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ÖZET

XAD-7 REÇİNESİ ÜZERİNDEKİ KONGO KIRMIZISININ ADSORPSİYON
İZOTERMLERİNİN İNCELENMESİ
Sevil YAŞAR EYNUR
Kimya Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Tezi
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Nevim SAN

Gelişen ve artan endüstriyel faaliyetler sonucu açığa çıkan atıkların artması ve
kontrolünün sınırlı olması, bu atıkların kontrolsüz şekilde doğaya bırakılması çevre
kirliliğine neden olmaktadır. Dünya nüfusundaki hızlı artış ve bu artışa paralel kullanılan
ürün çeşitliliği çevre problemlerini de beraberinde getirmektedir. Çeşitli kaynaklardan
özellikle su ortamına istenmeyen şekilde karışan kirleticilerin, bulundukları ortamdan
uzaklaştırılması bilim dünyasının üzerinde çalıştığı başlıca konulardan biridir. Çevreye
karışan istenmeyen maddelerin başında, organik esaslı büyük molekül yapısına sahip
olan boyar maddeler gelir. Boyar maddeler zehirli olmasalar dahi su ortamına
karıştıklarında suyun renklenmesine neden olarak, su içine giren güneş ışınlarının
miktarının değişmesine neden olurlar. Su ortamına karışan kirleticileri uzaklaştırmak
için fiziksel, kimyasal ve biyolojik temelli birçok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler
ya tek başlarına ya da iki veya üçü birarada kullanılabilirler. Ancak kullanılan
yöntemlerin uygulandıkları sistemlere bağlı olarak olumlu ve olumsuz tarafları
mevcuttur.
Adsorpsiyon, ortama karışan kirlilikleri uzaklaştırmak için kullanılan basit ve ucuz
olması nedeniyle tercih edilen yöntemlerin başında gelir. Adsorpsiyon işleminde
kullanılan adsorban maddeler de mümkün olduğunca ucuz ve çok kullanımlı
maddelerden seçilmektedir. Adsorban maddeler temel olarak doğal veya sentetik
xiv

maddeler olabilmektedir. Doğal adsorbanlar basit şekilde hazırlanarak veya yüzey
modifikasyonu yapılarak daha etkin hale getirildikten sonra kullanılmaktadırlar.
Sentetik adsorbanların büyük bir sınıfını ise polimerik esaslı maddeler oluştururlar.
Sentetik polimerik maddelerden olan amberlit reçineler adsorpsiyon işlemlerinde
tercih edilen endüstriyel polimerik adsorbanlardır. Amberlit XAD-7 poliakrilik ester
esaslı bir polimerik reçine olup, hidrofilik karakteri ve fiziksel özellikleri nedeniyle sulu
çözeltiden atık maddeleri uzaklaştırmaya elverişli bir adsorbandır.
Kongo kırmızısı anyonik karakterli bir diazoboyar maddedir ve birçok ülkede canlılar
üzerinde toksik etki oluşturduğundan kullanılması yasaklanmıştır. Bu çalışmada, polar
karakterli sentetik bir adsorban olan XAD-7 reçinesinin Kongo kırmızısı boyar
maddesinin su ortamından uzaklaştırılması için uygun bir adsorban olup olmadığı
kesikli bir sistem kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca adsorpsiyon işlemine etki
eden parametreler incelenmiştir. Bu parametreler; adsorban – absorbat ilişkisini
gösteren denge temas süresi, adsorban miktarı, başlangıç Kongo kırmızısının
konsantrasyonu, pH ve sıcaklık etkisidir.
Kongo kırmızısının XAD-7 reçinesi üzerinde adsorpsiyonu işlemi için dengeye ulaşma
temas süresi 240 dakikadır. Optimum adsorban miktarında ve 10 mg L-1 konsantrasyon
değerindeki adsorbatın % 96,8’i adsorban tarafından uzaklaştırılmıştır. pH’ın
adsorpsiyon işlemi üzerinde, 4 – 11 aralığında, çok büyük bir etkisinin olmadığı
görülmüştür. Adsorpsiyon işlemi için etkin pH değerinin, çözelti pH değeri olan, 5,85
olduğu bulunmuştur. 30 oC, 35 oC ve 40 oC sıcaklık değerlerinde yapılan adsorpsiyon
çalışmaları sonucunda sıcaklık artışı ile adsorpsiyon işleminin denge temas süresinin
azaldığı tespit edilmiştir.
Adsorpsiyon işlemi Freundlich, Langmuir, Temkin ve Dubinin-Radushkevich izoterm
modelleri kullanılarak incelenmiştir. Adsorpsiyon işleminin en iyi Langmuir izoterm
modeline uyduğu bulunmuştur. Yalancı ikinci mertebe hız modelinin adorpsiyonun
kinetik verilerini değerlendirmek için en uygun hız modeli olduğu görülmüştür. Gibbs
serbest enerjisi -1,38 kJ mol-1, entalpi değeri -32,37 kJ mol-1 ve entropi değeri de
-102,44 J mol-1 K-1 bulunmuştur. İncelenen adsorpsiyon işleminin ekzotermik ve
kendiğilinden gerçekleşen bir işlem olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, adsorpsiyon izotermleri, adsorpsiyon kinetiği,
polimerik reçine, Amberlit reçine, Amberlit XAD-7, Kongo kırmızısı, izoterm modelleri.
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ABSTRACT

STUDY OF ADSORPTION ISOTERMS OF CONGO RED ADSORPTION ON
XAD-7 RESIN
Sevil YAŞAR EYNUR
Depertmant of Chemistry
MSc. Thesis

Advisor: Assoc. Prof. Dr. Nevim SAN
Developing and growing industrial activities result increase and limited control of
wastes and release of these wastes to nature in an uncontrolled manner causes
environmental pollution.
Mass increase in world population and parallel to this growth used product variety also
raises environmental problems. Undesirable contaminants in water from various
sources removal, from their environment is the one of that major issues for
researchers Worldwide. Major undesirable substances that contaminates environment
is organic based large dyestuff molecules. Almost dyestuffs are not poisonous after
contamination to water, causes to coloration and that is why it effects to sunlight
interaction to water.
In treatment process of water there are several methods like physical, chemical and
biological methods are used. These methods are applied one by one or two and three
in the same time but there are advantages and disadvantages which depends on
methods used.
Adsorption is leading method which is chosen to remove contaminants in water as
easy and cheap way. In this application also adsorbents must be cheap and useful too.
Adsorbents are basically classified as natural and synthetic way. Natural adsorbents
are applied by easily preparation or after a surface modification for activation. Large
xvi

amount of synthetic adsorbents are polimeric based, amberlite XAD-7 is a kind of
polimeric resin which is based on polyacrylic ester. It has a good adsorbent character
to adsorb from water by hydrophilic and physical specifications.
Congo red is anionic diazodyestuff and because of it’s toxic effect to living nature it is
banned in many countries. In this study it is tried to monitor adsorbent effect of XAD-7
to Congo red as a polar characterized resin from contaminated water. Continuos XAD-7
treatment is applied for investigation. Besides that parameters that effects the
adsorption are investigated too. These parameters are; equilibrium contact time for
adsorbent-adsorbate, adsorbent amount, Congo red concentration, pH & temperature.
Congo red’s equlibrium contact time for XAD-7 resin adsorption is 240 minutes.
Optimum amount of adsorbent is 10 ppm of adsorbate is removed by % 96,8 of
adsorbent. Also it is recorded as pH 4 - 11 values have not a big effect on adsorption.
pH 5,85 is the most effective pH value for adsorption process. As temperature we have
worked in 30 °C, 35 °C, 40 °C and increasing temperature dicreases equilibrium contact
time of adsorbents.
Adsorption process is reviewed by using Freundlich, Langmuir, Temkin and DubininRadushkevich isoterm models. It is found that our process fits to Langmuir isoterm in
the best way. Second order kinetic model is the most suitable one to evalution of
kinetic values. Gibbs free energy is -1,38 kj mol-1, enthalpy value -32,37 kj mol-1 and
entropy value is -102,44 J mol-1 K-1 as calculated. Adsorption process has been
spontaneous and exothermic.
Keywords: Adsorption, adsorption isotherms, adsorption kinetics, polimeric resins,
amberlite resins, amberlite XAD-7, Congo red, Isotherm models.
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BÖLÜM 1
GİRİŞ
1.1 Literatür Özeti
Teknoloji çağı olarak adlandırılan günümüzde atık suların arıtılmasında ekonomik ve
etkili yöntemlerin geliştirilmesi bilim insanlarının çözüm bulmak için çalıştığı
konulardan biridir [1]. Kağıt, tekstil, kozmetik, yiyecek, ilaç ve plastik endüstrisinden
çıkan atıklar çevre kirliliğini oluşturan en büyük etkenlerdendir [2]. Genellikle bu
endüstrilerden çıkan atıklar renk yoğunluğuna sahiptirler. Boyar madde ve/veya boyar
madde karışımları gibi bu renkli atıklar, sulara karıştıklarında suyun kimyasal oksijen
ihtiyacının artmasına (KOİ), mikroorganizmaların büyümesinin gecikmesine, su içine
giren güneş ışınlarının azalmasına neden olurlar [3-4]. Sulu sistemlere karışan bu renkli
boyar madde atıkları sentetik esaslı boyalardır ve genelliklede azo-aromatik gruplar
içerirler [5]. Sentetik boyalar kararlı, toksik ve kanserojen maddeler olmaları yanında,
çevre açısından estetik problemler oluştururlar ve sağlık sorunlarına da yol açarlar [6].
Bu yüzden, sularda bulunan boyar maddelerin uzaklaştırılması için yeni sistemlerin
geliştirilmesi çevre ve sağlık açısından oldukça önemlidir.
Azo boyalar, kirletici maddeler içerisinde çok kararlı olmaları nedeniyle sulardan
uzaklaştırılması gereken boyar maddelerin başında gelirler. Boyalar ışığa ve boya
oksitleri birçok maddeye karşı dirençli olduklarından geleneksel metotlarla su
ortamından uzaklaştırılamazlar [7]. Koagülasyon ve flokülasyon [8], ozonlama [9-10],
membran ayırma [11] ve aktif karbon yardımıyla adsorpsiyon [12] gibi bazı işlemler
boya içeren suları temizlemede kullanılabilir.
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Adsorpsiyon işlemi; daha çok katı-sıvı ara yüzeyleri arasında meydana gelir, kolay
uygulanabilirliği ve ekonomik olması nedeniyle de tercih edilir [13-14].
Boyar maddeleri sulardan uzaklaştırmak için kullanılan pek çok adsorban mevcuttur. Bu
adsorbanlar doğal maddeler olduğu gibi sentetik maddeler de olabilmektedir. Doğal
adsorbanların bir kısmı basit ön işlemlerden sonra kullanılabildikleri gibi bazen de
yüzeyleri çeşitli biçimlerde modifiye edilerek de kullanılmaktadırlar. Doğal adsorban
maddelerin büyük bir kısmı aslında atık maddelerden oluştuğu için düşük maliyetli
adsorbanlar olarak da bilinirler. Toksik özellikteki boyaların adsorpsiyon işlemlerinde
aktif karbon, zeolitler, biyomalzemeler, montmorillonit, bentonit, pirinç kabuğu, aktif
çamur, nanopartiküller, mantarlar ve polimerler gibi adsorbanlar kullanılırlar [15-16].
Polimerik kompozit maddelerde yüksek yüzey alanları, daha yüksek hidrodinamik
hacimleri ve daha iyi mekanik özellikleri nedeniyle son yıllarda tercih edilen adsorban
maddelerin başında gelirler [17].
Kongo kırmızısı (KK) (Benzidindiazobis-1-naftilamin-4-sülfonik asit) suda çözünebilen bir
azo boyar maddedir. Bir anyonik boya olan Kongo kırmızısı laboratuvar ortamında
midedeki serbest hidroklorik asit testlerinde, amiloidoz (amiloid proteininin organlarda
birikmesi) tanılanmasında, ve pH indikatörü olarak kullanılır [2]. Endüstriyel kullanım
olarak selüloz lifleri ile güçlü etkileşim yaptığı için tekstil endüstrisinde kullanılır.
İnsanlar için kanserojen olduğu bilinen benzidin içerdiğinden toksik özelliktedir. Ayrıca
Kongo kırmızısı alerjik reaksiyonlara neden olur [18]. Çok düşük konsantrasyonlarda
bile Kongo kırmızısı boyar maddesi su ortamındaki yaşamı etkiler. Cilt ve göz için tahriş
edici olup yutma veya solunması zararlıdır ve üreme sistemi için de zehirli özelliğe
sahip bir kimyasaldır [19].
1.2 Tezin Amacı
Bu çalışmada, azo boyar madde ailesi üyelerinden biri olan ve atık sularda bulunması
istenmeyen Kongo kırmızısı boyar maddesinin polimerik bir adsorban olan Amberlit
XAD-7 kullanılarak adsorpsiyonu kesikli sistemde incelenecektir.
Adsorpsiyon işlemine etki eden parametreler başlıca üç grup altında toplanabilir:
adsorban, adsorbat ve çevresel etkiler. Bu çalışmada; adsorban maddenin etkin
2

miktarı, adsorbatın başlangıç konsantrasyonun etkisi, adsorban-adsorbat arasındaki
etkileşimin denge temas süresinin yanında pH ve sıcaklıklığın adsorpsiyon işlemine
etkisi de incelenecektir.
Adsorpsiyon deneylerinden elde edilen veriler yardımıyla adsorpsiyon izoterm
modelleri kullanılarak adsorpsiyon işleminin mekanizması aydınlatılmaya çalışılacaktır.
Adsorpsiyon işleminin hızını belirlemek için yalancı-birinci mertebe, yalancı-ikinci
mertebe ve parçacık içi difüzyon modelleri deneysel verilere uygulanacaktır.
Adsorpsiyon işleminin termodinamik parametreleri belirlenerek adsorpsiyon işleminin
hangi koşullarda gerçekleştiği belirlenmeye çalışılacaktır. Tüm bu işlemler sonucunda
seçilen adsorban maddenin KK boyarmaddesinin su ortamında uzaklaştırılmasında
etkin bir adsorban olup olmadığı belirlenecektir.
1.3 Hipotez
Kongo kırmızısı boyar maddesi atık sularda hem biyolojik hem de fiziksel olarak
problem oluşturduğundan birçok ülkede kullanımı yasaklanmıştır. Ancak bu boyar
maddenin kullanımı yine de sonlanmamıştır. Bu yüzden sulara karışmış olan Kongo
kırmızısının uzaklaştırılması hem çevre hem de insan sağlığı açısından önemlidir. Kongo
kırmızısı boyar maddesi kararlı bir madde olduğundan biyolojik arıtma yöntemleri ile su
ortamında giderilemez. Adsorpsiyon; Kongo kırmızısının su ortamından giderilmesinde
kullanılacak etkin, ucuz ve basit bir metottur. Bu çalışmada da Kongo kırmızısı boyar
maddesinin ticari bir adsorban olan XAD-7 üzerinde adsorpsiyonu ile ilgili olarak
optimum koşullar ve adsorpsiyon işleminin mekanizması belirlenecektir. Kongo
kırmızısı boyar maddesini, su ortamından adsorpsiyon işlemi kullanarak uzaklaştırmak
için literatürde denenmiş pekçok adsorban içinde XAD-7 adsorbanının etkinliği
irdelenecektir.
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BÖLÜM 2
ADSORPSİYON
2.1 Genel Bilgi
Değişik ara yüzeylerde adsorpsiyon 20.yy’ın başından beri bilim adamlarının ilgisini
çeken bir konu olmuştur. Adsorpsiyon birçok süreç için oldukça önemlidir ve teknolojik,
çevresel ve biolojik önemi inkar edilemiyecek durumdadır. Çok sayıda fiziksel, kimyasal
ve biyolojik işlemler, iki faz arasındaki sınır tabakasında meydana gelir. Komşu fazlar ile
karşılaştırıldığında, ara yüzeyde belirli bir maddenin konsantrasyonunun değişikliği
adsorpsiyon olarak adlandırılır [20]. Temasta bulunan fazlara bağlı olarak adsorpsiyon
işlemi sıvı-gaz, sıvı-sıvı, katı-sıvı ve katı-gaz ara yüzeylerinde meydana gelebilir. Atom,
iyon ya da moleküllerin bir katı yüzeyinde tutunmasına adsorpsiyon, tutunan
taneciklerin yüzeyden ayrılmasına desorpsiyon, katıya adsorplayıcı ya da adsorban, katı
yüzeyinde tutunan maddeye ise adsorplanan ya da adsorbat adı verilir.
Kılcal adsorpsiyon ise sıvıların yüzeydeki mikroskobik çatlaklarda ve gözeneklerde
yoğunlaşması olaydır. Sabit sıcaklık ve sabit basınçta kendiliğinden olduğundan
adsorpsiyon sırasındaki serbest enerji değişimi yani adsorpsiyon serbest enerjisi ∆Go
daima eksi işaretlidir. Gaz ya da sıvı ortamında daha düzensiz olan tanecikler katı
yüzeyinde tutunarak daha düzenli hale geldiğinden adsorpsiyon sırasındaki entropi
değişimi yani adsorpsiyon entropisi ∆So de çoğunlukla eksi işaretlidir [21].
Adsorpsiyon işlemi başlıca 4 ana basamakta gerçekleşir:
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- Gaz ya da sıvı fazda bulunan madde, adsorbanı kapsayan bir film tabakası sınırına
doğru difüze olur. Bu basamak, adsorpsiyon işlemi sırasında karıştırma yapılarak
çoğunlukla ihmal edilecek düzeye indirgenir.
- Film tabakasına gelen madde buradaki durgun kısımdan geçerek adsorbanın
gözeneklerine doğru ilerler.
- Adsorbanın gözenek boşluklarında hareket ederek adsorpsiyonun meydana geleceği
yüzeye dogru ilerler.
- Son basamakta, madde adsorbanın gözenek yüzeyinde tutunur [22].

Şekil 2.1 Sıvı-katı adsorpsiyon olayı [23]
Tüm katı maddeler, metaller ve plastikler de dahil olmak üzere az veya çok adsorplama
gücüne sahiptirler. Kömür, kil, zeolit ve çesitli metal filizleri adsorplama gücü yüksek
olan doğal katılardır. Aktif kömür, sentetik zeolit, silika jel, metal oksitler sahip
oldukları gözenek yapıları ve yüzey alanları nedeniyle kullanılan adsorbanların başında
gelirler.
Günümüzde adsorpsiyon işlemi pek çok endüstriyel işlemde ve laboratuvar koşulunda
kullanılmaktadır. Adsorpsiyon işlemleri; çözücü geri kazanımı, havanın temizlenmesi,
gazların saflaştırması, baca gazlarından çıkan sülfürün tutulması, şeker rafinerizasyon
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işlemi sırasında renk giderilmesi, içme suyu arıtılması gibi pek çok işlemde sıklıkla
kullanılmaktadır [22].
Bambu, kitosan, linyit, mantar, yosun, ağaç kabuğu, kitin, mısır koçanı, çam talaşı,
pirinç çeltiği, şeker kamışı küspesi, çay yaprakları gibi doğal ve düşük maliyetli ürünler
veya bunların atıkları su kirliliğinin kontrolü, suyun iyileştirilmesi ve arıtılması
konusunda kullanılan adsorban maddelerden bazılarıdır [24]. Sulu çözeltilerden
boyaların uzaklaştırılmasında, kömür, uçucu kül, odun, silika, kaya petrolü külü, fuller
toprağı, zeolit, perlit, alunit, killer (bentonit, montmorilonit vb), aktifleştirilmiş curufu
adsorban olarak kullanan pek çok çalışma mevcuttur [25].
2.2 Adsorpsiyon Tarihi
Adsorpsiyon ile ilgili temel gözlemler ilk kez 1773’te Scheele tarafından yapılmıştır.
1777 yılında ise Fontana kömür ve killer yardımıyla gazların uzaklaştırılması ile ilgili bazı
deneyler gerçekleştirmiştir. Adsorpsiyon ile sistematik çalışmalar 1814 yılında Saussure
tarafından başlatılmıştır. “Adsorpsiyon” terimi Bois-Reymond tarafından önerilmiş
fakat literatüre Kayser tarafından kazandırılmıştır. Bundan birkaç yıl sonra ise izoterm
ve

izoterm

eğrileri,

sabit

sıcaklıkta

adsorpsiyon

çalışmalarının

sonuçlarını

değerlendirmek için önerilmiştir. Seçici adsorpsiyon ise 1903 yılında Tswett tarafından
keşfedilmiştir. Çizelge 2.1‘de adsorpsiyon alanında yapılan önemli çalışmalar kronolojik
sıra ile verilmiştir [26].
2.3 Adsorpsiyon Çeşitleri
2.3.1 Fiziksel Adsorpsiyon
Adsorban ve adsorbat molekülleri arasında zayıf Van der Waals kuvvetleri etkili olup,
bu iki molekül arasında herhangi bir elektron alış verişi veya elektron paylaşımı söz
konusu değildir. Fiziksel adsorpsiyon fizisorpsiyon olarak da bilinir. Fiziksel
adsorpsiyonda adsorban ve adsorbat arasındaki etkileşme zayıftır. Fiziksel adsorpsiyon
sırasında atom, molekül ya da iyon şeklinde olabilen adsorplanan tanecikler ile katı
yüzeyi arasında uzun mesafeli fakat zayıf olan Van der Waals çekim kuvvetleri etkindir.
Fiziksel adsorpsiyon işlemi için adsorpsiyon ısısı -20 kJ mol-1 civarındadır. Fiziksel
6

Çizelge 2.1 Adsorpsiyon alanında yapılan önemli çalışmalar [26]
Yıl

Çalışmayı yapan kişi

Çalışma konusu

1773

Scheele

Kömür ve killer üzerinde gaz adsorpsiyon çalışması

1777

Fontana

Kömür ve killer üzerinde gaz adsorpsiyon çalışması

1814

De Saussure

Deniz köpüğü, kömür, asbest gibi gözenekli maddeler ile
değişik gazların sistematik adsorpsiyon çalışmaları

1881

Kayser

Adsorpsiyon, izoterm ve izoterm grafikleri terimlerini
literatüre kazandırması, adsorpsiyon teorilerinin başlangıcı

1888

Bemmelen,
Boedocker,
Freundlich

Freundlich ampirik eşitliğinin van Bemmelen tarafından
önerilmesi

1903

Tswett

Seçici adsorpsiyonun keşfi, kolon katı-sıvı adsorpsiyon
kromatografisinin ilk uygulamaları

1904

Dewar

Kömür yardımıyla gaz karışımlarından oksijenin seçici
adsorpsiyonu

1909

Mc Bain

Hem adsorpsiyon hem de absorpsiyon terimlerini birarada
kullanmak için sorpsiyon terimini önermesi

Eucken-Polanyi
adsorpsiyo
potansiyel teorisi

Adsorpsiyon potensiyeli ve karakteristik adsorpsiyon eğrisi
ile ilgili teoriler

1915

Zelinsky

Aktif karbonun gaz maskelerinde kullanılmaya başlanması

1918

Langmuir

Enerji bakımından homojen katı yüzeyler üzerinde oluşan
tek tabakalı adsorpsiyon için teorinin geliştirilmesi

1932

Langmuir

Yüzey ile ilgili çalışmaları nedeniyle Langmuir’in Nobel
ödülü alması

1938

BET

Adsorpsiyon biliminde bir kilometre taşı olan çok tabakalı
adsorpsiyon eşitliklerinin Brunauer, Emment ve Teller
tarafından önerilmesi

1946

Dubinin-Radushkevich

Mikrogözeneklerin hacim doluluğu teorisinin önerilmesi

1956

Barrer ve Breck

Ticari olarak sentetik zeolit üretimi

1914
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adsorpsiyon tersinirdir ve bu tür adsorpsiyon kısa sürede meydana gelir. Sıcaklık
artışıyla birlikte genellikle fiziksel adsorpsiyon azalmaktadır. Bu tür adsorpsiyonda
adsorplanmış tabaka birden fazla molekül kalınlığında da olabilir [21], [27].
2.3.2 Kimyasal Adsorpsiyon
Adsorban ve adsorbat molekülleri arasında karşılıklı elektron alış verişi veya
paylaşımının olduğu, daha kuvvetli kimyasal bağların oluştuğu adsorpsiyon çeşididir.
Kemisorpsiyon olarak da bilinir. -200 kJ mol-1 civarında olan etkileşmeler sonundaki
tutunmalardır. Kimyasal adsorpsiyon sırasında tanecikler ile yüzey arasında bir
kimyasal bağ ve genellikle de kovalent bağ oluşmaktadır. Kimyasal adsorpsiyonda
adsorbanla adsorbat arasında bağlanma çok kuvvetli olduğundan olay tersinir değildir
[21], [27].
Fiziksel ve kimyasal adsorpsiyon arasındaki önemli farklar Çizelge 2.2’de ve fiziksel ve
kimyasal adsorpsiyonun karakteristikleri Çizelge 2.3’de gösterilmiştir.
Çizelge 2.2 Fiziksel ve kimyasal adsorpsiyon arasındaki önemli farklar [21]
Parametre

Fiziksel Adsorpsiyon

Kimyasal Adsorpsiyon

Adsorban

Bütün Katılar

Bazı Katılar

Adsorbat

Çözünmüş maddeler

Çözünmüş maddeler

Kritik sıcaklık
bütün gazlar

altında Bazı kimyasal reaktif gazlar

Sıcaklık sınırı

Düşük sıcaklık

Yüksek sıcaklık

Adsorpsiyon ısısı

Düşük

Yüksek (Reaksiyon ısısına
uygun)

Hız (Aktivasyon enerjisi)

Çok hızlı (düşük Enerji)

Aktif olmayan, düşük Enerji
Aktif olan, yüksek Enerji

Desorpsiyon hızı

Yüksek geri dönüşüm
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Geri dönüşümsüz

Çizelge 2.3 Fiziksel ve kimyasal adsorpsiyonun karakteristikleri [28]
Fiziksel Adsorpsiyon

Kimyasal Adsorpsiyon

Adsorpsiyon entalpisi 20 kJ mol-1
civarındadır. Düşük adsorpsiyon entalpisi
karakteristiktir. Adsorpsiyon tersinirdir
ve hızlı gerçekleşir.

Adsorpsiyon entalpisi 80–200 kJ mol-1
aralığındadır.
Yüksek
adsorpsiyon
entalpisi
karakteristiktir.
Adsorban
üzerine adsorbat bağlanması daha
kuvvetlidir ve eşitlik yavaş ve tersinir
değildir.

Adsorpsiyon
adsorbatın
noktası altında geçekleşir.

kaynama Adsorpsiyon
gerçekleşir.

yüksek

sıcaklıkta

Önemli miktarda aktivasyon enerjisi Aktivasyon enerjisine bağlıdır.
gerektirmez.
Genellikle çok
gerçekleşir.

tabakalı

adsorpsiyon Adsorpsiyon çoğunlukla tek tabakalıdır.

Yüzeydeki
adsorpsiyon
adsorbatın bir fonksiyonudur.

miktarı Adsorpsiyon miktarı adsorbat
adsorbanın her ikisine de bağlıdır.

Adsorbat
basıncının
artmasıyla Adsorbat
basıncının
adsorplanan miktarı da artar.
adsorplanan miktar azalır.

ve

artmasıyla

2.3.3 Değişim Adsorpsiyonu
Değişim adsorpsiyonu, adsorbat ile yüzey arasındaki elektriksel çekim ile olmaktadır.
İyon değişimi bu sınıfa dahil edilir. Burada zıt elektrik yüklerine sahip olan adsorban ile
adsorbat yüzeyinin birbirlerini çekmesi önem kazanmaktadır. Elektrik yükü fazla olan
iyonlar ve küçük çaplı iyonlar daha iyi adsorbe olurlar [29].
2.3.4 Biyolojik Adsorpsiyon
Biyolojik adsorpsiyon, biyolojik sistemler tarafından metal iyonlarının ortamdan
uzaklaştırılması

olarak

tanımlanır.

Biyosorpsiyon

olarak

da

adlandırılır.

Mikroorganizmaların biyosorban olarak ağır metal gideriminde kullanımı, yüksek
performans ve düşük adsorban maliyetleri nedeni ile cazip bir alternatif olarak
görülmektedir. Biyosorpsiyon metodunda, mikroorganizmaların canlı veya ölü;
tutulmuş veya serbest olarak kullanmak mümkündür. Metal iyonlarının biyosorpsiyonu
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genel olarak; adsorpsiyon, iyon değiştirme, kompleks oluşumu, mikro çökelme,
indirgenme, metilasyon, çözünürlük, biyoakümülasyon, olaylarını içermekte olup, hızlı
ve tersine döndürülebilen bir olaydır [29].
2.4

Adsorpsiyona Etki Eden Faktörler

2.4.1 Sıcaklık
Sıcaklık adsorpsiyon işlemine etki eden önemli parametrelerden birisidir. Sıcaklık
çözelti fazındaki iyonların veya moleküllerin iyonlaşması ve çözünmesi üzerine etki
ederken adsorban üzerinde de gözenek çapında değişikliklere sebep olabilmektedir.
Endotermik veya ekzotermik sistemlerde, adsorban ve adsorbat türüne göre sıcaklığın
adsorpsiyon kapasitesini arttırıcı veya azaltıcı yönde etkisinin olduğu gözlemlenmiştir
[30-34].
2.4.2 pH
Çözünmüş maddenin pH’ı iyonlaşma derecesini ve iyon yüklerini belirlediğinden
adsorban yüzeyinde elektriksel çekim kuvvetini değiştiren bir etki yapmaktadır. Düşük
pH değerlerinde çözeltide daha fazla pozitif yüklü iyon bulunması, negatif yüklü iyonlar
ile pozitif yüklü adsorban yüzeyleri arasındaki elektrostatik çekim kuvvetini
artırmaktadır [15], [31-32].
2.4.3 Adsorbanın Yapısı, Yüzey Alanı ve Miktarı
Adsorpsiyon ara yüzeyde gerçekleşen bir olay olduğundan adsorbanın fizikokimyasal
yapısı adsorpsiyonun hızı ve verimi üzerinde etkilidir. Ayrıca adsorpsiyon işlemi
üzerinde; yüzey alanı, gözenek hacmi dağılımı, inorganik içerik ve aktif yüzey yerleri
önemli etkiye sahiptir. Adsorban miktarı ile adsorpsiyon yüzdesi karşılaştırıldığında
gerçek sistem ve adsorbanın maksimum kapasitesinin tahmini hakkında bilgi verir [35].
2.4.4 Adsorplanacak Maddenin (Adsorbat) Yapısı
Adsorbatın çözünürlüğü adsorpsiyonu etkileyen önemli faktörlerdendir. Maddenin
çözünürlüğü azaldıkça adsorpsiyon verimi artar. Adsorplanacak maddenin molekül
büyüklüğü de adsorpsiyon hızını etkiler. Molekül büyüklüğü adsorbatın molekül
ağırlığıyla ilişkilidir, molekül ağırlığı ise molekülün hareket edebilme özelliğini
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etkilemektedir. Bunun gözenek difüzyonu üzerine etkisi önemlidir. Bir maddenin
adsorplanma verimi molekülün kimyasal yapısına bağlıdır. Dallanmış zincirler düz
zincirlerden daha az adsorplanır [29].
2.4.5 Çözünmüş Maddelerin Karışımı
Her türlü atık suyun çözünmüş madde içerikleri, molekül yapıları, çözelti yoğunluk
dağılımları farklılık gösterir, dolayısıyla adsorpsiyon davranışları da buna bağlı olarak
farklıdır. Çözünmüş maddeler arasındaki adsorbe olma farklılığı, atık sudaki bir
maddenin daha iyi tutunurken diğerlerinin tutunamamasına ya da tek başına çözünmüş
iken tutunduğundan daha iyi bir verime ulaşmasına neden olabilir. Karışım halindeki
maddelerde, her birinin adsorpsiyon hızı ve kapasitesi açısından diğerleri ile
yarışmaktadır [29].
2.4.6 Temas Süresi
Adsorban ile çözeltinin ilk temas anında adsorpsiyon hızı yüksektir ve süre ilerledikçe
azalır ve hatta sabitlenir [35]. Adsorpsiyon işleminde optimum temas süresinin
bulunması özellikle adsorbat niteliğine sahip endüstriyel atık suyun arıtılmasında
önemlidir. [15], [33], [36-38].
2.5

Adsorpsiyon Hesaplamaları

Deneysel adsorpsiyon çalışmalarının değerlendirilmesi açısından kullanılan terimlerin
belirlenmesi oldukça önemlidir.
Bir adsorbanın etkinliği adsorpsiyon kapasitesi, qt (mg g-1), ile ifade edilmektedir.
Adsorpsiyon kapasitesi, t anında adsorbanın birim kütlesi başına adsorplanmış madde
miktarını verir ve (2.1) eşitliği yardımıyla hesaplanır.
qt 

(C0  Ct )
xV
m

(2.1)

burada;
Co : Adsorban ile temasta olan başlangıç adsorbat konsantrasyonu (mg L-1),
Ct : Adsorpsiyon işlemi sonucu kalan adsorbat konsantrasyonu (mg L-1),
11

m : Adsorban kütlesi (g),
V : Adsorban ile temastaki kirletici madde hacmi (L)‘dir.
Adsorpsiyon etkinliğini gösteren bir başka önemli parametre de adsorpsiyon
yüzdesidir. (2.2) eşitliği kullanılarak adsorpsiyon yüzdesi, % adsorpsiyon, hesaplanır.

%Ads. 

(C0  Ct )
x100
C0

(2.2)

Co ve Ct’nin anlamı yukarıdaki ile aynıdır.
qt ve % Adsorpsiyon (%Ads.) değerleri adsorpsiyon izotermleri, kinetik hesaplamalar ve
termodinamik hesaplamalarda kullanılmaktadır.
2.6

Adsorpsiyon Kinetiği

Adsorpsiyon işlemini kinetik açıdan değerlendirmek için etkin adsorbat - adsorban
temas süresi yani alıkonma süresinin belirlenmesi gerekir. Adsorpsiyon kinetiğinin
irdelenmesi adsorpsiyon işleminin hızına etki eden adsorpsiyon basamaklarının
anlaşılması için önemli bir adımdır.
Adsorpsiyon kinetiğinin belirlenmesi için önerilmiş pek çok kinetik model mevcuttur.
Ancak özellikle çözeltide gerçekleşen işlemlerde yalancı birinci mertebe, yalancı ikinci
mertebe, ve parçacık içi difüzyon modelleri daha çok tercih edilirler.
2.6.1 Yalancı Birinci Mertebe Modeli
Yalancı birinci mertebe kinetiği özellikle hızlı gerçekleşen adsorpsiyon işlemlerinin ifade
edilmesinde kullanılır. Lagergren hız eşitliği olarak da bilinen doğrusal yalancı birinci
mertebe modelini veren eşitlik (2.3) aşağıda gösterilmiştir:

ln qe  qt   ln qe  k1t

(2.3)

qe : Dengedeki adsorpsiyon kapasitesi (mg g-1),
t : Zaman (dk),
qt : t anında adsorplanmış adsorbat miktarı (mg g-1)
k1 : Yalancı birinci mertebe hız sabiti (dk-1)
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Eşitlik (2.3)’ten de görüldüğü gibi ln (qe-qt) – t arasında çizilen grafik negatif eğimli bir
doğruyu verecektir. Bu doğrunun eğiminden hız sabiti k1 ordinatı kestiği noktadan da qe
değerleri hesaplanabilir [39].
2.6.2 Yalancı İkinci Mertebe Modeli
Yalancı ikinci mertebe modeli Ho ve McKay tarafından önerilmiştir. Özellikle asit boyar
maddelerin bu modeli izlediği görülmüştür [40].
Yalancı ikinci mertebe kinetik eşitliğinin doğrusal formu (2.4) eşitliğinde gösterilmiştir.

t
1
1

 t
2
qt k2qe qe

(2.4)

Bu eşitlikte;
k2: Yalancı ikinci mertebe hız sabiti (g mg-1 dk-1) dir.
Eşitlik (2.4) ifadesindeki t/qt değerleri zamana karşı grafiğe geçirilirse bir doğru elde
edilir. Doğrunun eğiminden denge anında birim adsorban tarafından yüzeyde tutulmuş
adsorbat miktarını veren qe değeri, ordinatı kestiği noktadan yalancı ikinci mertebe hız
sabiti k2 değeri hesaplanabilir.
2.6.3 Parçacık İçi Difüzyon Modeli
Parçacık içi difüzyon modeli difüzyon mekanizmasını incelemek için Weber ve Morris
tarafından geliştirilmiş bir kinetik modeldir [41]. Adsorpsiyon, adsorbat moleküllerinin
sulu çözeltiden adsorban yüzeyine ve oradan da varsa gözenekler içine ilerlemesini
içeren çok aşamalı bir işlemdir. Özellikle gözenek içinde ilerleme yavaş biçimde
gerçekleşeceğinden hız belirleyici aşamanın bu olduğu kabul edilmektedir [42].
Parçacık içi dağılım modeli (2.5) eşitliği ile ifade edilir:

qt  k pt 0,5  c

(2.5)

kp :Parçacık içi dağılım hız sabiti (mg g-1dk-0,5)
C : Adsorpsiyon işleminin tabaka kalınlığını gösteren sabit
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Eşitlik (2.5)’de verilen ifadeye göre t0,5 değerlerine karşı qt grafiğe geçirildiğinde bir
doğru elde edilir. Doğrunun eğiminden kp hız sabiti, ordinatı kestiği noktadan da tabaka
kalınlığını gösteren C sabiti bulunur. Genellikle boyar maddelerin su ortamında
adsorpsiyon işlemi için incelenen parçacık içi difüzyon modeli, çoklu doğrusal
korelasyon gösterir [43]. Bunun sebebi adsorpsiyonun aşama aşama gerçekleşmesidir.
İlk aşamada adsorbat moleküllerinin çözeltiden adsorban yüzeyine tranferi gerçekleşir
ve bu kısma karşı gelen eğim oldukça diktir. İkinci kısım moleküllerin yüzeyden
adsorbanın gözeneklerine dağılımının gerçekleştiği kısımdır. Üçüncü aşama ise denge
haline karşı gelir ve eğimi oldukça küçüktür. Adsorbat molekülleri adsorban üzerindeki
ve gözeneklerindeki aktif bölgelere tutunmuş, parçacık içi dağılım yavaşlamış ve
çözeltideki adsorbat miktarı azalmıştır [44].
2.6.4 Elovich Modeli
Elovich hız denklemi adsorpsiyon kapasitesi ile ilgili bir başka kinetik modeldir. 1934’de
Zeldowitsch tarafından kemisorpsiyon kinetiğini açıklamada kullanılmıştır [45]. Elovich
kinetik modeli aşağıdaki (2.6) eşitliğinde gösterilmiştir;
qt 

1



ln( ) 

1



(2.6)

ln t

α : Başlangıç adsorpsiyon hızını ifade eden Elovich sabiti (mg g-1 dk-1)
β : Adsorbanın yüzey kaplanmasının büyüklüğünü gösteren Elovich sabiti (mg g-1)
Eşitlik (2.6)’dan yararlanarak α ve β sabitlerini hesaplayabilmek için qt ile lnt arasında
çizilen gafikten yararlanılır. Bu pozitif eğimli bir doğrudur ve doğrunun eğiminden β,
ordinatı kestiği noktadan α sabiti bulunur [46].
2.7

Adsorpsiyon İzoterm Modelleri

Adsorpsiyon izotermi, sabit sıcaklık ve pH’da bir maddenin sulu ortamdan katı faza olan
hareketliliği, tutunmayı veya katı fazdan sulu faza salımını açıklamakta önemli bir yere
sahiptir. Adsorplanan ile çözeltide kalan arasındaki orana bağlı adsorpsiyon eşitliği,
adsorbat içeren faz uygun süre boyunca adsorban ile temas ettiğindeki çözeltideki
adsorbat konsantrasyonunun ara yüzey konsantrasyonu ile dinamik dengede olmasına
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göre belirlenmiştir. Termodinamik varsayımlar ile adsorpsiyonun fizikokimyasal
parametreleri adsorbanın yüzey özelliği, yatkınlığı ve adsorpsiyon mekanizması için fikir
verir. Çeşitli yaklaşımlarla adsorpsiyon işlemini açıklamak için öne sürülmüş pek çok
izoterm modeli mevcuttur. Bu izoterm modellerinin en çok bilinenleri ;
-Langmuir,

Freundlich,

Brunauer-Emmett-Teller,

Redlich-Peterson,

Dubinin-

Radushkevich, Temkin, Toth, Koble-Corrigan, Sips, Khan,Hill, Flory-Huggins ve Radke
şeklinde özetlenebilir. Tüm bu izoterm modelleri kullandıkları yaklaşımlar göz önüne
alınarak üç temel yaklaşım ile formüle edilmişlerdir. Kinetik düşünce ilk yaklaşımdır. Bu
sayede, adsorpsiyon eşitliği adsorpsiyon ve desorpsiyon hızlarının eşit olduğu dinamik
eşitliği tanımlar. İkinci temel yaklaşım ise çok sayıda izoterm modeli türetilmesini
sağlayan termodinamiktir. Üçüncü yaklaşım ise birden fazla yaklaşımın türetilmiş
halidir. Buna göre izoterm modelleri 3 ana sınıfa ayrılmıştır [24].
Çizelge 2.4 Adsorpsiyon izoterm modellerinin sınıflandırılması

1

2

[24], [47]
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2.7.1 İki Parametreli Adsorpsiyon İzotermleri
İki parametreli adsorpsiyon modelleri olarak sınıflandırılan izoterm modellerine ait
temel eşitlikler Çizelge 2.5’te ayrıntılı olarak verilmiştir. Ayrıca iki parametreli izoterm
modelleri ile ilgili genel bilgilerde özetlenmiştir.
2.7.1.1 Langmuir İzoterm Modeli
Langmuir adsorpsiyon izotermi, ilk olarak aktive edilmiş karbon üzerinde gaz-katı faz
adsorpsiyonunu tanımlamak için geliştirilmiş, ve çeşitli biyo-sorbanların performansını
karşılaştırmak için kullanılmıştır. Bu deneysel model adsorpsiyonun tek tabakalı
olduğunu (adsorblanan tabakanın kalınlığının bir molekül olduğunu) kabul eder.

Şekil 2.2 Langmuir izoterm modeli [48]
Langmuir izotermi, her molekülün (tüm bölgeleri aynı adsorbat afinitesine sahip) sabit
entalpi ve sorpsiyon aktivasyon enerjisine sahip olduğunu ve yüzey düzleminde
adsorbat difüzyonunun olmadığı homojen bir adsorpsiyon kabulüne dayanır. Grafiksel
olarak bir molekülün bir bölgeyi kaplaması sonrası başka adsorpsiyon gerçekleşmediği,
eşitliğin artış sonrası doygunluk noktasına gelerek sabitlenmesi şeklinde karakterize
edilir. Ayrıca, Langmuir teorisine göre, mesafenin artması moleküllerarası çekim
kuvvetlerinin azalmasını sağlar.
Langmuir izotermini tanımlayan en önemli faktör, Weber ve Chakravorti [41]
tarafından ayırılma faktörü olarak tanımlanmıştır. RL olarak bilinen ayrılma faktörü
boyutsuz bir büyüklüktür ve (2.7) eşitliği ile gösterilir.
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Çizelge 2.5 İki parametreli adsorpsiyon izotermi modelleri ve eşitlikleri [24], [47]
İzoterm

Genel Eşitlik

Doğrusal Biçim

Grafik
‘ye karşı
’ye karşı

Langmuir1

’ye karşı
’ye karşı

’ye karşı

Freundlich1

DubininRadushkevich1

’ye karşı

Temkin1

’ye karşı ln

’a karşı

Flory-Huggins1

Hill1

’ye karşı
=

l

Genelleştrilmiş
İzoterm2
1

-

2

[24], [47]
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-

(2.7)
KL: Langmuir sabiti (L mg-1)
Co: Adsorbat başlangıç konsantrasyonu (mg L-1)
Langmuir izotermi için ayrılma faktörü olan RL değerlerine göre, bulunan sonuçlar
Çizelge 2.6’da verilmiş olan bilgilere göre yorumlanabilir [24].
Çizelge 2.6 Ayrılma faktörü değerleri [24]
RL > 1

Olumsuz

RL = 1

Doğrusal

0 < RL < 1

Olumlu

RL = 0

Tersinmez

2.7.1.2 Freundlich İzoterm Modeli
Freundlich izotermi ideal olmayan, geri dönüşümlü ve tek tabaka oluşumu ile sınırlı
olmayan adsorpsiyonu açıklayan bilinen en eski eşitliktir. Bu deneysel model, heterojen
yüzey üzerindeki homojen olmayan adsorpsiyon ısısı dağılımı ve afinitesi ile çoktabakalı adsorpsiyona uygulanabilir.
Tarihsel olarak, hayvansal kömür adsorpsiyonu için geliştirilmiştir ve farklı çözelti
konsantrasyonları için adsorban üzerindeki adsorbat oranının sabit olmadığını
göstermiştir.

Bu

açıdan,

adsorplanan

miktar

tüm

bölgelerde

gerçekleşen

adsorpsiyonun toplamıdır ve adsorpsiyon enerjisi adsorpsiyon süreci tamamlanana
kadar üstel olarak azalır.
Freundlich izotermi yaygın olarak özellikle aktive edilmiş karbon ve moleküler elekler
üzerindeki yüksek etkileşimli türler veya organik bileşikler gibi heterojen sistemlere
uygulanmaktadır.
Freundlich izoterm eşitliğinde yeralan 1/n değeri, adsorpsiyon yoğunluğunun veya
yüzey heterojenliğinin bir ölçüsüdür ve 0’a yaklaştıkça artan yüzey heterojenliğini
gösterir. 1/n değerinin 1’in üzerinde olması ise yani n’in 1’den küçük olması halinde
işlemin kimyasal adsorpsiyon olduğu anlamına gelir.
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Son zamanlarda, Freundlich izotermi düşük konsantrasyonlarda Henry kanunundan
sapmalar gösterdiğinden, eşitliğin bir temel termodinamik temele dayanmaması
sorgulanmakta ve bu yüzden eleştirilmektedir [24].
2.7.1.3 Dubinin-Radushkevich İzoterm Modeli
Dubinin-Radushkevich izotermi, başlangıçta gözenek doldurma mekanizmasıyla mikrogözenekli katıların üzerine subkritik buharların adsorpsiyonu için tasarlanmış deneysel
bir modeldir. Genel olarak, heterojen yüzey üzerindeki Gaussian enerji dağılımı ile
adsorpsiyon mekanizmasını göstermek için uygulanır.
Model genellikle çözünen aktivitesinin yüksek olduğu ve orta konsantrasyonlardaki
verilere iyi uymaktadır. Yaklaşım genellikle metal iyonlarının fiziksel ve kimyasal
adsorpsiyonunu ayırmak için uygulanmıştır.
Sorpsiyon bölgesinden bir adsorbat molekülünün uzaklaştırılması için gereken ortalama
serbest enerji, E, (2.8) eşitliğiyle gösterilmektedir.
(2.8)
BDR : İzoterm sabitidir.
Dubinin-Radushkevich izoterm sabiti, Ɛ, ise (2.9) eşitliği yardımıyla hesaplanabilir.
(2.9)
R : Gaz sabiti (8.314 J mol-1 K-1)
T : Mutlak sıcaklık (K)
Ce : Adsorbat denge konsantrasyonu (mg L-1)
Dubinin-Radushkevich izoterm modelinin özelliklerinden biri sıcaklığa bağlı olmasıdır.
Farklı sıcaklıklardaki adsorpsiyon verileri, potansiyel enerjinin karesine karşı
adsorplanan miktarın logaritmasının bir fonksiyonu olarak grafiği geçirilir, tüm veriler
karakteristik eğri olarak adlandırılan eğriye uyar [24].
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2.7.1.4 Temkin İzoterm Modeli
Temkin izotermi, başlangıçta asidik çözeltideki platinyum elektrot üzerine hidrojen
adsorpsiyonunun tanımlanması için kullanılmış bir modeldir. İzoterm adsorbanadsorbat etkileşimlerini dikkate alan bir faktör içerir. Çok düşük ve yüksek
konsantrasyon değerleri göz ardı edildiğinde, model, tabakadaki tüm moleküllerin
adsorpsiyon ısısının logaritmiklikten çok doğrusal olarak azalacağını varsayar.
Denklemden görüldüğü gibi, bağ enerjilerinin düzgün dağılımı ile karakterize edilir.
Temkin eşitliği, gaz fazının tahmini için mükemmel sonuçlar verir. Fakat sıvı faz
adsorpsiyon izotermleri gibi kompleks adsorpsiyon sistemleri için genellikle uygun
değildir [24].
2.7.1.5 Flory-Huggins İzoterm Modeli
Flory-Huggins izoterm modeli, bazen adosrban üzerindeki adsorbatın yüzey kaplama
özelliğinin derecesinden türetilen, adsorpsiyon sürecinin kendiliğinden doğası ve
uygulanabilirliğini gösterir. Bu anlamda, θ yüzey kaplama derecesini, KFH denge sabitini
ve nFH model kuvvetini gösterir. Denge sabiti, KFH, Gibbs serbest enerjisinin
hesaplanmasında kullanılır ve eşitlik (2.10) aşağıdaki gibidir [24].
(2.10)
2.7.1.6 Hill İzoterm Modeli
Hill eşitliği, homojen madde üzerine farklı türlerin bağlanmasını tanımlamak için öne
sürülmüştür. Bu model, makromolekül üzerindeki bir bölgenin ligant bağlama yeteneği
ile aynı makromolekül üzerindeki farklı bağlanma bölgesini etkileyebileceği işbirlikli bir
olay olduğunu varsayar [24].
2.7.1.7 Genelleştirilmiş İzoterm
Genelleştirilmiş izoterm için (2.11) eşitliği kullanılır [47].
(2.11)
KG: Doygunluk sabiti (mg L-1)
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n: Bağ sabiti
qmax: Adsorbanın maksimum adsorpsiyon kapasitesi (mg g-1)
qe : Katı faz denge boya konsantrasyonu (mg g-1)
Ce : Sıvı faz denge boya konsantrasyonu (mg L-1)
2.7.2 Üç Parametreli Adsorpsiyon İzotermleri
Üç parametreli adsorpsiyon izoterm modelleri ve eşitlikleri Çizelge (2.7)’de belirtilmiştir
[24].
2.7.2.1 Redlich-Peterson İzoterm Modeli
Redlich-Peterson izotermi deneysel eşitliği 3 parametrenin dahil edildiği Langmuir ve
Freundlich izotermlerini içeren hibrit bir izotermdir.
Model, pay kısmında konsantrasyon ile payda kısmında geniş bir konsantrasyon aralığı
üzerinde adsorpsiyon dengelerini temsil eden üstel fonksiyonunu içeren doğrusal bir
ilişkiye sahiptir ve çok yönlülüğü nedeniyle homojen ve heterojen sistemlere
uygulanabilir. Yüksek konsantrasyonda Freundlich izoterm modeline yaklaşır, düşük
konsantrasyon değerlerinde ise Langmuir izoterm modeline daha uygundur [24].
2.7.2.2 Sips İzoterm Modeli
Sips izotermi, Langmuir ve Freundlich izotermlerinin birleştirilmiş şeklidir. Düşük
adsorbat konsantrasyonunda Freundlich izotermine, yüksek konsantrasyonlarda tek
tabaka kapasiteli Langmuir izoterm karakteristiklerini gösterir. Genel kural olarak, pH,
sıcaklık ve konsantrasyon gibi denklem parametrelerinin değişikliği esas alınarak
çalışma koşulları yürütülür [24].
2.7.2.3 Toth İzoterm Modeli
Toth izoterm modeli, Langmuir izoterminin geliştirilmesiyle elde edilmiş diğer bir
deneysel eşitliktir ve düşük ve yüksek sınır konsantrasyonlarını da karşılayan heterojen
adsorpsiyon sistemlerinin tanımlanmasında kullanılır. Bir asimetrik kuasi-Guassian
enerji

dağılımı

ile

hesap
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yapmayı

önerir

[24].

Çizelge 2.7 Üç parametreli adsorpsiyon izoterm modelleri ve eşitlikleri [24]
İzoterm

Genel Eşitlik
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-

-
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2.7.2.4 Koble-Corrigan İzoterm Modeli
Sips izoterm modeli ile benzer şekilde, Koble-Corrigan izotermi 3 parametreli Langmuir
ve Freundlich izoterm modellerinin birleştirilmesi veya denge adsorpsiyon verilerini
temsil eden eşitliktir. İzoterm sabitleri A, B ve n bir üçlü ve hata optimizasyonu
kullanılarak doğrusal grafikten bulunabilir [24].
2.7.2.5 Khan İzoterm Modeli
Khan izoterm modeli, saf çözeltiler için önerilen genelleştirilmiş bir modeldir. Modelde
yeralan bK ve aK değerleri model sabitleri olarak bilinir [24].
2.7.2.6 Radke-Prausnitz İzoterm Modeli
Radke-Prausnitz izotermi diğer bir 3 parametreli adsorpsiyon izotermi modelidir. β R, aR
ve rR model sabitleridir [24].
2.7.3 Çok Tabakalı Fiziksel Sorpsiyon İzotermleri
Çok tabakalı adsorpsiyon izoterm modelleri ve eşitlikleri Çizelge (2.8)’de belirtilmiştir
[24].
2.7.3.1 Brunauer-Emmett-Teller (BET) İzoterm Modeli
Brunauer-Emmett-Teller (BET) izotermi gaz-katı denge sistemlerinde uygulanan en
yaygın teorik denklemdir. Çok tabakalı adsorpsiyon sistemlerini elde etmek için
geliştirilmiştir. Sıvı-katı ara yüzey modeli (2.12) eşitliği ile gösterilir:
(2.12)
CBET : BET adsorpaiyon izotermi (L mg-1)
Cs : Adsorbatın tek tabakalı doygunluk konsantrasyonu (mg L-1)
qa : Teorik izoterm doygunluk kapasitesi (mg g-1)
qe : Denge adsorpsiyon kapasitesi (mg g-1)
CBET ve CBET (Ce / Cs) değeri 1’den daha büyük olduğunda, denklem (2.13)’teki şekilde
basitleştirilir [24]:
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(2.13)

2.7.3.2 Frenkel-Halsey- Hill (FHH) İzoterm Modeli
Potansiyel teoriden türetilmiş bir diğer çoklu tabaka adsorpsiyon izotermi FrenkelHalsey- Hill (FHH)’dir ve eşitlik (2.14)’teki şekilde yazılabilir [24]:
(2.14)
d ve : Tabaka aralığı (m)
r: İzoterm sabiti (J mr mol-1)
2.7.3.3 MacMillan-Teller (MET) İzoterm Modeli
Benzer şekilde, MacMillan-Teller (MET) izotermi ve adsorpsiyon modeli, BET
izoterminde yüzey gerilim etkilerinin dahil edilmesiyle yorumlanmıştır. (2.15) eşitliğiyle
gösterilir:

(2.15)
k: İzoterm sabiti,
Cs/Ce: Yaklaşma birimidir.
Cs / Ce bire yaklaşırken, logaritmik terim yaklaşık olarak eşitlik (2.16)’daki gibi
hesaplanabilir [24]:
(2.16)
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Çizelge 2.8 Çok tabakalı fiziksel sorpsiyon izoterm modelleri ve eşitlikleri [24]
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2.8

Adsorpsiyon Termodinamiği

Termodinamik parametreler, ΔHo, ΔSo ve ΔGo’nin belirlenmesinde (2.17) ve (2.18)’deki
denklemlerden yararlanılır:

G 0  H 0  TS 0

(2.17)

S 0 H 0

R
RT

(2.18)

ln K C 

Bu eşitlikte R gaz sabiti, T mutlak sıcaklık, Kc ise denge sabitidir. Kc, dengedeki
adsorplanmış madde konsantrasyonu ile çözeltideki madde konsantrasyonunun oranı
olarak tanımlanır ve (2.19) eşitliği ile hesaplanır:
KC 

qe
Ce

(2.19)

lnKC ve 1/T arasında çizilen doğrunun eğim ve kesim noktasından sırasıyla ΔHo ve ΔSo
hesaplanabilir. Bir başka termodinamik parametre, Gibbs serbest enerjisinin (ΔGo)
bulunması için de (2.17) eşitliğinden yararlanılabilmektedir [30].
2.9

Adsorpsiyon İzotermlerine İlişkin Çalışmalar

Barkakati vd. [49] tarafından sulu çözeltideki Ginsenoside’in polimerik reçine
kullanılarak adsorpsiyon işlemi ile ayırılması incelenmiş ve bu çalışmada apolar
polimerik amberlit reçinelerin sulu çözeltideki Ginsenoside’in uzaklaştırılması için etkili
adsorbanlar olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada sulu çözeltideki Ginsenoside’in
uzaklaştırılması için XAD-7, XAD-16, XAD-1180 ve XAD-4 ile denemeler yapmışlar ve 6
saat süre adsorban ile muamele ederek reçine etkinliklerini sırayla XAD-7>XAD16>XAD-1180>XAD-4 olarak bulmuşlardır. Optimum adsorbent miktarı 10-15 g L-1
Ginsenoside konsantrasyonu 0,33 g L-1 ‘dir. Langmuir, Freundlich, Redlich Peterson,
Dubinin Radushkevich ve Temkin olmak üzere 5 farklı izoterm modeli üzerinde
çalışarak bu değerleri kıyaslamışlardır. Adsorpsiyon kinetikleri birinci mertebe hız
eşitliği, ikinci mertebe hız eşitliği, Bangham modeli, parçacık içi difüzyon modeli, Boyd
difüzlenme modeli ve Elovich kinetik eşitliği kullanılarak analiz edilmiştir.
Termodinamik olarak adsorpsiyon performansı 293, 298, 303 ve 308 K’de
araştırılmıştır. Optimum adsorpsiyon sıcaklığı 298 K’de gözlenmiştir. Ginsenoside’in
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uzaklaştırılması işleminde yalancı ikinci mertebe hız kinetik modeline daha uygun
olduğu, deneysel çalışmalar ile hesaplanmış korelasyon katsayılarının yüksekliği ile
desteklenmiştir [48].
Juang ve Shiau [50] sudaki fenolün makrogözenekli reçine üzerine adsorpsiyonuna ait
adsorpsiyon izotermleri üzerine çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada, fenolün ve
4-klorofenolün sıvı faz adsorpsiyonu için amberlit XAD-4 ve XAD-7 makrogözenekli
polimerik reçinelerini kullanmışlar ve 288-318 K arasında sıcaklıklarda ölçüm
yapmışlardır. Şu sonuçlar elde edilmiştir;
1) Adsorpsiyon kapasitesi daha hidrofobik olan 4-klorofenol için daha yüksektir.
XAD-4’ün tersine, XAD-7’nin birim alanı başına fenollerin adsorpsiyon miktarı yüksek
olduğunu bulmuşlardır. Reçinelerin hidrofobikliğine ek olarak, aktif bölgelerin sayısının
da fenol adsorpsiyonu üzerinde önemli bir rolünün olduğunu tespit etmişlerdir.
2) İzoterm verilerinin tüm konsantrasyonlarda (<32 mol m-3) klasik Langmiur,
Freundlich, BET ve Redlich-Peterson eşitliklerine uymadığını, BET denklemi veya
modifiye halinin Freundlich veya Langmuir eşitlikleri ile birleştirilmiş halline uyduğunu
bulmuşlardır. Bunun nedeninin reçinenin geniş gözenek dağılımı nedeniyle çözünenreçine ile ilişkili olabileceği düşünmüşlerdir.
3) Adsorpsiyonun entalpi değişimine dayanarak (<45 kJ mol-1), non-iyonik
makrogözenekli reçineler üzerindeki fenolün fiziksel ve kimyasal adsorpsiyon arasında
geçiş yaptığı anlaşılmıştır.
E.M. Silva vd. [51] Inga edulis yapraklarından ekstrakte edilen fenolik bileşenlerin
makrogözenekli reçineye adsorpsiyonu ile saflaştırılması üzerine çalışmışlardır. Bu
işlemin optimize edilebilmesi için deneysel çalışmalar yapmışlar ve bu çalışmalarında su
oranlarını (50, 70 and 90%; v/v); pH değerlerini (2.0, 3.5 and 5.0) ve adsorbanları
değiştirerek (XAD-7, XAD-16, EXA-90 and EXA-118) metodu optimize etmeye
çalışmışlardır.

Kinetik

çalışmalar

bazında

muamele

süresini

2

saat

olarak

belirlemişlerdir. Su miktarına ve adsorban tipine göre istatistiksel olarak önemli
farklılıklar tespit edilmiş olup ekstrakt pH’ının adsorpsiyon etkinliği üzerinde herhangi
bir etksinin olmadığı gözlenmiştir. Tüm koşullarda XAD-7 reçinesi en iyi sonuçları
vermiş. Optimum etanol koşullarında adsorpsiyon izotermlerinin Freundlich ve
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Langmuir modellerine uyduğu görülmüştür. Optimize sonuçlar, I. edulis yapraklarından
fenolik bileşiklerin zenginleştirilmesi ve saflaştırılması için sabit-yatak adsorpsiyon
sistemlerinin dizaynında kullanılmıştır.
Abdullah vd. [52] amberlit polimerik adsorbanlar ile doğal bir ürün olan alizarini (1,2dihidroksiantrakinon) uzaklaştırılması işleminde adsorpsiyon kinetiği ve izotermlerinin
karşılaştırmalı değerlendirmesi üzerine çalışmışlardır. Bu çalışmada mikro gözenekli
polimerik adsorbanlar (XAD-4, XAD-7, XAD-16) kullanılmış ve Langmuir, Freundlich and
Redlich–Petersen izotermleri incelenmiştir.

Adsorpsiyon kapasitesi ve optimum

adsorpsiyon izotermleri tahmin edilmiştir. Adsorpsiyon kinetikleri yalancı birinci ve
ikinci mertebe modelleri ile önerilmiştir. XAD-16’nin (0,0424 mg mg-1), başlangıç
alizarin konsantrasyonu 200 mg L-1 olduğunda, en yüksek adsorpsiyon kapasitesine
sahip

olduğu

gözlenmiştir.

Yalancı

ikinci

mertebe

kinetiğinin

adsorpsiyon

mekanizmasını açıklamada yalancı birinci mertebeye göre daha uygun olduğu
görülmüştür. Çalışılan konsantrasyon aralıklarında sadece XAD-4 adsorpsiyonu 3
izoterme de uymuştur. XAD-16 verileri sadece Langmuir ve Redlich-Peterson
izotermlerine iyi bir şekilde uymuştur. İzoterm parametrelerinin kararlılığının
tahmininde non-lineer yöntemin daha iyi bir yol olduğu tespit edilmiştir. Spesifik yüzey
alanı, gözenek yarıçapı, reçinenin polaritesi, adsorbatın çözünürlüğü ve polaritesi
optimum adsorpsiyon prosesi için önemli olduğu görülmüştür.
Bingjun Pan vd. [53] sulu çözeltiden fenolün uzaklaştırılması için gözenekli akrilik ester
polimer adsorban (Amberlite XAD-7) ile çalışmışlardır. En iyi fenol adsorpsiyonu asidik
pH’taki çözeltide gözlenmiştir. Çözelti pH’ındaki artış adsorpsiyon kapasitesinde azalışa
neden olduğu, inorganik tuz NaCl kullanımının adsorpsiyon işlemi üzerinde pozitif
etkisinin olduğu gözlenmiştir. Fenolün adsorpsiyon izotermlerinin Langmuir ve
Freundlich izotermlerine uyduğu belirlenmiştir. Entalpi, entropi, serbest enerji gibi
termodinamik parametreler XAD-7 üzerindeki fenol adsorpsiyonunun doğada
ekzotermik ve kendiliğinden oluşan bir işlem olduğunu göstermiştir ve düşük ortam
sıcaklık sonuçlarının adsorpsiyon için elverişli olduğunu göstermiştir. Farklı başlangıç
konsantrasyonlarındaki kinetik çalışmalar yapılmış ve bu kinetik verilerin yalancı ikinci
mertebe kinetik modeline uyduğu ve parçacık içi difüzyon basamağının hız belirleyici
olabileceği görülmüştür. Kolon adsorpsiyon sonuçları XAD-7’nin rejenerasyonunu
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etanol ile yapılabileceğini göstermiştir. Etanolden daha fazla sıcak su içeren ortamın
adsorbanın tekrar kullınımına imkan sağladığı görülmüştür. Rejenere reçine
partikülerinin performansının ilk kullanımdaki reçine kadar etkili olduğu gözlenmiştir.
Pompeu vd. [54] beş fenolik bileşiğin sulu çözeltiden stirendivinilbenzen ve akrilik esaslı
dört farklı reçine (EXA 90, EXA 118, XAD 7 and XAD 16) üzerine adsorpsiyonuna ait
denge,

kinetik,

yüzey-enerji

heterojenliği

ve

adsorpsiyon

mekanizmalarını

incelemişlerdir. Deneysel verilerin Langmuir ve Freundlich modellerine uyduğu
gözlenmiştir. Çalışma sonuçlarının üç kinetik model (yalancı birinci mertebe, yalancı
ikinci mertebe ve parçacık içi difüzyon modeli) ile uyumlu olduğu belirlenmiştir. Yalancı
ikinci mertebe kinetik modeli bunların içinde en iyi sonucu vermiştir. Adsorpsiyon
enerjisi değerleri (<19.00 kJ mol-1) düşük olduğundan fiziksel adsorpsiyon olması
beklenmiştir. Fenolik bileşiklerin reçine üzerine adsorpsiyonuna etki eden kuvvetler;
hidrojen bağları (akrilik reçine), - istiflenmesi (SDVB reçine) ve hidrofobik
etkileşimleri

içermektedir.

karakteristiklerinin

tayini

Farklı

sınıflardan

çözeltideki

fenolik

bileşiklerin

fitokimyasalların

adsorpsiyon

saflaştırma

ve

zenginleştirmesinde önemli bir basamak teşkil ettiğinden bu çalışmada bu özellikler
kalitatif ve kantitatif olarak yapılan farklı çalışmalarla karakterize edilmiştir. Seyreltik
çözeltiler söz konusu olduğunda makro gözenekli fenolik reçinelerin fazlaca kullanışlı
ve yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahip olduğu görülmüştür. Temas süresi 30
dakikadır.
Bulut vd. [25] kongo kırmızısının bentonit üzerine adsorpsiyonunu incelemişlerdir.
Adsorpsiyon işleminin incelenmesi için dört kinetik model; yalancı birinci ve ikinci
mertebeden eşitlikler, Elovich eşitliği ve parçacık içi difüzyon eşitliği incelenmiştir.
Kinetik parametreler; hız sabiti, denge adsorpsiyon kapasitesi ve korelasyon katsayısı
her bir kinetik eşitlik için hesaplanmış ve tartışılmıştır. Kongo kırmızısının bentonit
üzerine adsorpsiyonunun yalancı ikinci mertebeden eşitliğe uyduğu görülmüştür.
Deneysel izoterm verileri, Langmiur, Freundlich ve Temkin eşitlikleri kullanılarak analiz
edilmiştir. Kongo kırmızısının bentonit üzerine adsorpsiyonunun Langmiur izotermine
uyduğu bulunmuştur.
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Toor ve Jin [55], kongo kırmızısının adsorpsiyon performansı ve kinetikleri konusundaki
çalışmalarında; termal ve asit aktivasyon modifikasyon işleminin, sentetik boyaların
uzaklaştırılması için adsorpsiyon kapasitesini %150-250 arttırması konusunda başarılı
olduğunu görmüştür. Modifiye bentonit üzerine kongo kırmızısı adsorpsiyonuna pH
etkisi son derece önemlidir. Termodinamik veriler, örneğin Gibbs enerjisi ve entalpi
değerleri,

adsorpsiyon

işleminin

kendiliğinden

ve

ekzotermik

olduğunu

gözlemlemişlerdir. Analiz eşitlikleri, adsorpsiyon verilerinin Freundlich izotermine ve
yalancı ikinci mertebeden eşitliklere uyduğunu ve adsorpsiyonun çok tabakalı
gerçekleştiğini göstermiştir. Bentonitin asit ve termal aktivasyonu ile modifiye edilmesi
adsorpsiyon kapasitesinin artırılması için ekonomik bir metot olduğu belirtilmiştir.
2.10 Adsorplayıcı Katılar
Kristal yapıda olsun veya olmasın tüm katılar az ya da çok adsorplama gücüne
sahiptirler. Adsorplama gücü yüksek bazı doğal katıları kömürler, killer, zeolitler ve
çeşitli metal filizleri şeklinde; yapay katıları ise aktif karbon, moleküler elekler (yapay
zeolitler), silikajeller, aktif alümina, metal oksitleri, karbon nanotüpler, polimerik
reçineler şeklinde sıralayabiliriz [21], [56].
Adsorplama gücü yüksek olan katılar deniz süngerini andıran gözenekli bir yapıya
sahiptir. Katıların içinde ve yüzeyinde bulunan boşluk, oyuk, çatlak ve kanallara
gözenek adı verilir.
Gözenek genişliği 2 nm’den küçük olan gözeneklere mikrogözenek, 2 nm ile 50 nm
arasındakilere mezogözenek, 50 nm’den büyük olanlara ise makrogözenek adı verilir.
Katının bir gramındaki gözeneklerin toplam hacmi özgül gözenek hacmi, bu
gözeneklere ait duvarların toplam yüzeyine özgül yüzey alanı denir.
Gözenekler küçüldükçe duvar sayısı ve özgül yüzey alanı artar. Bu durumda özgül yüzey
alanının büyüklüğü gözeneklerin büyüklüğüne bağlıdır. Gözeneklerin büyüklük
dağılımına adsorbanın gözenek boyut dağılımı denir. Bir katının adsorplama gücü
katının doğası yanında özgül gözenek hacmi, gözenek boyut dağılımı ve özgül yüzey
alanına bağlı olarak değişmektedir [21].
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2.11 Adsorban Çeşitleri
Adsorpsiyon işlemlerinde kullanılan adsorban maddeler çok çeşitli malzemelerden
oluşurlar. Dabrowski tarafından yapılan bir çalışmada endüstriyel öneme sahip
adsorban maddeler başlıca üç grup altında toplanmıştır (Çizelge2.9) [20].
Çizelge 2.9 Adsorpsiyon işlemlerinde kullanılan endüstriyel adsorbanların
sınıflandırılması [20]
Karbon Adsorbanlar

Mineral Adsorbanlar

Diğer Adsorbanlar

Aktif karbonlar

Silikajeller

Sentetik polimerler

Aktif karbon lifler

Aktif aluminyum

Moleküler karbon elekler

Metal oksitler

Mezokarbon
mikroboncuklar

Zeolitler

Kompozit
adsorbanlar(kompleks
mineral-karbonlar)

Fullerenler

Tabakalı killer

Heterofullerenler
Karbonlar

Gözenekli heterojen kil
yapıları (PCHs)

Nanomalzemeler

İnorganik malzemeler

Karışık sorbentler

Kil minerallleri

2.11.1 Aktif Karbon
Aktif karbon, geniş mikrogözenek ve mezogözenek hacmi ve elde edilen yüksek yüzey
alanı nedeniyle en yaygın kullanılan adsorbandır. Üretim ve kullanımı 19. yüzyıla
dayanmaktadır. Diğer önemli adsorbanların aksine aktif karbon yüzeyi polar değildir
veya inorganik kirlilikler veya yüzey oksit grupları nedeniyle apolar özelliktedir. Ayırma
ve saflaştırma süreçlerinde kullanılan ön nem giderimi gerektirmeyen tek ticari
adsorbandır. Bu nedenle sulu çözeltilerin işlenmesi işlemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Büyük ve ulaşılabilir iç yüzeyi sayesinde diğer adsorbanlara göre daha polar olmayan ve
zayıf polariteye sahip organik molekülleri adsorplayabilir. Adsorpsiyonda van der Waals
kuvvetlerinin etkin olması nedeniyle adsorpsiyon ısısı veya bağ kuvveti diğer
adsorbanlara göre daha düşüktür [56].

31

2.11.2 Silikalar
Su ile oluşturduğu zayıf bağlar, büyük gözenek hacmi ve mezogözenekli yapısı
nedeniyle yüksek su kapasitesi ve rejenerasyon kolaylığına sahip, en yaygın olarak
kullanılan nem çekicidir. Ayrıca özel saflaştırma uygulamalarına olanak sağlaması
nedeniyle silikaların pek çok modifiye formu bulunmaktadır. Organik ligandın bir
monomoleküler tabaka ile reaksiyona sokulması suretiyle modifiye edilebilir ve bu
modifiye edilmiş hali kromatografik uygulamalarda kullanımı giderek artmaktadır. Silika
amorf bir yapıya sahiptir [56].
2.11.3 Aktif Alümina
Aktif alümina da büyük gözenek hacmi ve mezogözenekli yapısı ve rejenerasyon
kolaylığına sahip olması nedeniyle silika jel gibi yaygın olarak kullanılan bir nem
çekicidir. Aktif alümina kristal yapıdadır. Asit veya alkali ile muamele ya da ısıl işlemle
gözenek yapısı modifiye edilebilir. Bunun bir sonucu olarak, aktive edilmiş alümina
silika jelden daha çok yönlü kullanıma sahiptir [56].
2.11.4 Zeolitler ve Moleküler Elekler
Zeolitler, sodyum, potasyum, kalsiyum gibi alkali veya alkali toprak elementlerinin
alüminasilikat kristalleridir. Adsorpsiyon ve iyon değişimi işlemlerinde kullanılır. Kafes
şeklinde bir yapıya sahip olmaları nedeniyle iyon değişimi ve kimyasal reaksiyonlar için
geniş iç ve dış yüzey alanı oluşturmaktadırlar [56].
2.11.5 İyon Değiştirici Reçineler
İyon değiştirici reçineler ise iyonik polimerlerdir. Ticari olarak bulunabilen pekçok
anyon veya katyon değiştirici olarak kullanılan iyon değiştirici bulunmaktadır.
Hidrokarbonlara karşı düşük ilgisi nedeniyle reçineler hidrofobik yapıda olup adsorban
ile adsorbat arasında zayıf bir bağ olan π bağını oluştururlar ve π bağı içeren
adsorbatların ayrımı ve saflaştırılmasında kullanılır [56].
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2.11.6 Karbon Nanotüpler
Karbon nanotüpler, özellikle, yüksek termal ve elektriksel iletkenlikleri, dayanılıkları ve
sertlikleri nedeniyle büyük bir uygulama potansiyeline sahiptirler. Şarj edilebilir lityum
pillerdeki lityum kapasitörlerde, elektron mikroskobu uçlarında, mikroelektronik
cihazlarda, alan ve ışık yayıcılarda, mikroelektronik cihazlarda, nanoprob ve
nanosensörlerde, kompozit malzemelerde ve bilgisayar çiplerinde kullanılmaktadır
[56].
2.11.7 Polimerik Adsorbanlar
Polimerik reçineler küresel boncuklar biçimindedirler. Herbir küresel boncuk çok sayıda
mikrokürelerden oluşur. Bu mikroküreler 0,01 - 15 m arasında mikrojel parçacıkların
kümelenmiş halidir. Gözenek yapısı, mikroküreler arası mezogözenekler ve
mikrogözeneklerden oluşmaktadır [56].
Polimerik reçinelerin gözenek yapısı, çapraz bağlanma reaktiflerinin değiştirilmesi ile
kolaylıkla ayarlanabilmekte, ayrıca sentezlenmesi aşamasında da istenen fonksiyonel
gruba sahip komonomer kullanımı ile de yüzey kimyası modifiye edilebilmektedir [57].
Sentetik, iyonik olmayan polimerlerin; adsorban, iyon değiştirici ve kromatografi
kolonu hazırlanmasında da geniş bir kullanım alanı mevcuttur. Ayrıca eczacılık ve yarı
iletken endüstrisi alanlarındaki özel uygulamalarda da kullanılmaktadır [56].
Polimerik adsorban maddeler, polimer teknolojisinde gerçekleşen gelişmeler
neticesinden son yıllarda yeni adsorbanlar sentezlenerek, suya kirlilik veren maddelerin
uzaklaştırlmasında sıklıkla tercih edilmeye başlanmışlardır [58], [60]. Polimerik
adsorbanlar yüksek yüzey alanları, geniş gözenek hacimleri, çapraz bağlı yapıları ile
endüstriyel olarak da kullanıma çok uygun maddelerdir [17]. Bu tür polimerik
maddelerin adsorpsiyon işlemlerinde kullanılmalarının en önemli sebeplerinden biri de,
kararlı yapıları nedeniyle adsorpsiyon işleminden sonra uygun rejenerasyon çözeltileri
ile adsorban yüzeyine tutunan maddelerin geri kazanılabilmesidir. Desorpsiyona tabii
tutulan adsorban madde yeniden adsorpsiyon işlemlerinde kullanılmaktadır.
Literatürde, adsorpsiyon-desorpsiyon çevrim sayısı birden fazla olduğunda bile
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adsorbanın etkinliğinden bir azalma olmadığı üzerine yapılmış çalışmalar mevcuttur
[17], [58], [60]. Bazı ticari reçinelerin genel özellikleri Çizelge 2.10’da belirtilmiştir [56].
Çizelge 2.10 Bazı ticari reçinelerin genel özellikleri [56]
Reçine

Kimyasal Yapısı

BET Yüzey
Alanı
(m2g-1)

Ortalama
Gözenek
Çapı (Ao)

Hidrofobiklik

XAD-2

Polistiren/Divinilbenzen

300

90

Evet

XAD-4

Polistiren/Divinilbenzen

725

40

Evet

XAD-7

Akrilik Ester

450

90

Hayır

XUS43493

Polistiren/Yüksek divinilbenzen

1125

35

Hayır

Dowex
Optipore

Polistiren/Divinilbenzen/Tersiyer
amin

800

50

Hayır

XE-563

Karbonlu

550

38

Hayır

XE-572

Karbonlu

1100

30

Hayır

Gözenekli reçineler kimyasal ve fiziksel olarak oldukça kararlıdır ve çok geniş yüzey
alanına sahiptirler. Gözenekli reçinelerin gözenek yapısı ve yüzey polaritesi gibi
özellikleri üretim sürecinde kontrol edilebilir. Jel tipi, makro gözenekli ve yüksek çapraz
bağlı reçineler olmak üzere sınıflandırılabilirler.
Jel tipi reçineler homojen, gözeneksiz yapıdadır. Bu reçineler zayıf sorbanlardır, su ve
atıksu işlenmesinde kullanımı kısıtlıdır. Makro gözenekli reçineler ilk olarak 1960’larda
geliştirilmiştir [61]. Makrogözenekli polimerik adsorbanlar; üstün fizikokimyasal
kararlılığı, yüksek denge adsorpsiyon kapasitesi, üstün seçiciliği ve yapısal çeşitliliği
nedeniyle doğal ürün ekstraksiyonunda, atık su işlenmesinde ve eser metal
alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır [57]. Bu adsorbanlar iyi bir çözücüde makro
gözenekli reçinelerin çapraz bağlı polimerleri tarafından üretilir. Çapraz bağlar yapıyı
sıkıştırır ve gözenekli polimerik ağın yüzey özelliklerini değiştirir. Sonuç olarak büyük
çapraz bağlı reçinelerin adsorpsiyon özellikleri makro gözenekli reçinelerden daha
iyidir. Yüksek çapraz bağlı reçineler sulardan organik kirleticilerin uzaklaştırılmasında ve
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geri kazanımında oldukça başarılıdır. Makro gözenekli ve büyük çapraz bağlı reçinelerin
avantajlarından biri reçine yapısının, iç yüzey alanının ve gözenek büyüklük dağılımının
kontrolünün polimerizasyon durumunun değiştirilmesi ile mümkün olmasıdır. Bu
nedenle özel uygulamalar için yapıları istenilen biçimde değiştirilebilir [61].
Son yıllarda literatürde polimerik adsorban kullanılarak yapılan çalışmaların bazıları
aşağıda özetlenmiştir.
Patra vd [17] yapmış oldukları çalışmada, katyonik olarak modifiye ettikleri guar zamkı
ve SiO2 yardımıyla yeni nanokompozitler geliştirmişlerdir. Cat-GC adını verdikleri
adsorbanı kemikten elde edilen aktif karbon üzerinde poli(2-dietilamino)etilmetakrilat’ı
aşılama yaparak sentezlemişlerdir. Daha sonra bu maddeyi adsorban olarak kullanarak
boya çözeltilerinden anyonik boya (reaktif mavici ve Kongo kırmızısı) karışımlarının
adsorpsiyonunda kullanmışlardır.
Mota vd. [59] sepaboncuklar üzerinde vanilin ve syringaldehid’in kesikli ve sürekli
sistemde adsorpsiyonun incelemişlerdir.
Jiang ve Huang [58] ise triallil izosiyanürat (TAIC) ve butil akrilat (BA) monomerlerini
divinlbenzen ile kopolimerize ederek PDT ve PDB adını verdikleri iki kopolimer
sentezlemişlerdir. Daha sonra bu kopolimerleri uygun kimyasal işlemlerle polar çapraz
bağlı reçineler haline getirmişlerdir. Elde ettikleri bu adorbanları Rodamin B
maddesinin adsorpsiyon işlemlerinde kullanmışlardır.
Yang vd. [62] altı adet makrogözenekli, XAD-7HP, XAD-16, HP-20, HP-2MGL, SP-207 ve
SP-825 sentetik polimeri adlay (bir çeşit tahıl) kepeğindeki serbest fenolikleri
zenginleştirme işleminde adsorban olarak kullanmışlardır.
Sandhu ve Gu [63] çalışmalarında beş amberlit reçine (FPX-66, XAD-7HP, XAD-16N,
XAD-1180

ve

XAD-761)

üzerinde

antosiyaninlerin

adsorpsiyon/desorpsiyon

karakteristiğini incelemişlerdir.
2.11.7.1 Amberlit Reçineler
Amberlit XAD reçineleri, homojen dağılımlı gözeneklere ve geniş yüzey alanına sahip
çapraz bağlı kopolimerik malzemelerdir. Kararlı yapılarının yanısıra, adsorbe edilmiş
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maddelerin yüzeyden alınması (elüsyon) işleminin pek çok farklı çözücü ile
gerçekleştirilebilmesi, rejenerasyona uygun olması, kolay modifiye edilebilmesi gibi
üstün özellikleri nedeniyle tercih edilmektedirler. Ayrıca farklı maddeler için
seçilebilecek farklı özelliklerde olmaları da tercih edilmelerini artırmaktadır. Bu
reçineler çevreye ya da sağlığa zararlı olabilecek metal, mineral ya da tuz gibi
maddeleri içermediğinden toksik etki göstermezler ve ortamdan uzaklaştırılmaları da
kolaydır [49].
Genel olarak bir reçinenin özel bir maddeyi adsorplama kapasitesi üç parametreye
bağlıdır.
 dipol moment
 gözenek boyutu
 yüzey alanı
Adsorplanan madde adsorplayıcı maddenin gözeneklerine doğru göç edebilmelidir.
Gözenek hacimleri eşit adsorbanlar için daha büyük yüzey alanı daha yüksek
adsorpsiyon kapasitesi demektir. Yüzey alanı ve gözenek boyutu arasında ters bir ilişki
söz konusudur yani gözenek hacmi küçüldükçe yüzey alanı daha da büyüyecektir [56].
Amberlit XAD kopolimerleri iki temel sınıfa ayrılır:
 Polistiren-divinilbenzen (PS-DVB)
 Poliakrilik asit esteri (PAA-E)
Amberlit XAD-6, XAD-7, XAD-8, XAD-9 ve XAD-11 reçineleri poliakrilik ester (PA-E) esaslı
reçinelerdir. Hidrofilik bir yüzeye ve orta derece polariteye sahiptirler. XAD-1, XAD-2,
XAD-3, XAD-4, XAD-5, XAD-16 ve XAD-1180 reçineleri ise polistiren-divinil benzen (PSDVB) esaslı reçinelerdir. Hidrofobik apolar bir yüzeye sahiptirler. Polistirendivinilbenzen kopolimerleri hidrofobik olduklarından kolayca ıslanmazlar ve az
miktarda su adsorplarlar [64].
Polistirendivinilbenzen kopolimerleri ve poliakrilik asit ester polimerlerinin bazılarının
yapıları Şekil 2.3, Şekil 2.4, Şekil 2.5 ve Şekil 2.6’de gösterilmiştir.
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Şekil 2.3 Bir poliakrilik asit ester polimeri XAD-7

Şekil 2.4 Polistirendivinilbenzen kopolimerleri, Amberlite XAD -1, -2, -3, -4, -5, -16, 1180 [28]

Şekil 2.5 Bir poliakrilik asit ester polimeri XAD-8 [28]
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Şekil 2.6 Bir poliakrilik asit ester polimeri XAD-6 [28]
Sigma-Aldrich firmasının katolog numarasına sahip bazı amberlit XAD reçinelerini
özellikleri ve kullanım alanları Çizelge 2.11’de gösterilmiştir.
Çizelge 2.11’de de belirtildiği gibi CAS numarası 37380-43-1 olan XAD-7 reçinesi dipol
momenti 1,8 olan bir akrilik esterdir. Çizelge 2.11’da da görüleceği gibi en polar
karakterli amberlit reçinesi XAD-7’dir. Molekül ağırlığı 60000’e kadar olan molekülleri
adsorplamakta kullanılır. Başlıca kullanım alanları; insulin geri kazanımı, metal iyonları,
organik maddelerin uzaklaştırlması ve geri kazanımı, antibiyotik geri kazanımıdır.
2.11.7.2 XAD-7 Reçinesi ile Yapılan Çalışmalar
Metwally ve çalışma grubu tarafından LIX-54 emdirilmiş XAD-7 reçinesi kullanılarak
yapılan çalışmada amonyak çözeltisinden bakır ekstraksiyonu gerçekleştirilmiştir. Elde
edilen veriler neticesinde sorpsiyon kinetiğinin yalancı ikinci mertebeden kinetik
modele ve Langmuir ve Freundlich izoterm modellerine uyduğu gözlemlenmiştir [67].
Divrikli ve çalışma grubu tarafından XAD-7 ile çevresel örneklerden Fe(III), Pb(II) ve
Cr(III)’ün katı faza ekstraksiyonu ve tayini üzerinde çalışılmıştır. Hidrofilik yüzeyi ve orta
düzeydeki polaritesi sayesinde katı faza ekstraksiyon için poliakrilik asit ester polimeri
olan XAD-7 tercih edilmiş ve %95’in üzerinde geri kazanım olduğu gözlemlenmiştir [68].
Dominguez ve çalışma grubu tarafından yüzey sularında bulunan farmasötiklerin XAD-7
ile uzaklaştırılması konusunda çalışılmış ve elde edilen verilere göre adsorpsiyonun
Langmuir, Freundlich ve Dubinin-Radushkevich kinetik modellerine uyduğu ve
adsorpsiyonun fiziksel olduğu ve adsorban yüzeyinin heterojen olduğu gözlemlenmiştir
[69].
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Çizelge 2.11 Bazı XAD kopolimerlerinin özellikleri ve kullanım alanları [65-66]
Reçine

Kimyasal Doğası

Dipol
Moment

Kuru
Yoğunluğu
(Islak
Yoğunluğu)

Yüzey Ortalama
Ağ
Gözenek Kaynak
Alanı Gözenek Boyutu Hacmi
Çapı
m2 g-1
mL g-1
Ao

g mL-1
XAD-2

Hidrofobik, poliaromatik

0,3

1,07 (1,02)

330

90

20-60

0,65

[65]

0,3

1,08 (1,02)

725

50

20-60

0,98

[65]

0,3

1,08 (1,02)

900

100

20-60

1,82

[65]

PS-DVB, molekül ağırlığı
20000’e
kadar
hidrofobik
bileşiklerin
uzaklaştırılmasında
kullanılır.
XAD-4

Hidrofobik, poliaromatik
PS-DVB,
küçük
hidrofobik
bileşikler,
yüzey
aktiflerin
uzaklaştırılmasında,
ilaçların
üretiminde,
klorlu organik bileşikler,
pestisitler
vb.
uzaklaştırılmasında
kullanılır.

XAD-16 Hidrofobik, poliaromatik
PS-DVB, molekül ağırlığı
40000’e
kadar
hidrofobik
bileşiklerin
uzaklaştırılmasında,
özellikle proteinler gibi
büyük
organik
moleküllerin
ayırılmasında kullanılır.
XAD-2’den daha etkilidir
(daha yüksek yüzey
alanı).
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Çizelge 2.11 Bazı XAD kopolimerlerinin özellikleri ve kullanım alanları [65-66] (devamı)
XAD1180

Hidrofobik, poliaromatik
(XAD-4’ten daha az
polar)

˂0,3

1,04
(Uygulanmaz)

600

300

20-60

1,68

[65]

1,09
(Uygulanmaz)

580

42

20-60

0,64

[65]

1,09
(Uygulanmaz)

660

280

20-60

1,80

[65]

1,24-1,05

660

280

20-60

1,80

[65]

PS-DVB,
enzim,
antibiyotik
vb.
saflaştırılmasında XAD-4
uygulaması ile benzer
XAD200

Hidrofobik, poliaromatik
İlaç üretiminde steroid,
amino asit, polipeptit ve
antibiyotiklerin
adsorplanmasında
kullanılır.

XAD2010

Hidrofobik, poliaromatik
Geniş
spektrumlu
molekül ağırlığı aralığı
Biyomoleküller
ilaçlarda kullanılır.

XAD-7

ve

Akrilik ester

1,8

Molekül ağırlığı 60000’e
kadar olan molekülleri
adsorplamakta kullanılır.
İnsülin geri kazanımı,
metal iyonları, kuru atık,
organik,
organik
uzaklaştırma ve geri
kazanımı,
antibiyotik
geri kazanımı.
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Çizelge 2.11 Bazı XAD kopolimerlerinin özellikleri ve kullanım alanları [65-66] (devamı)
XAD-8

Akrilik ester

1,23 (1,09)

Molekül
ağırlığı
150000’e kadar olan
bileşikleri
adsorplamakta kullanılır.
Çoğunlukla fulvik ve
hümik
asitlerin
adsorpsiyonu,
kağıt
fabrikası
atıklarının
işlenmesi,
numunelerden
alkol,
yüzey aktif ve boyaların
uzaklaştırılmasında
kullanılır.
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160

225

40-60

0,79

[66]

Bir diğer çalışmada, Freitas ve çalışma grubu tarafından Amberlit XAD-2 ve XAD-7
reçineleri kullanılarak 2-piridil keton salisiloilhidrazon adsorpsiyonunun karakteristiği
ve izotermleri incelenmişdir. Elde edilen veriler neticesinde adsorpsiyonun Langmuir,
Freundlich ve Dubinin-Redushkevich modeline uyduğunu, heterojen ve fiziksel
adsorpsiyon gerçekleştiğini gözlemlemişlerdir. Farklı hidrofobiklikteki stiren reçinesi
olan XAD-2 ile akrilik ester reçinesi olan XAD-7 ile yapılan denemelerde, hidrokarbon
yapısı nedeniyle güçlü hidrofilik yapıda olmasının yanı sıra polar karboksilik ester
grupları içerdiği için kısmen hidrofilik olması nedeniyle XAD-7’nin adsorpsiyon
kapasitesinin XAD-2’den daha iyi olduğu tespit edilmişlerdir [70].
Saha ve grubunun yapmış olduğu çalışmada Aliquat 336 ile doyurulmuş XAD-7
reçinesiyle Cr(VI) sorpsiyonu üzerinde çalışılmış ve 2 farklı boyutta Aliquat 336-XAD-7
reçinesi hazırlanarak adsorpsiyon kapasiteleri karşılaştırılmıştır. Kinetik verilerin
Langmuir adsorpsiyon izotermine uyduğu, Vermeulen’in partikül içi difüzyon modeline
uyduğu gözlemlenmiş ve yüksek korelasyon katsayıları elde edilmiştir [71].
Bandegharaei ve çalışma grubunun Cr(VI) içeren atık suların toluidin mavisi ile
doyurulmuş XAD-7 yataklarında adsorpsiyonu ile arıtılmasını incelemiş ve elde edilen
veriler sonucunda adsorpsiyonun yalancı ikinci mertebeden olduğu ve Langmuir
izotermine uyduğu; Cr(VI) adsorpsiyonunun parçacık içi difüzyon mekanizmasına
dayandığı

ve

hız

kontrol

basamağı

olduğu

düşünülmektedir.

Adsorpsiyon

termodinamiği incelenmiş ve adsorpsiyon işleminin endotermik olduğunu göstermiştir
[72].
HCl çözeltisinden Cyphos IL-101 (sıvı tetraalkilfosfonyum iyonları) ile doyurulmuş
Amberlit XAD-7 ile Pd(II) uzaklştırılması konusunda Navarro ve çalışma grubunun
yaptığı çalışmalarda, sorpsiyonun Langmuir izotermine uyduğunu ve adsorpsiyon
kinetiğinin parçacık içi difüzyon mekanizması ile kontrol edildiği düşünmüşlerdir.
XAD-7 reçinesine Cyphos IL-101 yüklemesi ile reaktif gruplar arttırılmış ve sonuçta
metal adsorpsiyonunu da arttırdığı gözlenmiştir [73].
Benzer şekilde Navarro ve çalışma grubunun Cyanex 921 (tri-oktil fosfin oksit) ile
doyurulmuş Amberlit XAD-7 reçinesi ile hidroklorik asit çözeltisinden Cd ekstraksiyonu
konusunda yaptığı çalışmalar, sorpsiyonun Langmuir izotermine uyduğunu ve
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adsorpsiyon kinetiğinin parçacık içi difüzyon mekanizması ile kontrol edildiğini
göstermiştir [74].
Arias ve çalışma grubunun sıvı tetraalkilfosfonyum iyonları immobilize edilmiş Amberlit
XAD-7 reçinesi ile hidroklorik asit çözeltisinden Cd(II) ekstraksiyonu konusunda yaptığı
çalışmalar, sorpsiyonun Langmuir izotermine uyduğunu ve adsorpsiyon kinetiğinin
parçacık içi difüzyon mekanizması ile kontrol edildiğini göstermiştir[75].
Laatikainen ve çalışma grubu ise yaptıkları çalışmada klorür çözeltisinden Au(III), Fe(III)
ve Te(IV) adsorpsiyonu konusunda çalışmışlar ve adsorpsiyonun Langmuir ve
Freundlich izotermine uyduğunu gözlemlemişlerdir [76].
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BÖLÜM 3
BOYALAR VE BOYAR MADDELER
3.1

Genel Bilgi

İnsan, ilk çağlardan beri çevresinden faydalanmış, onu güzelleştirmeye ve korumaya
çalışmış ve doğadan birçok boya ve boyar madde elde etmiştir. İlk kullanılan boyalar
metal oksit karışımı, killi toprak ve bazı bitki öz sularıdır. Bunların su ile karıştırılarak
boyanacak yere sürüldüğü sanılmaktadır. Eski Mısırlılar boyalara sağlamlık ve parlaklık
vermek için zamk karıştırmışlardır. Bu tip boyalara Mısır mumyalarında rastlanmıştır.
Doğal boyamacılık, doğadan sağlanan çeşitli bitki ve böceklerdeki boyar maddelerden
yararlanılarak yapılan boyamacılık işlemidir. Günümüzden 5000 - 6000 yıl önce
başlayan doğal boyamacılık 1856 yılında William Henry Perkin tarafından ilk sentetik
boyar maddenin bulunuşuna kadar değişmeden sürmüştür. XIX. yüzyılın ikinci yarısında
bir yandan yeni boyar maddelerin sentez metodları bulunurken öte yandan bitkilerdeki
boyar maddelerin sentezi gerçekleşmiştir. Boyar maddelerin büyük miktarlarda ve ucuz
olarak sentezi XIX. yüzyılın sonunda doğal boyamacılığı büyük ölçüde ortadan
kaldırmıştır. Bir tekstil malzemesinin kalıcı olarak renklendirilmesine boyama,
renklendiren maddelere ise boyar madde denir. Boyar madde çözeltisi içindeki tekstil
malzemesine boyar maddelerin göçü sonucu boyama işlemi gerçekleşir. İnsanlar doğal
elyaf olan yünü, pamuğu tarihin ilk çağlarından bu yana boyamaktadırlar. Kullanılan
boyar maddeler ise bitkilerden, hayvanlardan ve topraktan elde edilmektedir. Bilinen
en eski boyar maddeler indigofera bitkilerinden elde edilen indigoi rubia tinotoium’dan
elde edilen alizarin, bir çeşit topraktan elde edilen krom sarısı, schweifurt yeşili
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zencefre vs. dir. 1856 yılında Perkin’in ilk sentetik boyar madde olan Movein’i
sentezlemesiyle sentetik boyar maddelerin üretimi başlamış ve büyük hızla artmıştır.
Sentetik boyar maddelerin sentezleri kolayca ve endüstriyel ölçekte artmaya başlayınca
doğal boyar maddelerin kullanılması büyük ölçüde azalmıştır. Kökboyanın temel boyar
maddesi olan alizarin 1868 yılında Grabe ve Liberman tarafından sentezlenmiştir.
Günümüzde sentetik boyar maddeler ağırlıklı olarak kullanılmakla beraber halı, kilim ve
yazma gibi el sanatlarında doğal boyar maddeler hala uygulama alanı bulmaktadır [77].
3.2

Boya ve Boyar Madde

Boya, cisimlerin yüzeyinin ya dış tesirlerden korunması ya da güzel bir görünüm
sağlanması için renkli hale getirilmesinde kullanılan maddedir. Boyalar bir bağlayıcı ile
karışmış fakat çözünmemiş karışımlardır. Genellikle boyalar anorganik yapıdadır. Ancak
organik yapıda da olabilirler. Uygulandıkları yüzeyde hiçbir değişiklik yapmazlar.
Cisimleri (kumaş, elyaf) renkli hale getirmede uygulanan maddelere ise boyar madde
denir. Ancak her renk veren veya renkli olan madde boyar madde değildir. Boyar
maddelerle yapılan renklendirme boyalarla yapılan renklendirme işlemine benzemez.
Genellikle çözeltiler veya süspansiyonlar halinde çeşitli boyama yöntemleriyle
uygulanırlar. Boyanacak cisimler boyar madde ile devamlı ve dayanıklı bir şekilde
birleşerek cismin yüzeyini yapı bakımından değiştirirler. Genellikle boyar madde cismin
yüzeyi ile kimyasal veya fizikokimyasal bir ilişkiye girerek birleşmişlerdir. Boyanan yüzey
kazıma, silme, yıkama gibi fiziksel işlemlerle başlangıçtaki renksiz durumunu alamaz
[77].
3.3

Doğal ve Sentetik Boyar Maddeler

Doğal boyar maddeler, doğal maddelerden elde edilmektedir ve boyar madde maliyeti
doğal olmayanlara göre daha ucuzdur ancak tüm renkleri veren bitkilerin
bulunmaması, bitkilerin her mevsim yetiştirilememesi, renk skalasının kısıtlı olması ve
fazla miktarda ihtiyaç olması boyacılık açısından sorun olmaktadır. Oysa ki aynı renk
şiddeti, sentetik boyar maddeler ile çok küçük miktarda sağlanabilmektedir [77].
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3.4

Kongo Kırmızısı

Kongo kırmızısından ilk olarak 1883’de , Almanya’da Bayer şirketi için çalışan Paul
Botiger bahsetmiştir. Botiger, yararlı olabilecek tekstil boyalarını araştırırken bu boyar
maddeyi bulmuştur. Ancak şirket, maddenin aldığı açık ve parlak kırmızı rengi
beğenmediğinden Botiger, maddeyi kendi üzerine patentlemiş ve Berlin’deki AGFA adlı
şirkete satmıştır. AGFA, bu maddeyi Kongo Kırmızısı adıyla satışa sürmüştür. Kongo
ismi 1884’te Afrika’nın kolonileşmesi sürecinde önemli bir olay olan Berlin Batı Afrika
Konferansı zamanında verilmiştir.
Kongo kırmızısı boyar maddesi, AGFA şirketi için büyük bir ticari başarı olmuştur. Şirket
daha sonra boyar maddeleri de Kongo ismiyle satışa sunmuştur (Kongo yakutu, parlak
Kongo, Kongo turuncusu, Kongo mavisi).
Kongo

kırmızısı,

disodyum

4-amino-3-[4-[4-(1-amino-4-sulfonato-naftalen-2-

il)diazenilfenil]fenil]diazenil-naftalen-1-sulfonat olarak adlandırılan asidin sodyum
tuzudur. İkincil diazo (R-N=N-R bağı) boyasıdır. Kongo kırmızısı suda çözünebilir
ancak etanol gibi organik çözücülerde daha iyi çözünür.
Güçlü ve sert yapısı nedeniyle selüloz lifleri ile benzerliği vardır. Ancak kongo
kırmızısının selüloz ile ilgili sektörlerde (pamuk, kâğıt, kâğıt hamuru vb) kullanımı
çoktan terk edilmiştir. Bunun en önemli nedeni özellikle terli ellerle dokunulduğu
zaman, kıyafetlerin renk değiştirmesi ve zehirleyici özelliğidir. KK aynı zamanda Renal
amiloidosis'in tanısında kullanılan boyalardan biridir.
Kongo

kırmızısı,

çözeltilerde

kümeleşmeye

yatkındır.

Boyanın

molekülleri

arasındaki hidrofobik etkileşimler π kümeleşmesine (bir tür kovalent bağ) neden olur.
Bu kümeleşme derişik, yüksek tuzlu ve/veya düşük pH’lı Kongo kırmızısı çözeltilerinde
daha çok görülür.
Kongo kırmızısı önemli spektrofotometrik özelliklere sahiptir. Kongo kırmızısının UVgörünür absorpsiyon spektrumu düşük boya konsantrasyonlarında 498 nm civarında
karakteristik pik gösterir [78].
Kongo kırmızısının molekül yapısı ve 3 boyutlu yapısı Şekil 3.1 ve Şekil 3.2’de kimyasal
ve fiziksel özellikleri [33] Çizelge 3.1’de gösterilmiştir.
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Şekil 3.1 Kongo kırmızısının molekül yapısı [78]

Karbon

Hidrojen

Oksijen

Azot

Sodyum

Şekil 3.2 Kongo kırmızısının 3 boyutlu yapısı [79]
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Kükürt

Çizelge 3.1 Kongo kırmızısının kimyasal ve fiziksel özellikleri
Kimyasal Özellikleri
İsmi

Kongo kırmızısı, Disodyum4-amino-3-[4-[4-(1-amino-4sülfonato-naftalen-2il)diazenilfenil]fenil]diazenilnaftalen-1-sülfonat

Kimyasal formülü

C32H22N6Na2O6S2

Molekül ağırlığı

696,663 g mol-1

pKa

4

Bileşimi

(%) CC:55,0; N:12,06; O:13,78; H:3,18; Na:6,60; S:9,21

Dalga boyu (max)

498 nm

Fiziksel Özellikleri
Görünüşü

Kahverengimsi kırmızı toz

Erime noktası

360oC

Kaynama basıncı

760 mmHg

Sudaki çözünürlüğü

25 g L-1 (20oC)

Alkolde çözünürlüğü

çok

Genellikle %0,1’lik sulu çözeltisi hazırlanarak pH indikatörü olarak kullanılır. pH=3’te
mavi-menekşe, pH=5’te kırmızı renktedir. 3,0-5,2 pH arasında renk değişimine
uğraması sebebiyle bu madde bir asit-baz indikatörü olarak kullanılır [78].
Mide suyu analizlerinde serbest HCl’in tayininde ve tekstil boyası olarak kullanılır.
Ayrıca kongo kırmızısı biyokimyada ve histolojide mikroskobik ortamları boyamada
kullanılır. Özellikle sitoplazmayı ve alyuvarları boyar.
3.4.1 Kongo Kırmızısı ile Yapılan Çalışmalar
Kongo kırmızısı boyar maddesinin adsorpsiyon işlemi ile sulardan uzaklaştırılması ile
ilgili

yapılan

çalışmaların

bazıları
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Çizelge

3.2’de

özetlenmiştir.

Çizelge 3.2 Kongo kırmzısı boyar maddesinin adsorpsiyon işlemi ile sulardan uzaklaştırılması
çalışmaları
Adsorbent

Adsorpsiyon

Maksimum

Reaksiyon

İzotermi

Adsorpsiyon

Mertebesi

Referans

Kapasitesi (qm )
Mg-Al tabakalı çift

Freundlich

hidroksit

Langmuir1

37,16 mg/g

Yalancı ikinci

Shan ve

mertebe

çalışma grubu
[80]

Poli akrilik asit ve

Freundlich

Langmuir için,

Yalancı birinci

Bhattacharyya

poli etilen glikolün

Langmuir

Düşük kongo

mertebe (yüksek

ve çalışma

kırmızısı

boya

grubu [38]

Sips

konsantrasyonunda

konsantrasyonunda,

110 mg/L;

Yalancı ikinci

nano kil dolgulu
kompozit
hidrojelleri

Fritz-Schlünder (FS)

1

Yüksek kongo
kırmızısı
konsantrasyonunda

mertebe (düşük
boya
konsantrasyonunda)

2277 mg/L
3 boyutlu

Freundlich

α-Fe2O3: 139,86

Yalancı ikinci

Jia ve çalışma

gözenekli demir

Langmuir1

mg/g

mertebe (α-Fe2O3 ve

grubu [81]

γ-Fe2O3: 84,96 mg/g

γ-Fe2O3 için)

Fe3O4: 69,35 mg/g

Lagergren birinci

oksitler

mertebeden (Fe3O4
için)
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Çizelge 3.2 Kongo kırmzısı boyar maddesinin adsorpsiyon işlemi ile sulardan uzaklaştırılması
çalışmaları (devamı)
Polianilin/Fe0

-

-

Yalancı

kompozit nanolifi

mertebe

birinci Bhaumik

ve

çalışma grubu
[82]

Aktif karbon/yüzey Langmuir

666,67 mg/g (20 °C)

Yalancı

aktif madde

Freundlich

714,29 mg/g (35 °C)

mertebe

(Actif karbon

Temkin

769,23 mg/g (50 °C)

(AC)/Dioktadesil
dimetil amonyum
klorür (DDAC)

çalışma grubu

DubininRadushkevich

Langmuir

Ni-ZnS-NP-AC: 285,7 Yalancı

sülfit

Freundlich

mg/g

Temkin

Pd-NP-AC: 126,6

yüklenmiş aktif

ve

[30]

Nikel katkılı çinko

nanoparçacıklar

ikinci Cheng

karbon ve

Dubinin-

paladyum

Radushkevich

mertebe

mg/g

nanoparçaçıklar
yüklenmiş aktif
karbon
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ikinci Ahmadi

ve

çalışma grubu
[35]

Çizelge 3.2 Kongo kırmzısı boyar maddesinin adsorpsiyon işlemi ile sulardan uzaklaştırılması
çalışmaları (devamı)
Manyetik

Langmuir

40,5 mg/g (100

Yalancı

Ni0.5Zn0.5Fe2O4

Freundlich

mg/L Kongo

mertebe

nano tanecik

Temkin1

ikinci Liu ve çalışma
grubu [83]

kırmızısı
konsantrasyonunda)
70,4 mg/g (200
mg/L Kongo
kırmızısı
konsantrasyonunda)
71,1 mg/g (300
mg/L Kongo
kırmızısı
konsantrasyonunda)
87,9 mg/g (400
mg/L Kongo
kırmızısı
konsantrasyonunda)
110,4 mg/L (500
mg/L Kongo
kırmızısı
konsantrasyonunda)

Çok düzlemli

Langmuir

Bakır(I) oksit

Freundlich1

3904 mg/g

Yalancı
mertebe

nanoparçacıklar

ikinci Shu

çalışma grubu
[31]
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Çizelge 3.2 Kongo kırmzısı boyar maddesinin adsorpsiyon işlemi ile sulardan uzaklaştırılması
çalışmaları (devamı)
İçi boş gözenekli

Langmuir1

ZrO2 küreleri

Freundlich

59,5 mg/g

Yalancı
mertebe

ikinci Wang

ve

çalışma grubu
[84]

N,N-dimetil
dehidroabietilamin
oksit ile modifiye
edilmiş doğal
zeolit

Langmuir1

69,94 mg/g

Yalancı
mertebe

Freundlich

ikinci Liu ve çalışma
grubu [85]

DubininRadushkevich
Sips

Kobalt ferritin (CO

Langmuir1

oFe2O4) manyetik

Freundlich

212,8 mg/g

Yalancı
mertebe

ikinci Ghaemi

ve

çalışma grubu
[86]

nanoparçacıklar

Mn-ferrit

Langmuir1

manyetik nano

Freundlich

41.99 mg/g

Yalancı
mertebe

ikinci Liu ve çalışma
grubu [87]

parçacıklar

Çam kozalağından

Langmuir1

elde edilen aktif

Freundlich

karbon

Kitosan ve aljinat

500 mg/g

Yalancı
mertebe

ve

çalışma grubu
[88]

Temkin
Langmuir1

ikinci Dawood

121,95 mg/g

Yalancı
mertebe

Freundlich

ikinci Zhang

çalışma grubu
[89]
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Çizelge 3.2 Kongo kırmzısı boyar maddesinin adsorpsiyon işlemi ile sulardan uzaklaştırılması
çalışmaları (devamı)
Çay atığı

Langmuir1

32.26 mg/g

Yalancı
mertebe

Freundlich

Langmuir1

nanotüp

Freundlich

Dahr

ve

çalışma grubu
Temkin

Okside karbon

ikinci Foroughi-

[90]

357,14 mg/g

Yalancı
mertebe

ikinci Sheibani

ve

çalışma grubu
[91]

Temkin
DubininRadushkevich
Çapraz bağlı

Langmuir1

gözenekli kitosan

Freundlich

40,65 mg/g

Yalancı
mertebe

film

ikinci Feng

çalışma grubu
[32]

Modifiye edilmiş

Langmuir

doğal bentonit

Freundlich1

74,5 mg/g

Yalancı
mertebe

ikinci Toor

Daha uygun olan izoterm modelini gösterir.
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ve

çalışma grubu
[56]

1

ve

BÖLÜM 4
MATERYAL VE METOT
4.1

Giriş

Bu bölümde; çalışmamızda adsorban olarak seçilen akrilik ester esaslı XAD-7 reçinesi
üzerinde sularda bulunması istenmeyen diazoboyar madde ailesinin bir üyesi olan
kongo kırmızının, kesikli sistemde adsorpsiyonuna ait deneysel çalışma sonuçları
açıklanmıştır.
Adsorpsiyon işlemi üzerine etkili olan parametreleri belirlemek için öncelikle, adsorban
ve adsorbat arasında etkileşim olup olmadığını belirlemek için temas süresi denemeleri
yapılmıştır. Bunun dışında adsorpsiyona etki eden diğer parametrelerden olan pH
etkisini, optimum adsorban miktarı ile Kongo kırmızısı boyar maddesinin başlangıç
konsantrasyonunun ve sıcaklık etkisini incelemek için denemeler yapılmıştır.
Yapılan deneysel çalışma verileri ile Kongo kırmızısı boyar maddesinin XAD-7 reçinesi
üzerindeki adsorpsiyonuna ilişkin izotermler; Langmuir, Freundlich, Temkin ve DubininRaduskhevich modelleri kullanılarak belirlenmiştir. Kinetik çalışmalarda, yalancı birinci
mertebe, yalancı ikinci mertebe ve parçacık içi difüzyon hız eşitliklerine ait veriler
belirlenmiştir. Farklı sıcaklık çalışmaları ile de adsorpsiyon işleminin Go, Ho ve So
termodinamik parametreleri hesaplanmıştır.
4.2

Deneylerde Kullanılan Kimyasal Malzemeler

Denemelerde kullanılan kimyasal malzemeler; kongo kırmızı (Merck 100340.0025),
XAD-7 reçinesi (Sigma Aldrich ürün kodu 21,649-6), sodyum hidroksit (Merck Cas No
1310-73-2), hidroklorik asit (Merck100317)‘tir.
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Deneysel çalışmanın tamamında kullanılan çözeltilerin hazırlanmasında bidistile ultra
saf su kullanılmıştır.
4.3
I)

Deneylerde Kullanılan Cihazlar
Spektrofotometre;

Shimadzu

marka

UVmini-1240

model

UV-Görünür

spektrofotometre denemeler boyunca çözeltideki boyar madde konsantrasyonlarını
ölçmek için kullanılmıştır.
II) Çalkalayıcı; GFL marka, 1083 model horizantal çalkalayıcı belirli sabit sıcaklık ve
karıştırma hızlarında adsorpsiyon deneyleri için kullanılmıştır.
III) Analitik Terazi; Sartorius Basic marka hassas terazi deneyler sırasında hassas tartım
işlerinde kullanılmıştır.
IV) pHmetre; WTW marka sabit sıcaklıklı pH metre hazırlanan çözeltilerin pH’larının
ölçülmesinde kullanılmıştır.
V)

Etüv;

Memmert

marka

elektronik

kontrollü

etüv

adsorban

maddenin

kurutulmasında ve deneysel çalışmada kullanılan malzemelerin kurutulmasında
kullanılmıştır.
4.4

Stok Kongo Kırmızısı Çözeltisinin Hazırlanması

0,1 g Kongo kırmızısı hassas terazide tartılmış ve 100 mL’lik balon jojede distile su ile
tamamlanarak 1000 mg L-1’lik stok çözelti hazırlanmıştır. Daha sonra stok çözeltiden
seyreltme yaparak 100 mg L-1’lik çözelti hazırlanmıştır.
Seyreltilen 100 mg L-1’lik çözeltiden ise istenilen konsantrasyonlarda çözeltiler
deneylerden önce taze olarak hazırlanmıştır.
4.5

Adsorban Madde XAD-7 Reçinesinin Hazırlanması

XAD-7 reçinesi kullanılmadan önce varsa kirliliklerden temizlenmesi için saf su ile
yıkanmış ve adi süzgeç kağıdından süzülerek 80oC’de kurutulmuştur. Kuru XAD-7
reçinesi amber renkli ağzı vidalı kapaklı cam şişelerde saklanmıştır.
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4.6

Çalışma Metodu

Stok çözeltiden çalışılacak konsantrasyonda hazırlanan Kongo kırmızısı çözeltileri 150
mL’lik ağzı şilifli ve kapaklı erlenlere 50 mL olacak şekilde bir pipet yardımıyla
aktarılmış, erlenlere istenilen miktarda XAD-7 reçinesi tartılarak ilave edilmiştir.
Hazırlanan örnekler sabit sıcaklıktaki ve sabit karıştırma hızındaki (150 rpm) yatay
çalkalamalı bir su banyosuna yerleştirilmiştir. Adsorban madde ile etkileşime göre
Kongo kırmızısı boyar maddesi adsorbat yüzeyindeki aktif merkezlere tutunurken
meydana gelen işlem, belirli zaman aralıkları ile bu çözeltilerden örnekler alınarak takip
edilmiştir. Alınan örnekler makro boyutlu reçinelerden ayrılarak Kongo kırmızısının
maksimum dalgaboyu (max) olan 498 nm’de UV-Görünür spektrofotometre ile
absorbansları okunmuştur. Okunan absorbans değerleri hazırlanan kalibrasyon
grafikleri

kullanılarak

konsantrasyon

değerlerine

dönüştürülmüştür,

bulunan

konsantrasyon değerleri adsorpsiyon işleminin mekanizmasını ve özelliklerinin
belirlenmesinde kullanılmıştır.
4.6.1 Kalibrasyon Grafiklerinin Hazırlanması
Denemelerden önce spektrofotometre suya karşı kalibre edilmiş, konsantrasyonları
bilinen örnekler yardımıyla absorbans değerleri okunarak kalibrasyon eğrileri çizilmiştir
(Şekil 4.1). Bu kalibrasyon eğrileri örneklerin konsantrasyonlarının bulunması için
kullanılmıştır. Her gün spektrofotometre açıldığında yeni kalibrasyon grafiği
hazırlanmıştır.
Kalibrasyon grafiğinde kullanılacak çözeltilerin konsantrasyon değerleri Lambeert-Beer
kanununa uyacak şekilde belirlenmiştir. Bir çözeltinin geçirgenliği ve absorbansı; ışığın
geçtiği yolun uzunluğuna (küvet kalınlığı), çözeltinin konsatrasyonuna ve her bileşik için
sabit olan molar absorpsiyon katsayısına bağlıdır. Moleküllerin seçilen dalgaboyundaki
ışımayı absorplaması sonucu ortaya çıkan azalma Beer- Lambert eşitliği (4.1) ile verilir.
Bu eşitlik;
(4.1)
şeklinde ifade edilir. Eşitlikte;
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A : Absorbans
: Molar absorptivite katsayısı (L mol-1 cm-1)
l : Işığın çözelti içinde aldığı yol (küvet kalınlığı) (cm)’dur.
Absorbans değeri de örneğe gelen ve çıkan ışığın şiddetine bağlı olarak değişir ve
aşağıdaki (4.2), (4.3), (4.4), (4.5) eşitlikleri yardımıyla elde edilir.
(4.2)

(4.3)

(4.4)

(4.5)

Burada;
Io :Örnek kabına gelen ışık şiddeti
I : Örnek kabından çıkan ışık şiddeti
T : Geçirgenlik (transmitans)’tir.
Lambert-Beer kanunu 0,01 M’dan daha seyreltik çözeltiler için geçerlidir.
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Şekil 4.1 Kongo kırmızısı (KK) için kalibrasyon grafiği
4.6.2 Çözeltide Adsorbe Edilen Kongo Kırmızısı Miktarının Hesaplanması
Adsorban madde olarak seçilen XAD-7 reçinesi üzerinde KK boyar maddesinin adsorbe
olarak su ortamından uzaklaştırılması işleminde, boyar madde miktarı (4.6) eşitliği
yardımıyla hesaplanmıştır.
qt=

V

(4.6)

Burada;
qt: Adsorbanın birim ağırlığı başına adsorplanan madde miktarı (mg g-1)
Co: Boyar maddenin başlangıç konsantrasyonu (mg L-1)
Ct: Adsorpsiyon sonrası çözeltide kalan boyar madde konsantrasyonu (mg L-1)
V: Kullanılan çözelti hacmi (L)
w: Kullanılan adsorbanın miktarı (g)’dır.
4.7

Adsorpsiyon Deneyleri

Deneysel çalışmada adsorpsiyon işlemi üzerine; temas süresinin ve KK boyar
maddesinin başlangıç konsantrasyonun etkisi, adsorban olan XAD-7 reçinesinin etkisi,
pH etkisi ve sıcaklığın etkisi incelenmiştir. Deneysel veriler yardımıyla adsorpsiyon
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işleminin

karakteristiğini

belirlemek

amacıyla

izoterm

grafikleri

çizilmiştir.

Adsorpsiyonun mekanizmasını belirlemek amacıyla kinetik hesaplamalar yapılmış
ayrıca adsorpsiyon işleminine ait termodinamik sabitler hesaplanmıştır. Denemeler, KK
boyar maddesinin doğal pH değerinde (pH=5,85), 30oC sabit sıcaklıkta ve 150 rpm
hızındaki yatay çalkalamalı su banyosunda yapılmıştır.
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BÖLÜM 5
DENEYSEL ÇALIŞMA SONUÇLARI
5.1

Giriş

Bir diazoboyar madde olan Kongo kırmızısı anyonik bir boyar maddedir ve başlıca
tekstil, kağıt, kauçuk ve plastik sanayinde kullanılır. Ülkemizde de tekstil sanayinde
kullanımı yasaklanmış olmasına rağmen yine de Kongo kırmızı içeren sular, çevre su
kaynaklarına karışmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada kullanım kolaylığı ve ucuz bir
yöntem olması nedeniyle tercih edilen adsorpsiyon işlemi ile KK’ısının sulardan
uzaklaştırılması incelenmiştir. Daha önceki bölümlerde anlatıldığı gibi adsorban olarak
da makrogözenek yapılı polar karakterli ve akrilik ester esaslı XAD-7 reçinesi seçilmiştir.
Adsorpsiyon işlemine etki eden en önemli parametreler adsorban ve adsorbat
maddenin özellikleridir. Ayrıca pH, sıcaklık gibi dış faktörlerde adsorpsiyon üzerinde
önemli bir etkiye sahiptirler. Bu bölümde; temas süresi, adsorban miktarının etkisi,
başlangıç Kongo kırmızısı konsantrasyonu, pH ve sıcaklık etkilerinin deneysel sonuçları
verilecektir. Adsorpsiyon işleminin mekanizmasını belirlemek için ise izoterm grafikleri
çizilecek, kinetik çalışmalar ise kinetik hız eşitlikleri ile belirlenecektir ayrıca
adsorpsiyon işlemine ait termodinamik parametreler belirlenecektir.
5.2

Temas Süresinin Etkisi

Temas süresinin belirlenebilmesi için; 30oC sabit sıcaklıkta ve 150 rpm sabit karıştırma
hızında, 0,2 g XAD-7 reçinesi bulunan erlenlere sırasıyla 10 mg L-1 ve 20 mg L-1
konsantrasyonlardaki Kongo kırmızısı çözeltisinden 50 mL eklenmiş ve belirli süre
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aralıklarında örnekler alınarak çözeltide bulunan Kongo kırmızısının adsorban üzerine
adsorplanan miktarı bulunmuştur. Adsorpsiyon işlemine Kongo kırmızısı çözeltisinin
konsantrasyon değeri sabit kalana kadar devam edilmiştir. Kongo kırmızısı çözeltisinin
konsantrasyon değerinin değişmemesi, adsorbat – absorban (Kongo kırmızısı – XAD-7)
sisteminin dengeye ulaştığının göstergesidir (Çizelge 5.1 ve Şekil 5.1).
Çizelge 5.1 Belirli zaman aralıklarında Kongo kırmızısının % adsorpsiyonu
Zaman (dakika)

10 mg L-1

20 mg L-1

10.

19,72

19,10

30.

45,60

38,16

60.

65,21

59,64

120.

85,64

70,07

180.

94,36

80,84

240.

96,81

84,99

420.

100,00

94,10

600.

100,00

97,72
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Şekil 5.1 XAD-7 reçinesi üzerine Kongo kırmızısı boyar maddesinin temas süresi etkisi
Çizelge 5.1 ve Şekil 5.1’de de görüldüğü gibi, Kongo kırmızısı boyar maddesi XAD-7
reçinesinin yüzeyine reçinenin başlangıçta tüm aktif merkezleri boş olduğundan
kolaylıkla adsorbe olmuştur. 30 dakika sonunda adsorbe olmuş Kongo kırmızısının
yüzdesi 10 mg L-1 için % 45,6 iken 20 mg L-1 başlangıç konsantrasyonuna sahip Kongo
kırmızısı için % 38,2’dir. Adsorpsiyon işleminin 60. dakikasında 10 mg L-1 başlangıç
konsantrasyonuna sahip Kongo kırmızısı için %65,2 değerine ulaşırken 20 mg L-1 Kongo
kırmızısı için bu değer %59,6 olmuştur. Adsorpsiyon işlemine devam edildiğinde
10 mg L-1 başlangıç konsantrasyon değerindeki Kongo kırmızısı 450. dakikada dengeye
ulaştığı görülmüştür. 20 mg L-1 başlangıç konsantrasyon değerine sahip Kongo
kırmzısının dengeye ulaşması için ise 600 dakika süresince adsorpsiyon işlemine devam
edilmiştir. Bu da, çözeltideki KK konsantrasyonu artıkça kanonik yapıya sahip Kongo
kırmızısı boyar maddesinin adsorban içerisinde hareketinin çok yavaş olmasından
kaynaklanmaktadır. Kongo kırmızısı boyar maddesinin başlangıç konsantrasyonu
artıkça sistemin dengeye ulaşma süresi de artmaktadır. Başlangıç konsantrasyon değeri
artmasına rağmen adsorpsiyon işlemi her iki konsantrasyon değerinde de başlangıçta
hızlı şekilde gerçekleşmektedir.
Hu vd.[92], doğal adsorban olarak su ortamında yetişen bir tür yosun (cattail kökü)
kullanarak Kongo kırmızısı boyar maddesinin sulu çözeltilerden giderimini inceledikleri
çalışmada, sistemin dengeye ulaşması için deneylerini 1440 dakika (24 saat) devam
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ettirmişlerdir. Kullanılan adsorban miktarına bağlı olarak adsorpsiyon işleminin ilk 180
dakikada hızlı olarak gerçekleştiğini daha sonraki sürelerde ise adsorpsiyon işleminin
oldukça yavaş ilerlediğini gözlemlemişlerdir.
5.3

pH Etkisi

pH adsorpsiyon işlemini etkileyen önemli parametrelerden biridir. XAD-7 reçinesi ile
Kongo kırmızısının sulu ortamdan giderilmesinde pH’ın etkisini incelemek amacıyla
yapılan denemelerde Kongo kırmızısı başlangıç konsantrasyonu 20 mg L-1,adsorban
miktarı 4 g L-1, sıcaklık 30 oC ve yatay çalkalama hızı 150 rpm olarak alınmıştır.
Hazırlanan çözeltinin doğal pH değeri 5,85 dir. pH etkisi belirleme deneylerinde çözelti
pH’ları 0,1 M NaOH ve 0,1 M HCl çözeltileri yardımıyla 5-11 aralığına ayarlanmıştır.
Deney sonuçları Şekil 5.2’de verilmiştir. Deney sonuçlarından da görüldüğü KK - XAD-7
reçinesinden oluşan adsorpsiyon işlemlerinde, incelenen pH aralığında, pH’ının çok
büyük bir etkisi yoktur. En iyi adsorpsiyon %’sine doğal pH değeri olan 5,85 sahiptir.

Şekil 5.2 Adsorpsiyon işlemine pH etkisi
Adsorbanın adsorpsiyon kapasitesi, yüzey yükleri ve aktif merkezleri gibi bazı
parametreler değişik pH değerlerinde adsorban maddenin adsorpsiyon davranışını
etkileyebilirler. Boyar maddenin uzaklaştırılması aktif merkezler kadar çözeltideki
boyanın kimyasal yapısı ile de ilişkilidir (Lorenc-Grabowska [93]). Teorik olarak,
pH< isoelektrik nokta olduğunda yüzey pozitif olarak yüklenir ve elektrostatik
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kuvvetlerin etkisiyle negatif yüklü boya anyonlarının adsorpsiyonu artar. pH>isoelektrik
nokta olduğu durumda, XAD-7 reçinesinein yüzeyi negatif yüklenir, boya anyonları OHiyonları ile etkin olarak yarışa girdiğinden adsorbe olmuş boya miktarı azalır. Buna bağlı
olarak adsorbe olmuş boyanın miktarı adsorpsiyon kapasitesinden çok daha düşük
olacaktır. Adsorpsiyon kapasitesi adsorpsiyon davranışını tayin etmede yüzey yükü ile
birlikte karşılaştırıldığında asıl faktör olur. Açıklanan nedenler ile 4 - 11 pH aralığında
da Kongo kırmızısı boyar maddesinin XAD-7 ile uzaklaştırılması pH’dan pek etkilenmez
[94].
Kongo kırmızısı boyar maddesinin sulu çözeltilerde rengi pH 7 civarında kırmızıdır.
Kongo kırmızısının rengi asidik pH değerlerinde koyu maviye, bazik değerlerde (10-12)
ise kırmızının tonu olacak şekilde değişir. Değişen bu kırmızı renk doğal pH değerindeki
kırmızıdan çok az farklılık gösterir [95].
En yüksek kapasite doğal pH değerinde (pH=5,85) gözlendiğinden bundan sonra
yapılan tüm deneyler doğal pH değerinde gerçekleştirilmiştir.
5.4

Adsorban Miktarının Etkisi

Adsorpsiyonu etkileyen bir diğer parametre olan adsorbanın adsorpsiyona olan etkisini
belirlemek amacıyla 20 mg L-1’lik KK çözeltisinde denemeler gerçekleştirilmiştir. Beş
farklı miktarda 0,05 - 0,25 g XAD-7 reçine üzerine 20 mg L-1’lik KK çözeltisinden 50 mL
ilave edilmiştir. Hazırlanan örnekler 30oC sabit sıcaklıktaki ve 150 rpm çalkalama hızına
sahip çalkalamalı su banyosuna yerleştirilmiştir. İşlemlerin hepsi doğal pH değerinde
gerçekleştirilmiştir. KK boyar maddesinin temas süresi oldukça uzun olduğundan
adsorban miktarının etkisinin belirlenmesi için, denemeler 360 dakikalık bir sürede
incelenmiştir (Şekil 5.3). Çünkü adsorpsiyon işlemi başlangıç aşamasında hızlı olarak
gerçekleşmekte 360 dakika sonunda adsorpsiyon işleminin büyük bir kısmı
tamamlanmaktadır. Adsorban ve adsorbat arasındaki temas süresi uzadıkça Kongo
kırmızısı boyar maddesinin tutunabileceği aktif merkezlerin sayısında önemli ölçüde
azalma olmaktadır.
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Şekil 5.3 Adsorban miktarının adsorpsiyon işlemine etkisi
Şekil 5.3’ten de görüldüğü gibi en yüksek adsorpsiyon kapasitesi 5 g L -1 miktarı için elde
edilmiştir. Adsorban miktarı artırıldığında adsorpsiyon miktarında belirgin bir artış
gözlenmektedir. Ancak 5 g L-1 miktarı yerine ekonomik olarak daha az adsorban
kullanmak adına 4 g L-1 adsorban miktarı optimum değer olarak seçilmiştir.
5.5

Başlangıç Adsorbat Miktarının Etkisi

Kongo kırmızısı boyar maddesinin başlangıç konsantrasyonunun adsorpsiyon işlemi
üzerine etkisini belirlemek için 10 - 60 mg L-1 aralığındaki 6 farklı başlangıç
konsantrasyonu ile denemeler yapılmıştır. Tüm denemeler 30 oC, 150 rpm çalkalama
hızı, optimum adsorban miktarı (4 g L-1) ve doğal pH (5,85) değerinde
gerçekleştirilmiştir.
Şekil 5.4’te zamana karşı XAD-7 reçinesinin gramı başına adsorbanlanmış olan Kongo
kırmızısı konsantrasyon değerleri grafiğe geçirilmiştir. Grafikten de görüldüğü gibi
incelenen en düşük başlangıç konsantrasyon değeri olan 10 mg L-1 değerinde
adsorpsiyon işlemi ilk 150 dakikada dengeye ulaşmıştır. Başlangıç Kongo kırmızısı
konsantrasyou 60 mg L-1 değerine çıkarıldığında 600 dakikalık temas süresi sonunda
sistem dengeye tam olarak ulaşmamıştır. Aynı durum 20 mg L-1’lik başlangıç
konsantrasyonu değerinden sonra tüm konsantrasyon değerlerinde de gözlenmiştir.
Ancak, 600 dakikalık süreden sonra adsorplanan KK miktarı çok düşük olmaktadır.
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Şekil 5.4 Kongo kırmzısı boyar maddesinin başlangıç konsantrasyonunun etkisi
Kongo kırmızısının 10 - 60 mg L-1 aralığındaki farklı başlangıç konsantrasyonlarında
yapılan çalışma sonucunda 10 - 30 mg L-1 konsantrasyonlardaki KK’ının adsorpsiyonun
tamamlandığı, daha yüksek konsantrasyon değerlerinde ise bu süre sonunda çözelti
ortamında bir miktar adsorbat kaldığı spektrofotometrik olarak ölçülmüştür. Bunun
yanında Şekil 5.5’te de görüldüğü gibi altı farklı KK başlangıç konsantrasyonu için 600
dakikalık temas süresi sonundaki değişimler görsel olarak da izlenebilmektedir.
Adsorpsiyon işlemi sonunda, süzme işlemi ile reçineden ayrılan XAD-7 adsorbanını
üzerinde KK’ının birikimi Şekil 5.6’da belirgin olarak görülmektedir. 10 mg L-1 lik
başlangıç konsantrasyonuna sahip çözeltinin tamamı reçine üzerinde adsorplanırken,
60 mg L-1’lik çözeltisinin bu süre sonunda tamamı adsorplanamamaktadır.
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Şekil 5.5 Farklı konsantrasyonlardaki Kongo kırmızısının XAD-7 üzerinde
adsorpsiyonuna ait başlangıç ve adsorpsiyon sonrası çözelti görünümü

Şekil 5.6 Farklı konsantrasyonlarda Kongo kırmızısı adsorplanmış XAD-7 reçineleri
5.6

Adsorpsiyon İzotermleri

Adsorpsiyon izotermleri katı adsorban madde ve denge anında çözeltide kalan
adsorbat

miktarı

yardımıyla

adsorbe

olmuş

miktarlar

arasındaki

ilişkilerin

belirlenmesini sağlar [92]. Adsorpsiyon izoterm modeli için önerilmiş pek çok eşitlik
mevcuttur. Çözeltide gerçekleşen adsorpsiyon işlemlerinde en çok kullanılan iki
izoterm eşitliği Langmuir ve Freundlich izoterm modelleridir. İzoterm modelleri ile
ayrıntılı bilgi Bölüm 2.7’de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Adsorpsiyon izoterm modellerine deneysel verileri uygulayabilmek için tüm deneyler
30 °C sıcaklık, 150 rpm karıştırma hızı, 50 mL adsorpsiyon çözeltisi için 0,2 g XAD-7
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reçinesi alınarak doğal pH değerinde yapılmıştır. Başlangıç Kongo kırmzısı çözelti
konsantrasyonu sırasıyla 25, 50, 75, 100, 150, 200 mg L-1 olacak şekilde hazırlanmıştır.
Başlangıç Kongo kırmızısı konsantrasyonu 200 mg L-1 gibi oldukça büyük bir değere
getirildiği için adsorpsiyon sisteminin dengeye ulaşması için 1800 dakika (30 saat)
boyunca işleme devam edilmiştir.
5.6.1 Freundlich İzotermi
Freundlich izotermi ideal olmayan ve reversibl adsorpsiyonu tanımlayan en eski
izoterm modelidir [24]. Bu izoterm heterojen sistemleri tanımlamak için geliştirilmiş
ampirik bir eşitliktir. Ampirik model çok tabakalı adsorpsiyona, adsorpsiyon ısısının
uniform olmayan dağılımına ve heterojen yüzeylerin afinitelerini belirlemede
kullanılabilir. İzoterm modeli, adsorbe olmuş miktar tüm merkezler üzerindeki (her bir
bağ enerjisine sahip olan) adsorpsiyonun toplamıdır. Adsorpsiyon enerjisi adsorpsiyon
işlemi tamamlandığında üstel olarak azalacağından, bağlanma merkezleri ilk olarak
daha hızlıca işgal edilir [24].
Freundlich izotermine ait doğrusal hale getirilmiş 5.1 eşitliğinde verilmiştir.
(5.1)
Eşitlikte;
qe, denge anında adsorban üzerine tutunmuş adsorbat miktarı (mg g1),
Ce denge anında adsorpsiyon çözeltisindeki Kongo kırmızısı konsantrasyonu (mg L-1),
1/n heterojenlik faktörü,
KF (mg g-1)(L mg-1)1/n ise adsorpsiyon kapasitesini gösteren sabittir [24]
Freundlich izoterm sabitlerini belirlemek için ln Ce değerleri ln qe değerlerine karşı
grafiğe geçirilir. n>1 olduğunda adsorpsiyon işleminin tercihli olarak gerçekleştiği
söylenebilir. Freundlich izoterm verilerine göre çizilen grafik Şekil 5.7’de gösterilmiştir.
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Şekil 5.7 30 oC, 4 g L-1 adsorban miktarı için Freundlich izotermi
Şekil 5.7’de görüldüğü gibi n değeri 3,0312 olarak bulunmuştur. Buda yapılan işlemin
tercihli olarak gerçekleştiğinin bir göstergesidir. Adsorpsiyon kapasitesi ile ilgili olan KF
sabitinin değeri ise 5,9495 olarak hesaplanmıştır. Çizilen grafiğin R2 değeri 0,9882
olarak bir değerine oldukça yakındır.
5.6.2 Langmuir İzotermi
Langmuir adsorpsiyon izotermi, aktif karbon üzerindeki gaz-katı-faz adsorpsiyonunu
tanımlamak için geliştirilmiştir. Langmuir izotermi tek tabakalı adsorpsiyonu (adsorbe
olmuş tabaka kalınlığındaki bir molekül) esas alır. Adsorpsiyon işlemi tanımlı lokalize
merkezlerde oluşabilir ve her bir merkez birbirinin aynı ve eşdeğeridir. Merkezler
arasında hiçbir etkileşim ve sterik engelleme olmadığı kabul edilir. Bu varsayımlar
sonucu türetilen izoterm homojen adsorpsiyonu esas alır. Langmuir teorisi uzaklık
artışına moleküllerarası çekim kuvvetlerinin hızlı azalması ile ilgilidir. Langmuir
izoterminin matematiksel bağıntısı (5.2) eşitliğinde gösterilmiştir.
(5.2)
Eşitlikte;
Ce : Denge anındaki KK’nın konsantrasyonunu ( mg L-1),
qe : Denge anındaki adsorpsiyon kapasitesini (mg g-1),
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qm : Tek tabakanın adsorpsiyonu tamamlandığındaki maksimum adsorpsiyon
kapasitesini,
KL : Bağlanma merkezlerinin ilgisini gösteren sabittir.
Langmuir izoterm sabitlerini bulmak için Ce değerleri Ce/qe değerlerine karşı grafiğe
geçirilerek Şekil 5.8 elde edilmiştir.

Şekil 5.8 30 oC, 4 g L-1 adsorban miktarı için Langmuir izotermi
Şekil 5.8’deki Langmuir izoterm grafiğinin eğiminden qm değeri, kesim noktasından da
KL değerleri sırasıyla 29,1545 (mg g-1) ve 0,0647 (L mg-1) olarak bulunmuştur.
Kaur vd [47], biyoatık malzemelerden elde ettikleri adsorbanlar ile Kongo kırmızısı
boyar maddesinin adsorpsiyon çalışmasında 308 K sıcaklık için qm ve KL değerlerini GNC
ve EC adsorbanları için sırasıyla 106,39 (mg g-1), 0,064 (L mg-1) ve 45,24 (mg g-1), 0,059
(L mg-1) olarak bulmuşlardır.
Langmuir izoterminin önemli özelliğini tanımlamak ve adsorpsiyon işleminin tercih
edilebilirliği hakkında yorum yapabilmek için ayrılma faktörü (RL) olarak adlandırılan
boyutsuz bir büyüklük tanımlanmıştır. RL, ayrılma faktörü (5.3) eşitliğinde verilmiştir.
(5.3)
Eşitlikte Co Kongo kırmzısının başlangıç konsantrasyonu (mg L-1) dur.
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Adsorpsiyon işleminin tercih edilir bir işlem olması için RL değerinin 0 - 1 aralığında
olması gerekir. RL>1 olduğunda adsorpsiyon tercih edilmeyen bir işlemdir. RL=1
olduğunda adsorpsiyon doğrusaldır, RL=0 olduğunda adsorpsiyon işlemi tersinmez
olarak gerçekleşmektedir.
Çizelge 5.2 Langmuir eşitliği bağlı ayrılma faktörü
Co (mg L-1)

RL

25
50
75
100
150
200

0,382
0,236
0,171
0,134
0,093
0,072

Çizelge 5.2’de verilmiş olan ayrılma faktörü değerleri 0,382-0,072 arasında
değişmektedir. Bulunan RL değerleri yapılan adsorpsiyon işleminin tercihli olduğunun
bir göstergesidir. Kongo kırmızısının başlangıç konsantrasyon değerleri artıkça RL
değerlerinde azalma görülmektedir. Bu azalmanın nedeni yüksek konsantrasyonlarda
adsorpsiyon işleminin tersinmez olmaya yaklaştığının göstergesidir.
5.6.3 Temkin İzotermi
Temkin izotermi asidik çözeltilerde platin elektrot üzerinde hidrojen adsorpsiyonun
tanımlayan ilk modeldir. Bu izoterm, bir adsorban üzerindeki sorpsiyon merkezlerinin
uygulanabilirliğinin derecesi olarak sorpsiyon enerjisinin doğrusal bir azalmasını esas
alır. Bu izoterm adsorbat-adsorban arasındaki doğrudan olmayan etkileşimlerin olduğu
durumda hesaplanabilir. Temkin izoterminde çok düşük ve çok yüksek konsantrasyon
değerleri ihmal edilerek, tabakada tüm moleküllerin adsorpsiyon ısısının kaplama ile
doğrusallıktan çok logaritmik olarak azaldığını kabul eder. Temkin izotermi gaz fazı
dengesi için daha uygundur, katı-sıvı adsorpsiyon izotermleri için uygun değildir
Temkin izotermini gösteren matematiksel eşitliğin doğrusal formu (5.4) eşitliğinde
verilmiştir.
(5.4)
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Burada;
qe: denge anında adsoban tarafından adsorbe edilen adsorbat miktarı ( mg g -1),
Ce: adsorbatın dengedeki konsantrasyon değeri (mg L-1),
KT ve B: Temkin izoterm sabitleridir.
Eşitlik (5.4)’te yeralan B değeri (5.5) eşitliği yardımıyla hesaplanabilir.
(5.5)
Temkin izoterm sabiti olan B’de yeralan terimler R ideal gaz sabiti (8,314 J mol -1K-1),
T sıcaklık (K) , bT ise izoterm sabitidir.

Şekil 5.9 30oC, 4 g L-1 adsorban miktarı için Temkin izotermi
Eşitlik 5.4 kullanılarak lnCe değerleri qe’ye karşı grafiğe geçirilerek elde edilen doğrunun
eğiminden B sabiti, ordinatı kestiği noktadan ise KT değeri hesaplanır. 30oC de, 50 mL
çözeltide 0,2 g adsorbat, 150 rpm çalkalama hızı, doğal pH (5,85) olacak şekilde
hazırlanmış adsorpsiyon işleminden elde edilen deneysel veriler sonucu oluşturulan
Şekil 5.9’a göre Temkin izoterm sabitleri olan KT ve B değerleri Çizelge 5.3’te
gösterilmiştir. B Temkin sabiti 4, 7133 KT sabiti ise 2,0908 (L mg-1) olarak bulunmuştur.
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5.6.4 Dubinin-Radushkevich (D-R) İzotermi
D-R izotermi genel olarak bir heterojen yüzey üzerindeki Gaussian enerji dağılımı ile
adsorpsiyon mekanizmasını ifade etmek için kullanılır. Bu model sıklıkla yüksek
çözünen aktivitesine uyar ve ortalama konsantrasyon aralığı için uygun veriler sağlar.
Yaklaşım genellikle metal iyonlarının fiziksel ve kimyasal adsorpsiyon ayırmak için
kullanılır. Bunun için ortalama serbest enerji hesaplanır. D-R izotermi homojen
yüzeyleri veya sabit adsorpsiyon potansiyelini kabul etmediğinden Langmuir
izotermine göre daha geneldir.
D-R izoterm denkleminin doğrusal biçimi (5.6) eşitliğinde verilmiştir. Bu eşitlikten elde
edilen B izoterm sabiti kullanılarak ortalama serbest enerji bulunabilir (5.7). (5.6)
eşitliğinde bulunan  değeri (5.8)’de verilen eşitlikten hesaplanabilir.
(5.6)
(5.7)

(5.8)
Üç eşitlikte yeralan R, T ve Ce sırasıyla gaz sabitini (8,314 J mol-1K-1), mutak sıcaklık (K)
ve adsorbatın denge konsantrasyonu (mg L-1) dur. B enerji ile ilgili bir sabit, qm
adsorban üzerine adsorbe olmuş adsorbatın maksimum miktarıdır.
Daha önce anlatılan üç izoterm modelinde de olduğu gibi 30 oC’de, 50 mL çözelti içinde
0,2 g adsorban olacak şekilde doğal pH değerinde hazırlanan çözeltilerin, adsorpsiyon
verilerine göre çizilen D-R izoterm grafiği Şekil 5.10’da gösterilmiştir. Eşitlikte 25 ve 50
mg L-1 KK konsantrasyon değerleri hesaba katılmamıştır.
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Şekil 5.10 30oC, 4 g L-1 adsorban miktarı için D-R izotermi
D-R izoterm modeli için çizilen grafiğin qm ve KDR değerleri bulunmuştur. KDR değeri
yardımıyla da ortalama serbest enerji hesaplanmıştır.
Frendlich, Langmuir, Temkin ve Dubinin Radushkevich izoterm modelleri için çizilen
doğrusal grafiklerden elde edilen izoterm sabitleri Çizelge 5.3’te özetlenmiştir. Çizelge
5.3’te gösterilmiş olan dört farklı izoterm modeli için hesaplanmış olan izoterm
parametreleri incelendiğinde en iyi korelasyon katsayısı R2=0,988 değeri ile Freundlich
izotermine aittir. Fakat Langmuir izotermi için elde edilen R2 değeri de 0.981 dir. İki
izoterm için bulunan R2 değerlerine göre yapılan adsorpsiyon işleminin Freundlich ya da
Langmuir izotermine uyduğu kesin olarak söylenemez ancak 1/n değerinin 0,33 olarak
bulunması adsorpsiyon işleminin tercihli olarak heterojen yüzeylerde gerçekleştiği
gösterir. Langmuir izoterminden elde edilen qm değeri de 29,15 mg g-1 olarak
bulunmuştur. 200 mg L-1’lik başlangıç konsantrasyonuna sahip KK’ının deneysel olarak
bulunan qm değeri ise 26,86 mg g-1 dir. Deneysel olarak bulunan değerler ile Langmuir
izoterminden elde edilen değer karşılaştırıldığında % 8,52’lik bir hata yüzdesi
mevcuttur. D-R izoterminden elde edilen qm değeri ise 25,22 mg g-1 dir. Bu değer için %
bağıl hata 6,11 kadardır.
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Çizelge 5.3 KK’ının XAD-7 üzerinde adsorpsiyonu için 4 farklı izoterm parametreleri
Eşitlik

Parametreler

308 K, 4 g L-1 adsorban, doğal
pH ve 150 rpm çalkalama
hızındaki deneysel bulgular

Freundlich

Langmuir

Temkin

Dubinin Radushlevich

5.7

KF(mg g-1)(L mg-1)1/n

5,95

1/n

0,33

n

3,03

R2

0,988

KL (L mg-1)

0,065

qm(mg g-1)

29,15

R2

0,981

KT (L mg-1)

2,091

B

4,71

R2

0,951

qm (mg g-1)

25,22

E(kJ mol-1)

0,129

R2

0,871

Adsorpsiyon Kinetiği

Adsorpsiyon kinetiği işlemin verimliliğini kontrol etmeye olanak sağladığından oldukça
önemlidir. Adsorpsiyon işlemi sırasında adsorbe olmuş kirleticilerin mekanizmalarını
açıklayabilmek için önerilmiş çok sayıda model mevcuttur [96]. Adsorpsiyon kinetik
verileri adsorban üzerinde adsorbe olmuş adsorbat miktarını gösteren q değerlerini
esas alarak adsorpsiyon hızını belirleyen eşitlikler olarak bilinirler [97]. Bu eşitliklerden
en eskisi Lagergren tarafından önerilmiş olan yalancı birinci mertebe modelidir. Bölüm
2.6’da adsorpsiyon kinetiğine ait genel bilgiler verilmiştir.
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5.7.1 Yalancı Birinci Mertebe Kinetik Model
Lagergren hız modeli olarak da bilinen bu modele ait genel diferansiyel eşitlik (5.9)’da
gösterilmiştir.
(5.9)
Eşitlikte qe ve qt (mg g-1) sırasıyla denge anında ve herhangi bir t(dk) zamanında
adsorbe olmuş miktarı gösterir, k1 ise yalancı birinci mertebe hız sabiti (dk-1) dir. Eşitlik
(5.9) integral alma işleminden sonra doğrusal hale getirilirse (5.10) eşitliğindeki
biçimine dönüşür.
(5.10)
t zamanına karşı

değerleri grafiğe geçirildiğinde bulunan doğru

denkleminden k1 hız sabiti ve denge anındaki ve qe değeri bulunur. Şekil (5.11) de altı
ayrı KK başlangıç konsantrasyonu için çizilen yalancı birinci mertebe hız grafiği
görülmektedir. Elde edilen grafiklerin eğim ve kesim noktalarından bulunan k 1 ve qe
değerleri Çizelge 5.4’te verilmiştir.

Şekil 5.11 Yalancı-birinci mertebe kinetik hız grafiği
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Çizelge 5.4 Yalancı birinci mertebe kinetik parametreler
qe den

R2

KK başlangıç

k1

qe

konsanrasyonu

(dakika)-1

(mg g-1)

25

0,0091

4,214

4,657

0,9844

50

0,0072

6,891

7,951

0,9188

75

0,0101

8,977

9,012

0,8321

100

0,0077

7,388

10,538

0,9441

150

0,0085

17,925

18,112

0,9691

200

0,0093

25,845

22,601

0,9834

(mg g-1)

(mg L-1)

Çizelge 5.4’ten de görüldüğü gibi yalancı 1. Mertebe hız modelinin R2 değerlerinin 1’e
çok yakın olmaması nedeniyle çok uygun olmadığı söylenebilir. Ayrıca, deneysel olarak
bulunan denge değerindeki adorban üzerinde adsorbe olmuş adsorbat miktarı (q e)
değerleri karşılaştırıldığında bazı başlangıç konsantrasyon değerleri için % bağıl hata
yüksek çıkmaktadır. Örneğin 100 mgL-1 başlangıç konsantrasyonuna sahip çözeltinin
adsorpsiyonunda bu bağıl hata değeri %29,9’a kadar çıkmaktadır.
5.7.2 Yalancı İkinci Mertebe Kinetik Model
Ho ve McKay tarafından önerilmiş bu modele ait genel ifade (5.11) eşitliği ile
gösterilmiştir.

-

)2

(5.11)

Sınır koşullarına göre eşitliğin integrali alındıktan sonra düzenlenirse (5.12) eşitliğindeki
şekle dönüşür.
(5.12)
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k2 ve qe değerleri, zamana karşı t/qt değerlerine göre çizilen grafiğin (Şekil 5.12) eğim
ve kesim noktasından elde edilebilir.
Şekil 5.12 incelendiğinde, altı farklı KK başlangıç konsantrasyonu için çizilen doğruların
her birinin, R2 değerleri hesaplanmadan bile, düzgün doğrular oldukları görülmektedir.
Çizelge (5.5)’te yalancı-ikinci mertebe hız eşitliği grafiğinden elde edilen k2 ve qe
değerleri verilmiştir. En iyi R2 değeri 0,9965 değeri ile 25 mg L-1 ’lik KK başlangıç
konsantrasyonuna, en kötü R2 değeri ise 0,9119 ile 200 mg L-1 ’lik KK başlangıç
konsantrasyon değerine aittir. R2 değeri 1’den uzaklaştıkça deneysel olarak bulunan qe
değerinden sapmada o kadar büyük olmaktadır. 200 mg L-1 lik çözelti için % bağıl hata
%43,95 değerine çıkmaktadır. 25, 50, 75 mg L-1 lik KK çözeltileri için hesaplanan qe
değerleri deneysel olarak bulunan qe değerleri ile uyum içindedir.

Şekil 5.12 Yalancı-ikinci mertebe kinetik hız grafiği
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Çizelge 5.5 Yalancı ikinci mertebe kinetik parametreler
KK başlangıç

k2

qe

qe den

konsanrasyonu

(g mg-1 dk-1)

(mg g-1)

(mg g-1)

R2

(mg L-1)
25

0,472

5,587

4,657

0,9965

50

0,126

7,571

7,951

0,9899

75

0,071

9,116

9,012

0,9841

100

0,0322

13,248

10,538

0,9895

150

0,009

24,752

18,112

0,9409

200

0,004

40,322

22,601

0,9119

R2 değerleri 150 ve 200 mg L-1 başlangıç konsantrasyonuna sahip çözeltiler dışında 1
değerine oldukça yakındır. İncelenen adsorpsiyon işleminin yalancı ikinci mertebe hız
denklemine uyduğu söylenebilir.
5.7.3 Parçacık İçi Difüzyon Modeli
Weber-Morris tarafından [40] önerilmiş olan parçaçık içi difüzyon modelinde, genel
olarak adsorbatın difüzyon işlemi üç faz içinde sınıflandırılır. Birinci faz hızlı dış difüzyon
veya sınır tabakası difüzyonudur. İkinci faz parçaçık içi difüzyona sahip kademeli olarak
yüzey adsorpsiyonudur. Son faz ise yavaş denge fazıdır.
Parçaçık içi difüzyon modeli (5.13) eşitliğinde verilmiştir.
(5.13)
Burada Kpid parçaçık içi difüzyon hız sabiti (mg g-1 dk-1/2) ve C ise sınır tabakası kalınlığını
gösterir. t1/2 (dk 0,5) değerleri q değerlerine karşı grafiğe geçirildiğinde elde edilen Şekil
(5.13)’te gösterilmiştir.
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Şekil 5.13 Parçaçık içi difüzyon hız grafiği
(Co:60 mg L-1, adsorbat: 4 g L-1, T:323 K)
Şekil 5.13’ten de görüldüğü gibi KK boyar maddesinin XAD-7 üzerindeki adsorpsiyonu
üç faz üzerinden ilerlemektedir. Birinci fazın Kpid değeri 1,22 iken ikinci fazda bu değer
0,35’e çok yavaş olması beklenen üçünü fazda ise 0,075 değerine düşmektedir.
Parçaçık içi tabaka kalınlığını gösteren C parametresi ise birinci fazda 0,07 iken ikinci
fazda 4,08 değerine son fazda ise 6,26 değerine ulaşmıştır. Tabaka kalınlığının son
fazda iyice artması beklenilen sonuçtur. Çünkü adsorpsiyon işlemi adsorbat-adsorban
arasındaki temas süresi arttıkça, adsorban üzerinde biriken KK miktarı da artacaktır.
Birinci faz için hesaplanan C değeri 0,0692 olduğundan çizilen doğrunun orjinden
geçtiği söylenebilir. Bu yüzden hızı kontrol eden adım parçacık içi difüzyonun
gerçekleştiği aşamadır. Sonuç olarak kinetik açıdan incelenen adsopsiyon işleminin
parçacık içi difüzyon ile gerçekleştiği görülmüştür.
5.8

Termodinamik Çalışmalar

Adsorpsiyon işleminin termodinamik açıdan nasıl gerçekleştiği Gibbs serbest enerjisi
(Go), entalpi (Ho) ve entropi (So) gibi parametreler ile değerlendirilir. Kongo
kırmızısı boyar maddesinin XAD-7 reçinesi üzerindeki adsorpsiyon işlemi üç farklı
sıcaklık değerinde (30, 35 ve 40oC), 20 mg L-1 KK başlangıç konsantrasyon değerinde ve
4 g L-1 XAD-7 adsorban miktarında incelenmiştir.
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Deney sonuçlarından bulunan denge anındaki Ce ve qe değerleri yardımıyla K değerleri
hesaplanmıştır. K değerleri;
(5.14)
(5.14) eşitliği yardımıyla hesaplanmıştır. Bulunan K değerleri Van’t Hoff denkleminde
kullanılır.
(5.15)
Eşitlik (5.15) doğrusal bir eşitliktir.

değerleri lnK değerlerine karşı grafiğe geçirilirse

doğrunun eğiminden adsorpsiyon entalpisi Ho, ekseni kestiği yerden de entropi değeri
So bulunur. Şekil (5.14)’de (5.15) eşitliği kullanılarak çizilen Van’t Hoff grafiği
gösterilmiştir.
Denge anındaki Ce ve qe değerleri kullanılarak hesaplanan K değeri yardımıyla
adsorpsiyon işleminin serbest enerji değeri Go bulunur.
= -RT lnK

(5.16)

(5.15) ve (5.16) eşitlikleri kullanılarak bulunan adsorpsiyon işlemine ait termodinamik
parametreler Çizelge 5.6’da verilmiştir.

Şekil 5.14 XAD-7 üzerinde KK’sının Van’t Hoff grafiği
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Çizelge 5.6’daki Gibbs serbet enerjisi Go’ın üç farklı sıcaklık içinde negatif değere sahip
olması adsorpsiyon işleminin kendiliğinden gerçekleştiğinin göstergesidir. Sıcaklık
değerleri artıkça serbest enerji değerleride artmaktadır, bu sonuç işlemin reaksiyon
ısısının pozitif olmasına karşılık gelmektedir. Sonuç olarak Şekil 5.14’te görülen grafik
pozitif eğimlidir. Adsorpsiyon işlemi için bulunan ΔHo değeri de -32,37 kJ mol-1 dir.
Entalpi değerinin ekzotermik olması adsorpsiyon işleminin kendiliğinden gerçekleşme
olasılığının yüksek olması anlamına gelmektedir. Kimyasal reaksiyonlarda olaylar
entropinin artışı yönünde gerçekleşir fakat adsorpsiyon işleminde entropi değerinin
negatif çıkması çözeltide daha serbest hareket eden adsorbat moleküllerinin katı
yüzeye tutunduğunda daha düzenli hale geçmesinden kaynaklanmaktadır.
Çizelge 5.6 KK’nın XAD-7 üzerindeki adsorpsiyonuna ait termodinamik parametreler
t(oC)

Go

Ho

(kJ mol-1)

(kJ mol-1)

30

-1,38

35

-0,72

40

-0,36

-32,37
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So
(J mol-1K-1)

-102,44

BÖLÜM 6
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, sulu çözeltiden Kongo kırmızısı boyar maddesinin adsorpsiyon işlemi
kullanılarak uzaklaştırılması için ticari olarak üretilen amberlit XAD-7 (Sigma Aldrich)
reçinesi adsorban olarak kullanılmıştır. KK boyar maddesinin sulu ortamdan
adsorpsiyon işlemi kullanılarak giderilmesi işlemlerinde; temas süresinin, başlangıç
boyar madde konsantrasyonunun, adsorban miktarının ve pH’nın etkileri incelenmiştir.
Ayrıca, deneysel veriler kullanılarak adsorpsiyon işleminin mekanizmasını aydınlatmak
için dört farklı izoterm modeli (Langmuir, Freundlich, Temkin ve Dubinin-Radushkevich)
denenmiştir. Adsorpsiyon işlemini kinetik açıdan incelemek için yalancı-birinci
mertebe, yalancı-ikinci mertebe ve parçacık içi difüzyon hız modellerine ait
parametreler bulunmuştur. Adsorpsiyon işlemini termodinamik açıdan incelemek için
üç farklı sıcaklıkta (30 oC, 35 oC ve 40 oC) denemeler yapılmıştır. Tüm denemeler; 30 oC
sabit sıcaklık, sabit doğal pH (5,85), 150 rpm sabit karıştırma hızı, optimum adsorban
miktarı olan 4 g L-1 koşullarında ve yatay çalkalamalı kesikli bir sistemde
gerçekleştirilmiştir.
Akrilik ester esaslı bir polimer olan ticari Amberlit XAD-7 reçinesi yüzeylerine adsorbe
olan KK boyar maddesinin adsorpsiyon işlemleri sonucunda;
I) Temas süresinin KK’ının başlangıç konsantrasyonuna ve XAD-7 adsorban miktarına
bağlı olarak değiştiği görülmüştür.
II) İşlemler sırasında optimum adsorban miktarı 4 g L-1 olarak belirlenmiştir.
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III) Optimum adsorban miktarında ve 30

o

C’de yapılan denemelerde başlangıç

konsantrasyonu 10 ve 20 mg L-1 olarak alındığında 10 mg L-1’lik çözeltinin 240 dakika
sonunda % 96,8 20 mg L-1’lik çözeltinin ise % 84,9 oranında adsorbe olduğu
bulunmuştur. 600 dakika sonunda 10 mg L-1’lik çözeltinin tamamı uzaklaştırılırken, 20
mg L-1’lik çözeltinin % 97,7’si uzaklaştırılmıştır. Adsorpsiyon işlemi başlangıçta hızlı
olarak gerçekleşirken, ilerleyen zamanlarda adsorban üzerindeki aktif merkezlerin
sayısı giderek azaldığında adsorpsiyon hızındaki artışta giderek azalmaktadır.
IV) 200 mg L-1 gibi daha yüksek başlangıç KK konsantrasyonları ile yapılan denemlerde
adsorpsiyonun dengeye ulaştığı süreyi belirlemek için adsorpisyon işlemine 30 saat
boyunca devam edilmiştir. Bu süre sonunda adsorban üzerinde adsorbe olmuş KK’ının
miktarı 29,9 mg g-1 değerine ulaşmıştır.
V) KK boyar maddesinin XAD-7 reçinesi üzerinde yapılan adsorpsiyon çalışmasında
adsorpsiyon sisteminin hangi izoterm modeli ile daha iyi gösterilebileceğini bulabilmek
için Freundlich, Langmuir, Temkin ve D-R izoterm modelleri denenmiştir. Yapılan
grafikleri ve hesaplanan adsorpsiyon izoterm sabitleri, sonuçlar ve tartışma kısmında
ayrıntılı olarak verilmiştir. R2 değerlerine göre değerlendirildiğinde adsorpsiyon
izotermi Langmuir izoterm modeline daha uygun olmaktadır. Boyutsuz büyüklük olan
RL değerleri de 0,382-0,072 arasında bulunmuştur. Bu sonuçta Langmuir izotermini
desteklemektedir. Ancak Freundlich izoterm sonuçlarından elde edilen qe değerleri ile
deneysel olarak bulunan qe değerleri karşılaştırıldığında incelenen adsorpsiyon
işleminin Freundlich izotermi ile de ifade edilebileceği söylenebilir. Sonuç olarak
adsorpsiyon işlemi hem Langmuir hem de Freundlich izotermine uygunluk
göstermektedir.

Bu da adsorban yüzeyinin homojenliğinin çok iyi olmamasından

kaynaklanmaktadır.
VI) KK boyar maddesinin XAD-7 reçinesi üzerine yapılan adsorpsiyon işleminde
adsorpsiyon sisteminin hızını bulabilmek için yalancı birinci mertebe, yalancı ikinci
mertebe ve parikül içi difüzyon kinetik modelleri kullanılmıştır. Üç kinetik modele ait
kinetik parametreler belirlenmiş ve kinetik olarak yalancı-ikinci mertebe hız eşitliğinin
R2 değerlerine göre daha uygun olduğu görülmüştür.
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Parçacık içi difüzyonu da üç faz şeklinde bir grafik vermiştir. Birinci faz hızlı gerçekleşen
yüzey işlemlerine aittir. Üçüncü fazda tabaka kalınlığını gösteren C parametresinin
artması adsorpsiyon işleminin kinetik açıdan difüzyon kontrollü olarak gerçekleştiğini
göstermiştir. Parçacık içi difüzyon için çizilen üç aşamalı grafikten 1. fazın orijinden
geçmesi hız belirleyici adımın parçacık içi difüzyon olduğunun göstergesidir.
VII) Adsorpsiyon işlemi üzerine sıcaklığın etkisi 30 oC, 35 oC ve 40oC’de yapılan
deneylerle belirlenmiştir. Adsorpsiyon işleminin sıcaklık artışı ile artığı görülmüştür.
VIII) Van’t Hoff eşitliği kullanılarak bulunan termodinamik verilerden, Go değerinin 30
o

C için -1,38 kJ mol-1 olarak bulunması işlemin kendiliğinden gerçekleştiği

göstermektedir. Ho değerinin -32,37 kJ mol-1 olarak bulunması adsorpsiyon işleminin
ekzotermik olarak gerçekleştiğinin göstergesidir.
Öneriler:
Çalısmada kullanılan XAD-7 reçinesi polar karakterlidir, anyonik bir boyar madde olan
KK’nın sulu ortamdan giderilmesinde düşük konsantrasyon değerlerinde 10-50 mg L-1
oldukça iyidir ama daha yüksek konsantrasyonlarda >50 mg L-1 olduğunda temas
süresinin değeri uzamaktadır. XAD-7 reçinesinin daha etkin kullanımı için yüzeyinin
–NH2 veya -OH gibi gruplar ile modifiye edilerek adsorpsiyon verimi artırılabilir.
Adsorpsiyon işleminde reçinenin verimliğini kontrol edebilmek için adsorpsiyon
işleminden sonra reçine uygun desorpsiyon çözeltisi ile desorbe edilerek tekrar
adsorpsiyon işlemlerinde kullanılabilir. Ayrıca, endüstriyel uygulamalar için kesikli
sistemde gerçekleştirilen adsorpsiyon işlemi sürekli sistemde de yapılabilir.
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