı zı na herhangi bir etkisi ni n ol madı ğı görül müşt ür.  

Tabl o 4. 29 3. 0 mg/lt  Mn(II)  i çeren doğal  sul arda farklı  Fe(II)  konsantrasyonl arı nı n 

varlı ğı nda Mn(II)‟ni n atmosferi k oksij enl e oksi dasyon değerleri 

 Mn(II) konsantrasyonu ,  ( mg/l) 
Za man (dak) 0, 0 mg/l Fe(III) 0, 5 mg/l Fe(III) 1, 0 mg/l Fe(III) 

0 3. 5* 3. 5* 3. 5* 

2 3. 194 3. 1 3. 2 

4 2. 464 2. 65 2. 767 

6 2. 422 2. 49 2. 564 

8 2. 286 2. 34 2. 421 

10 2. 076 2. 05 2. 13 

12 2. 027 1. 978 1. 949 

14 1. 923 1. 956 1. 905 

16 1. 907 1. 911 1. 9 

* : Bu çalış mada kullanılan ha m doğal sudaki Mn( II) konsantrasyonu 0. 5 mg/lt‟dir. 

 

Fe(III)  varlı ğı nda Mn(II)‟ni n at mosferi k oksijenle oksi dasyonunda,  0. 5 ve 1. 0 mg/lt 

gi bi  düşük Mn(II)  konsantrasyonl arı nda,  Fe(III)  başl angı ç konsantrasyonl arı ndaki 

artışla orantılı  ol arak Mn(II)  oksi dasyon hı zı nı n arttığı  gör ül mekt edir.  Ancak başl angı ç 

Mn(II)  konsantrasyonunun Fe(III)  varlı ğı na oranı  arttı kça bu et ki ni n de azal dı ğı 

gör ül mekt edir.  

Yapıl an deneysel  çalışmal ar,  Fe(III)‟ün Mn(II)  oksi dasyonunu hı zl andırıcı  bir 

et kisi ni n ol duğunu göst er mekt edir.  Ancak,  Fe(III)‟ün hı zlandırcı  et kisi nin Fe(III)]  / 

[ Mn(II)] oranı na bağlı olduğu açı k bir şekil de görül mekt edir.  
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ġekil  4. 49 0. 5,  1. 0 ve 0. 0 mg/l  Fe(II)  varlı ğı nda Mn(II)‟ni n ( 3. 0 mg/l)  at mosferi k 

oksijenl e oksi dasyonl arı nın karşılaştır ması  

4. 2. 6. 4.  0. 5 mg/l  Fe(III)  i çeren doğal  sularda f arklı  konsantrasyonl arda 

Mn( II)’ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu 

Mn(II)  başl angı ç konsantrasyonunun 0. 5,  1. 0 ve 3. 0 mg/lt  ol duğu hallerde 0. 5 mg/lt 

Fe(III)  varlı ğı nı n et kisi nde gerçekl eştirilen Mn(II)‟ni n at mosferik oksijenl e 

oksi dasyonuna ait  değerler  Tabl o 4. 30 ve Şekil  4. 50‟de  veril mi ştir.  Mn(II) 

konsantrasyonundaki  artışla Fe(II)‟ni n oksi dasyonunda ol duğu kadar  ol masa da 

oksi dasyon hı zı nı n arttı ğı  görül mekt edir.  Mn(II)  başl angı ç konsantrasyonu ne kadar 

yüksekse ort a mda oksitlenmeden kal an Mn(II)  mi kt arı nı n da o kadar  yüksek ol duğu 

gör ül mekt edir. 

Tabl o 4. 30 0. 5 mg/lt   Fe(II)  i çeren doğal  sul arda farklı  Mn(II)  konsantrasyonl arı nda 

Mn(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyon değerleri  

 Mn(II) konsantrasyonu ,  ( mg/l) (0. 5 mg/l Fe(II) varlı ğı nda)  

Za man (dak) 0, 5 mg/l Mn(II) 1. 0 mg/l Mn(II) 3. 0 mg/l Mn(II) 

0 1 1. 5 3. 5 

2 0. 72 1. 035 3. 1 

4 0. 63 0. 905 2. 65 

6 0. 621 0. 86 2. 49 

8 0. 611 0. 84 2. 34 

10 0. 6 0. 784 2. 05 

12 - 0. 772 1. 978 

14 - 0. 77 1. 956 

16 - 0. 697 1. 911 
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ġekil  4. 50 0. 5 mg/l  Fe(II)  varlı ğı nda Mn(II)‟ni n)  at mosferik oksijenl e 

oksi dasyonl arı nı n karşılaştır ması  

4. 2. 6. 5 1. 0 mg/l  Fe(III)  i çeren doğal  sularda f arklı  konsantrasyonl arda 

Mn( II)’ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonu 

Mn(II)  başl angı ç konsantrasyonunun 0. 5,  1. 0 ve 3. 0 mg/lt  ol duğu hallerde 1. 0 mg/lt 

Fe(III)  varlı ğı nı n et kisi nde gerçekl eştirilen Mn(II)‟ni n at mosferik oksijenl e 

oksi dasyonuna ait  değerler  yukarı daki  t abl o ve şekil de veril mi ştir.  Burada da Mn(II) 

konsantrasyonundaki  artışla Fe(II)‟ni n oksi dasyonunda ol duğu kadar  ol masa da 

oksi dasyon hı zı nı n arttığı  gör ül mekt edir  ( Tabl o 4. 31,  Şekil  4. 51).  Mn(II)  başl angı ç 

konsantrasyonu ne  kadar yüksekse ort a mda oksitlenmeden kal an Mn(II) mi kt arı nı n da 

yüksek ol duğu görül mektedir. 

Tabl o 4. 31 1. 0 mg/lt  Fe(II)  i çeren doğal  sul arda farklı  Mn(II)  konsantrasyonl arı nda 

Mn(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyon değerleri  

 Mn(II) konsantrasyonu ,  ( mg/l) (1. 0 mg/l Fe(II) varlı ğı nda) 

Za man (dak) 0, 5 mg/l Mn(II) 1. 0 mg/l Mn(II) 3. 0 mg/l Mn(II) 

0 1 1. 5 3. 5 

2 0. 74 1. 09 3. 2 

4 0. 65 0. 861 2. 767 

6 0. 64 0. 843 2. 564 

8 0. 628 0. 806 2. 421 

10 0. 56 0. 773 2. 13 

12 - 0. 73 1. 949 

14 - 0. 688 1. 905 

16 - 0. 684 1. 9 

 



 97 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 5 10 15 20

Zaman (dak)

M
n

 (
II

) 
K

o
n

s
a
n

tr
a
s
y
o

n
u

 (
m

g
/L

) 0,5 mg/L Mn (II)

1.0 mg/L Mn (II)

3.0 mg/L Mn (II)

 

ġekil  4. 51 1. 0 mg/ l  Fe(II)  varlı ğı nda Mn(II)‟ni n at mosferi k oksij enl e 

oksi dasyonl arı nı n karşılaştır ması  
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5. DENEY SONUÇLARI NI N DEĞERLENDĠ RĠ LMESĠ  

Sudaki  bazı  or gani k ve i norgani kl eri n Fe(II)  ve Mn(II)‟ni n at mosferi k oksijen il e 

oksi dasyonuna et kisi nin deneysel  ol arak i ncel endi ği  bu çalış ma 3 aşa mada 

gerçekl eştiril mi ştir.  Birinci  aşa mada dei yoni ze suda Fe(II)  ve Mn(II)  oksi dasyonu, 

iki nci  aşa mada Ömerli  Barajı  Arıt ma Tesisi  gi rişi nden alı nan ha msu ör nekl eri  il e 

de miri n oksi dayonuna Zn(II),  Ni(II),  Mn(II)  ve pot asyum hi droj en fitalatın et kileri  ve 

üçüncü aşa mada da Öme rli  Barajı  Arıt ma Tesisi  girişi nden alı nan ha msu ör nekl eri  il e 

Mn(II) oksi dasyonuna Fe(II)‟ni n et kisi incel enmi ştir.  

Bu deneysel  çalış ma sonunda aşağı daki  bul gulara ul aşıl mı ş  ve değerlendir mel er 

yapıl mı ştır. 

1-)  Deneyesel  çalış manı n il k aşa ması nda dei yoni ze su il e hazırlanan Fe(II) 

çözeltileri ni n belirlenen konsantrsayonl arı nda (0, 5-10 mg/l)  yapılan oksi dayon 

çalış mal arı nda ( pH=6. 7,  Sı caklı k=25
0

C;  Al kali nite=2x10
- 2

 eq/l),  oksi dasyon hı zı nı n 

daha sonra gerçekl eştirilen doğal  su ör nekl eri nin oksi dasyon hı zı na oranl a ol dukça 

yavaş  ol duğu gözl e ml enmi ştir.  Fe(II)  oksi dayonunun yavaş  ol ması nı n te mel  sebebi 

ol arak bu çalış ma grubunda kullanıl mı ş ol an düşük pH düşünül mekt edir. 

 2-)  Aynı  aşa mada (pH=9. 5,  Sı caklı k=25
0

C;  Al kali nite=2x10
- 2

 eq/l)  Mn(II) 

oksi dasyonu i çi n yapılan çalış mal arda Mn(II)‟nin çok az bir  kı s mı nı n oksitlendi ği 

gözl e ml enmi ştir.  Oksitlen mi ş  Mn(II)  mi kt arı nı n az çı kması nı n sebebi ni n kull anılan 

0, 45 µm filtre kağı dı nı n kol oi dal  boyuttaki  oksitlen mi ş  Mn(II)‟leri  t ut a maması  ol duğu 

düşünül mekt edir. 

3-)  Ömerli‟deki  Arıt ma Tesisi  girişi nden alı nan ha m su ör nekl eri nde gerçekl eştirilen, 

Mn(II)  varlığı nda Fe(II)‟ni n oksi dasyonunda,  aynı  konsantrasyonl ar  i çi n Mn(II)  ilavesi 

ol maksızı n gerçekl eştirilen Fe(II)  oksi dasyonu il e karşılaştırıl ma yapıl dı ğında,  il k göze 

çarpan nokt a oksi dasyonun il k daki kal arı nda Mn(II)‟ni n özelli kle 0. 5 ve 1. 0 mg/l‟li k 

Fe(II)   başl angı ç konsantrasyonl arı nda belirgi n bir  şekil de oksi dasyonu yavaşl atı yor 

ol ması dır.  Bu yavaşl at manı n sebebi  ol arak,  Mn(II)‟ni n pH 6 ci varı nda Mn2 O3(s)‟e ve 
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pH 7 ci varı nda da Mn3 O4(s)‟e oksitleni yor  ol ması  düşünül müşt ür.  Bu et ki daha sonra 

Fe(III)‟ün kat alitik ekisini n de söz konusu ol ması yl a azal arak deva m et mekt edir. 

Fe(II)‟ni n 3. 0 ve 5. 0 mg/l‟li k başl angı ç konsantrasyonl arı nda bu yüksek 

konsantrasyonl ara bağlı  ol arak Fe(III)‟ün kat alitik et kisi ni n de fazl a ve dol ayısı yl a 

Mn(II)  varlı ğı nı n oksi dasyonu yavaşl atıcı  et kisini n daha az belirgi n olduğu t esbit 

edil mi ştir.  Aynı  mi ktarlardaki  Mn(II)  varlı ğı nı n far klı  Fe(II) başl angı ç 

konsantrasyonl arı nda etkileri ni n i ncel endi ği  çalış madan da,  başl angı ç Fe(II) 

konsantrasyonunun artışına paral el  ol arak oksi dasyon hı zı nı n arttı ğı  ve Mn(II)‟ni n 

Fe(II)  oksi dasyon hı zı nı yavaşl atıcı  et kisi ni n t ama mı yl a [ Mn(II)]  /  [ Fe(II)]  oranı na 

bağlı ol duğu açı k bir şekilde görül müşt ür.   

4-)  Ha m su ör nekl eri  kullanılarak yapılan Zn(II)  varlığı nda Fe(II)  oksi dasyonunda, 

tesbit  edilen en öne ml i  nokt alardan biri  Zn(II)  varlı ğı nı n,  1. 10 phenant hroli ne 

yönt e mi ne göre Fe(II)  t ayi ni  i çi n literat ürde [ 41]  belirtilenden farklı  ol arak daha düşük 

konsantrasyonl ar  i çi n de negatif  yönde girişi m yapı cı  bir  et kisi ni n ol masıdır.  Bu et ki 

di kkate alı narak yapılan çalış mal ar  değerlendiril di ği nde Zn(II)  varlı ğını n Fe(II) 

oksi dasyon hı zı nı,  oksidasyon süresi  ilerledi kçe azal arak deva m eden bir  et ki  il e 

yavaşl attı ğı gözl enmekt edir. 

5-)  Ha m su üzeri nde yapılan Ni (II)  varlı ğı nda Fe(II)  oksi dasyonu çalış ması nda 

gerçekl eştirilen 2. 0 mg/ lt‟ni n altı nda çeşitli  konsantrasyonl ardaki  Ni (II)  varlı ğı nı n 

Fe(II)‟ni n at mosferi k oksijenl e oksi dasyonunda,  oksi dasyon hı zı  üzeri nde bir  et kisi 

ol madı ğı  gör ül müşt ür.  De mir  ve ni keli n her  i kisi de  VIII.  grup el e menti  ol up he men 

he men aynı  fizi ksel  ve kimyasal  özelli klere sahi ptir.  Ancak Fe
2+

 daha aktif  bir  el e ment 

ol up sul u ort a ml arda çok kol ay oksitlenirken,  Ni
2+

‟nı n
 
çok nadir  ol arak Ni 2 O3 XH2 O 

ko mpl eksi ni  ol uşt urarak oksitleni yor  ol ması  nedeni  il e Fe(II)‟ni n at mosferik oksijenl e 

oksi dasyonu üzeri ne Ni(II)‟ni n et kisi ni n ol madı ğı düşünül müşt ür.  

6-)  Ha m su üzeri nde gerçekleştirilen son çalış ma ol an,  pot asyum hi drojen fitalatı n 

varlı ğı nda  Fe(II)  oksidasyonunda,  pot asyum hi droj en fitalatı n başl angı çta Fe(II) 

oksi dasyonunu az da olsa geci ktirdi ği  gözl e ml enmi ştir.  0. 5,  1. 0 ve 3. 0 mg/lt‟li k 

başl angı ç Fe(II)  konsantrasyonl arı  i çi n 3. 0,  5. 0 ve 10. 0 mg/lt  değerl eri nde pot asyu m 

hi droj en fitalatı n varlığı nda gerçekl eştirilen Fe(II)‟ni n at mosferik oksijenl e 

oksi dasyonu çalış mal arında,  oksi dasyonun başlangı ç daki kal arı nda olmak üzere, 

“pot asyum hi droj en fitalat  konsantrasyonunun Fe(II)‟ni n başl angı ç konsantrasyonu”na 

oranı na bağlı  ol arak oksidasyon hı zı nı n düşt üğü gör ül müşt ür.  Buradan da Fe(II)  il e 
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pot asyum hi droj en fitalatın oksitlenmeye dirençli  bir  yapı  ol uşt urduğu düşünül müşt ür. 

Gözl e ml enen i ki nci  bir nokt a da pot asyum hi dr oj en fitalatı n Fe(III)  mi kt arı ndaki 

artışla da orantılı  bir  şekilde oksi dasyonu yavaşl atıyor  ol ması dır.  Buna sebep ol arak da 

pot asyum hi droj en fitalatın Fe(III)‟ü i ndirgi yor  olması  ve Fe(III)‟ün kat alizör  et kisi ni n 

azal ması ol duğu düşünülmekt edir. 

7-)  Deneysel  çalış manın üçüncü aşa ması nda gerçekl eştirilen çalış ma ol an Fe(III) 

varlığı nda Mn(II)‟ni n oksi dasyonunda,  0. 5 ve  1. 0 mg/l  gi bi  düşük Mn(II)  

konsantrasyonl arı nda,  artan Fe(II)  başl angıçta konsantrasyonunun Mn(II) 

oksi dasyonunu hı zl andırdı ğı  gör ül müşt ür.  Ancak başl angı ç Mn(II)  konsantrasyonu 

arttı kça bu et ki  de azal makt adır.  Yapılan deneysel  çalış mal ar,  Fe(III)‟ün Mn(II) 

oksi dasyonunu hı zl andırıcı  bir  et kisi ni n ol duğunu göst er mekt edir.  Ancak,  Fe(III)‟ün 

hı zlandırcı  et kisi ni n Fe(III)]  /  [ Mn(II)]  oranına bağlı  ol duğu açı k bir  şekil de 

gör ül mekt edir.  Bunun sebebi  ol arak,  Fe(III)  hidr oksitleri ni n yapışkan bir  özelli ğe 

sahi p ol ması düşünül mektedir. 

8-)  İstanbul‟daki  yüzeysel  su kaynakl arı nda özelli kle Ömerli  barajında Mn(II) 

konsantrasyonunun özellikle Ağust os- Kası m ayları nda yer  yer  2 mg/l ye  çı ktı ğı 

gör ül mekt edir.  Di ğer  t araftan literat ür  i ncel endi ğinde Mn(II)  oksi dasyonu üzeri ndeki 

çalış mal arı n sı nırlı ol duğu di kkati çekmekt edir. 

Bu çalış ma kapsa mı nda el de edilen bul gul ara il ave ol arak Mn(II)  oksi dasyonu 

üzeri nde yeni  araştır mal ar  yapıl ması  gerektiği  düşünül mekt edir.  Özelli kl e sı k 

karşılaşılan düşük Mn(II)  konsantrasyonl arı nda (  0. 1-0. 5 mg/l  aralı ğı  i çin )  Mn(II) 

oksi dasyonunun ve sudaki  di ğer  maddel eri n oksidasyona et kisi ni n kapsaml ı  bir  şekil de 

araştırıl ması na i hti yaç duyul duğu gör ül mekt edir. Bu kapsa mda hü mi k maddel eri n 

oksi dasyona et kisi üzeri nde de özelli kle durul malıdır. 
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