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ATIK BANYO ÇÖZELTİLERİNDEN İYON DEĞİŞİMİ İLE ALTIN 

KAZANIMI 

ÖZET 

Altın, atom ağırlığı 197, kimyasal sembolü Au olan, yumuşak, biçimlendirilebilir, 

parlak sarı renkte ve çok değerli bir metaldir. Altın, güzel görünümlü rengi sebebiyle 

sıklıkla dekoratif amaçlar doğrultusunda bir kaplama metali olarak kullanılmıştır. 

Bunun yanında altın geçmişten beri kıymetli bir metal olarak benimsenmiş ve 

mücehverat, takı yapımı için kullanılagelmiştir 

Altın, günümüzde, geçmişteki kullanım amacından ziyade, sınai amaçlar 

doğrultusunda kullanılır duruma gelmiştir. Bilhassa uzay teknolojisinde, elektronik 

sanayinde altın, kararma ve donuklaşma direnci, kolayca lehimlenebilmesi, yüksek 

elektriksel iletkenliği ve kızılötesi (sıcaklık) yansıtıcı özellikleri ile giderek kendisine 

daha fazla kullanım alanı bulmaktadır. 

Altın geri kazanımı işleminde pek çok yöntem bulunmaktadır, bunlardan bazıları 

yıkama, iyon değişimi ve adsorplamadır. Altın adsorplama işleminde aktifleştirilmiş 

karbon, ticari sorbentler, mantarsı biyokütleler gibi pek çok malzeme 

kullanılabilmektedir.  

Literatür çalışmaları ve altın kazanımı konusunda faaliyet gösteren şirketlerin 

uygulamalarına bakıldığında, altın kazanımı konusunda yıllardır kullanılagelmekte 

olan ve verimini kanıtlamış ticari iyon değişim sorbentlerinin kullanımı, oldukça sık 

görülen ve mantıklı bir yöntemdir. Bu ticari amaçlı hazırlanmış sorbentler, oldukça 

yüksek kazanım yüzdelerine sahip, kolay ulaşılabilir ve yeniden kullanılabilirdirler. 

Bu ticari amaçlı sorbentler, değerli metal kazanımında kullanım ile birlikte aynı 

zamanda yer altı sularından fenol, Bisphenol-A gibi zararlı maddelerin 

uzaklaştırılması uygulamalarında da sıklıkla karşımıza çıkmaktadırlar. Bu çalışmada, 

çapraz bağlı polistiren matriksli, zayıf bazik bir iyon değişim sorbenti olan, Lewatit 

MP 62 WS isimli Lanxess Kimya sorbenti ile yapılan altın adsorplama işlemleri 

sonucunda, yüksek verimli bir geri kazanıma ulaşmak amacıyla optimum koşullar 

belirlenmiştir. Bu ideal koşullar, sorbent miktarı, çözelti miktarı, süre, sıcaklık ve 

stok çözelti konsantrasyonu gibi fiziksel etkiler şeklinde açıklanmıştır. Adsorpsiyon 

işlemlerinin tamamlanması sonrasında, atomik adsorpsiyon spektrometresi 

aracılığıyla çözeltilerin içerisinde ne kadarlık bir altın konsantrasyonu kaldığı 

belirlenmiştir. Daha sonra, bu adsorpsiyon işlemleri sonucu elde edilen veriler, 

adsorpsiyon karakteristiklerini tanımlamakta sıklıkla kullanılan Freundlich ve 

Langmuir izoterm modellerine uyarlanmış ve bu modellerden hangisiyle daha yüksek 

oranda bir uyumun görüldüğü gözlemlenmiştir. Lewatit MP 62 WS ile siyanürlü atık 

banyo çözeltisinden altın kazanımında, adsorpsiyonun karakteristik olarak Langmuir 

izoterm modeliyle daha yüksek bir uyum gösterdiği görülmüştür, bu da 

adsorpsiyonun, adsorbent yüzeyinde, sabit bir sayıda, hepsi aynı enerjiye sahip 

ulaşılabilir alanlarda gerçekleştiğini, tersinir olduğunu ve tek katmanlı olduğunu 

ifade etmektedir. Adsorpsiyon işlemlerinden sonra desorpsiyonun kral suyunda 
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gerçekleşip gerçekleşmediğinin teyidi için 84 saat sure, 0,5 gr sorbent, 45 °C sıcaklık 

ve 411,6 ppm altın konsantrasyonuna sahip çözelti ile gerçekleştirilen adsorpsiyon 

deneyleri sonucu elde edilen sorbent, 500 ml kral suyunda 2 saat süre ile muamele 

edilmiş ve kral suyuna geçen altın konsantrasyonu AAS analizi ile incelenmiştir. 
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RECOVERY OF GOLD FROM RESIDUAL BATCH SOLUTION BY ION 

EXCHANGE RESIN 

SUMMARY 

Gold, whose atomic weight is 197 and chemical symbol is Au, is a soft, shiny, 

formable and very precious metal. From past to present, it’s been widely used with 

decorative purposes as a coating metal due to it’s beautiful colour. Besides that, gold 

has always been adopted as a precious metal and hence it’s been used in jewellery. 

Nowadays, gold is more frequently being used with industrial purposes rather than 

it’s former decorative or jewellery purposes. With it’s superior features such as 

tarnish resistance, easy solderability, high electrical conductivity and infrared 

reflectivity, day by day, it’s taking place in industrial applications increasingly.  

There are several methods of gold recovery, some of those are leaching, ion-

exchange and adsorption. Several materials can be used for adsorption of gold such 

as activated carbon, commercial sorbents and fungal biomasses. 

When the literature researches and applications of the companies which are operating 

in gold recovery are considered, using of commercial ion-exchange sorbents which 

are widely being used for years and proved their efficiency in such applications is a 

logical method. These sorbents which prepared with commercial purposes have quite 

high recovery percentages, also they are easy accesible, cheap and reusable. Apart 

from recovery applications of precious metals, these commercial sorbents can be 

frequently seen also in applications such as removal of phenol, Bisphenol-A from 

ground waters. 

In these study, gold was recovered by a commercial sorbent, Lewatit MP 62 WS in 

order to reach high efficient recovery. Best recovery conditions were explained in 

adsorption time, amounts of sorbent, temperature and concentration of solution. The 

remaining gold concentrations were measured by atomic adsorption spectrometer 

(AAS). After determining the optimum parameters, adsorption data applied on 

Freundlich and Langmuir adsorption models which are widely used for determine the 

characteristics of adsorption.  

In experiments, the cyanide solution which has 411,6 ppm gold concentration and 3 

other diluted cyanide solutions which are diluted by 75/100 (310 ppm), 50/100 (207 

ppm) and 25/100 (103,5 ppm) were used. In the first series of experiments, in order 

to observe the influence of time on gold adsorption, the concentration of gold after 

0,5-1-1,5-2-3-4-5-24-36-46-60-72 and 84 hours of adsorptions investigated by AAS 

analysis, 50 ml flasks, 0,5 g sorbent and 25 ml solutions were used, temperature was 

constant and 25 Celcius. In the second step, experiments were carried out in order to 

determine the affect of sorbent amount on the adsorption of gold. 50 ml flasks, 25 ml 

solutions and 25 Celcius constant temperature were used, for each weight of 0,1-0,2-

0,25-0,3-0,4-0,5 grams, the mixtures of sorbent and solution were waited by 2-6-12-

24 hours and after this hours, the concentrations of residual gold after adsorptions 
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were investigated by AAS analysis. In the third series of experiments, different 

temperatures were used in order to determine the affect of temperature on gold 

adsorption. 5 different temperatures were used, these are 25-30-35-40-45 Celcius. In 

these step of experiments, 25 ml solutions, 0,25 g sorbent and 50 ml volumetric flask 

were used, 100 rpm stirring tempo were determined as constant and in this step 

temperature controlled magnetic stirrer was used, after the experiments, 

concentrations of the residual golds in solutions were determined by AAS analysis. 

Lastly, in the fourth series of experiments, influence of the different initial gold 

concentrations on the adsorption of gold were investigated. 50 ml flasks, 25 ml 

solutions and 25 Celcius constant temperature were used. The solutions which has 

103,5-207-310,5 and 411,6 ppm gold concentrations were mixed with 0,25 g and 

0,50 g amount of sorbents, after the experiments, concentrations of residual gold in 

solutions were determined by AAS analysis. After all this experiment results were 

graphed, for all investigated parameters, optimum results were determined for the 

adsorption of gold from cyanide solution. 

In results, the best recovery conditions of gold from cyanide solution by Lewatit MP 

62 WS was determined as 0,5 g for amount of sorbent, 84 hours for adsorption time, 

45 Celcius for temperature and 103,5 ppm for initial gold concentration. When the 

adsorption times were investigated, it can be stated that by the end of 84 hours, the 

gold concentration in solution is almost zeroied and the gold is almost totally 

adsorbed. When the temperature was investigated, 45 Celcius was the best option 

which ensures the best recovery conditions and  there was a strict change with 

changing temperature for Lewatit MP 62 WS that indicates adsorption with Lewatit 

is temperature dependent. When the amount of sorbent investigated, 0,5 g amount of 

sorbent found as the best option. When the concentration investigated, it’s found that 

with the solution whose initial gold concentration was 103,5 ppm, best results have 

obtained, in adsorption phenomenon, efficiency mostly starts to decrease after a 

certain level of concentration due to decreasing number of the available sites for 

adsorption, the reason for such result is considered to be due to that fact. 

In adsorption models, the results obtained during the adsorption are applied on 

Freundlich and Langmuir adsorption models. It’s seen that adsorption of gold from 

cyanide solution by Lewatit MP 62 WS fitted to Langmuir adsorption model which 

indicates that adsorption occured in limited region of surface and it is one layer 

adsorption.  After determination of these steps, in order to prove that it’s possible to 

take gold in aqua regia for the further desorption steps, the adsorbent which collected 

the maximum amount of gold under parameters of 84 hours, 0,5 g sorbent, 45 °C 

temperature and 411,6 ppm gold concentration was treated with aqua regia and after 

the concentrations were determined by AAS. Only in concentration parameter, 411,6 

ppm gold concentration value were chosen instead of the optimum value due to the 

less amount of stock solution left. 500 ml aqua regia were prepared in order to carry 

out the desorpiton step. The sorbent which collected the maximum amount of gold 

under the parameters of 84 hours, 0,5 g sorbent, 45 °C and 411,6 ppm gold 

concentration was treated with 500 ml aqua regia for 2 hours. After this desorption 

step, aqua regia were diluted with water in order to observe the gold concentration in 

it in AAS analysis. Stock solution was containing 0,15 ppm Ag, 411,6 ppm Au and 

196,64 ppm Cu before adsorption, and after adsorption with below mentioned 

parameters, it’s seen that Ag concentration was decreased to 0,14 ppm, Au 

concentration was decreased to 2,681 ppm and Cu concentration was decreased to 

54,54 ppm. When the concentrations in aqua regia were investigated, it’s seen that 
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the concentration of Ag in aqua regia is 0,74 ppm, the concentration of Au in aqua 

regia is 177,7 ppm and the concentration of Cu in aqua regia is 186,84 ppm. It’s 

determined that %43,34 of the gold can be taken into aqua regia. Under the 

parameters of 84 hours, 0,5 g sorbent amount, 411,6 ppm gold concentration and 45 

°C temperature, 0,052 g gold can be taken from 25 ml solution and 0,022 g of these 

gold can be taken into aqua regia.  
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Altın, özellikle mücevherat alanındaki yeri ve son on yılda yüksek teknolojilerdeki 

kullanımıyla oldukça önemli bir metaldir. Altın, elektronik parçaların kaplanmasında 

oldukça yüksek oranda kullanılmaktadır. Bu alanların en belirgin bir örneği radar 

aksamı gibi elektronik aksamların kaplanmasıdır, radarlarda kullanılan yüksek 

frekanslı dalgalar, bir iletkenin yüzeyine yakın hareket ettiğinden dolayı, bu gibi 

durumlarda gümüşün veya bakırın üzerine altın kaplanmaktadır. Gümüş ve bakır her 

ne kadar iyi iletkenler olsa da, atmosferik koşulların etkisine maruz kaldıklarında 

kararırlar, bu kararmış tabaka, altında bulunan metale göre çok daha büyük bir 

dirence sahiptir ve bu durumda yüzey üzerinde akış durumunda bulunan yüksek 

frekanslı dalgalar, yüksek bir dirençle karşılaşırlar. Gümüş veya bakır üzerine 

kaplanan ince bir altın tabakası, yüzeyin kararmamasını ve gerekli yüksek iletkenliği 

sağlar. Bunun yanında altın, mükemmel ölçüde lehimlenebilme niteliğine sahiptir ve 

böylece, oldukça etkin elektriksel irtibatların yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. 

Uzay sanayi alanında altın kaplama, sıcaklık kontrolü amaçları doğrultusunda 

sıklıkla kullanılmaktadır. Altının kızılötesi ışınları yansıtma ve adsorbe etme özelliği 

de diğer metallere kıyasla oldukça yüksektir. Altın cevherinde, ton başına, tenörüne 

bağlı olarak ortalama yalnızca 5-30 gram arasında altın bulunmaktadır, cep 

telefonlarının bir tonluk hurdası, yaklaşık ortalama 200 gram altın içermektedir. 

Bunun sonucu olarak, şu açıkça görülebilmektedir ki, büyüyen ve gelişen elektronik 

endüstrisiyle birlikte, ulaşılabilirliği oldukça sınırlı olan bu değerli metale duyulan 

ihtiyaç, gün geçtikçe hızla artmaktadır. Bu göz önünde bulundurulduğunda, altının 

atık banyo çözeltilerinden kazanımının önemi açıkça anlaşılmaktadır. 

Altın kazanımı için geleneksel metodlar iyon değişimi, liç ve adsorpsiyondur. 

Adsorpsiyon, iyonların, atomların veya moleküllerin, katı sorbentler aracılığıyla 

alınımı olarak tariflenebilir. Sorbentler, çözeltiden alınmak istenen malzemeyi 

yüzeylerinde toplarlar. Altının adsorpsiyonu için pek çok farklı sorbent 

kullanılmaktadır, aktifleştirilmiş karbon, persimmon tanin gel, iyon değişimi 

reçineleri, fungal biomass, inorganik malzemeler bunlardan bazılarıdır.  
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Bu çalışmada altın, farklı koşullar altında, en yüksek geri kazanım verimini 

bulabilmek adına, çapraz bağlı polistiren matriksli, zayıf bazik bir iyon değişim 

reçinesi olan Lewatit MP 62 WS ile kazanılmıştır. En iyi kazanım koşulları, 

adsorpsiyon süresi, sorbent miktarı, sıcaklık ve konsantrasyon gibi fiziksel etkiler 

şeklinde açıklanmıştır. Adsorpsiyon işlemleri sonrası çözeltilerde kalan altın 

konsantrasyonları atomik absorpsiyon spektrometresi aracılığıyla ölçülmüştür. Aynı 

zamanda adsorpsiyon işlemleri sonucunda elde edilen veriler Freundlich ve 

Langmuir adsorpsiyon modellerine uyarlanmış ve bu modellerle gösterilen uyum 

irdelenmiştir. Adsorpsiyon Langmuir izoterm modeliyle daha yüksek bir uyum 

göstermiştir, bu da adsorpsiyonun tek katmanlı olduğunu, adsorbent yüzeyinde sabit 

bir sayıda, hepsi aynı enerjiye sahip olan ulaşılabilir alanlar üzerinde gerçekleştiğini 

göstermektedir. Sonuçlarda Lewatit MP 62 WS kullanılarak yüksek verimli altın 

kazanımı için, 0,5 gramlık sorbent miktarının, 84 saatlik sürenin, 45 derece sıcaklığın 

ve 103,5 ppm’lik başlangıç konsantrasyonunun, 200 rpm’lik karıştırma hızının en iyi 

sonuçları veren koşullar olduğu belirlenmiştir. Bu optimum koşullar uygulanarak 

gerçekleştirilen adsorpsiyon işlemi sonunda (yalnızca konsantrasyon, optimum 

değerden farklı olarak 411,6 ppm altın konsantrasyonu olarak tutulmuştur), 25 ml’lik 

çözeltide sorbent gramı başına maksimum altın tutma oranı 0,052 mg olarak 

hesaplanmıştır, ancak 500 ml kral suyu ile 2 saat sürede gerçekleşen desorpsiyon 

adımında, altının %43,45’lik kısmının sorbentten kral suyuna geçtiği tespit 

edilmiştir, bu durumda kral suyuna geçen altın miktarı 0,022 mg olmuştur. 
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2. TEORİK BİLGİLER 

2.1 İyon Değişim Reçinelerinin Temel Bilgisi 

İyon değişimi, kamu tarafından az bilinen, ancak oldukça yoğun kullanılan bir 

kimyasal teknolojidir. Örneğin, gerek kullanım için, gerekse içme maksadıyla 

kullanılan suyun temizlenmesinde, iyon değişimi teknolojisi, bilinerek veya 

bilinmeyerek uzun yıllardan beri insanoğlu tarafından kullanılmıştır. Suyun şematik 

molekül yapısı Şekil 2. 1’de gösterilmektedir. Basit gibi görünen bu yapının, daha 

kompleks olduğu, 18. Yüzyıldan başlayan araştırmalarla ortaya çıkarılmıştır. Doğal 

su +4 C°’de 6’lı solvatasyon halkaları şeklinde bulunmaktadır. Suyun 10
-7

’de biri, 

iyonlaşmış halde olduğundan, bu yapısıyla, doğadaki en kuvvetli çözücülerden 

biridir. Bu nedenle su, inorganik ve organik anlamda bir çok kimyasal ürünü 

bünyesinde çözer, ve bu iyonlar da suyu insanoğlu tarafından kullanılmaz hale 

getirmektedir. Orta çağdan beri su, kum ve odun kömürü yardımıyla temizlenmekte 

ve kullanıma sunulmaktadır. Kum, suda bulunan askılı maddeleri (gözle görülür) 

temizlerken, odun kömürü, suda zararlı olan bir çok organik veya anorganik 

çözünmüş maddeyi iyon değişimiyle tutarak suyu temizlemede yardımcı olmaktadır. 

İyon değişiminin ilk uygulamalartından biri olan su temizleme işlemlerinden örnek 

alınarak daha sonraki yıllarda, hemen her kimyasal, gıda veyahut da ilaç sanayine 

yönelik ürünlerin oluşturulmasında iyon değişimi, vazgeçilmez bir uygulama 

olmuştur [1,2]. 

İyon değişimi, organik veya anorganik iyonlara selektif kimyasallarla yapılmaktadır. 

Bu kimyasalların, çalışabilmesi için, maddenin Şekil 2. 2’de görüldüğü gibi iyonize 

edilmiş olması ve uygun molekül veyahut da iyon büyüklüklerine sahip bulunması 

gerekmektedir [3, 4]. 

 

Şekil 2.1 : Su molekül yapısı. 
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Şekil 2.2 : İyonize edilmiş madde. 

2.2 İyonlar 

Çözünebilir, iyonize edilmiş maddeler, suda iyonlar olarak bulunurlar, bunlar 

elektriksel yüklenmiş atomlar veya moleküllerdir. Pozitif yüklenmiş iyonlara 

katyonlar, negatif yüklen miş iyonlara ise anyonlar denir. Çünkü su elektriksel 

olarak nötrdür (aksi halde elinizi suya değdirdiğinizde bir elektrik şoku yaşardınız), 

pozitif yükler ve negatif yüklerin sayısı eşittir. 

İyonlar, bir yüke veya daha fazlasına sahip olabilirler, en yaygın aralık 1’den 3’edir. 

İyonlar tek bir atomdan yapılmış olabilir (monoatomik iyonlar) veya pek çok atom, 

moleküllerde olduğu gibi kalıcı biçimde birleşmiş olabilir. 

Örnekler: 

 Bir monovalent monoatomik katyon: Sodyum iyonu Na
+
 

 Bir divalent monoatomik katyon: Kalsiyum iyonu Ca
++

 

 Bir monovalent poliatomik katyon: Amonyum iyonu NH4
+
 

 Bir monovalent monoatomik anyon: Klorid iyonu Cl
-
 

 Bir monovalent poliatomik anyon: Nitrat iyonu NO3
-
 

 Bir divalent poliatomik anyon: Karbonat iyonu CO3
=
 

 Bir başka divalent poliatomik anyon: Kromat iyonu CrO4
=
 

 Trivalent monoatomik alüminyum katyonu Al
++

 yalnızca çok asidik çözeltide 

bulunur, normal suda bulunmaz 

 Benzer olarak, normal suda monoatomik di veya trivalent anyonlar bulunmaz 
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İyonlar suyun içerisinde hareket edebilmektedir, sabit değillerdir veya zıt yüklü 

iyonlara bağlı değillerdir. Yalnızca yükler toplamı tüm katyonlar ve anyonlar için 

aynıdır. Sudaki iyonların şematik bir gösterimi için Şekil 2.3’ü inceleyiniz [3, 5]. 

 

Şekil 2.3 : Suda birbirlerine bağlı olmayan iyonlar, yükler toplamı sabittir. 

Tuzlar, katyonlar ve anyonların sabit bir oranını içeren kristalize maddelerdir. 

Örneğin, masa tuzu aynı sayıda Sodyum katyonu (Na
+
) ve Klorid anyonu  (Cl

-
) 

içerir. Formülü NaCl olarak verilmiştir. Tuzu, suda çözdüğünüzde, katyonları ve 

anyonları ayrışır ve Şekil 2.3’te görüldüğü gibi serbestçe dolaşırlar. 

Çözülmüş iyonlar su tarafından çevrelenmiştir. Bunlara hidratlaştırılmış denir. 

Bunlar gevşek biçimde su moleküllerine bağlıdırlar, katyonlar su molekülünün O 

atomu tarafından, anyonlar ise H atomu tarafından çekilirler. 

 

Şekil 2.4 : Suda hidratlaştırılmış iyonlar, Ör: Na
+
 ve Cl

-
 (masa tuzu NaCl) 
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2.3 İyon Değişimi 

Sudaki safsızlıklar: Su, gördüğümüz üzere, küçük miktarlarda yabancı maddeler 

içerir, pek çok durumda, bu maddeler bir soruna sebep olmaz ve safsızlıklar olarak 

düşünülmelidirler, sudan giderilmelidirler. 

Çözünemeyen bileşenler (tuz vb.) filtrasyonla giderilebilir. Pek çok farklı filtrasyon 

tekniği mevcuttur, ultrafiltrasyona dek, ki bu mikron altı partikülleri giderebilir. 

Çözünebilen maddeler için diğer teknikler kullanılmalıdır. Çözünebilir iyonize 

maddeler, iyon değişimi yöntemiyle giderilebilirler [1, 6]. 

2.4 İyon Değişim Reçineleri 

Bunlar çok küçük plastik taneciklerdir, çapları 0,6 mm civarındadır. Bu tanecikler 

porözdür ve taneciklerin içerisinde gizli su mevcuttur, bu “nem” veya “ıslak bileşen” 

olarak ölçülür. Reçinenin yapısı, üzerine sabitlenmiş iyon kalıcı olarak bağlanmış bir 

polimerdir (tüm plastikler gibi). Bu iyonlar giderilemez veya yerleri değiştirilemez, 

yapının bir parçasıdırlar. Reçinenin elektriksel nötrlüğünü korumak için, her bir sabit 

iyon, bir karşı iyonla nötrleştirilmelidir. Bu karşı iyon hareketlidir ve reçine 

taneciğinin içine girip çıkabilir. Şekil 2.5, şematik olarak bir katyon değişim reçinesi 

taneciğini gösteriyor. Koyu çizgiler, reçine taneciğinin polimerik iskeletini temsil 

ediyor, bu poröz ve su içeriyor. Bu katyon değişim reçinesinin sabit iyonları olan 

sülfonatlar (SO3
-
) iskelete bağlı. Şekil 2.5’te hareketli iyonlar Sodum (Na

+
) 

katyonları. Amberjet 1000 gibi katyon değişim reçineleri genelde sodyum formunda 

teslim edilir [7, 8]. 

 

Şekil 2.5 : Şematik katyon ve anyon reçine tanecikleri. 
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Anyon reçine tanecikleri de oldukça benzer bir iskelete sahiptir. Buradaki 

fonksiyonel gruplar dördüncül amonyum katyonlarıdır, resimde N
+
R3 olarak 

gösterilmişlerdir. Daha isabetli formülleri CH2-N
+
(-CH3)3’tür. Taneciğe giren her bir 

iyon, tanecikten çıkan bir diğer iyonla yer değiştirmelidir, bu tekrar, elektriksel 

nötrlüğü korumak için gerçekleşir. İyon değişimi denen şey budur. Yalnızca aynı 

elektriksel işarete sahip iyonlar yer değiştirir. Katyonların yanı sıra anyonları da 

değiştiren bir reçine yapamazsınız, çünkü reçine tanecikleri içinde sabitlenmiş 

katyonlar, sabit anyonları nötrler ve dış dünya ile herhangi bir alışveriş mümkün 

olmaz [7]. 

2.5 Su Yumuşatma 

Suda çözünmeyen bileşenler arasında, sertlik bulunur. Sertlik, suda çözünmemiş 

kalsiyum ve magnezyumu tanımlamakta sıklıkla kullanılan bir sözcüktür, bu iyonlar 

kesin koşullar altında çökebilirler ve kaynatma tenceresinde görebileceğiniz tartarı 

oluşturabilirler, boruları engelleyerek su kaynatıcılarına hasar verebilirler. Suyun 

“yumuşatılması”, sertlik katyonlarının (Ca
++

 ve Mg
++

), çözünürlüğü daha yüksek 

olduğundan tartar oluşturmayacak başka katyonlarla, sodyum iyonu Na
+
 ile 

değiştirilmesidir. 

Suyu yumuşatmak için, taneciklerin içerisindeki hareketli iyonu sodyum (Na
+
) olan 

bir katyon değişim reçinesi alırsınız, ve sert suyu, sodyum formlu reçine ile 

doldurulmuş kolondan geçirirsiniz. Sertlik iyonları Ca
++

 ve Mg
++

 reçine tanecikleri 

içerisine hareket eder ve bu divalent katyonların her biri, reçineden çıkan iki sodyum 

iyonuyla yer değiştirir. Değişim reaksiyonu şu şekilde yazılabilir[9]: 

2RNa+Ca
++

 = R2Ca+2Na
+
 (2.1) 

Şekil 2.6, reaksiyonu ilüstre ediyor, reçine tanecikleri öncelikle sodyum (Na
+
) 

iyonlarıyla dolduruluyor. Şematik olarak gösterildiği gibi, reçine taneciğine giren her 

kalsiyum veya magnezyum atomu, reçineden ayrılan iki sodyum iyonuyla 

dengeleniyor. Sudaki anyonlar reçine taneciğine giremez çünkü taneciklerin içindeki 

sabit sülfonat (SO
3

-) anyonları tarafından geri püskürtüleceklerdir. 
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Şekil 2.6 : Tek bir reçine taneciğindeki yumuşatma (sodyum değişimi). 

Bu katyon değişimi yalnızca katyon değişim reçinesinin sertlik iyonlarına afinitesinin 

sodyuma olduğundan daha yüksek olduğu için verimli bir biçimde gerçekleşebilir. 

Yani daha basitçe, reçine kalsiyum ve magnezyumu, sodyuma tercih ediyor. 

Yumuşatma prosesinin sonucu, sertlik iyonlarının sudan giderilmesi değildir, sertlik 

iyonlarının sodyum iyonlarıyla yer değiştirilmesidir. Suyun tuzluluk miktarı 

değişmemiştir, yalnızca yumuşatma prosesinin sonunda tuzluluğun bileşenleri 

farklıdır. 

Açıkça, bu değişim sınırsız değildir. Reçine, beslenen sudan çok fazla sertliği 

giderirse, reçinenin üzerinde, daha fazlasını gidermek için yer kalmamış demektir, bu 

noktada reçine, yeni bir reçineyle değiştirilmeli veya rejenere edilmelidir [6, 9, 10]. 

2.6 Demineralizasyon 

Eğer suda çözünen tüm katyonları H
+
 iyonlarıyla veya tüm anyonları OH

-
 iyonlarıyla 

değiştirirseniz, bunlar yeniden birleşecek ve suyun yeni moleküllerini 

oluşturacaklardır. Bunu yapmak için, H formunda bir katyon değişim reçinesine ve 

OH formunda bir anyon değişim reçinesine ihtiyaç var. Tüm katyonlar ve anyonlar 

değiştirilecek ve bu durumda net sonuç tüm iyonik kontaminantların komple yok 

oluşu olacak. Katyon değişim reaksiyonları şu şekilde olur: 
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2R
’
H+Ca

++
 = R2Ca+2H

+
 (2.2) 

R
’
H+Na

+
 = R

’
Na+H

+
 (2.3) 

Bu eşitliklerde R
’
, katyon değişim reçinesini temsil ediyor. Bu, Şekil 2.7’de 

gösterilmiş. Reçine, başlangıçta hidrojen (H
+
) formunda. Şekil 2.7’de sudaki 

anyonlar gösterilmemiş, fakat sülfonik fonksiyonel gruplar SO
-
3 gösterilmiş. İçeri 

giren bir Ca
++

 iyonunun, iki H
+
 iyonunun dışarı çıkmasına sebep olduğunu 

görebiliriz, aynı zamanda bir Na
+
 katyonu, bir H

+
 iyonuyla değiştirilmektedir [6]. 

 

Şekil 2.7 : Dekatyonizasyon (Tüm katyonlar H
+
 ile değiştiriliyor). 

Benzer biçimde, başlangıçta OH
-
 formunda olan bir anyon değişim reçinesi, tüm 

anyonları giderebilir. Anyon değişim reaksiyonları şu şekilde olacaktır: 

R
”
OH+Cl

-
 = R

”
Cl+OH

-
 (2.4) 

2R
”
OH+SO

=
4 = R

”
2SO4+2OH

-
 (2.5) 

Burada R
”
 anyon değişim reçinesini temsil ediyor. Tüm anyonlar hidroksit (OH

-
) 

iyonlarıyla değiştiriliyor. Bu anyon değişimi için bir resim yok, ancak Şekil 2.7’de 

gösterilen katyon değişimine çok benzer. 

Değişim prosesinin sonunda, reçine tanecikleri, sudan tüm katyon ve anyonları almış 

ve bünyelerindeki H
+
 ve OH

-
 iyonlarını serbest bırakmış oluyorlar. Reçine tanecikleri 

neredeyse tükenmek üzere (Şekil 2.8). 



10 

Bu H
+
 ve OH

-
 iyonları hemen birleşecek ve su oluşturacak: 

H
+
+OH

-
 = HOH = H2O (2.6) 

İyonik kontaminantlar şimdi iki reçinenin üzerinde yer alıyorlar (Na ve Ca katyon 

reçinenin üzerinde, Cl ve SO4 anyon reçinenin üzerinde) ve su tamamen 

demineralize ediliyor. Tuzluluğu neredeyse sıfıra indiriliyor, yalnızca birkaç iyon, 

reçine kolonlarından kaçabiliyor, bunlara iyon sızıntısı adı veriliyor [11]. 

 

Şekil 2.8 : Tükenmiş reçine tanecikleri, H
+
 ve OH

-
 iyonları suya salınmış 

Su demineralizasyonu böylece tek bir küçük resimde özetlenebilir: 

 

Şekil 2.9 : Demineralizasyon özeti. 

2.7 Rejenerasyon 

Reçineler tükendiğinde, onları taze durumlarına getirebilir ve baştan başlayabiliriz. 

İyon değişim reçinelerinin rejenerasyonu, yukarıda gösterilen değişim 

reaksiyonlarının tersidir. 
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Bir su yumuşatıcının reaksiyonu: 

Yumuşatıcı reçine bir tuz (ortak tuz:NaCl) çözeltisi tarafından sağlanan sodyum 

iyonlarıyla (Na
+
) rejenere edilir. Rejenerasyon reaksiyonu şu şekildedir: 

R2Ca+2NaCl = 2RNa+CaCl2 (2.7) 

Rejenerasyon, yalnızca rejenerantın konsantrasyonu yüksek olduğunda yapılabilir, 

normal suyun konsantrasyonundan 1000 kat kadar daha yüksek olmalıdır. Örneğin, 

tuz %10 konsantrasyonla bir tuzlu su olarak kullanılmaktadır. 

Bu evrede, neden bulaşık makinesine tuz konduğu daha rahat anlaşılabilir: tuz, su ile 

seyreltilmiştir ve genelde makinenin altında, görüş alanı dışında konumlandırılmış 

yumuşatıcı kartuşu rejenere eder [1, 12]. 

2.7.1  Bir demineralize edicinin rejenerasyonu 

Demineralizasyon durumunda, hidroklorik asit (HCl) veya sülfürik asit (H2SO4) gibi 

güçlü asitler tamamen ayrışır ve değiştirilmiş ve katyon değişim reçinesi tanecikleri 

üzerinde konumlanmış katyonlarla değiştirilmek üzere H
+
 iyonları sağlarlar: 

R
’
Na+HCl = R

’
H+NaCl (2.8) 

Benzer şekilde, güçlü alkaliler, ki pratikte içlerinden yalnızca kostik soda (NaOH) 

kullanılır, anyon değişim reçinesi tanecikleri üzerinde konumlanmış anyonlarla 

değiştirilmek üzere OH
-
 iyonları sağlarlar: 

R
”
Cl+NaOH = R

”
OH+NaCl (2.9) 

Rejenerasyon reaksiyonlarından görülebileceği üzere, rejenerasyon adımı, tuzlu atık 

üretir. Bu, iyon değişiminin başlıca dezavantajıdır [6]. 

2.8 Kolon Operasyonu 

Laboratuarların yanı sıra, endüstriyel tesislerde, iyon değişim reçineleri kolonlarda 

kullanılır. Islah edilecek su veya çözelti, reçinenin içerisinden akar. Şekil 2.10’da 

önce taze reçineyi, daha sonra da reçinenin, beslenen çözeltiden gelen iyonlarla nasıl 

dolduğunu görüyorsunuz. Reçineden gelen iyonlar–resimde gösterilmemiş- ıslah 
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edilecek çözelti içine salınıyor. Sonunda, beslenen sıvıdan gelen iyonlardan bazıları 

saf çözeltiye kaçıyor, operasyon duruyor [1]. 

 

Şekil 2.10 : Kolonlardaki iyonlar, saf çözelti ve sızıntı. 

Şekil 2.11 ise tipik bir laboratuar kolonunu, basit bir endüstriyel kolonu ve bir 

Amberjack tesisini gösteriyor. 

 

Şekil 2.11 : Laboratuar kolonu, endüstriyel kolon ve Amberjack tesisi. 

2.9 İyon Değişim Kapasitesi 

2.9.1  Toplam kapasite 

Bir iyon değişimi reçinesindeki “aktif grupların” veya “fonksiyonel grupların” sayısı, 

o reçinenin toplam kapasitesidir. Tek bir reçine taneciğinde milyonlarca özgün aktif 

grup olduğu gibi, kapasitede genelde “equivalents per minute” olarak açıklanır. Bir 

equivalent 6,02.10
23

 aktif gruptur. 
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 Tipik bir güçlü asit katyon değişim reçinesinin toplam kapasitesi 1,8-2,2 eq/l 

 Tipik bir zayıf asidik katyon değişim reçinesinin toplam kapasitesi 3,7-4,5 eq/l 

 Tipik bir zayıf veya güçlü bazik anyon değişim reçinesinin toplam kapasitesi 

1,1-1,4 eq/l [1] 

2.9.2  Operasyon kapasitesi 

Şekil 2.11’deki kolon operasyonunda, reçine çevrimin başlangıcında %100 rejenere 

edilmiştir ve çevrimin sonunda tamamen tüketilmemiştir. Operasyon kapasitesinin 

tanımı, iyon değişimi çevriminde rejenere edilmiş alanların başlangıç ve son 

durumları arasındaki farktır. Bu aynı zamanda equivalents per litre olarak da ölçülür. 

Operasyonda, reçinenin operasyon kapasitesi, toplam kapasitenin yarısı kadardır. 

Gerçek aralık ise, operasyon koşullarına bağlı olarak %60-%70 arasındadır. 

Reçine miktarının ağırlık olarak değil, hacim olarak açıklanmaının da bir sebebi 

vardır. Bir iyon değişimi reçinesi filtresi dizayn edilip yapıldığında, kolon ebatını 

belirlemek için önemli olan, filtre malzemesinin hacmidir, kütlesi değil. İyon değişim 

reçineleri, farklı yoğunluk değerlerine sahiptir, bu yüzden reçineler hacim ile satılır. 

Reçine özelliklerinin pek çoğu reçine hacmiyle ilintilidir [1]. 

2.10 İyon Değişiminin Limitleri 

İyon değişiminin verimli olması için, reçinedeki iyon ve çözeltiden alınmak istenen 

iyon veya iyonlar arasında bir afinite farkı olması gerekir. Reçinenin, çözeltideki 

iyona, reçine içerisindeki iyondan daha yüksek bir afinitesi olması gerekir. 

İyon değişimi teknolojisi, düşük konsantrasyonlardaki kontaminantların giderilmesi 

veya değişimi için muhteşem bir araçtır. Bu gibi durumlarda reçine kolonu tükenene 

kadar geçen zaman çok uzun olabilir, birkaç saatten birkaç aya kadar çıkabilir. Buna 

rağmen kontaminantların konsantrasyonu yüksek olduğunda, iyon değişim çevrimleri 

fazlasıyla kısa olur ve rejenerantların miktarı, ekomoik olmayacak seviyelere 

yükselir. Tuzlu su veya deniz suyu olması halinde, iyon değişimi uygun değildir ve 

osmos, distilasyon gibi diğer teknolojilere geçilmesi gerekir. Aynı zamanda iyonize 

edilmemiş herhangi bir kontaminant, iyon değişim yöntemiyle giderilemez. Bu 

amaçlar için diğer teknolojiler uygundur, aktifleştirilmiş karbon kullanımı, polimerik 

adsorbentler, moleküler elekler gibi [14, 15]. 
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2.11 Selektif İyon Değişimi 

Farklı iyonlara duyulan farklı afiniteler sayesinde, ortak iyon değişim reçineleri, 

iyonların sudan selektif olarak giderilmesi için kullanılabilir. En bariz örneklerden 

birisi su yumuşatmadır. Suyu, ters osmosla efektif olarak yumuşatamayız. Ters 

osmos selektif değildir ve Na
+
 iyonlarını da giderecektir, yalnızca Na

+
 formunda bir 

katyon değişim reçinesi suyu yumuşatabilir. Benzer biçimde, sudan nitrat ve sülfat 

gibi iyonları da klorid formunda bir anyon değişim reçinesi kullanarak giderebiliriz. 

Bu çalışır çünkü anyon değişim reçinesinin nitrat ve sülfat iyonlarına, klorid iyonuna 

olduğundan daha fazla afinitesi yada daha iyi selektivitesi vardır, afinite sırası: 

SO
=

4 > NO
-
3 > Cl

-
 > HCO

-
3 > OH

-
 > F

-
 

Bu yüzden herhangi bir teknolojiyle yalnızca kloridi, diğer anyonları da gidermeden 

gidermenin bir pratik yolu yoktur. 

Yumuşatıcılarda kullanılan katyon reçine için afinite:  

Pb
++

 > Ca
++

 > Mg
++

 > Na
+
 > H

+
 

Burada en başta verilen Pb gösteriyor ki, tüm çözünmüş kurşun, yumuşatıcı reçine ile 

verimli bir biçimde giderilecek, bunun yanı sıra diğer ağır metallerin pek çoğu da 

(tümü değil). 

İyon değişimi yöntemi, sudaki safsızlıkları gidermek, kaplama çözeltilerinden altının 

kazanımı, madenlerden uranyumun kazanımı, şeker şuruplarının renginin 

giderilmesi, çözeltilerdeki metallerin ayrıştırılması gibi pek çok farklı uygulamada 

sıklıkla kullanılan oldukça etkin bir yöntemdir [16, 17]. 

2.12 İyon Değişim Reçinesi Uygulamaları 

2.12.1  Su ıslahı 

 Yumuşatma 

 Dealkalizasyon 

 Demineralizasyon 

 Karışık yatak polisajı 

 İçme suyu 
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2.12.2  Şeker endüstrisi 

 Şeker ektraksiyonu için kullanılan suyun yumuşatılması 

 Şeker şerbetlerinin buharlaşma öncesi yumuşatılması 

 NRS yumuşatma prosesi 

 Gryllus yumuşatma prosesi 

 Şeker şerbetlerinin buharlaşma öncesi demineralizasyonu 

 Buharlaşma sonrası şeker şuruplarından renk giderilmesi 

 Quentin prosesi 

 Şeker kamışlarından şeker kazanımı 

 Sakaroz değişimi 

 Kromatografik ayrıştırma 

2.12.3  Yemek endüstrisindeki diğer uygulamalar 

 Mandıra ürünleri 

 İçecekler 

 Meyve suları 

 Polifenollerin kazanımı 

 Sitrik asit 

 Aminoasitler 

 Sorbitol demineralizasyonu 

 Jelatin demineralizasyonu 

2.12.4  Kimya endüstrisindeki uygulamalar 

 Metallerin giderilmesi ve kazanımı 

 Kostik soda ve klorin üretimi 

 Fenol 

 Hidrojen peroksit saflaştırması 
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 Çeşitli elementlerin selektif giderilmesi 

2.12.5  Kataliz 

 Alkilasyon 

 Kondensasyon 

 Esterifikasyon 

 Eterifikasyon 

 Dehidrasyon 

 Hidrojenasyon 

2.12.6  İlaç endüstrisi 

 Antibiyotiklerin ekstraksiyonu ve saflaştırılması 

 Yavaş salınım formülasyonları 

 Hap olarak kullanılan reçineler 

 Tat maskeleme 

 Üretim kromatografisi 

2.12.7  Muhtelif uygulamalar 

 Maden endüstrisi 

 Enzim bağlama 

 Hidrokültür 

2.12.8  Metallerin kazanımı veya giderilmesi 

Yüzey tesviyesi veya kaplama atölyelerinde, metaller kazanılabilir veya giderilebilir. 

 Siyanürlü kompleksler gibi endstriyel mücevherat alanlarından altının sorbent 

yoluyla kazanımı 

 Kaplama atölyelerinde çeşitli durulama sularından sorbent yoluyla kazanım 

 Krom kaplama atölyelerinde bakır ve demirin sorbent yoluyla giderilmesi 

 Kaplama atölyelerinde sorbent yoluyla kromik asşt kazanımı 
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 Çinko banyolarından demirin sorbent yoluyla giderilmesi 

 Pas temizleme banyolarının saflaştırılması 

 Fotoğrafik banyolardan gümüşün sorbent yoluyla tiyüsülfat kompleksi olarak 

kazanılması 

 Çeşitli endüstrilerde tiyol fonksiyonlu reçinelerle selektif Merkür giderilmesi, 

aynı tip reçinelerle kadmiyum da giderilebilir 

 Adipik asit üretimindeki bakır ve vanadyum katalizörlerin sorbent yoluyla 

kazanımı [1, 6] 

2.13 İyon Değişim Reçinesi Tipleri 

2.13.1  Güçlü asidik katyon değişim reçinesi (SAC) 

Çizelge 2.1 : Güçlü asidik katyon değişim reçinesi özellikleri. 

Fonksiyonel Grupları Sülfonik Asit       _SO3-H
+
 

Ne yaparlar Sodyum formunda, sudan ve diğer çözeltilerden 

setliği (temelde kalsiyum ve magnezyumu) giderirler 

Örnekleri Amberjet
TM

 1000 Na (Uniform) 

Dowex
TM

 Marathon C (Uniform) 

Lewatit
TM

 Monoplus S100 (Uniform) 

Amberlite
TM

 IR120Na (Konvansiyonel) 

Lewatit
TM

 S100 (Konvansiyonel) 

Tipik toplam kapasite 1,9-2,2 eq/L [Na
+
] 

2.13.2  Zayıf asidik katyon değişim reçineleri 

Çizelge 2.2 : Zayıf asidik katyon değişim reçinesi özellikleri. 

Fonksiyonel Grupları Karboksilik asit 

Ne yaparlar Hidrojen formunda, alkalilik içeren çözeltilerden 

tercihli olarak divalent iyonları giderirler (ör: 

kalsiyum ve magnezyumu 

Örnekleri Dowex
TM

 MAC 3  

Lewatit
TM

 CNP 80 

Amberlite
TM

 IRC86  

Tipik toplam kapasite 3,7-4,5 eq/L [H
+
] 
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2.13.3  Güçlü bazik anyon değişim reçineleri 

Çizelge 2.3 : Güçlü bazik anyon değişim reçinesi özellikleri 

Fonksiyonel Grupları Dördüncül Amonyum 

Ne yaparlar Hidroksil formunda, tüm anyonları giderirler, klorid 

formunda, nitrat, sülfat ve çeşitli diğer iyonları 

giderirler 

Örnekleri Amberjet
TM

 4200 Cl (Uniform) 

Dowex
TM

 Marathon A (Uniform) 

Lewatit
TM

 Monoplus M500 (Uniform) 

Amberlite
TM

 IR402Cl (Konvansiyonel) 

Lewatit
TM

 M500 (Konvansiyonel) 

Tipik toplam kapasite 1-1,5 eq/L [Cl
-
] 

2.13.4  Zayıf bazik anyon değişim reçineleri 

Çizelge 2.4 : Zayıf bazik anyon değişim reçinesi özellikleri. 

Fonksiyonel Grupları Aminler 

Ne yaparlar Katyon değişiminin ardından kloridi, sülfatı, nitratı 

ve diğer güçlü asit anyonlarını giderirler, ancak zayıf 

asitleri gidermezler (SiO2 ve CO2) 

Örnekleri Dowex
TM

 Marathon MWA  

Lewatit
TM

 Monoplus MP64  

Amberlite
TM

 IRA 96  

Tipik toplam kapasite 1,1-1,7 eq/L [serbest baz] 
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2.13.5  Selektif ve şelatlaştırıcı reçineler 

Çizelge 2.5 : Selektif ve şelatlaştırıcı reçine özellikleri. 

Fonksiyonel gruplar Pek çok farklı tipte 

Ne yaparlar Metalleri, borik asidi, perkloratı ve diğer iyonları selektif 

olarak giderirler 

Örnekleri Fonksiyon Reçine Tipi Giderdiği 

Trietilamonyum Amberlite PWA 5 NO3 

Tiyol Amberstep GT 74 Hg, Cd vs. 

Aminofosfonik Amberlite IRC 747 Tuzlu sudan Ca 

İminodiasetik Amberlite IRC 748 

Lewatit TP 208 

Ni, Cu vs. 

Metil glusamin Amberlite IRA 743 

Amberlite PWA 10 

H3BO3 

Bis-pikomalin Dowex M4195 Düşük pH’lı 

metaller 

Tiyoüre Lewatit TP214 Hd, Cd vs. 

2.14 İyon Değişim Reçinelerinin Yapısı 

İyon değişim reçineleri, üzerlerine fonksiyonel gruplar tutturulmuş polimerlerdir. Biz 

burada reçine matriksinin kimyasal yapısını, fonksiyonel gruplarını ve iyon değişim 

reçinesi üretiminin toplam adımlarını göreceğiz. Reçineler birkaç adımla üretilir, iki 

ana adım şunlardır: 

 Reçine matriksinin polimerizasyonu 

 Fonksiyonalizasyon: İyon değişim gruplarının matrikse tutturulması [1] 

2.14.1  Reçine matriksi 

Tüm iyon değişimi reçinelerinin yaklaşık %90’ı polistirenik matriks üzerine 

kuruludur. Bu plastik iskeleti yapmak için kullanılan yapı bloğu, stiren monomerdir, 

bu aynı zamanda vinil benzen olarak da adlandırılan bir aromatik bileşendir. 

Kimyasal formülleri: 
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Şekil 2.12 : Stirenin kimyasal formülü. 

 

Şekil 2.13 : Stirenin basitleştirilmiş tasviri. 

Bu molekülün vinil çift bağı, polimerizasyonu mümkün kılar. Şekil 2.14’te 

polimerize olmuş stiren gösteriliyor. Gerçekte bunun gibi milyonlarca grup bir araya 

gelerek çok uzun zincirler oluşturur. 

 

Şekil 2.14 : Bir polistiren zincirinin küçük bir kısmı. 

Ortaya çıkan lineer polimer zincirleri birbirlerine karışmıştır, ancak küçük bir fiziksel 

mukavemetleri vardır, görece yumuşaktırlar, aktivasyonun ardından muhtemelen 

suda çözünürler. Polimere daha stabil, üç boyutlu bir yapı verebilmek için, polistiren 

zincirleri, polimerizasyon süresinde başka bir molekülle çapraz bağlanırlar. En 

yaygın çapraz bağlayıcı, divinil benzendir (DVB olarak kısaltılır). 

Polimerizasyon prosesi genelde bir süspansiyon ortamında, karıştırmalı reaktörlerde 

veya özel püskürtme ekipmanlarında yapılır. Oluşan polimerler çok küçük küresel 

taneciklerdir (200-500 µm çapta). Püskürtme prosesi, oldukça üniform tanecik 

boyutları sağlar, banyo polimerizasyonu ise yaklaşık Gauss partikül boyutu dağılımı 
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ile oldukça çeşitli tanecik boyutları sağlar. Bu tanecikler fonksiyonalizasyon ve 

hidrasyon adımlarında 300-1200 µm’lik bir boyuta genişler [1, 6]. 

 

Şekil 2.15 : Divinil Benzen (DVB). 

 

Şekil 2.16 : Çapraz bağlı polistiren. 

DVB molekülünün ikinci bağı kırmızı ile gösterilmiştir ve lineer polistirenin bir 

sonraki zincirine bağlanır. Başlangıç reaksiyonu karışımına daha fazla katılan DVB, 

daha rijit bir polimer demektir. 

Pek çok iyon değişim reçinesi bu şekilde polimerize edilir ve küresel tanecikler elde 

edilir. Bu karıştırmalı bir reaktörde veya bir püskürtme prosesinde de olabilir, ikinci 

durumda tanecik boyutu çok daha üniformdur [1, 6, 18]. 

2.14.2  Jel ve makroporöz reçine yapısı 

Yukarıda tariflenen polimerizasyon prosesinde, çapraz bağlayıcı, aşağı yukarı tüm 

matriks boyunca dağılmıştır. Polistiren zincirleri arasındaki boşluklara porlar denir. 

Bunlar çok küçüktür ve boyutları yalnızca birkaç Å’dür, lakin boyut görece sabittir, 

matriks psedo-kristalin bir yapıya sahiptir, cama benzer ve bir sonuç olarak bitmiş 

iyon değişim reçinesi tanecikleri şeffaftır. Şekil 2. 17’de, aromatik kimyasal detaylar 

olmadan polistiren zincirleri maviyle gösterilmiştir ve DVB ile oluşturulan köprüler 

kırmızıyla gösterilmiştir [1, 6]. 
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Şekil 2.17 : Jel yapısı. 

Jel tipi reçinelerde kullanılabilecek DVB miktarının bir limiti vardır, çok fazla DVB, 

çok küçük porlara sahip bir yapı yaratır, bu da final üründe bir dezavantaja sebep 

olabilir, geniş iyonlar taneciklere giremez. Buna ek olarak, yüksek oranda çapraz 

bağlı polimerleri aktive etmek daha zordur. Bu problemin üstesinden gelebilmek 

için, 1960’larda makroporöz reçineler geliştirilmiştir, fikir, üç boyutlu matrikste 

yapay porozite yaratmaktı, bu efekte, üçüncü bir bileşen de katıldı, bu porojen veya 

faz genişletici olarak tabir edilen, reaksiyon karışımına katılan, monomerlerle 

etkileşime girmeyen ancak sadece sistemde yer kaplayan bir bileşendir. 

Polimerizasyon reaksiyonu bittiğinde, porojen yıkanarak uzaklaştırılır ve polimer 

yapısı içerisindeki boşlukları terk eder. Bunlar makroporlardır [1, 6]. 

 

Şekil 2.18 : Makroporöz yapı. 

Makroporöz reçinelerin çiftli porozitesi vardır, matriksin kendi küçük porları ve faz 

genişletici tarafından yaratılmış geniş makroporlar. Final reçine opaktır. Bunlar çok 

stabildirler, matriks genelde yüksek oranda çapraz bağlıdır. Aynı zamanda çok 

porözdürler, böylelikle iyonları değiştirebilirler [1, 6]. 
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2.14.3  Por boyutu 

Fonksiyonalize edilmiş, hidratlaştırılmış iyon değişim reçineleri yaklaşık 1-2 nm (10-

20 Å) por ebatına sahipken, makroporöz reçineler, küçük jel porlarına ek olarak, 2-

100 nm (200-1000 Å) ebatlarda makroporlara sahiptirler. Kıyaslama için, 

hidratlaştırılmış inorganik iyonlar 0,2-0,5 nm’lik boyutlara sahiptirler. Organik 

iyonlar bundan çok daha büyük olabilir [1, 6]. 

2.14.4  Polimerin fonksiyonalizasyonu 

Yukarıda tariflenen polimer aktive edilmeli ve plastik tanecikleri iyon değişim 

reçinelerine çevrilmelidir [18]. 

2.14.4.1 Güçlü asidik katyon değişim reçineleri 

Aktivasyon kimyasal olarak basittir, bu bir sülfonasyon reaksiyonudur, polistiren 

tanecikler, yüksek sıcaklıkta konsantre sülfürik asitle temas ettirilir. Ürün, güçlü bir 

asit olan polistiren sülfonattır. 

 

Şekil 2.19 : Sülfonasyon. 

Sülfonasyonun ardından, reçine, fazla sülfürik asidi gidermek üzere yıkanır. Bu 

hidrasyon adımı hassas bir operasyondur ve reçine taneciklerinin genişlemesine 

sebep olur (fonksiyonel gruplar hidratlaştırılır ve böylece ebatları büyür). Karşılık 

gelen osmotik kuvvet önemlidir ve eğer dikkatli yapılmazsa reçine taneciklerinin 

kırılmasına yol açabilir. 

Bu reaksiyon, hidrojen formunda reçine üretir. Eğer kullanılacak ürün yumuşatma 

reçinesiyse, ek bir adımla sodyum formuna çevrilmelidir. Bu, sodyum karbonatla 

yapılabilir [18]. 



24 

2.14.4.2 Güçlü ve zayıf bazik anyon değişim reçineleri 

Aktivasyonları daha komplekstir, iki başarılı adıma ihtiyaç duyar. Aynı zamanda, 

kullanılan kimyasallar daha pahalıdır, bu da anyon değişim reçinelerinin SAC 

reçinelerden önemli oranda daha pahalı olmasının sebebini açıklar. İlk adım, 

klorometilasyon olarak tanımlanır, bu, polimer tanecikleri ve klorometileter 

arasındaki bir reaksiyondur: 

 

Şekil 2.20 : Klorometilasyon. 

Ürün klorid gruplarına sahiptir, ama bunlar kovalenttir, iyonize değildir. Bu evrede, 

henüz bir anyon değişim reçinemiz yok. Aktivasyonun ikinci adımı aminasyondur, 

burada kovalent klorid, amilde yer değiştirilir. 

 

Şekil 2.21 : Aminasyon. 

Yukarıdaki işlem, trimetilaminle gerçekleştirilmiş bir aminasyonu gösteriyor. Ürin 

bir dördüncül amonyum klorid tuzudur. Trimetilamin ile üretilmiş SBA reçineleri 

Tip 1 olarak adlandırılır, bu reçineler klorid (Cl
-
) formundadır. Genelde bu formda 

depolanırlar ve teslim edilirler, bu haliyle OH
-
 formuyla olduğundan daha stabildir 

ve bir demineralizasyon sisteminde kullanılmadan önce kostik sodayla rejenere 

edilmelidir. 
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Şekil 2.22 : Rejenerasyon. 

Tip 1 reçineler, güçlü bazik reçinelerin en sık görülenleridir. 

Trimetil amin yerine, dimetiletanolamin, üretim için kullanılabilir, bu durumda Tip 2 

SBA reçine olur. Bu amin Şekil 2. 23’te gösterilmiştir. Tip 2 reçinelerin bazikliği Tip 

1 reçinelerden düşüktür. Bu daha iyi rejenere edilebilirlikle sonuçlanır ancak Tip 2 

reçineler sıcaklık düşüşlerine karşı daha hassastırlar ve iyonlara daha düşük bir 

selektiviteleri vardır, dolayısıyla servis süresinde bunlarda daha fazla sızma görülür. 

 

Şekil 2.23 : Tip 2 reçine amini. 

Zayıf bazik anyon değişim reçineleri aynı yolla üretilir, ancak üçüncül amin yerine 

ikincil amin kullanılır. Pek çok durumda dimetilamin (Şekil 2. 24) kullanılır. Ürün 

hidroklorik formunda bir iyon değişim reçinesidir, destek için serbest baz formunda 

rejenere edilmiştir. Bu WBA reçine Şekil 2. 25’te görülmektedir. Bu yüzden bunlara 

rejenere edildiklerinde OH formunda değil, serbest baz formunda denir. Bunlar 

yalnızca çözeltiden kuvvetli asitleri giderebilirler, bu da demek oluyor ki 

dekatyonizasyondan sonra kullanılmalıdırlar [10]. 

 

Şekil 2.24 : Dimetilamin. 
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Şekil 2.25 : WBA reçine. 

2.14.4.3 Zayıf asidik katyon değişim reçineleri 

Bu reçineler polistiren taneciklerin aktivasyonuyla üretilmez. Bunun yerine, akrilik 

polimerden yapılırlar, akrilonitril formu veya akrilat formlarından her ikisinden 

başlayarak: 

 

Şekil 2.26 : Akrilonitril polimerizasyonu. 

 

Şekil 2.27 : Metil akrilat polimerizasyonu. 

Elde edilen polimer, karboksilik asidik gruplar oluşturmak için hidrolize edilmelidir. 

Poliakrilonitril polimer, sülfürik asitle hidrolize edilir, bu esnada poliakrilat da kostik 

sodayla hidrolize edilir. Her iki durumda aynı final bileşen elde edilir. Şekil 2. 28’de 

yalnızca kostik hidroliz gösterilmiş. 

 

Şekil 2.28 : Poliakrilatın kostik sodayla hidrolizi. 

Elde edilen WAC reçine ürünü, bir zayıf asittir, nötr çevrede yalnızca kısmi olarak 

iyonize olmuştur. Asiditesi, asetik asidinkine benzerdir. Matriksin alifatik hafif 
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yapısından ötürü, WAC reçineler, polistiren bazlı reçinelere göre daha yüksek 

yoğunluklu aktif gruplar içerirler. Bu durum, daha yüksek toplam iyon değişimi 

kapasitesiyle sonuçlanır [1, 18]. 

2.14.4.4 Akrilik anyon değişim reçinesi 

WBA ve SBA reçineler, aromatik bir kopolimerden başlamak yerine bir akrilikten 

başlayarak da yapılabilirler. Polimerizasyonun ilk adımı WAC reçineyle aynı olup 

metil akrilattan başlar. Poliakrilat daha sonra bir ucunda birincil, bir ucunda üçüncül 

amin olan özel bir daiminle reaksiyona girer. 

 

Şekil 2.29 : Poliakrilatın DMAPA ile amidasyonu. 

Elde edilen ürün zayıf bazik akrilik anyon değişim reçinesidir. Bundan, metil klorid 

veya dimetil sülfat kullanılarak yapılacak ek bir quaternisation adımıyla güçlü bazik 

reçine elde edilebilir [1, 18]. 

 

Şekil 2.30 : Bir akrilik WBA’nın SBA’ya quaternisation’u. 

2.14.4.5 Diğer fonksiyonel gruplar 

Pek çok diğer reçine tipi de geliştirildi, bunların çoğu selektif reçineler, birkaç tip 

aktif grup Şekil 2. 31’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2.31 : Diğer fonksiyonel grupların ilüstrasyonu. 

2.14.4.6 Şelatlaştırıcı reçineler 

Yukarıdaki reçinelerin pek çoğu şelatlaştırıcı tip reçinelerdir. Metallerle kompleks 

oluşturabilirler. İsimleri Yunanca kökenli olup “pençe” kelimesinden türemiştir, 

çünkü metalik iyonları pençe gibi yakalarlar. Şekil 2. 32, şelatlaştırıcı reçinenin 

iminodiasetik fonksiyonel grubu tarafından kompleks hale getirilmiş bir metali 

gösteriyor. Şelatlaştırıcı reçineler yalnızca multivalent metallerle kompleks yaparlar. 

Bu kompleksler çok stabildir. Bunun sonucu olarak, bu reçineler yüksek selektifliğe 

ve çözeltilerden metalleri tercihli olarak giderebilme kapasitesine sahiptir [1]. 

 

Şekil 2.32 : İminodiasetik fonksiyonel grup tarafından kompleks hale getirilmiş metal. 
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2.15 İyon Değiştirici Reaksiyonları 

2.15.1  Denge 

İyonik form A’daki bir iyon değişim reçinesi, İyon B içeren bir çözeltiyle temas 

ettiğinde, bir denge reaksiyonu gözlemlenir. Aşağıda katyon değişiminin bir örneği 

var. 

𝑅 − 𝐴+ + 𝐵+ ↔ 𝑅 − 𝐵+ + 𝐴+ (2.10) 

İyon değişimi prosesinde, A iyonları çözeltinin içerisine taşınacak ve çözeltideki B 

iyonlarıyla, dengeye ulaşana kadar yer değiştirecek. Bu denge, kütle hareket 

kanunuyla tariflenir. 

[�̅�]. 𝛾𝐴̅̅ ̅

[�̅�]. 𝛾𝐵̅̅ ̅
=  𝐾𝐵 

𝐴
[𝐵]. 𝛾𝐵

[𝐴]. 𝛾𝐴
 (2.11) 

Burada [..] konsantrasyonları, ý aktivite katsayılarını, çubuklar reçine fazını ifade 

ediyor. K, B
+
’nın A

+
 üzerinde, denklemdeki iyon değişim reaksiyonu için selektiflik 

katsayısıdır. 

𝐾𝐴
𝐵 ∙

𝛾𝐵̅̅ ̅

𝛾𝐴̅̅ ̅
∙

𝛾𝐴

𝛾𝐵
=

[𝐴]

[𝐵]
∙

[�̅�]

[�̅�]
 (2.12) 

İlk yaklaşım olarak, aktivite katsayıları sabit olarak düşünülüyor, böylece basite 

indirgenmiş selektivite katsayısı denklemdeki gibidir. 

𝐾𝐴
𝐵 =

[𝐴]

[𝐵]
∙

[�̅�]

[�̅�]
 (2.13) 

H
+
 formundaki bir güçlü asidik reçine ile sudaki sodyum iyonları Na

+
 arasında en 

güncel reaksiyon, denklemdeki gibidir. 

𝑅 − 𝐻+ + 𝑁𝑎+ ↔ 𝑅 − 𝑁𝑎+ + 𝐻+ (2.14) 

Şekil 31: Asidik reçine ve Na
+
 arasındaki reaksiyon 

Ve buna karşılık gelen selektivite sabiti, denklemde gösterilmiştir. 
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𝐾𝐻
𝑁𝑎 =

[𝐻]

[𝑁𝑎]
∙

[𝑁𝑎̅̅ ̅̅ ]

[�̅�]
 (2.15) 

Standart, jel tipi bir sülfonik güçlü asidik değişim reçinesi için K
(Na/H)

 katsayısının 

değeri 1,7 civarındadır. 

Bu da demek oluyor ki bilinen bir Na ve H iyonları kompozisyonuyla bir reçine saf 

suya konulursa, sodyum iyonları, sodyum konsantrasyonu denklemdeki eşitlikle 

belirlenen dengeye ulaşana dek suya taşınacak [8]. 

Divalent iyonlar için örneğin (yumuşatma reaksiyonu): 

2 𝑅 − 𝑁𝑎+ + 𝐶𝑎++ ↔ 𝑅2 − 𝐶𝑎++ + 2 𝑁𝑎+ (2.16) 

𝐾𝑁𝑎
𝐶𝑎 =

[𝑁𝑎]

[𝐶𝑎]2
∙

[𝐶𝑎̅̅̅̅ ]2

[𝑁𝑎̅̅ ̅̅ ]
 (2.17) 

2.15.2  Rejenerasyon 

Rejenerasyon, denge reaksiyonunda yerinden edilmiş iyonun konsantrasyonunu 

yükselterek dengeyi tersine çevirmekten oluşur. Örneğin, denklemdeki eşitlikte, 

reaksiyonun sağ tarafında gösterilen yüksek konsantrasyonlu [Na
+
] iyonları 

kullanılarak bir yumuşatıcı rejenere edilebilir. Bu, reaksiyonun sol tarafa geçmesine 

sebep olur [1, 6]. 

2.15.3  Kolon operasyonu 

İyon değişiminin normal pratiğinde, reçine, çözeltiyle dengede bırakılmaz. Bunun 

yerine, çözelti, kolon çıkışında içe dönüktür ve böylece denge kalıcı olarak sağa 

geçirilmiştir, denkleme tekrar bakalım. Islah edilmiş çözelti, - iyon A
+
’ca 

zenginleşmiş ve iyon B
+
’ca fakirleşmiş – taşınır ve içerisinde [B

+
] iyonları 

konsantrasyonunun yüksek, A
+
 iyonları konsantrasyonunun düşük olduğu ıslah 

edilmemiş bir çözeltiyle yer değiştirilir. Bu, reçinenin çözeltiden daha fazla B
+
 iyonu 

gidermesine izin verir, çünkü denge sağa kaymıştır [1, 6]. 

2.15.4  Güçlü asidik reçineler 

Reçine başlangıçta Hidrojen (H
+
) formundaysa (R-SO3-H

+
, burada R-H olarak 

kısaltılmıştır), çözeltiden tüm katyonları giderebilir: 
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𝑅 − 𝐻 + 𝑁𝑎+𝐶𝑙− ↔ 𝑅 − 𝑁𝑎 + 𝐻+𝐶𝑙− (2.18) 

İkinci örnek kalsiyum bikarbonatladır: 

2 𝑅 − 𝐻 + 𝐶𝑎++(𝐻𝐶𝑂3−)2 → 𝑅2 − 𝐶𝑎 + 2𝐻2𝐶𝑂3 (2.19) 

Bu bir nötralizasyon reaksiyonudur, bikarbonat anyon alkalindir. Bu tersinebilir 

değildir, bir SAC reçineyi karbonik asitle rejenere edemezsiniz. 

2. 18 ve 2. 19’daki reaksiyonlar demineralizasyonun ilk adımı olarak ortaktır. 

Reçine başlangıçta sodyum (Na
+
) formundaysa, SAC reçineler sudan di-valent 

katyonları giderirler, ancak diğer monovalent katyonları gideremezler, çünkü örneğin 

K
+
 ve NH4

+
 arasında selektivite farkı çok küçüktür. 

2𝑅 − 𝑁𝑎 + 𝐶𝑎++(𝐻𝐶𝑂3−)2 ↔ 𝑅2 − 𝐶𝑎 + 2𝑁𝑎+𝐻𝐶𝑂3− (2.20) 

Bu yumuşatma reaksiyonu tersinebilirdir, ama sodyum bikarbonatı kalsiyum 

karbonatın çökelme riskinden ötürü rejenere etmezsiniz, bunun yerine sodyum klorid 

kullanılır [1, 6]. 

2.15.5  Zayıf asidik reçineler 

Bunlar farklı bir biçimde tepkir, yalnızca rejenere edilmiş (H
+
) formunda zayıfça 

iyonize olmuşlardır. Nötral tuzlarla reaksiyon gözlenmez. 

𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑁𝑎+𝐶𝑙− ← 𝐻𝑖ç𝑏𝑖𝑟ş𝑒𝑦 (2.21) 

Açıklaması: Reaksiyonun gerçekleşeceği varsayılırsa, bu bir ürün olarak HCl yaratır. 

Lakin reçine daha zayıf bir asit oldukça ürün hidroklorik asit formunda olur, reçine 

hızla asidik formuna geri döner. 

Zayıf asidik reçinenin reaksiyon vermesi için, ayrışması gerekir. Bunun sonucu 

olarak, asidin içindeki H
+
 iyonu bir alkali aracılığıyla alınmalıdır. Örneğin, takip 

eden reaksiyon hızlı ve tersinmezdir. 

𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑁𝑎+𝑂𝐻− → 𝑅 − 𝐶𝑂𝑂−𝑁𝑎+ + 𝐻+𝑂𝐻− (2.22) 
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Bu, ürünün su olduğu bir nötralizasyon reaksiyonudur.Takip eden reaksiyonda: 

2𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐶𝑎++(𝐻𝐶𝑂3−)2

↔ (𝑅 − 𝐶𝑂𝑂−)2𝐶𝑎++ + 2[𝐻+𝐻𝐶𝑂3−] 
(2.23) 

Bikarbonat iyonu, karboksilik gruptan H çalar ve böylece iyonize olur. Zayıf asit 

katyon reçineler sudan bikarbonat sertliğini gidermek için su ıslahlarında kullanılır. 

Bu de-alkalizasyon prosesidir. Kalsiyum veya magnezyum, bikarbonatın yerine 

sodyum bikarbonat ile reaksiyon yine olur, ancak WAC reçinenin monovalent 

iyonlara çok daha az afinitesi olur, bu yüzden operasyon kapasitesi düşüktür. 

𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑁𝑎+𝐻𝐶𝑂3− ↔ 𝑅 − 𝐶𝑂𝑂−𝑁𝑎+ + 𝐻+𝐻𝐶𝑂3− (2.24) 

Bir kez Na
+
 formuna çevrildiklerinde, divalent iyonlar, alkalin anyonların 

yokluğunda dahi değiştirilebilirler: 

2𝑅 − 𝐶𝑂𝑂−𝑁𝑎+ + 𝐶𝑎+𝐶𝑙2
− → (𝑅 − 𝐶𝑂𝑂−)2𝐶𝑎++ + 2𝑁𝑎+𝐶𝑙− (2.25) 

WAC reçineyle yumuşatma, bu reçinelerin sertlik iyonlarına karşı oldukça güçlü 

selektifliğinden ötürü çok verimlidir. Islah edilen sudaki kalıntı sertlik çok düşüktür, 

böylece yüksek sodyum konsantrasyonu varlığında suyu yumuşatmak için proses, 2. 

25 ile tariflenir. Pratikte, WAC reçineler, yumuşatmadan önce soda külü (Na2CO3) 

veya kostik soda (NaOH) kullanılarak Na
+
formuna çevrilir. 

Normal kullanımda (H-çevrimi, HCl ile rejenerasyon) WAC reçine yalnızca sertliği 

giderir ve yalnızca alkalinite varlığında, yumuşatma için (Na çevrimi) WAC reçine 

öncelikle bir alkali ile Na formuna çevrilmelidir [1, 6]. 

2.15.6  Güçlü bazik reçineler 

Reçine başta hidroksit (OH
-
) formundaysa ( R-CH2-N(CH3)3+OH

-
 burada R-OH 

olarak kısaltılmıştır), çözeltiden tüm anyonları giderebilir: 

𝑅 − 𝑂𝐻 + 𝑁𝑎+𝐶𝑙− ↔ 𝑅 − 𝐶𝐿 + 𝑁𝑎+𝑂𝐻− (2.26) 

SBA reçinelerin rejenerasyonu, denklemdeki reaksiyon tersine çevrilerek, bir görece 

konsantre kostik soda çözeltisiyle yapılır. 
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Katyon değişiminin ardından, denklemdeki reaksiyon oluşur: 

𝑅 − 𝑂𝐻 + 𝐻+𝐶𝑙− → 𝑅 − 𝐶𝑙 + 𝐻+𝑂𝐻− (2.27) 

Bu, bir güçlü asidin nötralizasyon reaksiyonudur, dolayısıyla tersinmezdir. OH
-
 

formlu SBA reçineler aynı zamanda karbonik asit gibi zayıf asitleri de değiştirir. 

𝑅 − 𝑂𝐻 + 𝐻+𝐻𝐶𝑂3− → 𝑅 − 𝐻𝐶𝑂3 + 𝐻+𝑂𝐻− (2.28) 

Reçine üzerinde OH
-
 iyonları bulunduğu sürece ikinci bir reaksiyon meydana gelir: 

𝑅 − 𝐻𝐶𝑂3 + 𝐻+𝐻𝐶𝑂3− → 𝑅2 − 𝐶𝑂3 + 𝐻+𝑂𝐻− (2.29) 

Karbonat iyonları, reçinenin iki fonksiyonel grubunun üzerinde bulunur. Pratikte, 

OH
-
 formlu reçineler, bikarbonat veya sertlik içeren nötr sudan karbonat gidermek 

için kullanılmazlar, çünkü kalsiyum hidroksit veya kalsiyum karbonat çökmesi riski 

vardır. 

Reçine aynı zamanda çok zayıf asitlerle reaksiyona girer, Silika (SiO2) veya borik 

asit (H3BO3) gibi. Şekil 47’deki reaksiyonda, silika, H2SiO3 olarak temsil edilmiştir. 

𝑅 − 𝑂𝐻 + 𝐻+𝐻𝑆𝑖𝑂3− → 𝑅 − 𝐻𝑆𝑖𝑂3 + 𝐻+𝑂𝐻− (2.30) 

SBA reçine başlangıçta klorid Cl
-
formundaysa, daha yüksek selektivitesinin olduğu 

herhangi bir anyonu değiştirebilir. 

𝑅 − 𝐶𝑙 + 𝑁𝑂3− ↔ 𝑅 − 𝑁𝑂3 + 𝐶𝑙− (2.31) 

Denklemde, nitrat giderme prosesini temsil eder, bunun için yükseltilmiş nitrat 

selektifliği ve çeşitli fonksiyonel grupları olan özel SBA reçineler kullanılır [1, 6]. 

2.15.7  Zayıf bazik reçineler 

En yaygın fonksiyonel grup R-CH2-N(CH3)2’dir. Bu reçineler rejenere edilmiş 

serbest baz formlarında iyonize değillerdir. Bunun sonucu olarak nötral tuzlarla 

reaksiyona girmezler. 
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𝑅 − 𝐶𝐻2 − 𝑁(𝐶𝐻3)2 + 𝑁𝑎+𝐶𝑙− ← ℎ𝑖ç𝑏𝑖𝑟ş𝑒𝑦 (2.32) 

WBA reçinelerin reaksiyona girmesi için, önce iyonize olmaları gerekir. Yalnızca bir 

güçlü asit, amini protonize edebilir, bu bir dördüncül amonyuma dönüşür. Pek çok 

durumda, reaksiyon, ıslah edilecek su veya çözeltinin dekatyonizasyonundan sonra 

gerçekleşir: 

𝑅 − 𝐶𝐻2 − 𝑁(𝐶𝐻3)2 + 𝐻+𝐶𝑙− → 𝑅 − 𝐶𝐻2 − 𝑁𝐻+(𝐶𝐻3)2+𝐶𝑙− (2.33) 

Tüm hidroklorik asit bileşenin alınması, WBA reçineyi hidroklorik (HCl) formuna 

çevirir. Benzer reaksiyonlar katyon değişiminin ardından sülfonat ve nitratla da yer 

alır. 

WBA reçinelerin alkalinliği çok güçlü değildir, buna rağmen, aktif grubu zayıf asitle 

protonize etmek için, böylece reçine sudan silika veya karbondioksiti gideremez: 

𝑅 − 𝐶𝐻2 − 𝑁(𝐶𝐻3)2 + 𝐻+𝐻𝐶𝑂3− ← ℎ𝑖ç𝑏𝑖𝑟ş𝑒𝑦 (2.34) 

Zayıf bazik reçineler yalnızca kuvvetli asitlerin giderilmesi için kullanılır, ama SBA 

reçinelere göre daha yüksek bir kapasiteleri vardır ve rejenere edilmeleri daha 

kolaydır [1, 6]. 

2.16 İyon Değişim Reçinesi Özellikleri 

 Partikül boyutu 

 Kapasite 

 Nem 

 Kuru madde 

 Özgül ağırlık 

 Yığın yoğunluğu 

 Yatak kompresyonunun etkisi 

 Optik görünüm 

 Reçine hacmi ve genişlemesi 
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 Stabilite 

 Yapı ve selektivite [1, 6] 

2.16.1  İyonik formun önemi 

Pek çok reçine özelliklerinin açıklanmasında, iyonik forma her zaman değinilmelidir, 

çünkü reçine tanecikleri içerisindeki iyonlara göre değerler farklıdır. Bu, özellikle 

takip eden özellikleri etkiler: 

 Nem 

 Kapasite 

 Yoğunluk 

Ve daha az olarak da partikül boyutunu etkiler. Örneğin, Amberjet 4400 Cl
-
 

formunda toplam yaklaşık 1,5 eq/L kapasiteye sahiptir ve OH
-
 formunda da 1,2 eq/L 

kapasiteye sahiptir. Fark, reçine genişlemesinden ötürüdür, Cl
-
 ve OH

-
formları 

arasında %30’a kadar bir genişleme farkı vardır. Reçine numune içerisindeki aktif 

grupların sayısı açıkça sabittir, bu yüzden reçine genişlediğinde, bu aktif grupların 

yoğunluğu düşer ve hacimsel kapasite bu aktif grup yoğunluğunun bir ölçütüdür [1, 

6]. 

Çizelge 2.6 : Amberlite IRA 96 reçine özellikleri. 

Reçine Tipi Amberlite IRA96 

Lot numarası 62010AA55 

Hacim kapasitesi [serbest baz form] 1,36 eq/L 

Kuru ağırlık kapasitesi [serbest baz] 5,16 eq/L 

Kuru madde [serbest baz] 264 g/L 

Kuvvetli bazik kapasite %8,6 

Nem tutma kapasitesi [serbest baz] %61,8 

Muntazam tanecikler %98 

Tüm tanecikler %99 

Özgül ağırlık [serbest baz] 1,04 

Partikül Boyutu  

Ortalama çap 0,68 mm 

Üniformite katsayısı 1,34 

Harmonik ortalama boyut 0,67 mm 

Etkili boyut 0,53 mm 

0,300mm’den ince-1,18mm’den kaba taneler %0,3 

2.16.2  Partikül Boyut Dağılımı 

Geleneksel olarak, bir reçinenin partikül boyut dağılımı bir dizi elek kullanılarak 

ölçülür. Reçinenin her bir elek üzerinde kalan fraksiyonunun hacmi, cam bir silindir 
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içerisinde ölçülür. Sonuçları, verilen bir elek ağzı vasıtasıyla kümülatif yüzde olarak 

açıklamak pratik bulunmuştur. 

Günümüzde, granülometri, bilgisayara bağlı partikül sayaçlarıyla yapılır ve tüm 

partikül boyutu parametreleri hesaplanır. Partikül boyut dağılımının bileşenleri: 

 Ortalama çap 

 Üniformite katsayısı 

 Efektif boyut 

 Harmonik ortalama boyut 

 İnce taneciklerin sayısı 

 Kaba taneciklerin sayısı 

 

Şekil 2.33 : Konvansiyonel reçine ve üniform reçinenin UC farkı. 

2.16.3  Partikül boyut ölçümü 

Çizelge 2.7’de, her bir elek üzerinde kalan hacmin ölçümünün geleneksel bir 

analizini görebiliriz: 

Elekler arası değerler Şekil 2. 34’teki grafiğe elek ağızları için logaritmik olarak 

yerleştirilmiştir. Teoride, ve bunun yanı sıra çok kabaca pratikte, konvansiyonel 

reçinelerin partikül boyutu dağılımı normal, veya Gauss’a uyan şekildedir. Gauss çan 

eğrisi, Şekil 2. 34 üzerinde birleştirilmiştir. 
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Çizelge 2.7 : Geleneksel elek analizi. 

mm %elek üzerinde kalan %elekten geçen 

1,25 0,8 99,2 

1,00 2,00 97,2 

0,80 14,9 82,3 

0,63 33,2 49,1 

0,50 32,5 16,6 

0,40 14,1 2,5 

0,315 2,0 0,5 

Daha ince 0,5  

 

 

 

Şekil 2.34 : Gauss partikül boyutu dağılımı. 
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2.16.4  Tanımlar 

 Ortalama çap, reçine hacminin tam olarak %50’sinin geçtiği elek ağzının 

(teorik) değeridir, yani bu reçine, numunenin yarısını alıkoyar. “d50” olarak 

kısaltılmıştır, istatistik biliminde medyan çap olarak geçer. 

 Efektif boyut, reçine numunenin %10’unun geçtiği elek ağzının değeridir, 

“d10” olarak kısaltılmıştır. 

 Üniformite katsayısı: UC=d50/d10 olarak tariflenmiştir. Bu katsayı, dağılımın 

“genişliğini” ölçer, ve Gauss çan eğrisinin genişliği olarak yansır. Eğer tüm 

tanecikler aynı boyuta sahipse, bu 1,0’a eşit olur. Amberjet reçinelerde UC 

1,05-1,20 arasındadır, Amberstep ve SB reçinelerde 1,15-1,30, RF 

derecelerde 1,20-1,50, standart derecelerde 1,3-1,7 arasındadır. 

 Harmonik ortalama boyut HMS olarak kısaltılmıştır, bu dağılım 

fonksiyonundan hesaplanmış matematiksel bir açıklamadır. HMS, bir 

reçinenin hidrolik özellikleri ve kinetikleriyle ilgili düşünceler için 

kullanışlıdır. Pratik amaçlar için, HMS’nin değeri medyan çapa yakın, ancak 

biraz daha küçük olmalıdır. Her iki değer, üniform partikül boyutlu reçineler 

için neredeyse karakteristiktir.  

Bir Gauss logaritmik kağıdı kullanıldığında, normal bir dağılım (eleklerden geçen 

kümülatif yüzde) düz bir çizgi olarak belirecektir, Şekil 2. 35’te görüldüğü gibi. 

Geçmişte bu kağıt, laboratuar sonuçlarına dayanan ortalama boyut, efektif boyut ve 

üniformite katsayısını hesaplamak için kullanılırdı. Bu örnek, Şekil 2. 34’teki çan 

eğrisine karşılık gelen sonuçları gösteriyor. Noktalar, eleklerin hassasiyetsizliğinden 

ötürü çok hizalı değil, aynı zamanda gerçek dağılımın Gauss’a uygun olmaması da 

bir etken. Bu örnek için karakteristik değerler [6, 13]: 

Çizelge 2.8 : Gauss dağılımına uyan reçinenin karakteristik değerleri. 

Medyan Çap 0,640 mm 

Üniformite katsayısı 1,53 

Efektif boyut 0,449 mm 

Harmonik ortalama boyut 0,616 mm 
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Şekil 2.35 : Gauss’a uyan reçine. 

Üniform partikül boyutlu reçineler için, medyan çap, harmonik ortalama boyut ve 

efektif boyut birbirlerine yakındır. Tamamen üniform reçineler için bunlar 

karakteristik olacaktır, yani üniformite katsayısının 1,00’a eşit olduğu reçineler için. 

Partikül boyutunun ne demek olduğunu daha iyi irdelemek için şöyle bir ayrım 

yapabiliriz: 

 İnce reçine: İyi kinetiklere sahiptir (hızlı değişim değeri), yüksek basınç 

düşümü vardır. 

 Kaba reçine: Düşük basınç düşümü vardır, toplayıcıların tıkanma problemi 

yoktur. 

Tanecik boyutu önemlidir, partikül boyutu seçimi de, ince reçineler daha yüksek bir 

kapasite sağlar ancak aşırı incelik nozul tıkanması problemlerine yol açabilir. Öte 

yandan kaba reçineler sıklıkla osmostik basınç karşısında daha fazla hassasiyet 

gösterirler ve daha yavaş kinetikleri vardır, böylece daha düşük bir operasyon 

kapasitesi verirler. Aynı kolon içinde farklı reçinelerin ayrımına ihtiyaç duyan tüm 

uygulamalar için, doğru partikül boyutunun seçimi oldukça önemlidir [6, 13]. 
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2.16.5  İyon değişimi kapasitesi 

 Toplam kapasite: Bu aktif grupların sayısıdır, yani değiştirilebilir monovalent 

iyonların sayısıdır. 

 Operasyon kapasitesi: Bu, bir çevrim esnasında değişimin gerçekleştiği 

alanların sayısıdır. 

Yeni reçinelerin toplam kapasitesi, kalite kontrol için ölçülür. Kapasiteler, ıslak 

reçinelerin litre başına equivalentleri veya kuru reçinelerin kilogram başına 

equivalentleri olarak açıklanır. Kuru ağırlık kapasitesi, bir reçinenin doğru biçimde 

fonksiyonalize edilip edilmediğini gösterir, su bileşeninden bağımsız biçimde. 

Genelde yüksek bir toplam kapasite istenirken, bir iyon değişim çevriminde tüm 

değişim alanları kullanılmaz [6, 13]. 

2.16.6  Nem tutma kapasitesi 

Nem (su kalıntısı veya su bileşen), porozite ve iyonik formla ilgilidir. Su bileşen, 

iyonik formda verilen nemli reçine ağırlığının bir yüzdesi olarak açıklanmaktadır. 

Porozitenin reçine performansı üzerine etkisi şu şekilde açıklanabilir: 

 Yüksek nem: Hızlı değişim, iyi adsorpsiyon özellikleri ve düşük toplam 

kapasite 

 Düşük nem: Yüksek toplam kapasite, zor rejenerasyon, büyük iyonların 

giderilememesi, kirlenme eğilimi 

Tüm iyon değişim reçinelerinin ağırlıklarının yaklaşık yarısı sudur, kurutulmadıkça 

veya su organik bir çözücüyle yer değiştirilmedikçe. Su aktif grupları çevreler ve 

reçine matriksindeki boşlukları doldurur. Açıkça, yüksek neme sahip bir reçine daha 

az kuru maddeye sahiptir, bunun sonucu olarak daha az aktif grupları ve daha az 

kapasiteleri vardır, fakat öte yandan, bu gibi bir reçine, yapısının içerisine büyük 

iyonların daha kolay geçişini sağlar. Jel reçineler için, su miktarı, matriksin çapraz 

bağlılığıyla ters ilintilidir. Bu, makroporöz reçineler için doğru değildir, çünkü 

onların yapay makroporozitesi, çapraz bağlılıktan bağımsız bir parametre olarak 

düşünülebilir. Genelde, düşük nemli reçineler daha düşük değişim değerlerine 

sahiptir ve kirlenmeye yüksek nemli reçinelerden daha duyarlıdırlar [1, 6, 13]. 
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2.16.7  Kuru madde 

Kuru madde şu şekilde hesaplanır: 

 Nem tutma kapasitesinin tamamlayıcısı olarak (%) 

 Reçinenin teslim edildiği haliyle litre başına kuru reçine olarak (g/L) 

Kg/L olarak kuru madde, numerik olarak hacimsel kapasitenin (eq/L), kuru ağırlık 

kapasitesine bölümüne eşittir (eq/kg). Kuru madde, geçmişte bazı üreticiler 

tarafından nem kalıntısı yüzdesinin yerine kullanılıyordu. Günümüzde, kuru madde 

konsepti artık pek kullanılmıyor [1, 6, 13]. 

2.16.8  Özgül ağırlık 

Yoğunluk takip eden durumlar için önemlidir: 

 Karışık yatak ayrıştırması 

 Çok katlı yataklar 

 Yüzen yataklar 

 Geri yıkama 

Bir rutin test maddesi olmamasına rağmen, özgül ağırlık, başarılı tesis operasyonları 

için önemli bir parametredir. Karıştırmanın, aynı kolonda 2 veya 3 reçinenin 

bulunduğu durumlar ve reçine geri yıkama akış oranının dahil olduğu tüm prosesler 

için kritiktir. Özgül ağırlığın ölçümü, piknometre ile yapılır. 

Özgül ağırlığın, reçinenin iyonik formuyla çeşitlendiğini dikkate almak gerekir. Bir 

reçinenin iyonik kompozisyonu bir çevrim süresince sürekli değişir, bu yüzden 

gerçek özgül ağırlığı öngörmek zordur. Bunu anlamak, bir reçineyi geri yıkamada 

önemlidir [1, 6, 13]. 

2.16.9  Yığın yoğunluk ve nakliyat ağırlığı 

Bir reçinenin yığın yoğunluğu genelde reçinenin bir litresinin kütlesi olarak açıklanır. 

Banyodan banyoya yığın yoğunluklar arasında küçük değişiklikler olsa da, nakliyat 

ağırlığı denen standart bir değer, üretim tesisinde reçinenin paketlenmesi için 

kullanılır. Yığın yoğunluklar arasındaki değişimler genellikle paketleme öncesi 

giderilen arayer suyunun reçine içerisindeki kalıntısından kaynaklanır. Eğer yığın 

yoğunluk maksimumdaysa, reçine üreticisi yalnızca bir miktar eksik teslimat yapmış 



42 

olur, ancak yoğunluk, teslimat ağırlığından düşükse, bir miktar reçine fazla 

gönderiyor demektir, dolayısıyla müşteri en az sipariş verilen kadar miktarı, 

durumların %83’ünde alır. Eğer nakliyat ağırlığı orta bir değere ayarlanmışsa, 

müşteri, durumların %50’sinde, sipariş ettiğinden az miktarda reçine alır [1, 6, 13]. 

2.16.10  Yatak kompresyonu 

“Kayıp reçine” durumunun sebebi, bu kısımda daha iyi anlaşılabilir, duvar 

etkilerinden ve yatak kompresyonunun yatak derinliği ve hacmi ölçümünün sağlıklı 

gerçekleşmesini engellemesinden ötürü, yığın yoğunluk değerlerini ölçmek görece 

daha zordur. Şekil 2. 36’daki %100 noktası, 50 mm çaplı ve 600 mm yatak derinlikli 

küçük bir kolon içindir. İki metre yatak derinliğiyle (mavi çizgi) ve bir metre filtre 

çapıyla, yatak %2,5 sıkıştırılmış, bu da reçinenin %2,5’luk kısmının eksik olduğu 

izlenimini yaratıyor. Şekil 2. 36’daki grafik, teslim aldığı reçine hacminin doğru 

olmadığından şüphelenen bir müşterinin ölçümünü göstermektedir [1, 6, 13]. 

 

Şekil 2.36 : Yatak kompresyonu grafiği. 

2.16.11  Optik görünüm 

Reçinelere mikroskop altında bakılır. Bu test öncelikle kullanılmış reçinelerle 

yapılmıştır, eğer numune kötü biçimde parçalanmışsa, reçine değişimine gerek vardır 

ve ileriki testler gereksizdir. Yeni bir reçinenin optik görünümü, yani çatlamış 

taneciklerin ve kırık partiküllerin sayısı, üretimde reçine kalite kontrolünün önemli 

bir parçasıdır. Kalite kontrol metodları, muntazam tanecikler ve tüm tanecikler 

konseptini kullanır. Muntazam tanecikler kusursuzdur, yani kırılmamış veya 

çatlamamıştır. Tüm tanecikler ise küreseldir, yani parçalanmamıştır, ama çatlak 

olabilirler [1]. 



43 

2.16.12  İyonik form ve hacim değişimi 

Reçineler, üzerlerine yüklenen iyonlara göre hacim değiştirirler. Örneğin, jel tipi 

güçlü bazik bir reçine klorid formundan (teslim edildiği form) hidroksit formuna 

tamamen dönüştüğünde %25’ten daha fazla genişleyebilir. 

Çizelge 2.9’da, su ıslahında kullanılan reçinelerin en sık görülen teslimat iyonik 

formları incelenmiştir, bu, reçinelerin hacim değişimleri hakkında bir fikir verebilir 

[1]. 

Çizelge 2.9 : İyonik form değişimiyle reçine genleşmeleri tablosu. 

Reçine Tipi Teslimat İyonik 

Formu 

Toplam Hacim 

Değişimi 

Form Değişimi Örnek 

SAC Na, H 6’dan %10’a Na’dan H’e Amberjet 1000 

SBA Cl, OH, SO4 15’ten %30’a 

6’dan %10’a 

Cl’den OH’a 

Cl’den SO4’e 

Amberjet 4200 

WBA Serbest baz (FB) 10’dan %25’e FB’den Cl’ye Amberlite IRA96 

WAC H 15’ten %40’a 

60’tan %100’e 

H’den 

(Ca+Mg)’ye 

Amberlite IRC 86 

Reçine genleşmeleriyle ilgili daha detaylı bilgiye genelde reçine üreticilerinin 

yayınladığı özel veri föylerinden ulaşılabilir. Hacim değişimleri, reçine içerisindeki 

iyonların farklı hidrasyon durumlarından kaynaklanır, örneğin zayıf reçinelere 

rejenere formda neredeyse çözüşük değildir, dolayısıyla reçine tanecikleri içerisinde 

serbest iyonlar yoktur, değiştirilmiş iyonlara sahip olduklarında, bu iyonlar 

hidratlaştırılmıştır. Reçineler çok ender olarak %100 rejenere formdan %100 

tükenmiş hale dönüşürler, bu yüzden genelde maksimum teorik hacme ulaşılamaz. 

Buna rağmen, operasyon esnasında bir hacim değişimi gerçekleşir ve eğer kolondaki 

reçine yatağı yüzeyini, rejenerasyon öncesi ve sonrası izlerseniz, bu gözlemlenebilir 

[1, 6, 13]. 

2.16.13  Stabilite 

Reçineler, operasyon sırasında çeşitli gerilimlere karşı koymalıdırlar: 

 Bir reçine transferi veya yüksek basınç düşümü halindeki fiziksel gerilim 

 Hacimdeki değişime bağlı osmotik gerilim 

 Yüksek sıcaklık veya sıcaklık değişimleri halinde oluşacak termal gerilim 

 Organik kirlenme 

Üreticiler, operasyon koşullarına göre spesifik reçineler önerirler [1]. 
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2.17 Siyanürlü Altın Kaplama-Renklendirme Çözeltileri 

Altın kaplama işlemi için kullanılmaya elverişli pek çok altın kaplama banyosu 

bulunmaktadır. Son yirmi yıllık dönem içerisinde, altının kaplanması için yeni ve 

ilginç kaplama çözeltileri geliştirilmiştir. Bununla beraber genel kaplama işleri için 

en yaygın reçeteler, hala siyanür tuzu bileşiği temelinde yapılmış olanlardır. Bu 

banyoların bir kısmı, altının bir veya birden çok metalle birlikte çökeltilerek, 

kaplanmasına imkan sağlayan alaşım banyolarıdır. Altın, elektromotor serisinde 

hidrojenin oldukça altında bulunduğundan, asil metal kategorisine girmektedir. Bu 

nedenle, seride kendisinin üzerinde yer alan tüm metaller üzerine, pratik olarak 

daldırma ile kaplamaya elverişlidir. Böylece elektrik akımı kullanılmaksızın, sadece 

daldırma yöntemi ile bakır, pirinç, bronz ve kalay üzerine kolaylıkla kaplanır. Bu tip 

yer değiştirme kaplamaları oldukça ince kaplama katmanları oluştururlar ve bazı 

sınırlı uygulamalar dışında genellikle doyurucu nitelik taşımazlar. Bununla beraber 

belirli bir değere sahiptirler. 

Sarı, kırmızı ve yeşil altın alaşımları, altın, gümüş, bakır üçlüsünün alaşımlarıdır. 

Altın, gümüş ve bakır üçlüsündeki kontrol etkenleri, alaşımdaki altın miktarı ve 

gümüşün bakıra oranıdır. Bu alaşımdaki altın kimyasal özellikleri denetlerken, 

gümüş ve bakır oranı da sertlik, güç, ısıyla sertleştirme duyarlılığı ve alaşımın ergime 

sıcaklığını kontrol eder. 

Kuyumculuktaki altın, bakır ve gümüş alaşımları bir miktar da çinko içerir. 10 ve 14 

ayar altın alaşımlarında %0,5 veya daha az miktardaki çinko, kabarcıksız sağlam bir 

döküm elde etmek için oksitleyici olarak bulunur. Ç ok bakırlı ve bazı 10 ve 14 karat 

alaşımlarını, kırmızımsı alaşımdan kırmızımsı-sarı veya sarı renge dönüştürmek için 

%10’a kadar çinko kullanılır. Bu çinkonun, alaşımın diğer özelliklerine çok az bazı 

etkileri görülür. Sıvı ve katı ısıları düşürür. Çinko aynı zamanda tek safha 

alaşımlarının ısısını düşürdüğü gibi alaşımların sertleşme ortalamasını da düşürebilir. 

Ancak dişçilikteki altın alaşımlarındaki çinko, plastik madenleri içerir ve sertleşme 

duyarlılığını arttırır. Daha büyük oranlarda çinko katılmasıyla sıvılık düşer ve alaşım 

kaynak alaşımı olarak kullanılır, bu yüzden çinko içeriğini, istenilen rengi elde etmek 

için dikkatle kullanmak gerekir. Bütün tek safha madenler ve alaşımlar tamamen 

tavlandıkları zaman tane büyümesine uğrar, tavlama tane büyümesini hızlandırırken, 

iki safha bölgesinden tek safha bölgesine geçerler, bu etkiye karşılık olarak altın 
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alaşımlarına nikel, kobalt ve demir katılarak daha yüksek ısılardaki fazla tane 

büyümesi azaltılır. Yalnız bu katkılar tamamıyla başarılı olmadığından çok az 

miktarda kullanılabilmektedir. Çünkü daha büyük miktarda katılma, element veya 

bileşimin düzensiz dağılımına sebebiyet verir. Altın alaşımlarında kullanılan en 

önemli tane tasfiyecisi nikeldir. Demirle kobalt, düşük çözülebilirlik özelliklerinden 

dolayı ağırlık birim başına daha etkilidir, ama eritme ve işlemede güçlük çıkartır. Bu, 

kuyumculukta genel kullanımlarını önlemiştir. Bazı platin madenlerinin küçük 

miktarları son derece etkili tane tasfiyecisidir. Bu özelliklerinden dolayı dişçilikte 

kullanıma uygundurlar. Nikel, altın alaşımlarında güçlü bir renk açıcıdır. Bu yüzden 

tane olarak kullanımı, düşük yüzde ile olur. Bu da çirkin sarımsı-gri renkleri önlemek 

amacıyla olur. İlk beyaz altın alaşımları 18 ayardan 19,2 ayar hassasiyete kadar 

genellikle yüzdesi düşük çinko katılmış altın-nikel alaşımlarıydı. Kuyumcuların 

alıştığı renkli altınlardan çok daha sert olan bu alaşımlar, ateşle işlemeye çok 

müsaittir. %1 kadar az bir bakırın 18 ve 19 ayar alaşımların işlenmesini arttırdığı ve 

14 ve 10 ayar altınları işleyebilmek için de oldukça büyük bakır yüzdeleri gerektiği 

ortaya çıkmıştır. Çinko içeriği pahasına, bakır ve nikel miktarlarını arttırmak, beyaz 

altının ateş kırılmasına eğilimini renkten fedakarlık edilerek azaltıyor. Daha düşük 

başka çinko içerikleri, ürünün minelenmesini gerektiren durumlarda kullanılır [19, 

20]. 

Çizelge 2.10 : Alaşım yüzdeleri-altın rengi ilişkisi tablosu. 

Sarı Altın (22K) %91,67 Altın-%5 Gümüş-%2 Bakır-

%1,33 Çinko 

Kırmızı Altın (18K) %75 Altın-%25 Bakır 

Gül Rengi Altın (18K) %75 Altın-%22,25 Bakır-%2,75 Gümüş 

Pembe Altın (18K) %75 Altın-%20 Bakır-%5 Gümüş 

Beyaz Altın (18K) %75 Altın-%25 Platinyum veya 

Paladyum 

Beyaz Altın (18K) %75 Altın-%10 Paladyum-%10 Nikel-

%5 Çinko 

Gri-Beyaz Altın (18K) %75 Altın-%17 Demir-%8 Bakır 

Yumuşak Yeşil Altın (18K) %75 Altın-%25 Gümüş 

Açık Yeşil Altın (18K) %75 Altın-%23 Bakır-%2 Kadmiyum 

Yeşil Altın (18K) %75 Altın-%20 Gümüş-%5 Bakır 

Koyu Yeşil Altın (18K) %75 Altın-%15 Gümüş-%6 Bakır-%4 

Kadmiyum 

Mavi-Beyaz veya Mavi Altın (18K) %75 Altın-%25 Demir 

Mor Altın %80 Altın-%20 Alüminyum 
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Şekil 2.37 : Alaşım yüzdeleri-Renk değişimi diyagramı. 
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3. MALZEME VE YÖNTEMLER 

3.1 Malzemeler 

Yapılan bu çalışmada, altına 18 ayar yeşil görünümü vermekte kullanılan siyanürlü 

atık banyo çözeltisi ve ticari bir iyon değişim sorbenti olan Lewatit MP 62 WS 

kullanılmıştır.  

3.1.1  Lewatit MP 62 WS 

Lewatit MP 62 WS, tek fonksiyonlu üçüncül amin gruplarıyla birlikte temel, 

makroporöz bir anyon değişim reçinesidir. Özel tane ebatı bu sorbenti kullanışlı 

kılar. Yüksek çalışma özellikleri ve göze çarpan mekanik kararlılığıyla bu sorbent, 

özellikle bazı uygulamalar için çok uygundur, bunlardan bazıları: 

 Yer altı sularının kromat ve ağır metal siyanürden arındırılarak temizlenmesi 

 Siyanür çözeltilerinden altın, gümüş gibi soy metallerin kazanılması 

 Atık su ortamından Bisphenol-A’nın uzaklaştırılması 

İyonik formu serbest baz, fonksiyonel grubu üçüncül amin, matriksi çapraz bağlı 

polistirendir, makroporöz yapıdadır, görünüşü opaktır. 

Lewatit MP 62 WS bir anyon değiştiricidir, bu tip iyon değiştiriciler üçüncül amin 

veya dördüncül amonyum gibi baz radikaller ihtiva ederler ve mineral veya organik 

anyonları birbirleriyle veya hidroksil OH iyonlarıyla değiştirerek sabitleştirirler. 

Anyon değiştiriciler zayıf veya orta baz ve kuvvetli baz anyon değiştiriciler olarak 

ikiye ayrılır. 

Çizelge 3.1 : Çizelge 3. 1 Lewatit MP 62 WS sorbentinin genel tanımlaması 

İyonik formu Serbest baz 

Fonksiyonel grup Üçüncül amin 

Matriks Çapraz bağlı polistiren 

Yapı Makroporöz 

Görünüş Bej,opak 
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Çizelge 3.2 : Çizelge 3. 2 Lewatit MP 62 WS fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Metrik Üniteler  

Düzgünlük Katsayısı max. 1.6 

Tane ebatı* >90 mm 0,4-1,2 

5 

Efektif ebatı mm 0,5(+/-0.0) 

5 5 

Yığın Yoğunluğu (+/-5%) g/l 620 

Yoğunluk yaklş, g/ml 1,02 

Su tutma %su 50-55 

Toplam kapasite min eq/l 1,7 

Hacim değişimi max %45 

Stabilite pH aralığı 0-14 

Yıl bazında max depolanabilirlik 2 

Sıc.Aralığında depolanabilirlik -20 - 40 

Çizelge 3.3 : Lewatit mp 62 WS tavsiye edilen operasyon koşulları 

Max operasyon sıcaklığı 70 Santigrat derece 

Operasyon pH aralığı 0-8 

Yatak derinliği min mm 800 

Spesifik basınç düşümü min mm 1.1 

Basınç düşümü max.kPa 250 

Lineer hız operasyon max m/h 50 

Lineer hız geri yıkama (20°C) m/h 3 

Yatak genişleme yaklş. Hacim %30 

3.1.2  Siyanürlü atık banyo çözeltisi 

Kullanılan atık banyo çözeltisinin bileşimi Çizelge 4.5’te (AAS analizi) 

verilmektedir, bu atık çözelti, altına 18 ayar yeşil görünümü vermekte kullanılan bir 

kaplama çözeltisinin artığıdır, tablodan görüldüğü gibi çözelti altının yanında çok 

düşük miktarda gümüş ve önemli miktarda bakır da içermektedir. Kullanılan atık 

çözeltini pH’ı 7,2 civarındadır. Çözelti, uzun süre atmosferle temas ettiği için, düşük 

pH’ın, siyanür gazı oluşumuna etkisi yoktur, çözeltideki siyanürün, altın, gümüş, 

bakır kompleks siyanürleri halinde olduğu tespit edilmiştir. 

3.1.3  Kral suyu 

Kral suyu, asitlerin az etki ettiği yada etki etmediği altın, platin gibi metallerle 

tepkimeye girebilen kuvvetli bir asit çözeltisidir. Hidroklorik asit ve nitrik asitin 

hacimce 3/1 oranında karıştırılmasıyla oluşur. Latince adı aqua regia’dır. Deneylerde 

kral suyu, analizlerde ve yüklenmiş reçineden metallerin sıyrılmasında kullanılmıştır. 
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3.2 Ekipmanlar 

3.2.1  Atomik absorpsiyon spektrometresi 

Adsorpsiyon işlemlerinin ardından çözeltilerdeki altın konsantrasyonunun ölçümü, 

Perkin Elmer Analiz 800 atomik adsorpsiyon spektrometresi ile yapılmıştır. Atomik 

adsorpsiyon spektroskopisi (AAS), gaz halindeki ve temel enerji düzeyinde bulunan 

atomların, UV ve görünür bölgedeki ışığı absorplaması ilkesine dayanır. Işıma 

şiddetindeki azalma, ortamda absorpsiyon yapan elementin derişimi ile doğru 

orantılıdır. Atomik absorpsiyon spektroskopisinde metallerin çoğu ile az sayıda 

ametal analiz edilir. Atomik absorpsiyon spektroskopisinde element, elementel hale 

dönüştürüldükten sonra buharlaştırılır ve kaynaktan gelen ışın demetine maruz 

bırakılır. Aynı elementin ışın kaynağından gelen ışınları absorplar. Sulu numune, 

alev içine bir yükseltgen gaz karışımı ile püskürtülür. AAS’nin temel çalışma 

prensibi, gaz halindeki atomların ışığı absorplamasına dayandığı için hazırlanan 

çözeltinin gaz halindeki atomlarına dönüştürecek bir atomlaştırıcıya ihtiyaç 

duyulmaktadır. Atomik adsorpsiyon spektrofotometrisi, elementel analizlerde 

kullanılan önemli bir araçtır. Örnekteki aranan elementler, o elemente has dalga 

boyundaki ışığı soğurması yardımıyla bulunaktadır. Katot lambada, aranan elementin 

dalga boyu genelde elementin kendisinin uyarılması ile elde edildiği için, örnekteki 

miktarlar için keskin sonuçlar verebilmektedir. Genellikle metaller için kullanılır. 

AAS, kimyasal işlem laboratuar analizlerinde kullanıldığı gibi, günlük hayatta su 

kirliliği, toprak kirliliği ve hava kirliliği oluşturan elementlerin limit miktarları 

doğrultusunda uyumluluk analizleri için de kullanılmaktadır.  

 

Şekil 3.1 : Atomik absorpsiyon spektrometresi 
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3.2.2  Hassas terazi 

Sorbent miktarının ölçüldüğü deneylerden önce, sorbent gramajı, hassas terazi 

yoluyla ölçülmüştür. Deneylerde sartorius marka hassas terazi kullanılmıştır. 

 

Şekil 3.2 : Hassas terazi 

3.2.3  Sıcaklık kontrollü manyetik karıştırıcı 

Sıcaklık deneylerinde, sıcaklık kontrollü manyetik karıştırıcı kullanılmıştır. Sıcaklık 

deneylerinde, Dragon Lab marka sıcaklık kontrollü karıştırıcı kullanılmıştır. 

 

Şekil 3.3 : Sıcaklık kontrollü manyetik karıştırıcı 

3.2.4  Aletler ve sarf malzemeleri 

Deneylerin yapımında kullanılan aletler ve sarf malzemeleri, joje beher, ayırma 

hunisi, analitik huni, ve benzeri standart laboratuvar camları, pens, spatül ve benzeri 

laboratuvar aletleridir. Merck kalitesinde nitrik asit, hidroklorik asit, çeşitli 

kimyasallar ve saf su, kullanılan sarf malzemeleri arasındadır. 
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3.2.5  Etüv 

Deneylerde Thermo Scientific marka Etüv kullanılmıştır. 

3.3 Yöntemler 

3.3.1  Altın adsorplama için uygun koşulların belirlenmesi 

Yapılan adsorpsiyon deneylerinde, 411,6 ppm konsantrasyona sahip stok çözelti ve 

bu çözeltinin 75/100, 50/100 ve 25/100’lük seyreltilmiş çözeltileri olan 310, 207 ve 

103,5 ppm konsantrasyona sahip siyanürlü atık banyo çözeltileri kullanılmıştır. 

Yapılan birinci set deneylerde, siyanürlü atık banyo çözeltisinden altın 

adsorpsiyonunda sürenin etkisini belirlemek adına, 50 ml’lik deney tüplerinde, 0,5 

gram sorbent ve 25 ml stok çözelti ile, 25 C° sabit sıcaklıkta, 0,5-1-1,5-2-3-4-5-24-

36-46-60-72 ve 84 saatlik sürelerin sonunda çözeltilerde kalan altın 

konsantrasyonları, atomik absorpsiyon spektrometresi analiziyle incelenmiştir. 

Yapılan ikinci deney setinde, sorbent miktarının altın adsorpsiyonuna etkisini 

incelemek adına deneyler gerçekleştirilmiştir. 50 ml’lik deney tüplerinde, 25 ml stok 

çözelti ve 25 C° sabit sıcaklık ile, 0,1-0,2-0,25-0,3-0,4 ve 0,5 gramajlarının her birisi 

için sorbent ve çözelti karışımları 2-6-12 ve 24 saatlik sürelerle bekletilmiş ve bu 

sürelerin sonunda çözeltilerde kalan altın konsantrasyonları, atomik absorpsiyon 

spektrometresi analiziyle incelenmiştir. Yapılan üçüncü deney setinde, farklı 

sıcaklıklar kullanılarak deneyler gerçekleştirilmiştir. Sıcaklık, 5’er C° artışlarla 25 

C°’den 45 C°’ye kadar değiştirilmiştir. Deneylerde 25 ml stok çözelti ve 0,25 g 

sorbent, 50 ml’lik balon joje içerisinde karıştırılmış, 100 rpm sabit karıştırma hızı 

kullanılmış ve sıcaklık kontrollü manyetik karıştırıcıdan yararlanılmıştır. Deneyler 

sonucunda çözeltilerde kalan altın konsantrasyonları, atomik absorpsiyon 

spektrometresi analizi ile incelenmiştir. Son olarak dördüncü deney setinde farklı 

çözelti konsantrasyonlarının, altın adsorpsiyonuna etkisi incelenmiştir. 50 ml’lik 

deney tüplerinde, 25 ml çözelti ve 25 C° sabit sıcaklıkta 25/100 ‘lük (103,5 ppm), 

50/100’lük (207 ppm) ve 75/100’lük (310,5 ppm) çözeltiler ile ilk partide 0,25 gram, 

ikinci partide 0,50 gram sorbent kullanılarak deneyler gerçekleştirilmiştir, ardından 

çözeltilerde kalan altın konsantrasyonları, atomik adsorpsiyon spektrometresi 

aracılığıyla incelenmiştir. Yapılan bütün deneylerde, adsorpsiyon sonrasında 

çözeltiler süzülerek katı faz (sorbent) ile sıvı faz (siyanürlü atık banyo çözeltisi) 
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birbirlerinden ayrılmışlardır. Çözeltilerin içinde kalan altın konsantrasyonları, AAS 

cihazıyla ölçülmüştür ve bu ölçümlerin grafik üzerinde çizdirilmesinin ardından, 

denenen tüm koşullar için en uygun değerler bulunmuştur. Ardından ilerideki 

desorpsiyon adımlarının teyidi için, optimum kazanım parametreleri uygulanarak 

elde edilen sorbent, kral suyu ile muamele edilmiş ve kral suyuna geçen altın 

konsantrasyonu, AAS analizi ile gözlemlenmiştir. 
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4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

4.1 Lewatit MP 62 WS’nin Altın Adsorpsiyonu 

Lewatit MP 62 WS ile gerçekleştirilen adsorpsiyon deneylerinde, uygun koşullar 

belirlenmiştir. Ardından elde edilen verilerin Freundlich ve Langmuir izoterm 

modellerine uygunluğu incelenmiştir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra, belirlenen 

en uygun koşulların uygulanması sonucu, maksimum oranda altını depolamış 

sorbent, kral suyu ile muamele edilmiş ve kral suyuna geçen altın miktarı 

belirlenmiştir. 

4.1.1  Lewatit MP 62 WS’nin altın adsorpsiyonunun uygun koşullarının 

belirlenmesi 

Lewatit MP 62 WS miktarının, altın adsorpsiyonu üzerindeki etkisini belirlemek 

amacıyla, farklı Lewatit MP 62 WS miktarları kullanılarak, farklı sürelerde, 25 ml 

stok çözelti ve 25 C° sabit sıcaklıkta altın adsorplama deneyleri gerçekleştirilmiştir. 

Lewatit MP 62 WS miktarları 0,1 gramdan başlayarak, 0,2-0,25-0,3-0,4 ve 0,5 grama 

dek incelenmiş ve süre de 2-6-12 ve 24 saat olarak 4 ayrı adımda incelenmiştir. 

Deney sonuçları, altın konsantrasyonlarının ppm cinsinden gösterildiği biçimde 

Çizelge 4. 1’de yer almaktadır ve Şekil 4. 1’de süreye karşılık çözeltideki altın 

konsantrasyonları belirtilmiştir. Şekil 4. 1’e göre, Lewatit MP 62 WS miktarının 

artması ile beraber, çözeltilerdeki altın konsantrasyonları azalmaktadır. 0,5 gram 

Lewatit MP 62 WS kullanımının söz konusu olduğu 2-6-12 ve 24 saat süreli tüm 

deney serilerinde maksimum adsorplamanın gerçekleştiği görülmüş ve en uygun 

Lewatit MP 62 WS miktarı 0,5 gram olarak belirlenmiştir. Bu deneylerde 

adsorplanan altın miktarı, Lewatit MP 62 WS miktarının artmasıyla paralel olarak 

artmaktadır. 

Lewatit MP 62 WS miktarının altın adsorpsiyonuna etkisini incelemek adına 

gerçekleştirilen ilk deney serisinde, farklı süreler için de deneyler yapmıştık, bu 

süreler 2-6-12 ve 24 saatti. Şekil 4. 1’de, Lewatit MP 62 WS ile yapılan altın 
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adsorplama işleminde en uygun sonuçların 24 saatlik deney süresi sonucunda elde 

edildiği görülüyor. 

Çizelge 4.1 : Sorbent miktarı-Süre-Adsorplanan altın miktarı. 

Sorbent Miktarının Etkisi   25mL-25C120 dk 

Gram 2 saat 6 saat 12 saat 24 saat 

0,1 53,52657 61 67 72 

0,2 61,73913 69 75 82 

0,25 65 75 81 86 

0,3 68,84058 79 85 89 

0,4 74,63768 88 92 94 

0,5 79,93 94,6401 9822681 98,52729 

 

 

Şekil 4.1 : Lewatit MP 62 WS miktarının adsorplama üzerinde etkisi. 

Farklı süreler kullanılarak yapılan ikinci seri deneylerde, adsorpsiyon işlemleri 

sonucu elde edilen altın konsantrasyonları, ppm cinsinden Çizelge 4. 1’de verilmiştir. 

Gerçekleştirilen bu deneylerde, önceki deney serisinde uygun olarak belirlenen 0,5 

gramlık sorbent miktarı, sabit değer olarak uygulanmış, deneyler 25 ml stok çözelti 

ve 25 C° sabit sıcaklıkta 0,5-1-1,5-2-3-4-5-24-36-46-60-72 ve 84 saatlik sürelerle 

gerçekleştirilmiştir. 
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Çizelge 4.2 : Sürenin altın adsorplama üzerinde etkisi 

0.5g-25C-25mL 

Sürenin Etkisi 

Süre Verim 

0 0 

0,5 57,48792 

1 64,15459 

1,5 74,39614 

2 79,93237 

3 85,98551 

4 89,66667 

5 91,44444 

24 92,19807 

36 95,78502 

48 94,42512 

60 97,30193 

72 97,68357 

84 98,77295 

 

Şekil 4.2 : Sürenin altın adsorplama üzerinde etkisi 

Uygulanan üçüncü deney serilerinde, farklı konsantrasyonların etkisi incelenerek, 

adsopsiyon sonrası çözeltilerde kalan altın konsantrasyonları belirlenmiştir. Bu deney 

serisinde 414 ppm konsantrasyona sahip stok çözelti, 25/100’lük 103,5 ppm 

konsantrasyona sahip çözelti, 50/100’lük 207 ppm konsantrasyona sahip çözelti ve 



56 

75/100’lük 310,5 ppm konsantrasyondaki çözeltiler, 25 ml’lik miktarlarda 

kullanıldılar. Deneyler 25 C° sabit sıcaklıkta gerçekleştirildi. 0,25 ve 0,50 gramlık 

sorbent kullanıldı, sonuçlar Çizelge 4. 3 ve Şekil 4.3’te görülmektedir. 

Çizelge 4.3 : Çözelti konsantrasyonunun altın adsorplama üzerinde etkisi. 

Konsantrasyonun Etkisi 

Konsantrasyon 0.25 GRAM 0.5 GRAM 

103,5 97,9468599 98,91304348 

207 89,80193237 92,63285024 

310,5 69,39405797 74,27536232 

415 39,61352657 45,16908213 

 

 

Şekil 4.3 : Çözelti konsantrasyonunun altın adsorplama üzerindeki etkisi. 

Dördüncü deney serilerinde, farklı sıcaklıklarda deneyler gerçekleştirilerek, Lewatit 

MP 62 WS ile yapılan adsorplama üzerinde sıcaklığın etkisi incelenmiştir. 25 ml stok 

çözelti, 100 rpm sabit karıştırma hızıyla 0,25 gram sorbent kullanılarak 2 saatlik 

deney süresiyle 25 C°’den 45 C°’ye kadar sıcaklıklar 5’er C° arttırılarak 5 adet deney 

gerçekleştirilmiştir. Sıcaklık artışının altın adsorpsiyonuna olumlu etkisi Şekil 4.4’te 

ve Çizelge 4.4’te gösterilmiştir. 
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Şekil 4.4 : Sıcaklığın altın adsorpsiyonu üzerinde etkisi 

Sıcaklığın Etkisi 

Sıcaklık Verim 

25 66,98 

30 75,44 

35 85 

40 93 

45 99 

 

 

Şekil 4.5 : Sıcaklığın altın adsorpsiyonu üzerinde etkisi. 

Daha sonra elde edilen veriler, Freundlich ve Langmuir adsorpsiyon modellerine 

uygulanmıştır. Şekil 4.5 ve Şekil 4.6’da, Lewatit MP 62 WS ile gerçekleştirilen 

adsorpsiyon için Freundlich ve Langmuir modelleri görülebilir. 

Şekil 4.5 ve Şekil 4.6 incelendiğinde, Lewatit MP 62 WS ile yapılan altın 

adsorplama sonucu elde edilen verilerin, Langmuir adsorpsiyon modeliyle daha 

yüksek oranda bir uyum gösterdikleri görülmektedir. Langmuir adsorpsiyon 

modelinin karakteristikleri düşünüldüğünde, bu, Lewatit MP 62 WS ile 

gerçekleştirilen adsorpsiyonun tek katmanlı olarak gerçekleştiğini, sorbent yüzeyinde 

sabit bir sayıda ve hepsi aynı enerjiye sahip, ulaşılabilir alanlar olduğunu ortaya 

koyuyor. 
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Şekil 4.6 : Lewatit MP 62 WS ile yapılan adsorplama için Freundlich modeli. 

 

Şekil 4.7 : Lewatit MP 62 WS ile yapılan adsorplama için Langmuir modeli. 
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Daha sonra desorpsiyon adımı için, 84 saatlik süre, 411,6 ppm altın 

konsantrasyonuna sahip çözelti, 45 °C sıcaklık ve 0,5 gram sorbent parametreleri 

kullanılarak gerçekleştirilmiş adsorpsiyondan elde edilen sorbent, 500 ml kral suyu 

ile 2 saatlik süre boyunca muamele edilmiş ve daha sonra bu kral suyu seyreltilerek 

AAS analizi gerçekleştirilmiştir, analiz sonuçları, Çizelge 4.5’te görülmektedir. 

Çizelge 4.4 : Stok çözelti, adrospsiyon sonrası çözelti ve kral suyuna ait AAS analizi. 

 Stok Çözelti Adsorpsiyon Sonrası Kral Suyu 

Ag 0,15 ppm 0,14 ppm 0,74 ppm 

Au 411,6 ppm 2,681 ppm 177,7 ppm 

Cu 196,64 ppm 54,54 ppm 186,84 ppm 

Ni - - 2,182ppm 

Çizelge 4. 5’te görüldüğü gibi, altının %43,45’lik kısmı kral suyuna geçmektedir. 84 

saatlik süre, 0,5 gram sorbent, 411,6 ppm başlangıç konsantrasyonu ve 45°C 

parametreleri ile gerçekleşen adsorpsiyon sonucu altını tutmuş olan sorbentin, 25 ml 

çözelti için 0,052 gram altın tutmaktadır, bu miktarın 0,022 gramlık kısmı kral 

suyuna geçmektedir. 
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5. YARGILAR VE ÖNERİLER 

Lewatit MP 62 WS ile gerçekleştirilen adsorpsiyon deneylerinin sonucunda 0,5 gram 

sorbent, 84 saat süre, 45 C° sıcaklık ve 103,5 ppm çözelti konsantrasyonu, 

adsorpsiyon için en uygun sonuçlar olarak belirlenmiştir. Lewatit MP 62 WS ile 

gerçekleştirilen adsorpsiyon, Langmuir adsorpsiyon modeline uygunluk göstermiştir. 

Konsantrasyonu belirlemek için yapılan adsorpsiyon deneylerinde, en yüksek 

kazanım yüzdesinin (%98,91), deneylerde kullanılan farklı konsantrasyonlara sahip 4 

adet çözeltiden en düşük konsantrasyona sahip olan çözeltide (103,5 ppm) elde 

edildiği gözlemlenmiştir, bu durumun nedeni, sorbent yüzeyinde sabit sayıda 

adsorpsiyon alanı bulunmasıdır, bu sebeple belirli bir konsantrasyon değeri aşıldıktan 

sonra, adsorpsiyon sadece belirli sayıdaki aktif alanda gerçekleştiği için, kazanım 

verimi düşmektedir. Artan sorbent gramajının, altın adsorpsiyonu üzerinde olumlu 

etkisi olduğu görülmektedir, bu durumun sebebi de yine, sorbent miktarı arttıkça, 

adsorpsiyonun gerçekleşebileceği aktif alanların sayısının artmasıdır. Sürenin artışı 

adsorpsiyonun verimini arttırmaktadır, ancak 5 saatlik süre sonunda adsorpsiyon 

verimindeki artış hızının ciddi oranda düştüğü gözlemlenmiştir, adsorpsiyon 

karakteristik olarak Langmuir modeline uygundur, bu da adsorpsiyonun, sorbent 

yüzeyinde, hepsi aynı enerjiye sahip, sabit sayıda aktif ulaşılabilir alanda 

gerçekleştiğini göstermektedir, 5 saatlik süre sonunda bu sabit sayıdaki aktif 

alanların oldukça azaldığı, adsorpsiyon veriminin 5 saatlik sürenin ardından artmaya 

devam ettiği, ancak bu artış hızının oldukça yavaşladığı görülebilir.  

Bu çalışmada, altının atık banyo çözeltisinden kazanımı, yalnızca zayıf bazik anyon 

değişim reçinesi ile incelenmiştir, ileriki çalışmalarda farklı tip iyon değişim 

reçinelerinin, bu gibi çözeltilerden altın kazanımı verimi incelenerek, çözelti tipinin, 

altın adsorpsiyonu verimine etkisi karşılaştırmalı olarak incelenebilir. Ayrıca altın 

renklendirmekte kullanılan siyanürlü atık banyo çözeltilerinde, altın dışındaki 

mevcut metallerin miktarlarının, altın adsorpsiyonu üzerindeki etkisi incelenebilir. 
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