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ÖNSÖZ 
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SULU ÇÖZELTĠDEKĠ KURġUN VE BAKIR ĠYONLARININ BENTONĠT 

ĠLE ADSORPSĠYONU 

ÖZET 

 

Endüstriyel faaliyetler sonucunda açığa çıkan ağır metallerin kontrolsüz olarak 

çevreye atılmaları canlı organizmaları tehdit etmektedir. Atık sularda bulunan ağır 

metaller, organik kirleticilerden farklı olarak, biyolojik olarak parçalanıp yok 

olmadıkları için organizmalarda depolanmakta ve besin zincirlerine girmektedirler. 

Yüksek miktarda bakır iyonunun vücuda alımı sonucunda mukoza, merkezi sinir 

sistemi, karaciğer, böbrekler ve bağıĢıklık sistemi zarar görmektedir. Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından içme sularında olması gereken maksimum bakır iyon deriĢimi 2.00 

mg/L olarak belirlenmiĢtir. Ġnsan sağlığına zehirli etkisi olduğu bilinen kurĢun 

bileĢiklerinin vücuda alınması halinde ise, böbrekler, sinir ve üreme sistemleri, 

ciğerler ve beyin önemli ölçüde zarar görmektedir. Endüstriyel atık sulardaki kurĢun 

iyonu deriĢimi 200-500 mg/L‟ ye ulaĢmaktadır ancak, içme sularında kurĢun iyonu 

deriĢimi için Dünya Sağlık Örgütü tarafından izin verilen değer ise 0.01 mg/L‟ dir.  

Atık sulardan ağır metallerin giderilmesinde sıklıkla tercih edilen yöntemler; 

kimyasal çöktürme, membran filtrasyonu, biyolojik prosesler, iyon değiĢtirme ve 

adsorpsiyondur. Bu yöntemlerin birçoğunun yatırım ve iĢletme maliyetinin yüksek 

olması nedeniyle atık sulardan ağır metallerin gideriminde daha ekonomik 

yöntemlerin tasarlanması gerekmektedir. Atık sulardaki ağır metallerin  adsorpsiyon 

yoluyla uzaklaĢtırılması, kullanılan adsorbanın cinsine bağlı olarak diğer yöntemlere 

oranla daha ekonomik ve etkin bir yöntem olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Bu çalıĢmada, sulu çözeltilerdeki bakır(II) ve kurĢun(II) iyonlarının EskiĢehir‟den 

alınmıĢ bentonit tarafından adsorplanarak giderilmiĢtir. Doğal ve deiyonize su ile 

yıkanmıĢ bentonitlerin bakır(II) ve kurĢun(II) iyonlarını adsorplama kapasitelerinin 

çalıĢma koĢullarına bağlı olarak değiĢimleri incelenmiĢtir. Bu amaçla, adsorpsiyon 

süresi, çözelti pH değeri, sıcaklık ve baĢlangıç iyon deriĢimi gibi parametrelerin 

adsorpsiyon kapasitesi üzerindeki etkileri belirlenmiĢtir. BaĢlangıç iyon deriĢimi, 

sıcaklık ve pH değerlerinin doğal ve yıkanmıĢ bentonitlerin adsorpsiyon 

kapasitelerine etkisi 2
3
 faktöriyel tasarıma göre istatistiksel olarak da 

değerlendirilmiĢ ve korelasyon katsayıları 1.000-0.994 arasında olan ampirik 

eĢitlikler türetilmiĢtir. Adsorpsiyon deney sonuçlarının Langmuir, Freundlich ve 

Temkin izotermlerine uygunlukları araĢtırılmıĢtır. Adsorpsiyon sürecini temsil eden 

kinetik parametreler, hayali ikinci mertebe kinetik model kullanılarak hesaplanmıĢtır. 

Bentonitlerin adsorpsiyon öncesi ve sonrası taramalı elektron mikroskobu mikroyapı 

görüntüleri karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Deney sonuçları, baĢlangıç iyon deriĢimi arttıkça adsorpsiyon kapasitesinin arttığını; 

ancak iyon giderim yüzdesinin azaldığını göstermiĢtir. Bentonitlerin adsorpsiyon 

kapasitesinin artan pH ile arttığı ve optimum pH değerinin 5 olduğu tespit edilmiĢtir. 

Sıcaklığın önemli bir etkiye sahip olmadığı ancak, artan sıcaklıkla beraber 
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adsorpsiyon kapasitesinde bir miktar azalmanın meydana geldiği gözlenmiĢtir. 

Ġstatistiksel değerlendirme sonucunda adsorpsiyon kapasitesi üzerinde en etkin 

parametrenin her iki adsorban için de iyon deriĢimi olduğu saptanmıĢtır. Adsorpsiyon 

deney sonuçlarına en uygun izoterm modellerinin, bakır(II) iyonları ve kurĢun(II) 

iyonları için sırasıyla Freundlich ve Temkin izoterm modelleri olduğu belirlenmiĢtir. 

Bu çalıĢmada gerçekleĢtirilen adsorpsiyon süreçleri için hızı belirleyici adımın 

kimyasal etkileĢimler yoluyla adsorpsiyon olduğu tespit edilmiĢtir. Numunelere ait 

taramalı elektron mikroskobu mikroyapı görüntüleri adsorpsiyonun baĢarıyla 

gerçekleĢtiğini göstermiĢtir. 
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ADSORPTION OF LEAD AND COPPER IONS FROM AQUEOUS 

SOLUTIONS BY BENTONITE 

SUMMARY 

 

The uncontrolled discharge of heavy metals generated by industrial processes into 

the environment threatens the living organism. Unlike most organic pollutants, heavy 

metals do not undergo biological degradation and tend to accumulate in the 

organisms, thereby eventually entering the food chains. 

The intake of excessively large doses of copper by human body leads to severe 

damage to the mucosa, central nervous system, liver, kidney and immune system. 

The maximum acceptable concentration of copper ions in drinking water is 

determined as 2.00 mg/L by World of Health Organization. The uptake of poisonous 

lead compounds by human body causes severe damage to the kidney, nervous 

system, reproductive system, liver and brain. In industrial wastewaters, lead ion 

concentration approach 200-500 mg/L, however according to the World of Health 

Organization, the permissible level for lead ion concentration in drinking water is 

0.01 mg/L. 

The conventional methods commonly used for the removal of heavy metals from 

wastewaters are; chemical precipitation, membrane filtration, biological treatment, 

ion exchange and adsorption. Because most of these methods have high investment 

and operating costs, there is a need to design more economical methods for the 

removal of heavy metals from wastewaters. Removal of heavy metals from 

wastewaters by adsorption can be economic and efficient in comparison with the 

other methods depending on the on adsorbent used. 

In this study, the removal of lead(II) and copper(II) ions from aqueous solution was 

achieved by using bentonite which was provided from EskiĢehir province of Turkey.  

The changes in lead(II) and copper(II) ions adsorption capacities of natural bentonite 

and bentonite which was washed by deionized water depending on working 

conditions were investigated. For this purpose, the effects contact time, solution pH 

value, temperature and initial ion concentration on the adsorption capacity were 

determined. Effects of initial ion concentration, temperature and solution pH value 

on the adsorption capacities of natural and washed bentonites were also statistically 

evaluated investigated by using 2
3
 factorial design technique and empirical equations 

having it correlation coefficients between 1.000-0.994 were developed. The 

convenience of Langmuir, Freundlich and Temkin isotherm models to the 

experimental adsorption data was examined. Kinetic parameters representing the 

adsorption process were calculated by using pseudo second-order-kinetic model. The 

scanning electron microscope images of bentonites before and after adsorption were 

compared. 

Experimental results showed that, increasing the initial ion concentration cause to 

increase the adsorption capacity and decrease the removal percentage of metal ions. 
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The adsorption capacities of bentonites increased with the increasing solution pH 

value and the optimum pH value was determined as 5. Even though the temperature 

had not a pronounced effect on adsorption capacity, a little decrease in adsorption 

capacity with increasing temperature was observed. As a result of statistical analyses, 

the most efficient parameter on the adsorption capacity was determined as initial ion 

concentration for both adsorbents. The experimental data were represented by 

Freundlich isotherm model for copper(II) ions, and by Temkin isotherm model for 

lead(II) ions. Adsorption through chemical interactions for the adsorption processes 

performed in this study was found to be the rate limiting step. The scanning electron 

microscope images of the bentonites showed that the adsorption is completed 

successfully. 
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Endüstriyel faaliyetler sonrasında açığa çıkan kirleticilerin kontrolsüz olarak çevreye 

atılmalarının hava, su ve toprak kirliliğine neden olarak canlı yaĢamını tehdit ettiği 

bilinmektedir. Çevre kirliliğine neden olan ağır metallerin ortamda düĢük 

deriĢimlerde bulunmaları bile canlılar için toksik etki yaratabilmektedir. Özellikle 

içme sularında insan sağlığı açısından belirlenen sınır değerlerin sağlanması 

gerektiğinden sulardan ağır metal iyonlarının giderimi, dünyada araĢtırılan önemli 

konulardan biri olmuĢtur.  

Elektrik ve alaĢım endüstrisinin, kağıt fabrikalarının, petrol rafinerilerinin, maden 

ocaklarının ve dökümhanelerin faaliyetleri sonucunda oluĢan atık sular önemli 

ölçüde hem serbest hem de yüksek oranda askıda katı maddelere bağlanmıĢ olarak 

bakır bileĢikleri içermektedir.  Madencilik, akü ve pil üretimi, metal kaplama, petrol 

rafinerileri, seramik ve cam üretimi ile boya endüstrisi atık sularında da kurĢun 

kirliliği söz konusudur.  

Atık sulardaki kurĢun(II) ve bakır(II) iyonları canlılar üzerindeki toksik etkileri 

nedeniyle, doğaya atılmadan önce etkin bir Ģekilde uzaklaĢtırılmalıdır. Atık sulardan 

ağır metallerin uzaklaĢtırılmasında sıklıkla tercih edilen yöntemler; kimyasal 

çöktürme, membran filtrasyonu, biyolojik prosesler, iyon değiĢtirme ve 

adsorpsiyondur. Atık sulardaki ağır metallerin adsorpsiyon yoluyla uzaklaĢtırılması, 

kullanılan adsorbanın cinsine bağlı olarak diğer ayırma yöntemlerine oranla daha 

ekonomik ve etkin bir yöntem olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Adsorpsiyon, herhangi bir maddenin bir fazdan diğer faza geçerek ikinci faz 

yüzeyinde birikmesi, baĢka bir ifade ile akıĢkan fazda çözünmüĢ halde bulunan 

adsorbat moleküllerinin katı bir adsorban yüzeyine tutunması olayıdır. Adsorpsiyon 

yöntemi, klasik arıtma ile arıtılması güç olan ve zehirlilik, renk, koku kirliliği yaratan 

kimyasal maddelerin adsorban yüzeyinde kimyasal ve fiziksel bağlarla tutulması 

prensibine dayanmakta ve sıvı-sıvı, gaz-sıvı, sıvı-katı ve gaz-katı fazları arasında 

meydana gelebilmektedir. [1, 2] Alümina, reçine, aktif karbon, zeolit ve bentonitler 
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en çok kullanılan adsorbanlardandır [3]. Türkiye, endüstriyel hammadde olarak 

kullanılan kil minerali yatakları açısından zengin rezervlere sahiptir. Adsorpsiyon 

yöntemiyle atık sulardan ağır metallerin uzaklaĢtırılmasında maliyetin düĢük 

olmasını sağlamak amacıyla kil minerallerinin adsorban olarak kullanımı tercih 

edilmektedir. [4] 

Bu çalıĢmada EskiĢehir‟den alınan doğal ve deiyonize suda yıkanmıĢ bentonitlerin, 

sulu çözeltilerdeki bakır(II) ve kurĢun(II) iyonlarını giderme amacıyla 

kullanılabilirliği araĢtırılmıĢtır. Bu amaçla, doğal ve yıkanmıĢ bentonitlerin önce 

fiziksel ve kimyasal özellikleri, daha sonra optimum adsorpsiyon süresi ile farklı pH 

ve sıcaklık değerlerindeki adsorpsiyon kapasiteleri deneysel olarak belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢma koĢullarının adsorpsiyon kapasitelerine olan etkileri istatistiksel olarak 

değerlendirilmiĢtir. Elde edilen deney sonuçlarının Langmuir, Freundlich ve Temkin 

izotermlerine uygunlukları araĢtırılmıĢ, ayrıca kinetik parametreler de belirlenmiĢtir. 

Son olarak bentonit numunelerinin adsorpsiyon öncesi ve sonrası taramalı elektron 

mikroskobu  mikroyapı görüntüleri karĢılaĢtırılmıĢtır. 
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2.  BAKIR ĠLE KURġUN KULLANIMI VE KĠRLĠLĠĞĠ 

2.1 Bakır 

Bakır, ilk defa neolitik çağda kullanılmıĢ ve tarih boyunca insanların günlük 

yaĢamlarında birçok alanda yer almıĢtır. ÇeĢitli kayalarda, toprakta, suda ve havada 

doğal olarak bulunan bir metal olan bakır aynı zamanda bitkilerin, hayvanların ve 

insanların yaĢamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları bir elementtir. [5] 

Elektrik ve ısı iletkenliği yüksek, kızılımsı-kahve rengi, yumuĢak ve sünek bir yapısı 

olan, kolay biçimlendirilebilen bakırın, atom ağırlığı 63.546 g/mol ve atom numarası 

29‟ dur. Günümüzde, endüstriyel olarak birçok kullanım alanına sahip bakırın, suyu 

kirleten bir ağır metal olduğu bilinmektedir. [6] 

Yeryüzünde, daha çok bakır-oksit minerali olan kuprit, bakırlı pirit olarak bilinen 

kalkopirit, bakır-demir-sülfit minerali olan bornit ve sulu bakır-karbonat minerali 

olan azurit yapılarında karĢılaĢılan bakır cevheri, nadiren metal olarak 

bulunmaktadır. Bu nedenle yüzeysel sularda genellikle 0.02 mg/L‟ den daha düĢük 

deriĢimlerde bulunmaktadır. Musluk sularında bakır iyonu deriĢiminin 0.02 mg/L‟ 

den çok daha yüksek olması, pirinç ve bakırdan yapılmıĢ tesisatlarda meydana gelen 

korozyona bağlanmaktadır. [6-8]  

Ekonomik geliĢmelere bağlı olarak hayat standardının yükseldiği günümüz 

dünyasında, bakıra olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Metal içerikli bakır rezervi 

dünyada 940.000.000 ton, Türkiye‟ de ise yaklaĢık olarak 1.700.000 ton olarak tespit 

edilmiĢtir. Dünya bakır rezervinin 360 milyon ton ile baĢta ġili‟ de olmak üzere, 

ABD, Çin, Peru, Polonya, Avustralya ve Endonezya‟ da %70‟ den fazlası 

bulunmaktadır. [9, 10] 

Dünya bakır üretiminin %75‟ i birincil kaynaklar olan bakır cevherlerinden, %25‟ i 

ise ikincil kaynaklar olan hurda, toz ve atık maddelerden sağlanmaktadır. Türkiye‟ de 

Murgul, Küre, Çayeli, Ergani ve 2003 yılından beri Siirt Madenköy aktif olarak 

iĢletilen bakır madenleridir.   [9, 10] 
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2.1.1 Bakırın Kullanım Alanları 

Günümüzde en çok metal ya da alaĢımları halinde kullanılan bakırın, pirinç, bronz 

gibi çeĢitli alaĢımları bulunmaktadır. Bakır sülfat, mantar ve yosun öldürücü ilaç ve 

besin katkısı olarak kullanılmaktadır. Alglerin kontrolü için yüzey sularına bakır 

sülfat pentahidrat ilave edilmektedir. [5, 6] 

Oldukça geniĢ bir kullanım alanı bulunan bakır, özellikle su borularında, çatı 

kaplamalarında, ev eĢyalarında, fotoğraf ve resimlerde, alaĢımlarda, inorganik 

boyalarda, yem katkı maddelerinde, tohum antiseptiğinde, mantar ve yosun öldürücü 

ilaçlarda, elektrolizle biçimlendirmede, elektrik tellerinde kullanılmaktadır. Bakırın 

baĢta boru, valf gibi tesisat malzemelerinde olmak üzere, savaĢ malzemelerinde, 

mutfak eĢyalarında, bozuk paralarda alaĢımlar ve kaplamaları halinde kullanımı da 

oldukça yaygındır. Ayrıca leke çıkarıcılarda ve bazı sağlık malzemelerinde de 1 

mg/L‟ nin üzerinde bakır kullanılmaktadır. [7, 11] 

Ġçme suyunda genellikle çok düĢük deriĢimlerde bulunan bakır, binalarda bulunan 

bakır borulardan geçen agresif sulardan kaynaklanan korozyonun etkisiyle artıĢ 

göstermektedir. Özellikle suyun bakır boru içerisinde birkaç saat kaldığı durumlarda, 

musluktan akan suyun bakır deriĢiminde belirgin bir artıĢ meydana gelmektedir. [6, 

12] 

2.1.2 Bakır Kirliliğinin Kaynakları ve Etkileri 

Bakır taneciklerinin atmosfere yayınımı antropolojik kaynaklardan, özellikle bakır 

dökümhanelerinden ve maden iĢleme tesislerinden rüzgarla savrulan tozlarla ve 

volkanik püskürmelerle olmaktadır. Daha çok maden ocaklarında, dökümhanelerde, 

endüstri bölgelerinde, katı atık sahalarında, çöp depolama alanlarında bulunan 

bakıra, yüzeysel sularda hem serbest hem de yüksek oranda askıda katı maddelere 

bağlanmıĢ olarak rastlanılmaktadır. Sulardaki bakırın genellikle elektrik ve alaĢım 

endüstrilerinden, kağıt fabrikalarından, bitki gübrelerinden, petrol rafinerilerinden 

kaynaklandığı bilinmektedir. [5, 13]  

Özellikle sindirim sistemini etkileyen bakırın varlığı su içerisinde bıraktığı metalik-

acı tat ve porselen yüzeyinde bıraktığı mavi-yeĢil bir renk ile fark edilmektedir [8, 

11]. Bakırın en yaygın olarak görülen etkisi 3.0 mg/L ve üzerindeki deriĢimlere 

maruz kalındığında ortaya çıkan mide ve bağırsak rahatsızlıklarıdır. Karın ağrısı, 

mide bulantısı, kusma genellikle bakır ya da kalaylanmamıĢ pirinç kapların 
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kullanımından hemen sonra görülen bakır kaynaklı zehirlenme belirtileridir. Bakır 

tozuna maruz kalan çalıĢanlarda öksürme, hapĢırma, burun akıntısı, akciğerlerde lif 

dejenerasyonu, burun mukozasının damarlanması gibi solunum sisteminin tahriĢ 

olması ile sonuçlanan sağlık problemlerine rastlanılmaktadır. [5, 10]  

Ġnsan vücudunda bakır seviyesinin gerekli düzeyde tutulmasını sağlayan doğal bir 

mekanizma mevcuttur. Ancak bu doğal mekanizmanın henüz geliĢmediği 1 yaĢ altı 

çocuklarda, bakırın toksik etkisine karĢı yetiĢkinlere oranla daha fazla duyarlılık 

görülmektedir. Yüksek dozajlarda bakıra maruz kalma ölümle sonuçlanabilen 

karaciğer ve böbreklerde hasar, anemi, bağıĢıklık sisteminin çökmesi, zehirlenme 

gibi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. “Toksik Maddeler ve Hastalıklar Kayıt 

Dairesi” (ATSDR - Agency for Toxic Substences and Disease Registry) tarafından 

2002 yılında Wilson hastalığının, çocukluk döneminde yaĢanan sirozun ve metabolik 

düzensizlik gibi nedeni bilinmeyen birçok hastalığın bakır zehirlenmesine karĢı 

duyulan genetik hassasiyetten kaynaklandığına dair güçlü kanıtlar sunulmuĢtur. [5, 

11, 14]  

Bakır zehirlenmesine duyarlı olan en önemli organlardan biri karaciğerdir. Hücre 

aralarındaki lifli bağ dokunun artması, hücrelerin ölmesi, kangren gibi birçok 

anormal biyolojik gösterge ölümcül dozlarda bakır sülfat alımında karĢılaĢılan 

karaciğer hasarlarıdır. Havanın metreküpünde 0.64-1.05 mg civarında bakırın 

bulunduğu ortamlarda çalıĢanların hemoglobin ve alyuvar sayılarında düĢüĢ meydana 

gelmektedir. [5, 6]    

2.1.3 Bakır Kirliliğinin Standartları 

1963 ve 1971 yıllarında yayınlanmıĢ olan uluslar arası standartlarda, 1958 yılında 

içme sularındaki bakır iyonu deriĢimi için Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul 

edilen ve izin verilen en yüksek değer olan 1,5 mg/L değeri yer almıĢtır. Ancak, 1984 

yılında yayınlanmıĢ olan Ġçme Suyu Kalite Yönetmelikleri‟ nin birinci baskısında, 

kirletici ve renklendirici özelliklerinden dolayı içme suyundaki bakır iyonu deriĢimi 

1.0 mg/L‟ ye indirilmiĢtir. 1993 yılında “BirleĢik Gıda Katkıları Uzman Komitesi” 

(JECFA - Joint Experts Committie on Food Additives) tarafından yayınlanmıĢ 

yürütmeliklerle bebeklerin ve yetiĢkinlerin bakır metabolizmaları arasındaki 

farklılıklar dikkate alınmaksızın, köpekler üzerinde yapılan çalıĢmalara 

dayandırılarak tespit edilmiĢ olan 2.0 mg/L bakır iyonu deriĢimi üst sınır değer kabul 
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edilmiĢtir. Bakırın insan sağlığı üzerindeki zehirleyici etkisinin belirsizliğinden 

dolayı yayınlanan en yüksek deriĢim değerleri geçici olarak nitelendirilmiĢtir. Ġçme 

suyundaki bakır iyonları ile sindirim sisteminde görülen rahatsızlıklar arasında 

belirgin bir bağlantı kurulamamasından dolayı, 1998 yılında yayınlanan Ġçme Suyu 

Kalite Yönetmelikleri‟ nde de içme suyundaki bakır iyonu deriĢimi için geçici değer 

2.0 mg/L olarak tanımlanmıĢtır. ġili, Ġsveç ve Amerika‟ daki salgın hastalıklar 

üzerine yapılan çalıĢmaların sonucunda, bakır zehirlenmesine karĢı geçici değil 

belirgin bir değerin gerekliliğini vurgulanmıĢ ve bu sayede yönetmelikte yer alan 2.0 

mg/L değeri geçici değer olmaktan çıkmıĢtır. Bu çalıĢmalarda, 2.0–3.0 litre su 

alımıyla beraber yiyeceklerden alınan bakırın günlük olarak 10.0 mg‟ ı geçmemesi 

gerektiği, aksi takdirde mide ve bağırsak rahatsızlıklarının kısa sürede ortaya 

çıkabileceği vurgulanmıĢtır. Ayrıca 5 mg/L‟ nin üzerindeki bakır iyonu 

deriĢimlerinde suyun tadındaki problemlerin arttığı belirtilmiĢtir. [11, 14, 15] 

Endüstriyel atık sulardaki bakır deriĢiminin Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1998 

yılında üst sınır değer olarak belirlenmiĢ olan 2 mg/L‟ den oldukça yüksektir. Bakır 

deriĢiminin 5 mg/L‟ den fazla olması sularda yaĢayan canlılar için zehirli etki 

oluĢturmaktadır. Çizelge 2.1‟ de, Türkiye‟ deki Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği‟ ne 

göre farklı sektörlerin atık suları için izin verilen en yüksek bakır iyonu deriĢim 

değerleri görülmektedir. [16] 

2.2 KurĢun 

KurĢun ilk çağlardan beri kullanılan az sayıdaki elementlerden biridir. Arkeologlar, 

kurĢunun Roma Ġmparatorluğu‟ nun öncesinde bulunduğunu ve çanak, çömlek 

kaplamada, süs eĢyalarının ve aksesuarların yapımında kullanıldığını tespit 

etmiĢlerdir. Vücuttaki metabolik faaliyetler için eser miktarlarda bulunması gerekli 

olan kurĢunun, yüksek deriĢimlerde bulunması zehirleyici etkiler göstermektedir. 

[17-19] 

KurĢun, yüksek yoğunluğa, düĢük erime sıcaklığına, düĢük ısı ve elektrik 

iletkenliğine sahip, yumuĢak ve kolay Ģekillendirilebilen bir metaldir. Atom numarası 

82 ve atom kütlesi 207.19 g/mol olan kurĢunun doğada birçok kararlı izotopu 

bulunmaktadır. Bu izotoplar doğada bulunma miktarlarına göre 
208

Pb, 
206

Pb, 
207

Pb ve 

204
Pb Ģeklinde sıralanmaktadır. Parlak mavimsi gümüĢ bir renge sahip olan kurĢun, 

havayla temasında oksitlenerek parlaklığını yitirmektedir. [6, 20] 
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Çizelge  2.1: Türkiye‟deki Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği‟ne göre, farklı 

sektörlerden kaynaklanan atık sular için izin verilen bakır deriĢimi 

(mg/L) değerleri [16] 

Sektör Adı Kompozit 

numune 

2 saatlik 

Kompozit 

numune 

24 saatlik 

Maden Sanayii (Kadmiyum metali, Demir ve Demir 

DıĢı Metal Cevherleri ve Endüstrisi, Çinko 

Madenciliği, KurĢun ve Çinkonun Rafinize Edildiği 

Tesisler, Kalsiyum, Florür, Grafit ve Benzeri 

Cevherleri) 

5 3 

Petrol Sanayii (Hidrokarbon Üretim Tesisleri) 1 0.5 

Kimya Sanayii (Petrokimya ve Hidrokarbon Üretim 

Tesisleri) 
1 0.5 

Metal Sanayii (Genelde Metal Hazırlama ve ĠĢleme) 3 1 

Metal Sanayii (Galvanizleme) 2 - 

Metal Sanayii (Dağlama ĠĢlemi) 2 - 

Metal Sanayii (Ġletken Plaka Ġmalatı) 2 - 

Metal Sanayii (Akü imalatı, Stabilizatör Ġmali, Birincil 

ve Ġkincil Akümülatör, Batarya ve Pil Ġmalatı vb.) 
2 - 

Metal Sanayii (Sırlama, Emayeleme, Mineleme 

Tesisleri) 
2 - 

Metal Sanayii (Metal TaĢlama ve Zımparalama 

Tesisleri) 
1 - 

Metal Sanayii (Metal Cilalama ve Vernikleme 

Tesisleri) 
2 - 

Metal Sanayii (Laklama / Boyama) 2 - 

Metal Sanayii (Alüminyum Hariç Olmak Üzere Demir 

DıĢı Metal Üretimi) 
2 - 

Metal Sanayii (Demir ve Demir DıĢı Dökümhane ve 

Metal ġekillendirme) 
2 - 

TaĢıt Fabrikaları (Otomobil, Kamyon, Traktör, 

Minibüs, Bisiklet, Motosiklet vb. TaĢıt Aracı Üreten 

Fabrikalar) 

0.3 - 

KarıĢık Endüstriyel Atık Sular (Küçük ve Büyük 

Organize Sanayi Bölgeleri ve Sektörlerin Belirlenmesi 

Yapılamayan Diğer Sanayiler) 

3 - 

Katı Artık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri 3 - 

Yer kabuğunun kilogramında yaklaĢık olarak 13.0 mg bulunan kurĢun doğada en çok 

var olan ağır metallerden biridir. Doğada nadir olarak element halinde bulunan 

kurĢunun en çok rastlanılan cevherleri; sülfür minerali olan galen (PbS), galenin 

oksitlenmiĢ ürünleri olan anglezit (PbSO4) ve serüsit (PbCO3) ile minimdir (Pb3O4). 

[6, 20] 

Dünyada kurĢun üretimi, birinci ve ikinci kalite kurĢun olmak üzere iki Ģekilde 

gerçekleĢmektedir. Birinci kalite kurĢunun, maden yataklarında genellikle diğer 
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mineraller ve kayalarla beraber bulunan kurĢunun zenginleĢtirilerek çıkartılması ile 

üretimi yapılırken, ikinci kalite kurĢun baĢta akü, pil olmak üzere boru, levha gibi 

üretiminde kurĢun kullanılmıĢ hurda atıkların eritilerek geri kazanımı ile 

üretilmektedir. [19] 

Dünya kurĢun rezervinin 100 milyon ton civarında olduğu ve bu rezervin büyük 

kısmının Avustralya, Kanada, ABD, Çin ve Kazakistan‟ da yer aldığı bilinmektedir. 

Dünyadaki toplam kurĢun üretimi 6 milyon ton civarında olup bu üretimin yaklaĢık 3 

milyon tonu doğal minerallerden geri kalanı ise hurda atıklardan yapılmaktadır. 

Günümüzde dünyada ikinci kalite kurĢun üretimi artarken, birinci kalite kurĢun 

üretimi yavaĢta olsa bir azalma eğilimi içerisinde bulunmaktadır. [19, 21] 

Türkiye‟ de daha çok Karadeniz Bölgesi, Keban ve Batı Anadolu‟ da bulunan kurĢun 

rezervlerinin toplam 0.8 milyon ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye‟ 

de yıllık kurĢun tüketimi 35 bin ton civarında olup, üretimin 10 bin tonu hurda 

atıklardan, 5-6 bin tonu hali hazırda bulunan kurĢun rezervlerinden yapılmakta ve 

ihtiyaç açığı olan 15 - 20 bin tonu ise ithalat yoluyla karĢılanmaktadır. [21] 

2.2.1 KurĢunun Kullanım Alanları 

KurĢun, ilk çağlardan günümüze, aksesuarlardan alaĢımlara kadar birçok kullanım 

alanı bulmuĢtur. Genellikle akü ve pil üretiminde, alaĢımlarda ve lehimlerde 

kullanılan kurĢun, yapı ve inĢaat sektöründe, çatı sistemlerinde ve duvar 

kaplamalarında da kullanım alanı bulmaktadır. Ayrıca kurĢunun düĢük elektrik 

iletkenliği sayesinde telefon, telgraf ve elektrik kablolarının kaplanmasında kullanımı 

oldukça sık olarak tercih edilmektedir. Radyasyondan korunmak amacıyla X-ray 

cihazlarının ve nükleer reaktörlerin kaplanmasında da kullanılan kurĢunun organik 

bileĢiklerinden tetraetil kurĢun ve tetrametil kurĢun, sıklıkla vuruntuyu önlemek ve 

oktan sayısını artırmak gibi amaçlarla benzin katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. 

Ancak benzin içerisinde bu amaçlarla kullanımı artık birçok ülkede durdurulmuĢtur. 

Petrol içerisine ilave edilen kurĢun içerikli katkı maddelerinin ve gıda 

endüstrisindeki kurĢun içerikli lehimlerin kullanımlarının azalması sebebiyle, hava 

ve yiyeceklerde bulunan kurĢun deriĢiminde yüksek miktarda bir düĢüĢ meydana 

gelmiĢtir. [6, 8, 14, 19, 20] 

ġehir sularının taĢınması için kullanılan boruların yapımında da geçmiĢte genellikle 

kurĢun tercih edilmiĢtir. Günümüzde PVC boruların kullanımının yaygınlaĢması ile 
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kurĢun boru kullanımı azalmıĢ olsa da birçok eski binada halen kurĢun borulara 

rastlanılmaktadır. Dolayısıyla içme suyu ile vücudumuza aldığımız kurĢun, hava ve 

yiyeceklerle aldığımıza oranla oldukça yüksek bir miktarı oluĢturmaktadır. BaĢka bir 

ifade ile günümüzde insanların vücutlarına kurĢun alımlarının en büyük sebebini 

içme suları oluĢturmaktadır. Musluk sularında bulunan kurĢun nadiren doğal 

kaynakların çözünmesinden, daha çok kurĢun içerikli su tesisatlarından ve 

borulardan kaynaklanmaktadır. Su tesisatlarından çözünerek içme sularına karıĢan 

kurĢunun miktarı; pH, sıcaklık, su sertliği, suyun boru içerisinde kalma süresi gibi 

birçok faktöre bağlı olarak değiĢmektedir. [12, 14, 19, 21-23] 

KurĢun; alaĢım üretimi, lehim, mühimmat, elektrikli eĢya üretimi, renkli televizyon 

tüpü yapımı, metal yüzey kaplama elemanı, akü ve pil üretimi, boru, levha üretimi, 

cam, sır, cila, seramik, vernik, boya ve PVC için katkı maddesi olarak birçok sanayi 

dalında kullanılmaktadır. [24, 25] 

2.2.2 KurĢun Kirliliğinin Kaynakları ve Etkileri 

KurĢun, hava, su ve topraktan, solunumla veya besinlere karıĢarak, biyolojik 

sistemlere giren zehirleyici özelliklere sahip bir metal olup, yer kabuğunda eser 

miktarda bileĢikleri halinde bulunmaktadır. Bu bileĢiklerin madencilik faaliyetleri ile 

çıkarılması, arıtımı, üretimi ve geri kazanımı sırasında açığa çıkan kurĢun havada, 

suda ve toprak yüzeyinde birikmektedir. KurĢunun sanayide kullanımı ile açığa çıkan 

atık suların herhangi bir iĢlem uygulamadan çevreye bırakılması da doğal su 

kaynaklarındaki kurĢun kirliliğini artırmaktadır. Özellikle kurĢun madenleri ve metal 

endüstrileri, akü ve pil fabrikaları, petrol rafinerileri ve boya endüstrisi atık sularında 

istenmeyen oranlarda kurĢun kirliliği söz konusudur. Pil fabrikası atık sularında 5,66 

mg/L, asidik kurĢun maden drenajlarında 0,02-2,5 mg/L, tetraetil kurĢun üreten 

fabrikaların atık sularında ise 120-150 mg/L organik, 66-85 mg/L inorganik kurĢun 

kirliliğine rastlanmaktadır. Sanayide ayrıca kömür, yağ ve atıkların yakılması sonucu 

atmosfere yayılan kurĢun küçük parçacıklar halinde uzun süre hareket edebilmekte 

ve yağmurla tekrar yeryüzüne inerek çevreye yayılmaktadır. [6, 7, 18, 20] 

Özellikle geçmiĢ yıllarda kurĢunlu benzinlerin kullanılması atmosferdeki kurĢun 

miktarını arttırmıĢtır. Oktan sayısını arttırmak için benzine katılan kurĢunun yaklaĢık 

olarak %70-75‟ i inorganik kurĢun bileĢikleri olarak egzoz gazı ile %1‟ i de tetraalkil 

kurĢun Ģeklinde değiĢmeden atmosfere atılmaktadır. KurĢunlu benzin kullanan 
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taĢıtların egzoz gazından havaya atılan kurĢun miktarı 2.0–10.0 mg/L arasında 

değiĢmektedir. Birçok ülkede petrol içerisinde vuruntu önleyici ve yağlama ajanı 

olarak kurĢun bileĢiklerinin kullanımının ve üretiminin durdurulması sayesinde 

kurĢun kirletici kaynaklarda belirgin bir azalma meydana gelmiĢtir. [6, 18, 20] 

Ġnorganik bir metal olan kurĢun, içme suyunun dağıtımı için kullanılan borulardan ve 

lehimlerden suya karıĢmaktadır. Arıtma tesislerinden kurĢun deriĢimi 0.005 mg/L‟ 

den daha düĢük olarak çıkan içme suyu, kurĢun borulardan geçerken oluĢan 

korozyon etkisi ile 0.1 mg/L‟ nin üzerindeki kurĢun deriĢimlerine sahip 

olabilmektedir. [12, 14, 26] Borulardaki kurĢunun korozyonu içerisinde bulunduğu 

ortamın özelliklerine göre değiĢirken, içme suyu gibi yumuĢak ve asidik sularda 

çözünme miktarı oldukça yüksektir. [15]  

Bakırın aksine yüzey sularında bulunması gereklilik teĢkil etmeyen kurĢun, doğal 

süreçler, çevresel faktörler ve en önemlisi insan aktiviteleri sonucunda içme suyunu 

kirletmekte ve özellikle sinir sistemine, beyne ve böbreklere zarar vererek halk 

sağlığı açısından tehdit oluĢturmaktadır. Bebekler, 6 yaĢ altı çocuklar ve hamileler 

kurĢunun zehirli etkilerinden en çok zarar gören grubu oluĢturmaktadır. Yüksek 

oranda kurĢuna maruz kalan kiĢilerde tansiyon yükselmesi, baĢ ağrısı, kas ağrısı, 

sinirsel bozukluklar, kilo kaybı, adale bitkinliği, anemi, kanser ve ölüme sebep olan 

böbrek ve beyin hasarlarına rastlanmaktadır. Hamilelerde düĢüklere ve erkeklerde 

kısırlığa sebep olmaktadır. [8, 14] 

KurĢun özellikle doğmamıĢ ve yeni doğmuĢ bebekler ile küçük çocukların sinir 

hücrelerinde ciddi hasarlar meydana getirmektedir. Plasenta içerisine gebeliğin 12. 

haftasından itibaren kolaylıkla sızan kurĢun iyonları, hem merkezi hem de çevresel 

sinir sistemi üzerinde hasar bırakarak beyinsel ve fiziksel problemler yaratmaktadır. 

Sinir hücrelerinin tahribatını engellemek amacı ile belirlenen eĢik seviyesi, yapılan 

çalıĢmalar doğrultusunda son 20 yıldır sürekli azalmakta ve kanda 0.03 mg/L‟ nin 

üzerinde bulunduğunda özellikle çocukların zeka düzeylerinde gerileme meydana 

getirmektedir. Gençlerin beyinlerini ve sinir hücrelerini yaĢlılara oranla daha fazla 

etkilemesinin en önemli sebebi, gençlerde kurĢun iyonlarının beyin zarından 

geçiĢinin daha kolay ve hızlı olmasıdır. Küçük çocukların kurĢunu absorplama oranı 

yaklaĢık olarak yetiĢkinlerin absorpladığının 4-5 katıdır, ayrıca yetiĢkinler 

vücutlarına aldıkları kurĢunun %90‟ ını atarlarken, çocuklar ve bebekler ancak %30‟ 

unu atabilmektedirler. [14, 15, 27] 
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Zeka kaybı, öğrenme zorluğu ve sindirim sistemi fonksiyonlarında ciddi problemler 

oluĢturan kurĢun, beyin dokusuna oldukça hızlı bir Ģekilde nüfus edip hızla geniĢ bir 

alana yayılarak sinir hücrelerinde dönüĢü olmayan dejenerasyonlara yol açmaktadır. 

Göz retinasındaki sinir hücrelerine zarar vererek foto reseptörlerin dejenerasyonuna 

yol açmasının yanı sıra beyindeki kılcal damarlarda kanamaya neden olduğu da 

bilinmektedir. Salgın hastalıklar üzerine yapılan çalıĢmalar, kurĢun içeren yiyecek ve 

suya maruz kalan insanların sağlıklarının daha çabuk bozulduğuna iĢaret etmektedir. 

[6, 27] 

KurĢunun insan sağılığına verdiği zarar, kandaki kurĢun deriĢimi ölçülerek 

belirlenmektedir. Kandaki kurĢun deriĢimi 1.0–2.0 mg/L gibi oldukça yüksek 

seviyelere ulaĢtığında, sinir hücrelerini tahrip ederek geri dönüĢü olmayan beyin 

hasarı oluĢmasına neden olmaktadır. Kanındaki kurĢun deriĢimi 0.4-0.6 mg/L 

civarında olan yetiĢkinlerde, beyin ve sindirim sisteminde aynı anda semptomlar 

görülebilmektedir. Kanlarındaki kurĢun deriĢimi 0.8-1.0 mg/L olan çocuklarda, ciddi 

beyin hasarlarının yanı sıra ölümler meydana gelmektedir. Ölümcül olmayan 0.4-0.6 

mg/L civarındaki kurĢun deriĢimleri ise zeka geriliği ve birçok sinirsel rahatsızlıklara 

neden olmaktadır. Kandaki kurĢun deriĢimi 0,05 mg/L gibi düĢük seviyelerdeyken 

belirgin bir zehirlenme etkisi gözlemlenmemesine karĢın, çocuklarda hemoglobin 

molekülünün proteinsiz kısmının biyosentezinde görevli ana enzimin aktivitesi 

engellenmektedir. [6, 14] 

KurĢun vücuttaki kalsiyum metabolizmasına hem direkt hem de D vitamini 

metabolizmasının düzgün bir Ģekilde çalıĢmasını engelleyip dolaylı olarak müdahale 

etmektedir. Bu durum daha çok kanlarındaki kurĢun seviyesi 0.12 - 1.2 mg/L 

civarında olan çocuklarda gözlemlenmektedir. [14]   

2.2.3 KurĢun Kirliliği Standartları 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1958 yılında belirlenmiĢ olan içme suyu için uluslar 

arası standartlara göre, izin verilen en yüksek kurĢun deriĢimi 0.1 mg/L‟ dir. Bu 

değer, 1963 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından 0.05 mg/L‟ ye indirilmiĢtir. 

Ġçme suyundaki kurĢun deriĢimi için geçici olarak belirlenmiĢ olan 0.05 mg/L üst 

sınır değeri 1971 yılında tekrar 0.1 mg/L‟ ye çıkartılmıĢtır. 1971 yılında yapılan bu 

düzenlemenin sebepleri, birçok ülkede bu değerin kullanılmasının kabul edilmesi, 

özellikle kurĢun boruların kullanıldığı ülkelerde 0.05 mg/L gibi çok düĢük bir değere 
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ulaĢılmasının oldukça zor olması ve 0.1 mg/L üst sınır değerinin kullanıldığı 1958-

1963 yılları arasındaki 5 yıl içerisinde içme sularındaki kurĢundan kaynaklanan 

herhangi bir hastalığa rastlanılmamıĢ olmasıdır. [6, 14, 18] 

1984 yılında, Dünya Sağlık Örgütü ile Gıda ve Tarım Örgütü‟nün ortak çalıĢmaları 

sonucunda hazırladıkları Ġçme Suyu Kalite Yönetmelikleri‟ nin birinci baskısında 

sağlık açısından kurĢun deriĢimi için önerilen üst sınır yeniden 0.05 mg/L‟ ye 

indirilmiĢtir. 1993 yılında yayınlanmıĢ olan yönetmeliklerde ise kurĢunun zehirleyici 

olduğu dikkate alınarak, içme suyundaki kurĢun deriĢiminin üst sınır değeri 0.01 

mg/L‟ ye indirilmiĢtir. [6, 14, 15, 18] 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiĢ ve günümüzde halen geçerliliğini 

koruyan, içme sularındaki kurĢun deriĢimi için üst sınır değer 0.01 mg/L olmasına 

karĢın, endüstriyel atık sulardaki kurĢun iyonu deriĢimi sektörlere göre farklılıklar 

göstermektedir. KurĢun deriĢiminin 0.1 mg/L‟ den fazla olması sularda yaĢayan 

canlılar önemli bir tehdit oluĢturmaktadır. Türkiye‟deki Su Kirliliği Kontrol 

Yönetmeliği‟ne göre farklı sektörlerin atık suları için izin verilen en yüksek kurĢun 

deriĢim değerleri Çizelge 2.2‟de görülmektedir. [16] 

2.3 Atık Sulardan KurĢun ve Bakır’ın Giderilmesinde Uygulanan Yöntemler 

Birçok organik kirleticiden farklı olarak oldukça dayanıklı bir yapıya sahip olan ağır 

metallerin, biyolojik olarak zehirli etkilerinin giderilmesi, baĢka bir ifade ile 

biyolojik olarak giderilmeleri mümkün değildir. Ağır metal olan bakır ve kurĢun 

iyonlarının sulu çözeltilerden uzaklaĢtırılmasında sıklıkla tercih edilen yöntemler; 

kimyasal çöktürme, membran filtrasyonu, biyolojik prosesler, iyon değiĢtirme ve 

adsorpsiyondur. Ancak, günümüzde halen, atık suların içerisinde yer alan ağır 

metallerin güvenli, etkili ve ekonomik bir Ģekilde uzaklaĢtırılması için mevcut 

sistemler geliĢtirilmekte ve yeni prosesler tasarlanmaktadır. [7, 13, 24, 25, 28, 29] 

2.3.1 Ġyon DeğiĢtirme  

Ġyon değiĢtirme yöntemi, endüstriyel atık su arıtımında ve endüstriyel proses 

sularının hazırlanmasında, suların yumuĢatılmasında ve deiyonizasyonunda 

kullanılan ileri bir arıtma yöntemidir. [30] 
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Çizelge  2.2: Türkiye‟deki Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği‟ne göre, farklı 

sektörlerden kaynaklanan atık sular için izin verilen kurĢun deriĢimi 

(mg/L) değerleri [16] 

Sektör Adı Kompozit 

numune 

2 saatlik 

Kompozit 

numune 

24 saatlik 

Maden Sanayii (Seramik ve Topraktan Çanak-Çömlek 

Yapımı ve Benzerleri) 
1 - 

Maden Sanayii (Kadmiyum metali, Demir ve Demir 

DıĢı Metal Cevherleri ve Endüstrisi, Çinko 

Madenciliği, KurĢun ve Çinkonun Rafinize Edildiği 

Tesisler, Kalsiyum, Florür, Grafit ve Benzeri 

Cevherleri) 

0.5 - 

Cam Sanayii - 1 

Petrol Sanayii (Hidrokarbon Üretim Tesisleri) 1 0.5 

Kimya Sanayii (Boya, Boya Hammadde ve Yardımcı 

Madde Üretimi vb.) 
2 1 

Kimya Sanayii (Petrokimya ve Hidrokarbon Üretim 

Tesisleri) 
1 0.5 

Metal Sanayii (Demir-Çelik Üretimi) - 0.5 

Metal Sanayii (Demir-Çelik ĠĢleme Tesisleri 

KurĢunlama ve Patentleme Üniteleri) 
- 2 

Metal Sanayii (Genelde Metal Hazırlama ve ĠĢleme) 2 1 

Metal Sanayii (Galvanizleme) 1 - 

Metal Sanayii (Ġletken Plaka Ġmalatı) 1 - 

Metal Sanayii (Akü imalatı, Stabilizatör Ġmali, Birincil 

ve Ġkincil Akümülatör, Batarya ve Pil Ġmalatı vb.) 
2 - 

Metal Sanayii (Sırlama, Emayeleme, Mineleme 

Tesisleri) 
1 - 

Metal Sanayii (Metal TaĢlama ve Zımparalama 

Tesisleri) 
1 - 

Metal Sanayii (Laklama / Boyama) 1 - 

Metal Sanayii (Alüminyum Hariç Olmak Üzere Demir 

DıĢı Metal Üretimi) 
2 - 

Metal Sanayii (Demir ve Demir DıĢı Dökümhane ve 

Metal ġekillendirme) 
2 - 

Seri Makine Ġmalatı, Elektrik Makineleri ve Teçhizatı, 

Yedek Parça Sanayii 
2 1 

TaĢıt Fabrikaları (Otomobil, Kamyon, Traktör, 

Minibüs, Bisiklet, Motosiklet vb. TaĢıt Aracı Üreten 

Fabrikalar) 

0.3 - 

KarıĢık Endüstriyel Atık Sular (Küçük ve Büyük 

Organize Sanayi Bölgeleri ve Sektörlerin Belirlenmesi 

Yapılamayan Diğer Sanayiler) 

2 1 

Katı Artık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisleri 2 1 

Sistem, su veya atık su bünyesindeki istenmeyen anyon veya katyonların uygun bir 

anyon veya katyon tipi iyon değiĢtirici kolonda tutulması prensibine dayanmaktadır. 
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Ġyon değiĢtiricilerin en önemli karakteristik özelliği seçici olmalarıdır. Bu amaçla 

istenmeyen ağır metallerin tutulması için alüminyum silikatlar, zeolitler, sentetik 

reçineler ve sülfolanmıĢ karbonlu maddeler kullanılmaktadır.  [3, 4, 30] 

Ġyon değiĢtirme metodu, eser miktarda metallerin gideriminde kullanılan ideal 

yöntemlerden biri olmasına rağmen kullanım alanları sınırlıdır. Ġyon değiĢtirici 

ortamının faydalı ömrü, değiĢtirilen iyon miktarına, geçen atık su debisine ve bu 

ortamı rejenere etmek için gerekli çözeltinin deriĢimine bağlıdır. Çoğunlukla anyon 

ve katyon değiĢtiriciler ayrı kullanılmaktadır. Arıtılmak istenilen suyun bulanık 

olması ya da kolloid içermesi, reçinenin aktif yüzey alanını azaltacağı için belirli 

aralıklarla rejenere edilmesi gerekmektedir. [3, 4, 30] 

2.3.2 Kimyasal Çöktürme 

Kimyasal çöktürme, atık su arıtma iĢlemlerinde özellikle ağır metal ve fosfor 

gideriminde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir. Kimyasal çöktürme 

yöntemi, çözünmüĢ ve askıdaki katı maddelerin fiziksel ve kimyasal durumunu 

kimyasal madde ilavesiyle değiĢtirerek çökelmeyi kolaylaĢtırma prensibine 

dayanmaktadır. Genellikle Al2(SO4)3, Ca(OH)2 ve polielektrolit ilavesiyle ağır 

metallerin suda çözünürlükleri az olan hidroksit ve sülfat bileĢiklerinin oluĢması 

sağlanmaktadır. Kostik veya kireç ile çöktürme, ekonomik oluĢu ve uygulanmasının 

kolay olması nedeniyle yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir. [4, 30] 

2.3.3 Membran Prosesleri 

Membran prosesleri ters ozmos ve  ultrafiltrasyon Ģeklinde ikiye ayrılmaktadır. Ters 

ozmos sisteminde, yüksek basınçta yarı geçirgen sentetik membran ile suyun 

içerisinde çözünmüĢ halde bulunan organik ve inorganik maddelerin, tuzların, ağır 

metallerin ve bakterilerin uzaklaĢtırılması gerçekleĢtirilmektedir. Uygulamada ters 

ozmos sistemlerinde, dengedeki ozmotik basıncın 4-20 katı bir basınç 

kullanılmaktadır. [4, 30] 

Ultrafiltrasyon iĢlemi, yarı geçirgen membranların kullanıldığı, ters osmoz sistemine 

oranla daha düĢük basınçlarda gerçekleĢtirilen, içerisinde kil, mikroorganizma, 

kolloid ve makromoleküllerin yer aldığı atık suların temizlenmesinde sıklıkla 

kullanılan bir ileri arıtma yöntemidir. [4, 30] 
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2.3.4 Biyolojik Sistemler 

Biyolojik arıtma, atık su bünyesinde bulunan organik ve inorganik kirletici 

maddelerin, mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji kaynağı olarak 

kullanılması veya çökebilen biyolojik yumaklar haline dönüĢtürülmesi suretiyle atık 

sudan uzaklaĢtırılmaları esasına dayanmaktadır. Biyolojik arıtma sonrasında, organik 

maddelerin bir kısmı mikroorganizma hücresine dönüĢürken bir kısmı enerjiye 

dönüĢmektedir. Suda yaĢayan algler, bakteriler ve mayalar ağır metal iyonlarını ve 

radyoaktif elementleri adsorplayarak atık suların arıtılmasını sağlamaktadırlar. 

Bakterilerin arıtma iĢleminde aktif rol oynayabilmeleri için, pH, sıcaklık, çözünmüĢ 

oksijen, toksik maddeler gibi birçok parametrenin kontrol altında tutulması 

gerekmektedir. Biyolojik arıtma sistemleri temel olarak ortamda oksijen bulunup 

bulunmama durumuna göre aerobik ve anaerobik olarak sınıflandırılmaktadır. [4, 30] 

2.3.5 Adsorpsiyon 

Adsorpsiyon yöntemi, klasik arıtma ile arıtılması güç olan ve zehirlilik, renk, koku 

kirliliği yaratan kimyasal maddelerin, adsorban adı verilen bir madde yüzeyinde 

kimyasal ve fiziksel bağlarla tutulması prensibine dayanmaktadır. Atık sulardaki ağır 

metallerin adsorpsiyon yoluyla uzaklaĢtırılması, kullanılan adsorbanın cinsine bağlı 

olarak diğer ayırma yöntemlerine oranla daha ekonomik ve etkin bir yöntem olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Bu çalıĢmada adsorpsiyon yoluyla sulu çözeltilerden bakır(II) 

ve kurĢun(II) iyonlarının giderilmesi araĢtırılmıĢ ve Bölüm 3‟ de adsorpsiyon 

yöntemi ve yöntem üzerinde etkili olan faktörler ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır. [4, 30] 
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3. ATIK SULARDAKĠ BAKIR VE KURġUN KĠRLĠLĠKLERĠNĠN 

ADSORPSĠYON YOLUYLA GĠDERĠLMESĠ 

3.1 Adsorpsiyon 

Adsorpsiyon iĢlemi, iki fazı birbirinden ayıran ara yüzeylerde söz konusu fazlardan 

birinin birikmesi ile gerçekleĢmektedir. Temeli, fazlar arası yüzeyde moleküllere etki 

eden dengelenmemiĢ kuvvetlerin, ortamdaki diğer moleküllerle etkileĢimleri 

sonucunda dengelenmesi esasına dayanan adsorpsiyon prosesi, sıvı-sıvı, gaz-sıvı, 

sıvı-katı ve gaz-katı kombinasyonlarından oluĢan ara yüzeylerden herhangi birinde 

meydana gelebilmektedir. [2] 

Adsorpsiyon proseslerinde, adsorplayan faz adsorban ve adsorplanan maddeler 

adsorbat olarak adlandırılmaktadır. Yüzey aktif maddeler ve ağır metaller 

adsorbatlara, toprak, biyolojik floklar, kimyasal çökeltiler, odun, kömür, aktif 

karbon, zeolit ve bentonitler ise adsorbanlara örnek teĢkil etmektedir. Daha çok katı 

adsorban yüzeyi üzerine sıvı ya da gaz fazların içerisindeki kirleticilerin 

tutunmasında uygulanan adsorpsiyon prosesi, çevre kirliliğini azaltmada önemli bir 

rol oynamaktadır. [2, 3] 

ġekil 3.1‟ de görüldüğü üzere, herhangi bir maddenin bir fazdan diğer faza geçerek 

ikinci faz yüzeyinde birikmesi, baĢka bir ifade ile adsorbat atom, iyon ya da 

moleküllerinin, adsorban yüzeyinde yer alan aktif merkezlere tutunması adsorpsiyon 

olarak adlandırılırken, tutunan adsorbatların yüzeyden ayrılması desorpsiyon olarak 

tanımlanmaktadır. [1] 

ġekil 3.2‟de görüldüğü üzere, sıvı fazdaki adsorbat moleküllerinin katı adsorban 

yüzeyine adsorpsiyonu dört aĢamada gerçekleĢmektedir. Adsorpsiyon sürecinin ilk 

aĢaması “bulk difüzyon” olarak bilinen çözeltide taĢınım basamağı olup, sıvı faz 

içerisinde bulunan adsorbat moleküllerinin adsorban yüzeyine doğru difüze olmasını 

tanımlamaktadır. Film difüzyonu ya da film taĢınımı olarak adlandırılan ikinci 

aĢamada, adsorbat molekülleri sıvı-katı ara yüzeyindeki durgun bölümden geçerek 

adsorbanın gözeneklerine doğru ilerlemektedirler. Üçüncü aĢama olan gözenek 
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difüzyonunda, adsorbatların kendi boyutlarına uygun çaplardaki gözeneklere 

taĢınımları söz konusudur. Son aĢama olan ve adsorpsiyon iĢleminin gerçekleĢtiği 

“sorpsiyon” basamağında ise, taĢınan adsorbat molekülleri uygun boyutlardaki 

gözeneklere tutunmaktadırlar. [3, 31, 32] 

 

ġekil  3.1: Katı faz üzerinde adsorpsiyon ve desorpsiyon iĢlemleri [33] 

 

ġekil  3.2: Adsorpsiyon basamakları [3] 

Adsorpsiyon kinetiği ile ilgili yapılan çalıĢmalarda söz konusu aĢamalardan 

hangisinin adsorpsiyon sürecinde hızı belirleyen basamak olduğunun tespit edilmesi, 

adsorpsiyon mekanizmasının aydınlatılması için önem taĢımaktadır. Çözelti 

içerisindeki adsorban molekülleri deriĢiminin homojen ve adsorban ile adsorbat 

miktarlarının yeterli olması halinde, ilk ve son basamakların hızlı bir Ģekilde 

gerçekleĢtiği kabul edilmektedir. Bu durumda film difüzyonu ve gözenek 
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difüzyonunun gerçekleĢtiği ara basamaklar, hız belirleyici basamaklar olarak 

tanımlanmaktadır. Genel olarak karıĢtırmanın mükemmel olduğu sistemlerde 

gözenek difüzyonu, sabit yataklı sürekli sistemlerde ve türbülansın olmadığı durgun 

Ģartlar altında film difüzyonunun adsorpsiyon hızını belirleyen basamaklar olduğu 

kabul edilmektedir. [3] 

Suyun toprağa sızması sırasında ve yüzeysel akıĢı sırasında çözünmüĢ maddelerin 

toprakta adsorpsiyonu, suyun, atık suların, baca gazlarındaki organik maddelerin, 

ağır metallerin ve patojenlerin toprak yüzeyinde adsorpsiyonu hidrolojik çevrimde 

meydana gelen doğal adsorpsiyon süreçlerine örnek olarak verilebilir. Endüstride 

uygulanan adsorpsiyon iĢlemlerinin baĢlıcaları; su arıtımı, atık su arıtımı, hava 

kirliliği kontrolü, tat, koku ve renk giderimi ile organik maddelerin, ağır metallerin 

giderimi Ģeklindedir. Su buharının havadan veya diğer gazlardan uzaklaĢtırılması, 

endüstriyel gaz karıĢımı içerisindeki karbondioksit, kükürt dioksit gibi safsızlıkların, 

gaz veya sıvı karıĢımlardan istemeyen kokuların, Ģeker çözeltisinin renginin 

giderilmesi, organik sıvılar içerisinde çözünen suyun uzaklaĢtırılması adsorpsiyon 

iĢleminin endüstride en fazla uygulanan örnekleri arasında sayılmaktadır. [3] 

3.2 Adsorpsiyon Türleri 

Adsorpsiyon iĢleminde adsorplayan madde yüzeyi ile adsorplanan moleküller 

arasındaki etkili olan kuvvetler dikkate alındığında adsorpsiyon prosesi fiziksel, 

kimyasal ve değiĢim olmak üzere üç baĢlık altında incelenmektedir. [34] 

3.2.1 Fiziksel Adsorpsiyon 

Fiziksel adsorpsiyonda, adsorbat molekülleri ile adsorban yüzeyi arasında fiziksel 

etkileĢimler önem taĢımaktadır. Adsorban yüzeyindeki aktif bölgeler ile adsorbat 

molekülleri arasında zayıf Van der Waals kuvvetlerinin etkili olduğu; ancak, 

adsorbat ve adsorban molekülleri arasında herhangi bir elektron alıĢveriĢi ya da 

elektron paylaĢımının söz konusu olmadığı bir adsorpsiyon çeĢididir. Fiziksel 

adsorpsiyonda etkili olan Van der Waals kuvvetlerinin zayıf olmasından dolayı 

etkileĢimlerin tamamı tersinir özellik göstermekte ve bu nedenle difüzyon 

etkilerinden dolayı adsorpsiyon prosesi yavaĢ bir Ģekilde geliĢse de, aynı sıcaklıkta 

sistemde bir desorpsiyon gözlenmektedir. [1-3] 
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Fiziksel adsorpsiyonda zayıf Van der Waals bağları ile tutunan adsorbat molekülleri 

adsorban yüzeyinde gevĢek bir tabaka oluĢturup, hareketli bir konuma sahiptirler. 

Ayrıca bu adsorpsiyon süreci, düĢük adsorpsiyon ısısı ile karakterize edilmekte; bu 

nedenle, aktivasyon enerjisine gerek duyulmaksızın adsorpsiyon iĢlemi 

gerçekleĢmektedir. [2, 3] 

Tek ya da çok tabakalı gerçekleĢebilen fiziksel adsorpsiyon iĢlemi, tersinir ve düĢük 

sıcaklıklarda gerçekleĢebilme özelliği ile endüstriyel uygulamalarda sıkça 

kullanılmaktadır. Tersinir olma özelliği sayesinde, adsorbat molekülleri ile dolan 

adsorban, desorpsiyon iĢlemi ile rejenere edilerek tekrar kullanıma hazır hale 

getirilebilmektedir. Bu durum aynı zamanda adsorbat moleküllerinin geri kazanımını 

da sağlamaktadır. Son yıllarda geliĢtirilen ve mevcut adsorbanlara alternatif olan, 

mikrobiyolojik adsorbanlarla metal iyonlarının ortamdan uzaklaĢtırılması 

biosorpsiyon baĢlığı altında fiziksel adsorpsiyona örnek oluĢturmaktadır. [1, 3]    

3.2.2 Kimyasal Adsorpsiyon 

Kimyasal adsorpsiyonda, moleküller adsorban yüzeyine fiziksel adsorpsiyonda bahsi 

geçen Van der Waals bağlarından çok daha kuvvetli olan iyonik ya da kovalent 

bağları ile bağlanmaktadırlar. Bu iĢlem sırasında adsorbatın elektronik 

konfigürasyonu önemli ölçüde değiĢerek adsorban yüzeyinde monomoleküler bir 

tabaka oluĢturmaktadır. Adsorban yüzeyinin tamamı monomoleküler tabaka ile 

kaplandığında adsorbanın adsorplama kapasitesi dolmaktadır. Kimyasal adsorpsiyon, 

kimyasal tepkimelerle gerçekleĢip, kuvvetli bağlarla adsorban ve adsorbat 

moleküllerinin kimyasal yapılarını değiĢtirdiği için tersinmez bir iĢlemdir. Bu 

nedenle kullanılan adsorbanın ya da adsorbatın geri kazanımı söz konusu değildir. 

[1-3] 

Fiziksel adsorpsiyonun aksine kimyasal adsorpsiyonda, adsorplanan moleküller 

adsorban yüzeyinde hareket etmezler. Yüksek adsorpsiyon ısısından dolayı 

aktivasyon enerjisi gerektiren bu süreçte, ekzotermik bir tepkime söz konusu ise 

açığa çıkan ısı genellikle daha da büyük olur. Çoğu kimyasal adsorpsiyon süreci 

ekzotermik olmasına rağmen, hidrojen gazının cama tutunması gibi bazı kimyasal 

adsorpsiyon süreçleri endotermik olabilmektedir. Kimyasal adsorpsiyon özellikle 

kimyasal reaksiyonlardaki katı katalizör uygulamalarında görülmektedir. [1, 2]  
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3.2.3 DeğiĢim Adsorpsiyonu 

Genellikle iyonik adsorpsiyon olarak bilinen değiĢim adsorpsiyonu, iyonların 

elektrostatik çekim kuvvetlerinin etkisi ile adsorban yüzeyindeki yüklü bölgelere 

tutunması esasına dayanmaktadır. Zıt elektrik yüklerine sahip adsorban yüzeyi ile 

adsorbat moleküllerinin birbirini çekmesi ile gerçekleĢen değiĢim adsorpsiyonunda, 

adsorban ve adsorbatın iyon yükleri ve adsorbanın gözenek yapısı önem 

taĢımaktadır. Adsorbanla zıt elektrik yüküne sahip iyonlardan, yükü fazla  çapı küçük 

olan iyon daha iyi adsorbe olmaktadır. Ortamdaki iyonların eĢ yüklü olması 

durumunda ise, çapları daha küçük olan iyonlar adsorban yüzeyi tarafından tercih 

edilmektedir. [3] 

Adsorpsiyon sürecinin yukarıda özetlenen adsorpsiyon çeĢitlerinden sadece biri ile 

açıklanması oldukça zordur. Birçok adsorpsiyon iĢleminde farklı adsorpsiyon türleri 

birlikte veya ardı ardına görülebilmektedir. [3] 

3.3 Adsorpsiyonu Etkileyen Parametreler  

Oldukça karmaĢık olan adsorpsiyon sürecine pH, sıcaklık, adsorbat deriĢimi gibi 

birçok parametre etki etmektedir. Laboratuar ölçeğinde yapılan araĢtırmalarda ve 

endüstriyel uygulamalarda, uzaklaĢtırılmak istenilen adsorbatın özelliklerine göre 

yapılan adsorban seçimi ve optimum çalıĢma koĢullarının belirlenmesi, adsorpsiyon 

kapasitesinin yüksek olması için önem taĢımaktadır.[3, 34] 

Adsorpsiyon sürecini etkileyen parametreler genel olarak; adsorpsiyon ortamının, 

adsorbatın ve adsorbanın özellikleri olmak üzere üç baĢlık altında toplanmaktadır. 

3.3.1 Adsorpsiyon Ortamının Özellikleri 

Adsorpsiyon ortamının sıcaklığı, pH değeri ve ortamda bulunan adsorbatların 

çeĢitliliği adsorpsiyonda oldukça önemlidir. Adsorpsiyona sıcaklığın etkisi, sürecin 

endotermik ya da ekzotermik olmasına göre değiĢmektedir. Adsorpsiyon süreçleri 

genellikle ekzotermik olduğundan, azalan sıcaklık ile adsorpsiyon kapasitesi 

artmaktadır. [3] 

Adsorpsiyon sürecinde çözeltinin pH değeri önemli bir etkiye sahiptir. Hidronyum 

(H
+
) ve hidroksil (OH

-
) iyonlarının kuvvetle adsorbe olmaları nedeniyle, diğer 

iyonların adsorpsiyonu çözelti pH değerinden önemli ölçüde etkilenmektedir. Belirli 
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pH aralığında çözeltide iyon halinde olan adsorbat molekülleri bu aralığın dıĢına 

çıkıldığında çökebilmektedir. Ayrıca, adsorbanın yüzeyinde yer alan fonksiyonel 

gruplar ortamın pH değerinden etkilendiklerinden, fonksiyonel grupların adsorbata 

olan ilgileri de artıĢ ya da azalıĢ gösterebilmektedir.  [3, 32] 

Adsorpsiyon ortamında bulunan diğer adsorbat molekülleri, adsorpsiyon sürecinde 

yarıĢan iyon etkisi yaratmaktadırlar. Çok bileĢenli çözeltiler içerisinde bulunan bir 

adsorbat, saf olarak bulunduğu duruma göre daha az adsorbe olmaktadır. Bu durum, 

ortamda bulunan diğer iyonlarında adsorban yüzeyine doğru yönelmelerinden dolayı, 

ortamdan uzaklaĢtırılmak istenilen adsorbat moleküllerinin, yüzeyde tutunacak daha 

az sayıda boĢ aktif merkez bulmalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle endüstride 

uygulanan adsorpsiyon proseslerinde ortam bileĢiminin önceden bilinmesi ve ona 

uygun adsorbanın tespit edilmesi önem taĢımaktadır. [3, 32] 

3.3.2 Adsorbat Özellikleri 

Adsorpsiyon sürecini etkileyen en önemli parametrelerden biri hiç kuĢkusuz 

uzaklaĢtırılmak istenilen adsorbatın özellikleridir. Adsorbatın kimyasal yapısı ile 

doğrudan bağlantılı özelliklerinden biri olan çözünürlük, sıvı fazdan adsorpsiyon ele 

alındığında, sadece adsorplanacak moleküllere bağlı olmayıp çözücüye ait bir özellik 

olarak da düĢünülebilmektedir. Lundelius‟ a göre, çözünmüĢ maddenin çözünürlüğü 

ile adsorpsiyon süreci arasında ters orantılı bir iliĢki mevcuttur. Traube ise, genel 

olarak organik bileĢiklerin sudaki çözünürlüğünün artan zincir uzunluğu ile 

azaldığını ve dolayısıyla adsorpsiyonun arttığını ileri sürmektedir. Lundelius‟ un 

önerdiği ve sonrasında Traube‟ nin desteklediği yaklaĢımlara göre, adsorplanacak 

moleküllerin çözünürlüğü yüksek olduğunda, yani adsorplanacak madde hidrofilik 

bir yapıda olduğunda, moleküllerin çözelti ortamında kalmak isteyip adsorban 

yüzeyine karĢı daha az ilgi duyacağı kabul edilmektedir. Bu durum aynı zamanda 

aynı ortamda bulunan hidrofilik bir maddenin, hidrofobik bir maddeye oranla daha 

az adsorbe olacağını da kanıtlamaktadır. Yapısında farklı grupları barındıran bir 

molekülün katı adsorban yüzeyinde tutunması ise, ancak moleküldeki hidrofobik 

uçlar tarafından gerçekleĢtirilebilmektedir. [3, 32, 35, 36] 

Adsorpsiyon sürecini etkileyen bir diğer adsorbat özelliği ise molekül büyüklüğüdür. 

Endüstriyel uygulamalarda, ortamdan uzaklaĢtırılmak istenilen adsorbat 

moleküllerinin boyutları, sisteme en uygun adsorbanın belirlenmesi aĢamasında 
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dikkate alınması gereken özelliklerden biridir. Molekül büyüklüğü seçilen 

adsorbanın gözeneklerine göre büyük olan adsorbatın, adsorbanın aktif merkezlerine 

ulaĢma ihtimali oldukça düĢüktür. Ayrıca, adsorbat moleküllerinin boyutunun küçük 

olması, adsorpsiyonun çok daha hızlı bir Ģekilde gerçekleĢmesini sağlamaktadır. [3, 

32] 

Adsorbat moleküllerinin boyutunun yanı sıra iyonizasyon derecesi de adsorpsiyonu 

etkileyen önemli parametrelerden biridir. Ortamın pH değeri ile yakından ilgili olan 

iyonizasyona göre, nötr olan basit adsorbat moleküllünün yine kendisi gibi nötr 

adsorbana adsorbe olma eğilimi, yüklü adsorbana adsorbe olma eğiliminden daha 

fazladır. ĠyonlaĢmıĢ hallerine göre daha fazla adsorbe olan nötr moleküllerin aksine, 

kompleks yapılı moleküllerde iyonizasyon derecesi önem taĢımamaktadır. [1, 3, 32] 

Adsorbatın, adsorpsiyon sürecini etkileyen çözünürlük, molekül boyutu ve 

iyonizasyon derecesi gibi özelliklerinin yanı sıra, polar ya da apolar oluĢu ve 

geometrisi de önem taĢımaktadır. [3, 32] 

3.3.3 Adsorban Özellikleri 

Adsorpsiyonda kullanılan adsorbanın, aynı adsorbatta olduğu gibi hem fiziksel hem 

de kimyasal özellikleri süreci önemli ölçüde etkilemektedir. Adsorbanın hem yüzey 

alanı, gözenek boyutu gibi fiziksel özellikleri, hem de yüzeyde yer alan fonksiyonel 

grupları gibi kimyasal özellikleri adsorpsiyon sürecini doğrudan etkileyen önemli 

faktörlerdir. [32] 

Adsorpsiyon yüzeyde gerçekleĢen bir süreç olduğu için, adsorbanın adsorpsiyon 

kapasitesi ile yüzey alanı doğru orantılı bir Ģekilde değiĢmektedir.  

Adsorbanın tanecik boyutu da yüzey alanını etkilediği için, adsorpsiyonda etkili olan 

fiziksel özelliklerinden biridir. Belirli miktar adsorban daha küçük parçalar halinde 

kullanıldığı takdirde, adsorbanın yüzey alanı artacak ve dolayısıyla birim adsorban 

tarafından tutulacak adsorbat molekülü sayısı da artacaktır. Endüstride toz, granül ve 

pelet Ģeklinde adsorbanlar farklı amaçlara yönelik olarak tercih edilmektedir. 

Adsorpsiyon mekanizmasının kalbi olarak tanımlanan ve sürece yön veren 

adsorbanın gözenek yapısı, diğer bir önemli parametredir. Adsorbanın gözenek 

yapısı denildiğinde, gözeneklerin çapı, toplam adsorban hacmi içerisindeki oranı ve 

gözenek boyut dağılımı anlaĢılmaktadır. Uluslar Arası Temel ve Uygulamalı Kimya 
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Birliği (International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC) tarafından 

adsorban olarak kullanılan maddeler gözenek boyutlarına göre dört sınıfa ayrılmıĢtır. 

Buna göre gözenek yarıçapı; 

 25 nm‟ den büyük olanlar makro gözenekli, 

 25 ile 1 nm arasında olanlar mezo gözenekli, 

 1 ile 0.4 nm arasında olanlar mikro gözenekli, 

 0.4 nm‟ den küçük olanlar submikro gözenekli  

olarak adlandırılmaktadır. Ancak birçok kaynakta, gözenek boyutları üç grupta 

toplanmaktadır. Gözenek boyutlarını üçe ayırmıĢ olan kaynaklarda, IUPAC‟ in 

sınıflandırmasında yer alan son iki grup birleĢtirilerek 1nm‟den küçük yarıçaplı 

gözeneklerin tamamı mikro gözenek olarak adlandırılmaktadır. Adsorpsiyon 

sırasında makro gözenekler adsorbat moleküllerinin adsorban içerisine girmesine, 

mezo gözenekler daha iç bölgelere ilerlemesine olanak sağlarken mikro gözeneklerde 

genellikle moleküllerin tutulması gerçekleĢmektedir. [3] 

Adsorbanın bir gramında bulunan gözeneklerin toplam hacmine özgül gözenek 

hacmi ve bu gözeneklerin sahip olduğu duvarların toplam yüzeyine ise özgül yüzey 

alanı denilmektedir. Gözenek boyutu küçüldükçe adsorban gözeneklerinde yer alan 

duvar sayısı artacağı için özgül yüzey alanı da artacaktır. Bir baĢka deyiĢle, özgül 

yüzey alanının büyüklüğü, özgül gözenek hacminin büyüklüğünden çok  

gözeneklerin büyüklüğüne bağlıdır. Gözeneklerin büyüklük dağılımı ise, adsorbanın 

gözenek boyut dağılımı olarak tanımlanmaktadır. Bir adsorbanın adsorplama gücü, 

bu adsorbanın doğası yanında özgül yüzey alanı, özgül gözenek hacmi ve gözenek 

boyut dağılımına bağlı olarak değiĢmektedir. [1] 

Adsorbanın fiziksel özelliklerinin dıĢında kimyasal özellikleri de adsorpsiyon süreci 

üzerinde etkin bir rol oynamaktadır. Adsorban yüzeyindeki fonksiyonel grupların 

türü ve dağılımı, adsorbanın asidik, bazik ya da nötr olması önem taĢımaktadır. 

Özellikle yapıdaki fonksiyonel grupların türü, adsorbatı yüzeye çeken kuvvetlerin 

etkisini belirlemektedir. 

3.4 Adsorban Türleri  

Atık sulardaki ağır metallerin adsorpsiyon yoluyla uzaklaĢtırılması, kullanılan 

adsorbanın cinsine bağlı olarak diğer ayırma yöntemlerine oranla daha ekonomik ve 
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etkin bir yöntem olabilmektedir. Bu amaçla günümüzde halen etkili, ekonomik ve 

güvenli adsorbanların arayıĢı devam etmektedir. Endüstriyel bir adsorpsiyon 

sürecinde kullanılacak adsorbanın; 

 Ekonomik olması, 

 Fazla miktarlarda bulunması, 

 Kolay ve ucuz yöntemlerle elde edilebilmesi, 

 Fiziksel olarak dayanıklı ve rejenere edilebilir olması, 

 Adsorpsiyon ortamında kararlı yapıda olup, çözücü ile kimyasal tepkimeye 

girmemesi, 

 Adsorpsiyonu istenilen sıvı ve gazlara karĢı adsorpsiyon kapasitesinin yüksek 

olması,  

 Ortamdan uzaklaĢtırılmak istenilen ya da geri kazanımı istenen moleküllere 

karĢı yüksek seçicilik göstermesi gerekmektedir. [3, 4, 30] 

Gerek laboratuar ölçeğindeki çalıĢmalarda gerekse endüstriyel uygulamalarda 

adsorbanlar en genel anlamda doğal ve yapay olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. 

Doğada istenilen özelliklere sahip adsorban olarak kullanılabilecek birçok malzeme 

mevcuttur. Kok, alüminyum oksit, linyit, turba, doğal zeolitler ve bentonit, doğrudan 

ya da aktivasyon iĢlemi sonrasında kullanılabilen, karbon, alüminyum ve silis içeren 

doğal adsorbanlardır. Alümina silikatlar olarak da bilinen yapay zeolitler, silika jel ve 

karbon içeriği yüksek maddelerin aktifleĢtirilmesiyle elde edilen aktif karbonlar ise 

yapay adsorbanlara örnek teĢkil etmektedirler. [25] 

Adsorpsiyon proseslerinde yaygın olarak kullanılan yapay adsorbanların baĢında 

aktif karbon gelmektedir. Pratikte taneli ve toz olmak üzere iki Ģekilde kullanımı söz 

konusudur. Toz yapıdaki aktif karbonunun gözenekleri çok küçük olduğu için 

rejenere edilmesi pratik değildir. Taneli aktif karbonun ise yaklaĢık 10 defa rejenere 

edilmesi mümkündür. Koku, tat ve renk giderimi dıĢında sentetik ve uçucu organik 

kimyasalların gideriminde de kullanımları oldukça yaygındır. Yüzey alanı oldukça 

büyük olduğu için en çok kullanılan adsorbanlardan biri olan aktif karbonların, 

maliyetleri yüksek olduğu için özellikle geliĢmekte olan ülkelerde kullanımı 

sınırlıdır. Bu nedenle, aktif karbon gibi geniĢ yüzey alanına ve yüksek etkinliğe sahip 

baĢka malzemelerin arayıĢı sürmektedir. [3, 4, 25] 
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Yüksek iyon değiĢim kapasiteleri sayesinde adsorpsiyon proseslerinde yüksek verim 

sağlayan zeolitler, tetrahedral molekül ağından oluĢmuĢ kristal yapılı metal 

silikatlardır.  Doğada volkanik kayaçların boĢluklarında bulunan zeolit minerallerinin 

endüstriyel uygulamalar için yetersiz olması, bilim adamlarını yapay zeolitler 

üretmeye yöneltmiĢtir. Çok geniĢ kimyasal bileĢim aralığında üretilebilen zeolitlerin 

genel formülü, Na2Al2Si3O10.2H2O Ģeklindedir. Yapay zeolitler, hidrotermal 

reaksiyonlarla sodyum alümina silikat ya da diğer silika kaynaklarından elde 

edilmektedirler. Genellikle değiĢim adsorpsiyonunda uygulama alanı bulan zeolitler, 

endüstride proses havasının kurutulmasında, doğalgazdan karbondioksit 

uzaklaĢtırılmasında, reforming gazından karbon monoksit gideriminde, nükleer 

santrallerde radyoaktif atıkların tutulmasında ve atık sulardan ağır metallerin 

uzaklaĢtırılmasında kullanılmaktadır. [4, 37] 

DüĢük maliyeti ve yüksek adsorpsiyon kapasitesi ile kullanım alanı gün geçtikçe 

artan bentonitin ana yapıcı minerali montmorillonitdir. Suyla temasında ĢiĢebilen, 

aktifleĢtirilebilen, geniĢ yüzey alanına sahip bentonitin birçok alanda kullanımı söz 

konusudur. Petrol rafinasyonunda ağartmada, nükleer tesislerde çok uzun yarı 

ömürlü radyoaktif sezyum ve stronsiyum elementlerinin uzaklaĢtırılmasında, evcil 

hayvan barınaklarında koku gideriminde, Ģarapların berraklaĢtırılmasında ve demir 

içeriklerinin azaltılmasında, sirkenin berraklaĢtırılmasında, atık suların 

temizlenmesinde özellikle tekstil endüstrisinde boyar maddelerin uzaklaĢtırılmasında 

bentonitin adsorban olarak kullanımı oldukça yaygındır. Bentonit mineralinin polar 

ve apolar moleküllerin adsorpsiyonunda moleküler elek olarak kullanımı da söz 

konusudur. [4, 38-42] 

3.5 Adsorpsiyon Yöntemiyle Sulu Çözeltilerdeki KurĢun ve Bakırın 

Giderilmesi Konusunda Yapılan ÇalıĢmalar 

KurĢun(II) ve bakır(II) iyonlarının, sulu çözeltilerden giderilmesi konusunda 

yapılmıĢ birçok çalıĢma literatürde yer almaktadır.  

Xu D. ve arkadaĢları Fransa‟ daki SUBATECH laboratuarından aldıkları ticari MX-

80 bentoniti ile kurĢun(II) iyonlarının adsorpsiyonunu gerçekleĢtirdikleri 

çalıĢmalarında, sürenin, yabancı iyon varlığının, ortamın pH değerinin ve 

sıcaklığının adsorpsiyon kapasitesine olan etkilerini incelemiĢlerdir. Sulu çözeltideki 

kurĢun(II) iyonlarının bentonit tarafından adsorpsiyonunun yüksek oranda ortamın 
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pH değerine ve yabancı iyon varlığına bağlı olduğunu belirledikleri bu çalıĢmanın 

sonucunda, pH 2-5 aralığında adsorplanan kurĢun(II) iyonlarının miktarının, 

ortamdaki Li
+
, Na

+
 ve K

+
 iyonlarının varlığı ile azaldığı bulunmuĢtur. 291, 308 ve 

328 K sıcaklıklarında gerçekleĢtirilen deneyler sonucunda adsorpsiyonun ekzotermik 

olduğunu ve bu nedenle, çalıĢılan en düĢük sıcaklıkta en yüksek adsorpsiyon 

kapasitesine ulaĢıldığı sonucuna varmıĢlardır. [43] 

Zhu S. ve arkadaĢları, Çin‟in Hubei bölgesinden aldıkları bentoniti kullanarak, sulu 

çözeltilerdeki kurĢun(II) iyonlarının adsorpsiyonunda temas süresinin, çözelti pH 

değerinin, baĢlangıç kurĢun(II) iyonu deriĢiminin ve adsorbanın tanecik 

büyüklüğünün etkisini incelemiĢlerdir. KurĢun/bentonit sisteminde adsorpsiyon 

mekanizmasının hayali ikinci mertebe kinetik modeli ile açıklanabileceğini ve film 

difüzyonunun hız sınırlayıcı adım olduğunu tespit etmiĢlerdir. Langmuir izoterm 

modelinin Freundlich modelinden daha iyi temsil ettiği adsorpsiyon iĢleminin 

maksimum adsorpsiyon kapasitesini 78.82 mg/g olarak belirlemiĢlerdir. [44] 

Inglezakis V.J. ve arkadaĢları, adsorban olarak ticari klinoptilolit ve bentonit 

kullanarak, sulu çözeltilerden kurĢun(II) iyonlarını gidermiĢlerdir. BaĢlangıç 

kurĢun(II) iyonu deriĢiminin 1.036 ppm ve pH değerini 4 olduğu koĢullarda 

gercekleĢtirilen çalıĢmada, karıĢtırma hızının (0, 100, 200, 500 rpm), sıcaklığın (301 

K, 318 K, 333 K) ve tanecik büyüklüğünün (2.5-5.0 mm ve toz yapıda) adsorpsiyon 

sürecine olan etkilerini incelemiĢlerdir. Bentonitin kurĢun(II) iyonlarını tutmada 

klinoptilolite oranla daha etkin olduğunu tespit etmiĢlerdir. KurĢun(II) iyonlarının 

bentonit kullanılarak giderimi, oda sıcaklığında ve 100 rpm karıĢtırma hızında %100 

iken, 333 K‟ de herhangi bir karıĢtırmanın olmadığı durumda %60‟ a ulaĢmıĢtır. Toz 

yapıdaki klinoptilolitin adsorpsiyon kapasitesi tanecik yapıdakine oranla daha yüksek 

olmuĢ; ancak, klinoptilolit kullanımı ile kurĢun(II) iyonları en fazla %55 oranında 

giderilebilmiĢtir. KurĢunun klinoptilolit ve bentonit tarafından adsorpsiyonunun 

karıĢtırmadan, sıcaklıktan ve pH değerinden etkilendiği tespit edilmiĢtir. [45] 

Ayari F. ve arkadaĢları tarafından 2005 yılında yapılan araĢtırmada, Tunus‟ un 

kuzeydoğusundaki Zaghouan bölgesinde yer alan bentonitin adsorpsiyon özellikleri 

incelenmiĢtir. Yüzey alanı 504 m
2
/g olarak ölçülen bentonitin kurĢun iyonlarını 

adsorplama eğiliminin çinko ve nikel iyonlarını adsorplama eğiliminden daha yüksek 

olduğunu belirlemiĢlerdir. [46] Aynı numuneyi kullanarak yaptıkları diğer bir 

çalıĢmada, bentonit numunesi Na
+
, Li

+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Al

3+
 ve Fe

3+
 ile ayrı ayrı 



28 

 

iĢleme tabii tutulmuĢ ve yapılan iĢlemin bentonitin kurĢun(II) iyonlarını adsorplama 

kapasitesine olan etkisi incelenmiĢtir. Adsorpsiyon mekanizmasını iyon değiĢimi ile 

açıkladıkları bu çalıĢmada kurĢun(II) iyonu adsorpsiyon kapasitelerinin Al-bentonit > 

Fe-bentonit > Na-bentonit > Li-bentonit > Ca-bentonit > Mg-bentonit > K-bentonit 

Ģeklinde sıralandığını belirlemiĢlerdir. AraĢtırmacılar, bentonit üzerine kurĢun 

iyonlarının adsorpsiyonunun Langmuir ve Freundlich izoterm modellerine uyduğunu 

tespit etmiĢlerdir. Tunus‟ un kuzeydoğusundan alınan bentonitin kurĢun(II) iyonlarını 

adsorplamaya oldukça elveriĢli, sistemin yüksek verimli ve düĢük maliyetli olduğunu 

belirlemiĢlerdir. [47] 

Wang S. ve arkadaĢları (2008) Moğolistan‟ın Gaomiaozi bölgesinden aldıkları GMZ 

bentonitini, asit-baz titrasyonu, XRD ve FTIR teknikleri ile analiz ederek, bu 

bentonitten ürettikleri sodyum bazlı bentonit ile kurĢun(II) iyonlarının 

adsorpsiyonunu gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarında, karıĢtırma süresi, ortamın pH ve 

sıcaklık değerlerinin adsorpsiyonun süreci üzerindeki etkisini incelemiĢlerdir. Hayali 

ikinci mertebe kinetik modeline ve Langmuir izotermine uyum gösteren adsorpsiyon 

sürecine ait termodinamik parametreleri hesaplamıĢ ve adsorpsiyonun kendiliğinden 

gerçekleĢen endotermik bir süreç olduğu tespit edilmiĢtir. 4 saatte dengeye ulaĢan ve 

adsorpsiyon sürecinde, pH değerinin 2‟ den 6.5‟ e kadar değiĢtiği aralıkta 

adsorpsiyon veriminin arttığı, pH değerinin 6.5-10 olduğu aralıkta en yüksek verime 

ulaĢıldığı, 10-12 aralığında ise verimin hızla düĢtüğü gözlemlenmiĢtir. [48] 

Li J. ve arkadaĢları ise yine GMZ bentonit olarak adlandırılan Moğolistan‟ın 

Gaomiaozi bölgesinden aldıkları bentonitten üretilen sodyum bazlı bentonit ile 

bakır(II) iyonlarının adsorpsiyonunu gerçekleĢtirmiĢlerdir. Adsorpsiyon süreci 

üzerinde ortam pH ve sıcaklık değerleri ile yabancı iyon varlığının etkilerinin 

araĢtırıldığı çalıĢmada, sürece ait termodinamik parametrelerde araĢtırılmıĢtır. 4 

saatte dengeye ulaĢan sistemde, bakır(II) iyonlarının bentonit üzerine 

adsorpsiyonunun pH 6.5 değerine ulaĢana kadar arttığının, pH 6.5‟ te maksimum 

adsorpsiyonun gerçekleĢtiğini ve pH‟ ın 6.5‟ den daha büyük olduğu değerlerde 

adsorpsiyonun azaldığını tespit etmiĢlerdir. Yapılan çalıĢmada en yüksek 

adsorpsiyon verimine, 0.001 M NaNO3 ile iĢleme tabii tutulmuĢ bentonit ile 

ulaĢılmıĢtır. Bakır(II) iyonlarının adsorpsiyonunun sırasıyla en çok lityum olmak 

üzere, sodyum ve potasyum varlığında azaldığı tespit edilmiĢtir. Langmuir, 

Freundlich ve Dubinin-Radushkevich izoterm modellerine uyum sağladığı belirlenen 
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adsorpsiyon sisteminin termodinamik parametreleri incelendiğinde, adsorpsiyon 

sürecinin endotermik olduğu ve yüksek sıcaklıklarda yüksek verimin sağlandığı 

belirlenmiĢtir. [49] 

Ding S. ve arkadaĢları Çin‟ in Habei kentinin Handan bölgesinden aldıkları kalsiyum 

bazlı bentonit ve bu bentonitten ürettikleri sodyum bazlı bentonit ile bakır(II) 

iyonlarının adsorpsiyonunu gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarında, baĢlangıç bakır(II) 

iyonu deriĢiminin, adsorpsiyon ortamının pH değerinin ve bentonit miktarının 

adsorpsiyonun süreci üzerindeki etkilerini incelemiĢlerdir. Bakır(II) iyonlarının 

adsorpsiyonunda ortam pH değerine göre üç farklı olayın adsorpsiyonu belirlediği 

tespit edilmiĢtir. Bunlar; pH<3 olması halinde gerçekleĢen H
+
 ve Cu

2+
 ortak iyon 

etkisi ve yarıĢı, 3<pH<7 olduğu durumdaki iyon değiĢtirme etkisi ve pH>8.3 olduğu 

durumda bakır hidroksil bileĢiklerinin oluĢup çökmesidir. BaĢlangıç iyon deriĢimi 

arttıkça yüzde giderimin azaldığı ve maksimum adsorpsiyon kapasitesinin, Ca-

bentonit için 12mg/g, Na-bentonit için ise 26 mg/g olduğu bulunmuĢtur. Freundlich 

izotermine, Langmuir izotermine oranla daha fazla uyum gösteren bu sistemde, 

bakır(II) iyonlarının ortamdan tamamen uzaklaĢtırılması için gerekli olan Ģartlar 40 

mg/L baĢlangıç iyon deriĢimi ile 4 g/L Na-bentonit ya da 14 g/L Ca-bentonit olarak 

belirlenmiĢtir. [7] 

Gök Ö. ve arkadaĢları, Çanakkale‟den aldıkları bentoniti 8-hydroxi kuinolin(HQ) ile 

aktifleĢtirmiĢlerdir. AktifleĢmiĢ ve doğal bentonit numunelerinin bakır(II) iyonlarını 

adsorplama kapasitelerinin çözelti pH değerinden, temas süresinden, sıcaklıktan, 

adsorban ve baĢlangıç bakır(II) iyonu deriĢiminden nasıl etkilendiğini 

araĢtırmıĢlardır. Her iki bentonitle yapılan adsorpsiyon proseslerinin hayali ikinci 

mertebe kinetik modeline uyum sağladığı ve adsorpsiyon verilerinin Langmuir 

izoterm modeliyle çok iyi bir Ģekilde açıklanabildiğini tespit etmiĢlerdir. Langmuir 

izoterm modeline göre maksimum adsorpsiyon kapasitesi 323 K‟ de 56.55 mg/g 

olarak bulunmuĢtur. Hesaplanan termodinamik parametreler bakır(II) iyonunun her 

iki bentonit üzerine adsorpsiyonunun kendiliğinden gerçekleĢtiğini göstermiĢtir. [50] 

Eren E. tarafından Ünye‟den alınmıĢ bentonitin ve manganez oksitle aktifleĢtirilmiĢ 

edilmiĢ halinin, bakır(II) iyonlarını adsorplama kapasiteleri, baĢlangıç bakır(II) iyonu 

deriĢiminin, çözelti pH değerinin ve sıcaklığın fonksiyonu olarak karĢılaĢtırılmalı bir 

Ģekilde incelenmiĢtir. Langmuir izoterm modeline uyum sağlayan adsorpsiyon 
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verileri doğrultusunda, doğal bentonitin ve aktifleĢtirilmiĢ bentonitin adsorpsiyon 

kapasiteleri sırasıyla 42.41 mg/g ve 105.38 mg/g olarak tespit edilmiĢtir. [51] 

Veli S. ve Akyüz B., Çankırı bentonitinin sıvı çözeltiden bakır ve çinko adsorplama 

kapasitelerini araĢtırdıkları çalıĢmalarında, çözelti pH değerinin, bentonit miktarının, 

ağır metal deriĢiminin ve karıĢtırma süresinin adsorpsiyon üzerine etkisini 

incelemiĢlerdir. Bakır(II) iyonlarının adsorpsiyonu için optimum pH değerinin 7, 

optimum bentonit miktarının 0.4 g/100mL, optimum metal iyonu deriĢiminin 100 

mg/L, optimum karıĢtırma süresinin 10 dakika olduğunu belirlemiĢlerdir. Langmuir 

izoterm modeline göre bakır(II) iyonu adsorpsiyon kapasitesinin 44.84 mg/g 

olduğunu ve sistemin hayali ikinci mertebe kinetik model ile açıklanabildiğini ortaya 

koymuĢlardır. [52] 

Mishra P.C. ve Patel R.K. tarafından kurĢun ve çinko iyonlarının sudan giderimi 

amacıyla yapılan adsorpsiyon deneylerinde adsorban olarak aktif karbon, kaolin, 

bentonit, cüruf ve uçucu kül kullanılmıĢtır. Hazırlanan kurĢun ve çinko çözeltilerinin 

deriĢimleri 50-100 mg/L arasındadır. Temas süresi, çözelti pH değeri ve adsorban 

miktarının adsorpsiyon sürecine olan etkisinin araĢtırıldığı bu çalıĢmada, optimum 

adsorpsiyon süresi, aktif karbon için 30 dakika, kaolin, bentonit, cüruf ve uçucu kül 

için 3 saat olarak tespit edilmiĢtir. Aktif karbon kullanılarak gerçekleĢtirilen kurĢun 

ve çinko adsorpsiyonunda, optimum pH değeri 6 olarak bulunmuĢtur. Diğer 

adsorbanların ise çözelti pH değerindeki değiĢimlerden etkilenmedikleri sonucuna 

ulaĢmıĢlardır. Adsorban miktarındaki artıĢ kurĢun ve çinko iyonlarını giderme 

yüzdelerinde artıĢa neden olmuĢtur. Adsorpsiyon verilerinin Langmuir ve Freundlich 

izoterm modellerine uyum sağladığı ve mekanizmanın hayali ikinci mertebe kinetik 

model ile açıklanabildiği tespit edilmiĢtir. Ayrıca cürufun, kurĢun ve bakır 

iyonlarının adsorpsiyonunda etkin bir adsorban olmadığı, bentonit ve uçucu külün ise 

oldukça etkili olduğu sonucuna varmıĢlardır. [25] 
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4. ADSORPSĠYON ĠZOTERMLERĠ VE KĠNETĠĞĠ 

4.1 Adsorpsiyon Ġzotermleri 

Adsorpsiyon izotermleri, sabit sıcaklıkta birim adsorban kütlesi tarafından tutulan 

adsorbat miktarı ile denge basıncı ve/veya adsorbat denge deriĢimi arasındaki iliĢkiyi 

tanımlayan matematiksel ifadelerdir. Adsorpsiyon izotermleri yardımıyla, sabit 

sıcaklıkta ve denge durumunda adsorbatın iki faz arasındaki dağılımı 

belirlenebilmektedir. [3, 53] 

Adsorpsiyon izotermleri adsorplama kapasitesini ve adsorpsiyon tipini de 

belirledikleri için, etkinliği yüksek düĢük maliyetli adsorpsiyon süreçlerinin 

tasarlanmasında önemlidir. Literatürde farklı uygulamalara yönelik birçok izoterm 

modeli önerilmiĢtir. Adsorpsiyon izotermlerinin doğru bir Ģekilde 

yorumlanabilmesini sağlamak için 1940 yılında Brunauer, Deming, Deming ve 

Teller tarafından gaz-katı adsorpsiyon sistemi beĢ farklı karakteristik gruba 

ayrılmıĢtır. BDDT sınıflandırması, Sing tarafından ilave edilen ek bir izoterm modeli 

ile modern IUPAC adsorpsiyon izoterm sınıflandırması olarak geliĢtirilmiĢtir. ġekil 

4.1‟ de fiziksel adsorpsiyon süreçlerine ait IUPAC izoterm sınıflandırılması 

görülmektedir. Gaz-katı adsorpsiyonu için önerilen bu adsorpsiyon izotermlerinin 

bazıları sıvı-katı adsorpsiyonu için de kullanılmaktadır. ġekildeki grafiklerde yer 

alan p
0
 doygun buhar basıncını, c

0
 doygun çözelti deriĢimini baĢka bir ifade ile 

çözünürlüğü tanımlamakta, dolayısıyla p/p
0
 bağıl denge basıncını, c/c

0
 bağıl denge 

deriĢimini temsil etmektedir. [1, 34, 53-56] 

ġekil 4.1‟ deki ilk grafikte yer alan izotermler en genel anlamda tek tabakalı olarak 

da bilinen monomoleküler yapıdaki kimyasal adsorpsiyonu karakterize etmektedir. 

Grafikte yer alan üç eğrinin eğimlerinin farklı olmasının sebebi kullanılan 

adsorbatların gözenek boyutlarının farklı olmasıdır. Burada görülen k eğrisi mikro 

gözenek yapısına sahip adsorbanlardaki adsorpsiyonu, n eğrisi ise makro gözenek 

yapısına sahip adsorbanlardaki adsorpsiyonu temsil etmektedir. Adsorbatın gözenek 

boyutu büyüdükçe adsorplama gücü ve adsorplama kapasitesi düĢmektedir. [1, 2, 56] 
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ġekil  4.1: Adsorpsiyon izotermlerinin altı karakteristik tipi [1]. 

Ġkinci grafikte yer alan izoterm birinci tabakadaki adsorpsiyon ısısının yoğunlaĢma 

ısısından daha büyük ve kılcal yoğunlaĢmanın az olduğu çok tabakalı adsorpsiyonu 

temsil etmektedir. Ġzotermin ilk kısmı olan ab eğrisinde tek tabakalı adsorpsiyon, 

ikinci kısmı olan bc eğrisinde ise çok tabakalı adsorpsiyon ve kılcal yoğunlaĢma 

meydana gelmektedir. Adsorbanın tek tabaka kapasitesi, izoterm eğrisinin lineer 

kısmı olan bc parçasının uzantısından yaklaĢık olarak tespit edilebilmektedir. 

Adsorbanın doygunluğa eriĢtiği e noktasından f‟ ye kadar olan bölümde adsorplanan 

madde sıvı ya da katı fazda yığın halde ayrılmaktadır. [1] 

Üçüncü grafikteki izoterm, birinci tabakanın adsorpsiyon ısısının yoğunlaĢma 

ısısından daha küçük olduğu ve kılcal yoğunlaĢmanın az olduğu çok tabakalı 

adsorpsiyon izotermlerini tanımlamaktadır. Özellikle adsorplama etkinliği çok düĢük 

olan katı adsorbanlardaki adsorpsiyon izotermleri üç numaralı izoterme benzer bir 

eğilim içerisindedir. [1] 

Dördüncü grafikteki izotermler özellikle mezo gözenek yapısına sahip endüstriyel 

adsorbanların kullanıldığı uygulamalarda görülmektedir. Bu modelde adsorpsiyon 

ısısı yoğunlaĢma ısısından daha büyük ve kılcal yoğunlaĢma miktarı oldukça 

yüksektir. Bu tür izotermlerin en önemli özelliği, adsorpsiyon histerezisi olarak 

bilinen adsorpsiyon ve desorpsiyon izotermlerinin farklı yollar izlemesidir. Ġzoterm 

üzerinde görülen ab eğrisi tek tabakalı adsorpsiyonu, bc eğrisi çok tabakalı 
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adsorpsiyonu, cd eğrisi kılcal yoğunlaĢmayı, de eğrisi kılcal yoğunlaĢma 

tamamlandıktan sonra gözenek ağızlarında bulunan çukur yüzeylerin dolmasını ve ef 

eğrisi adsorplanan maddelerin yığın olarak ayrılmasını temsil etmektedir. [1] 

BeĢinci grafikteki adsorpsiyon izotermi özellikle adsorpsiyon kapasitesi düĢük mezo 

gözenekli katı adsorbanlarda görülmekte ve birinci tabakadaki adsorpsiyon ısısının 

yoğunlaĢma ısısından daha küçük, kılcal yoğunlaĢmanın çok olduğu çok tabakalı 

adsorpsiyonu temsil etmektedir. Ġzoterm üzerinde görülen ac eğrisi tek yada çok 

tabakalı adsorpsiyona, cd eğrisi ise kılcal yoğunlaĢmaya iĢaret etmektedir. [1] 

Altıncı grafikte verilen izotermler ise diğer beĢ tip izoterme oranla daha az 

rastlanılan, mikro gözenekli yapının yanı sıra farklı boyutlarda mezo gözenek 

grupları da içeren katılardaki adsorpsiyonu temsil eden basamaklı izotermlerdir. [1] 

Ġzoterm eğrileri, deneysel olarak belirlenmiĢ olan sonuçlar doğrultusunda 

matematiksel olarak ifade edilmektedir. Deneysel olarak belirlenen adsorpsiyon 

izotermlerini ve diğer adsorpsiyon verilerini değerlendirebilmek amacı ile çok sayıda 

denklem türetilmiĢtir. Adsorban ve adsorbatın özelliklerine göre bir adsorpsiyon 

süreci için bu eĢitliklerden biri ya da birkaçı uygunluk gösterebilmektedir. 

Matematiksel olarak denge durumunu açıklamak için geliĢtirilmiĢ olan adsorpsiyon 

izoterm denklemlerinden en yaygın olarak kullanılanları; Freundlich, Langmuir, 

Temkin, Brauner Emmet Teller (BET), Dubinin-Radushkevich, Redlich-Peterson, 

Toth ve Sips izoterm denklemleridir. Bu modellere ait lineerleĢtirilmiĢ eĢitliklerden 

elde edilen regresyon katsayıları kıyaslanarak, en büyük regresyon katsayısına sahip 

olan eĢitlik, dolayısıyla adsorban-adsorbat çiftine en uygun adsorpsiyon modeli ya da 

modelleri belirlenmektedir. [1, 34, 54] 

4.1.1 Langmuir Ġzotermi 

Yüzey kimyası alanında yaptığı çalıĢmalarla tanınan Irving Langmuir tarafından 

1916 yılında kimyasal adsorpsiyon için türetilmiĢ olan Langmuir izoterm denklemi, 

gaz moleküllerinin katı yüzey üzerine adsorbe olmalarını baz alarak geliĢtirilmiĢtir. 

Ancak, kimyasal adsorpsiyonun yanı sıra tek tabakalı fiziksel adsorpsiyon ve 

çözeltiden adsorpsiyon süreçlerini de açıklamak için kullanılmaktadır. [1, 55, 57]  

Langmuir izotermi, adsorban yüzeyinde bulunan mikro gözeneklerin birden çok 

tabakada adsorpsiyon yapamayacak kadar küçük olduklarını, belli adsorbat 

deriĢiminde yüzeyin doygunluğa eriĢerek adsorpsiyon sürecinin tek tabaka 
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(monomoleküler) ile sınırlandığını varsayan ve aĢağıdaki kabulleri yapan teorik bir 

modeldir. [55, 57-59]  

 Adsorplanan gaz molekülleri buhar fazında ideal davranmaktadır. 

 Adsorplanan gaz molekülleri ile serbest haldeki gaz molekülleri arasında 

dinamik bir eĢitlik mevcuttur. Bu eĢitlik; 

                                                                     (4.1) 

Ģeklindedir. Kimyasal adsorpsiyonu açıklayan bu eĢitlikte; A(g) gaz fazındaki 

adsorbat moleküllerini ve B(S) adsorbanın aktif merkezlerini temsil 

etmektedir.  

 Adsorbanın tüm yüzeyleri aynı özelliklere sahiptir, baĢka bir ifade ile  

adsorban yüzeyi homojen yapıda olup yüzey üzerindeki tüm aktif merkezlerin 

adsorbata olan ilgisi aynı seviyededir. 

 Adsorplanan moleküller birbirleri ile etkileĢim halinde değillerdir. 

 Tüm adsorpsiyon aynı mekanizma ile gerçekleĢmektedir. 

 Tek tabaka ile sınırlı olan adsorpsiyon sadece yüzeydeki aktif adsorpsiyon 

bölgelerinde gerçekleĢtiğinden, adsorpsiyon süreci monomüleküler yapıdadır. 

 Adsorban yüzeyine tutunan gaz molekülleri yerleĢik bir hal alıp yüzey 

üzerinde hareketsiz kalmaktadırlar. 

Kinetik yaklaĢımlardan yararlanılarak türetilmiĢ olan ve tersinir bir adsorpsiyon 

prosesi için, sabit sıcaklıkta denge anında adsorpsiyon hızının desorpsiyon hızına eĢit 

olduğunu kabul eden Langmuir modeline göre denge eĢitliğinden yola çıkılarak 

denge sabitleri hesaplanabilmektedir. 

                                                                                        (4.2) 

Yukarıda görülen denge eĢitliğindeki Ka ileri yönde olan adsorpsiyon için denge 

sabitini, Kd ise geri yönde olan desorpsiyon için denge sabitini temsil etmektedir. 

Kinetik teoriye göre; adsorpsiyon hızı,          ve desorpsiyon hızı,        olup 

denge anında iki hız birbirine eĢittir. Bu durumda denge sabiti   
  

  
 

    

      
 olur. 

Adsorban yüzeyinde gaz molekülleri ile kaplanmıĢ olan aktif merkezlerin oranı Q ise 
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adsobatlarla doldurulmamıĢ aktif merkezlerin oranı (1-Q) olacaktır. Adsorpsiyon hızı 

desorpsiyon hızına eĢitlenir ise (4.3) numaralı denklem elde edilmektedir. 

                                                                                                            (4.3) 

  
   

      
                                                                                                              (4.4) 

(4.4) numaralı denklemde pay ve payda Kd‟ ye bölünüp 
  

  
    yerine konulursa 

Langmuir adsorpsiyon eĢitliği olarak bilinen (4.5) numaralı eĢitlik elde edilmektedir. 

  
  

    
                                                                                                                 (4.5) 

(4.5) numaralı Langmuir denkleminde yer alan P gaz fazındaki adsorbatın kısmi 

basıncını ve K adsorpsiyon ısısı hakkında bilgi veren Langmuir sabitini temsil 

etmektedir.  

Langmuir izotermi katı-sıvı adsorpsiyon sistemleri için [32], 

   
       

      
                                                                                                             (4.6)   

eĢitliği ile ifade edilmektedir. Burada qe, denge anında adsorban yüzeyindeki 

adsorbat deriĢimi (mg/g), Ce denge anında sıvı fazdaki adsorbat deriĢimi (mg/L), Q0 

birim ağırlıktaki adsorban yüzeyinin monomoleküler olarak tamamen dolması için 

gerekli adsorbat miktarı veya adsorbanın tek tabaka adsorpsiyon kapasitesi (mg/g) ve 

b Langmuir sabitidir. [32, 56, 60-62] 

Langmuir denklemi lineerleĢtirildiğinde (4.7) ve (4.8) numaralı eĢitlikler elde 

edilmektedir. 

  

  
 

 

   
 

  

  
                                                                                                           (4.7) 

 

  
 

 

    
 

 

  
 

 

  
                                                                                                   (4.8) 

Deneysel veriler kullanılarak çizilen 1/qe-1/Ce  ya da Ce/qe-Ce grafiklerine bakılarak 

incelenen adsorpsiyon sürecinin Langmuir modeline uyup uymadığı 

belirlenmektedir.  

Langmuir izoterm modelinden yararlanılarak adsorpsiyonun elveriĢliliğini bulmak 

için boyutsuz RL dağılma sabiti (4.9) numaralı eĢitlikteki gibi hesaplanmaktadır. [34]  
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                                                                                                             (4.9) 

Boyutsuz RL dağılma sabitinin değerlerine bağlı olarak izoterm çeĢitleri aĢağıdaki 

Ģekilde değerlendirilmektedir. [34] 

Çizelge 4.1: RL dağılma sabitinin değerine göre adsorpsiyonun elveriĢlilik durumu 

RL değeri Adsorpsiyon Ġzoterminin Durumu 

RL > 1 ElveriĢli olmayan 

RL = 1 Lineer 

0 < RL < 1 ElveriĢli olan 

RL = 0 Tersinmez 

4.1.2 Freundlich Ġzotermi 

Alman kimyacı Herbert Max Finley Freundlich tarafından 1916 yılında türetilmiĢ 

olan Freundlich izoterm modeli heterojen yüzeylerdeki adsorpsiyonu ifade eder ve 

Langmuir modeline göre daha gerçekçidir. Langmuir modeli geliĢtirilirken, 

adsorbatların tek tabakaya bağlandığı ve tüm aktif merkezlerin adsorbatlara karĢı eĢit 

ilgiye sahip oldukları gibi kabuller yapılırken, Freundlich modelinde bu kabullere yer 

verilmemiĢ ve denklem deneysel sonuçlardan türetilmiĢtir. Ancak, bunların dıĢında 

Langmuir modeli için yapılan diğer tüm kabuller Freundlich modeli için de 

geçerlidir. [32, 59] 

Genellikle adsorban ile adsorbat arasında meydana gelen kuvvetli bir bağ yani, 

kimyasal adsorpsiyon Langmuir izotermi ile tanımlanırken, basit fiziksel adsorpsiyon 

Freundlich izotermi ile ifade edilmektedir. Ayrıca, Freundlich izotermine uygunluk 

adsorban yüzeyinin heterojenliğini ifade etmektedir. [54] 

Basınç etkisi ile katı adsorban tarafından adsorplanan gaz molekülleri için türetilmiĢ 

olan Freundlich modelinde adsorpsiyonun; düĢük basınçta doğrudan basıncın 

fonksiyonu, yüksek basınçta ise basınçtan bağımsız olarak gerçekleĢtiği 

varsayılmaktadır. Dolayısıyla ortalama bir basınç değerinde adsorpsiyonun basıncın 

1/n katı ile orantılı olarak değiĢtiği kabul edilmektedir. Burada n, 1‟den büyük bir 

sayıyı temsil etmektedir. Freundlich sabiti olarak bilinen orantı sabiti, k değeri ile 

çarpıldığında gaz moleküllerinin adsorpsiyonu için aĢağıdaki Freundlich izoterm 

denklemi elde edilmektedir. 



37 

 

 

 
    

 
                                                                                                            (4.10) 

Adsorpsiyonun dıĢarıdan herhangi bir etki olmaksızın kendiliğinden gerçekleĢmesi 

0.1<1/n<1 olması halinde mümkündür. [62] 

Freundlich eĢitliği, katı-sıvı adsorpsiyonu için aĢağıdaki Ģekilde ifade edilmektedir. 

        
   

                                                                                                     (4.11) 

Burada, qe denge anında birim ağırlıktaki adsorbanın adsorpladığı madde miktarını 

(mg/g), Ce adsorbatın sıvı fazdaki deriĢimini (mg/L) temsil etmektedir. Kf ve n ise 

sırası ile adsorpsiyon kapasitesi (mg/g) ve yoğunluğu hakkında bilgi veren 

Freundlich izoterm sabitleridir. [60 - 63] 

Freundlich izoterm denklemi aĢağıdaki Ģekilde lineerleĢtirilir. 

            
 

 
                                                                                        (4.12) 

Deneysel verilerden yararlanılarak çizilen log qe – log Ce grafiğinden Freundlich 

izoterm sabitleri, Kf ve n, hesaplanmaktadır. 

4.1.3 Temkin Ġzotermi 

Adsorpsiyon ısısı ile adsorbat-adsorban etkileĢimi, Temkin ve Pyzhev tarafından 

1941 yılında incelenmiĢ ve yeni bir izoterm modeli türetilmiĢtir. Bu model, adsorban 

yüzeyinin heterojen yapıda olduğunu varsayarak, etkileĢimlerden dolayı yüzeydeki 

tüm moleküllerin enerjilerinin lineer olarak azaldığını kabul etmektedir. [64] 

Temkin ve Pyzhev tarafından geliĢtirilmiĢ olan Temkin izoterm modelinde, adsorban 

yüzeyinin birbirleriyle etkileĢim halinde bulunan birçok parçadan oluĢtuğu ve her bir 

parçanın kendi içerisinde homojen yapıda olup Langmuir izoterm modelinin 

özelliklerini taĢıdığı kabul edilmektedir. Ancak, Temkin modelinde adsorbanın her 

bir parçası farklı adsorpsiyon enerjisi ile karakterize edilmektedir. Temkin izoterm 

modelinin, daha çok katı elektrolitik yüzeylerde gerçekleĢen adsorpsiyona uyum 

göstermesi, kenar ve köĢelerindeki enerjinin daha ortalardaki alanlardan farklı 

olmasından, baĢka bir ifade ile yüzey üzerinde birçok alanın farklı adsorpsiyon 

enerjisi ile karakterize edilmesinden kaynaklanmaktadır. [64, 65] 

Logaritmik izoterm olarak da bilinen Temkin izoterm modelinde ayrıca adsorpsiyon 

enerjisinin yüzey kalınlığı ile ters orantılı olarak değiĢtiği kabul edilmektedir. BaĢka 
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bir ifade ile adsorpsiyonun gerçekleĢtiği tabaka sayısı arttıkça adsorpsiyon enerjisi 

azalmaktadır. [64 - 67] 

Tüm bu kabuller göze alınarak türetilen Temkin izoterm denklemi aĢağıdaki gibidir. 

   
   

 
                                                                                                     (4.13) 

(4.13) numaralı eĢitlikte yer alan qe denge anında birim ağırlıktaki adsorbanın 

adsorpladığı madde miktarını (mg/g), b adsorpsiyon ısısı ile ilgili bilgi veren Temkin 

sabitini (J/mol), R ideal gaz sabitini (8,314 J/mol.K), T ortam sıcaklığını (K), Kt 

Temkin izoterm sabitini (L/g) temsil etmektedir. Temkin izoterm model denklemi 

lineerleĢtirildiğinde (4.14) numaralı denklem elde edilmektedir. 

                ,                 
   

 
                                                        (4.14) 

Deneysel çalıĢmalarda çizilen qe – ln Ce grafiği ile Kt ve b Temkin izoterm sabitleri 

hesaplanabilmektedir. 

4.2 Adsorpsiyon Kinetiği 

Adsorpsiyon sürecinin yürütüldüğü sistemlerin tasarımının yapılabilmesi için 

adsorpsiyon mekanizmasının ve kinetiğinin bilinmesi gerekmektedir. Kinetik 

modeller, adsorbanın fiziksel ve kimyasal özellikleri ile sıcaklık, pH ve karıĢtırma 

hızı gibi parametrelere bağlı olarak değiĢen adsorpsiyon mekanizmasını belirleyen 

eĢitliklerdir. 

Adsorbatın adsorplanma hızının hesaplanmasında kullanılan kinetik model eĢitliği, 

özellikle su arıtmada kullanılan kesikli sistemlerin optimum iĢletme koĢullarının 

belirlenmesi için önem taĢımaktadır. [68, 69]  

Adsorpsiyon hızının hesaplanmasında kullanılan kinetik parametrelerin 

belirlenmesiyle, baĢlangıç adsorbat deriĢiminin, temas süresinin ve adsorban 

miktarının etkileri analiz edilebilmektedir. [53, 68]  

Adsorpsiyon süreci genel olarak Bölüm 3.1‟ de açıklandığı gibi farklı mekanizmalar 

tarafından kontrol edilebilmektedir. Çözeltide taĢınım, film difüzyonu, gözenek 

difüzyonu ve sorpsiyon basamaklarından hangisi veya hangilerinin hız sınırlayıcı 

basamak olduğu kinetik analiz ile belirlenmektedir.  
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Adsorpsiyon mekanizmasının ve kinetiğinin belirlenmesi için araĢtırmacılar 

tarafından birçok kinetik model geliĢtirilmiĢtir. Ağır metallerin adsorpsiyon süreçleri 

genellikle adsorban yüzeyinde bulunan fonksiyonel gruplar ile metal iyonları 

arasındaki kimyasal etkileĢimlerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu etki özellikle 

katyon değiĢim kapasitesi yüksek olan adsorbanlarda, metal organik komplekslerin 

oluĢumu veya katyon değiĢimi söz konusu ise gözlenmektedir. Kimyasal etkilerin 

yanı sıra, sıvı filmden difüzyon, mikro ve makro gözenekler içine difüzyon gibi 

taĢınım olayları da adsorpsiyon mekanizmasını ve kinetiğini belirleyen adımlardır. 

Kontrol basamağına göre adsorpsiyon mekanizmasının ve kinetiğinin belirlenmesi 

için araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen baĢlıca kinetik modeller; kimyasal 

etkileĢimleri temel alan hayali birinci ve ikinci mertebe kinetik model ile Elovich 

modeli, kütle transferini temel alan tanecikler içerisine difüzyon ve sıvı film 

difüzyon modelleridir. [5] 

4.2.1 Hayali Birinci Mertebe Kinetik Denklem 

Lagergren tarafından 1898 yılında önerilen hayali birinci mertebe kinetik model,  

katı sıvı sistemleri için adsorban kapasitesinin zamanla değiĢimini ifade etmekte ve 

(4.15) numaralı eĢitlikte görülen Lagergren denklemine dayanmaktadır. [5]  

   

  
                                                                                                           (4.15) 

Lagergren denkleminde yer alan qe ve qt sırasıyla denge durumunda ve herhangi bir t 

zamanında birim miktar adsorban tarafından adsorplanan adsorbat miktarını baĢka 

bir ifade ile adsorpsiyon kapasitesini tanımlamakta olup birimleri mg/g‟ dır. Hayali 

birinci mertebe kinetik model denkleminde yer alan k1 ise adsorpsiyon hız sabiti olup 

birimi dak
-1

‟ dır. [5] 

(4.15) numaralı kinetik model denkleminin t=0 zamanında qt=0 ve t=t zamanında 

qt=qt sınır koĢullarına göre integrasyonu sonucunda (4.16) ve (4.17) numaralı 

denklemler elde edilmektedir. 

                                                                                                       (4.16) 

                 
  

     
                                                                              (4.17) 
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Hayali birinci mertebe kinetik model denkleminde yer alan k1 ve qe değerlerini 

hesaplamak için,            ve            ile (t) verileri arasında çizilen 

doğruların eğim ve kayım değerlerinden yararlanılmaktadır. 

4.2.2 Hayali Ġkinci Mertebe Kinetik Denklem 

Adsorpsiyon mekanizmasının açılanabilmesi amacı ile Ho ve McKay tarafından 

1998 yılında geliĢtirilen hayali ikinci mertebe kinetik model denklemi (4.18) 

numaralı eĢitlikle ifade edilmiĢtir. [68, 70, 71] 

   

  
          

                                                                                                 (4.18) 

Denklemde yer alan qe ve qt sırasıyla denge anında ve herhangi bir t anındaki 

adsorplanan adsorbat miktarı olup birimleri mg/g‟ dır. Birimi g/mg.dak olan k2 ise 

adsorpsiyon hız sabitini temsil etmektedir. Hayali ikinci mertebe kinetik model 

denklemi t=0 için qt=0 ve t=t için qt=qt sınır koĢullarına göre integre edilirse (4.19) 

numaralı denklem elde edilmektedir. [5, 70] 

 

  
 

 

    
  

 

  
                                                                                                       (4.19) 

(4.19) numaralı eĢitliğe göre, t‟ ye karĢı t/qt grafiğinin eğim ve kayımından qe ve k2 

değerleri hesaplanabilmektedir. Yani, denge anında adsorplanan adsorbat miktarı (qe) 

hesaplanabilmektedir. Lineer (4.19) numaralı eĢitlikteki kayım        
  , 

adsorpsiyon baĢlangıç hızı olup birimi mg/g.dak‟ dır. [68, 71] 

Denge anında adsorplanan adsorbat miktarları ile doğrudan iliĢkili olan hayali ikinci 

mertebe kinetik modelinde, daha çok kimyasal adsorpsiyonun hızı belirleyen adım 

olduğu kabul edilmektedir. Kimyasal adsorpsiyonun hızı belirleyen adım olması, 

adsorbat ile adsorban arasında elektron değiĢimi veya paylaĢımı sonucu, bağların 

yeniden biçimlendirilmesinin söz konusu olduğunu göstermektedir. [68, 72, 73] 

Hayali ikinci mertebe kinetik modelinin birçok adsorban - adsorbat çiftinin deneysel 

verileri ile uyum gösterdiği literatürde belirtilmiĢtir. Literatürde yer alan çalıĢmalarda 

genel olarak, adsorpsiyon baĢlangıç hızının (h) baĢlangıç metal iyon deriĢimi ile 

arttığı, hız sabitinin ise (k2) azaldığı tespit edilmiĢtir. [68]  
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4.2.3 Elovich Denklemi 

Ho ve McKay tarafından 1998 yılında önerilen ve Rudzinski ve Ponczyk tarafından 

2002 yılında geliĢtirilen Elovich denklemi, heterojen katı yüzeylerde gerçekleĢen 

ikinci dereceden kimyasal adsorpsiyonu açıklamada oldukça baĢarılı bir kinetik 

modeldir ve aĢağıdaki eĢitlikte ifade edilmektedir. [5] 

  

  
                                                                                                            (4.20) 

Elovich denkleminde yer alan ve birimi mg/g olan qt herhangi bir t anındaki 

adsorplanan adsorbat miktarını temsil etmektedir. Denklemde görülen α, baĢlangıç 

anındaki adsorpsiyon hız sabiti ve β ise adsorbat tarafından kaplanan yüzeye ve 

kimyasal adsorpsiyonun aktivasyon enerjisine bağlı olan desorpsiyon sabiti olup 

birimleri sırası ile mg.dak
2
/g ve g/mg.dak‟ dır. Chien ve Clayton, (4.20) numaralı 

eĢitlikle verilen Elovich denklemini basitleĢtirmek amacı ile,       olarak kabul 

edip, t=0 anında qt=0 ve t=t anında qt=qt sınır koĢullarına göre integral alarak (4.21) 

numaralı eĢitliği elde etmiĢlerdir. [5, 69] 

   
 

 
       

 

 
                                                                                              (4.21) 

Yukarıdaki denkleme göre     değerlerine karĢı    değerleri arasında çizilen 

doğrunun eğiminden ve kayımından sırasıyla β ve α sabitleri hesaplanabilmektedir. 

Elovich denkleminin, hayali birinci ve ikinci mertebe kinetik modellerden farklı 

olarak, sistemde var olan herhangi bir mekanizmayı tahmin etmek gibi bir özelliği 

bulunmamaktadır. Ancak heterojen adsorbanların adsorpsiyonunun tanımlanmasında 

oldukça yardımcı bir modeldir. [73]  

4.2.4 Tanecik Ġçerisine Difüzyon 

Kimyasal etkilerin yanı sıra, sıvı filmden difüzyon, mikro ve makro gözenekler içine 

difüzyon gibi taĢınım olayları da adsorpsiyon mekanizmasını ve kinetiğini belirleyen 

adımlardır. Kimyasal etkilerin açıklanmasında kullanılan hayali birinci ve ikinci 

mertebeden kinetik modeller ve Elovich denklemi adsorpsiyon sürecinde yer alan 

difüzyon mekanizmasını açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple geliĢtirilmiĢ 

olan modeller, kütle transferi ile gerçekleĢen adsorpsiyon süreçlerine ıĢık 

tutmaktadır. 
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Özellikle kesikli adsorpsiyon sistemlerindeki hızlı karıĢtırmanın etkisi ile, adsorbat 

molekülleri bulundukları çözelti içerisinden adsorban yüzeyine doğru hızlı bir 

Ģeklide ilerleyip burada adsorbanın gözeneklerine doğru yavaĢ bir Ģekilde difüze 

olabilmektedirler. Adsorbat moleküllerin adsorbanın gözeneklerine doğru yavaĢ 

difüzyonu dikkate alınarak, Weber ve Morris tarafından 1963 yılında geliĢtirilmiĢ 

olan partikül içerisine difüzyon (intra-particle diffusion) modeli aĢağıdaki eĢitlikle 

ifade edilmektedir. [5] 

      
                                                                                                          (4.22) 

Bu denklemde yer alan ve birimi mg/g olan qt, herhangi bir t anında adsorban 

tarafından adsorplanan adsorbat miktarını temsil etmektedir. Denklemde yer alan   , 

tanecik içerisine difüzyon hız sabiti olup birimi mg/g.dak
1/2

‟ dır. [69] 

Adsorpsiyon sürecinin tanecik içerisine difüzyon basamağı tarafından kontrol edilip 

edilmediğini anlamak için (4.22) numaralı denklemde yer alan qt ve t
1/2

 değerleri 

arasında grafik çizilir. [5] 

4.2.5 Sıvı Film Difüzyonu 

Sıvı faz içerisinde bulunan adsorbatın, adsorban yüzeyine doğru hareketinin yavaĢ 

olduğu durumların açıklanabilmesi amacıyla Boyd tarafından 1947 yılında 

geliĢtirilmiĢ olan model, sıvı film difüzyonu olarak bilinmektedir. Sıvı film difüzyon 

modeli (4.23) numaralı denklemde görülen basit bir iliĢki ile tanımlanmaktadır. [5] 

                                                                                                            (4.23) 

Denklemde yer alan F, herhangi bir t anında adsorplanan adsorbat miktarının denge 

anında adsorplanan adsorbat miktarına oranıdır. [5] 

  
  

  
                                                                                                               (4.24) 

Sıvı film difüzyonu hız sabiti olan kfd,          ‟ ye karĢılık   grafiği çizilerek 

elde edilen doğrunun eğiminden hesaplanmaktadır. Çizilen grafikteki doğrunun 

orjinden geçmesi, adsorpsiyon sürecinin hız sınırlayıcı basamağının sıvı film 

difüzyonu olduğunu göstermektedir. Eğer doğru orjinden geçmiyor ise, adsorpsiyon 

süreci üzerinde diğer mekanizmaların da etkili olduğu anlaĢılmaktadır.  

 

 



43 

 

 

5. DENEYSEL ÇALIġMA VE SONUÇLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

5.1 Materyal ve Metot 

5.1.1 ÇalıĢmada kullanılan adsorbanlar 

Bu çalıĢmada, EskiĢehir yöresinden alınan doğal bentonit ile deiyonize su ile 

yıkanmıĢ bentonit adsorban olarak kullanılmıĢtır.  

Bir çeĢit kil minerali olan bentonitin ana yapıcı minerali montmorillonit olup genel 

kimyasal formülü, 5Al2O3.MgO.24SiO2.6H2O(Na2O,CaO) Ģeklindedir. Bentonit 

minerali, ilk kez 1873 yılında William Taylor tarafından sabun kili olarak 

adlandırılmıĢ, bentonit adı Rock Creek bölgesindeki Ford Benton oluĢumunun 

bulunmasından sonra kullanılmaya baĢlanmıĢtır. [38] 

Volkanik faaliyetler sonucunda oluĢan kayaç parçaların, yer altı ve yüzey sularının 

etkisi ile bentonite dönüĢtüğü varsayılmaktadır. Buna göre bentonit, camsı magmatik 

maddelerin kimyasal olarak ayrıĢması sonucunda oluĢan ürünlerin yeniden 

kristallenmesi ile meydana gelmektedir. Alüminyum ve magnezyumca zengin kül, 

tüf ve lav gibi camsı volkanik oluĢumların  kimyasal ayrıĢması ve bozunmasıyla 

oluĢmuĢ çok küçük kristal yapıdaki kil minerallerinden oluĢan bentonit, ağırlıklı 

olarak kolloidal silis yapıda, yumuĢak, gözenekli ve kolay Ģekil verilebilen bir 

kayadır. [4, 39] 

Yüksek temas yüzeyine sahip olan doğal bentonit, yumuĢak, suda hemen dağılan, el 

ile temas ettiğinde yağlı bir izlenim veren çok ince taneli bir yapıya sahiptir. [39] 

Bentonit yatakları; volkanik oluĢumlu ve hidrotermal bentonit yatakları ile 

sedimanter bentonitik kil yatakları olmak üzere üç ana grupta incelenebilmektedir. 

Volkanik tüflerde bulunan ve çok ince tane boyutuna sahip olan feldispatların pH 

değeri yüksek yüzey sularında bozunarak montmorillonite dönüĢmesi, bentonit 

oluĢumunun en yaygın Ģeklidir. Tüflerin kapalı havzalarda çökelmesi sonucunda 

tabakalı volkano-sedimanter bentonit yatakları oluĢmaktadır. Magma kütlesinin 

ayrıĢması sonucunda oluĢan ve baĢlangıçta asidik özelliğe sahip olan hidrotermal 
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çözeltilerin alkali elementler bakımından zenginleĢerek bazik özellik kazanması ve 

bu bazik çözeltilerin etkisi ile feldispatların montmorillonite dönüĢmesi ile damar 

halindeki hidrotermal bentonit yatakları oluĢmaktadır. Bentonitlerin aĢınma ve 

taĢınma olayları sonucunda tatlı su havzalarına ulaĢıp buralarda sedimantasyona 

uğraması ile sedimanter bentonitik kil yatakları oluĢmaktadır. [39, 40] 

Zengin bentonit yataklarının bulunduğu Türkiye‟de bentonit oluĢumları daha çok 

Biga Yarımadası, Gelibolu Yarımadası, EskiĢehir, Ankara, Kütahya, Konya, Çorum, 

Tokat, Ordu, Trabzon, Çankırı, Elazığ, Malatya‟da bulunmaktadır. [4] 

ÇalıĢmada adsorban olarak kullanılan doğal bentonitin kimyasal olarak %59.18  SiO2, 

%12.92 Al2O3, %1.79 CaO, %1.84 MgO, %1.58 Fe2O3 ve %13.66 nem içerdiği yapılan 

standart analiz yöntemleri sonucunda belirlenmiĢtir [81, 82].  

Adsorpsiyon deneylerinde kullanılan doğal bentonit, öncelikle tanecik boyutu  

<90μm olacak Ģekilde öğütülmüĢtür. Daha sonra, 1:10 oranında deiyonize su ile 

karıĢtırılıp bir gece bekletilmiĢtir. 1000 rpm hızında yarım saat süreyle karıĢtırılan 

bentonit-deiyonize su karıĢımı süzüldükten sonra bu iĢlem 4 kez tekrarlanmıĢtır. 

Yıkama iĢlemlerinden geçirilmiĢ bentonit 378 K‟ deki etüvde 24 saat bekletilerek 

kurutulmuĢ ve tekrar öğütülerek tanecik boyutunun 90 mikronun altında olması 

sağlanmıĢtır.  

5.1.2 ÇalıĢmada kullanılan adsorbatlar 

ÇalıĢmada kullanılan adsorbatlardan biri olan kurĢun stok çözeltisinin 

hazırlanmasında, MERCK firması tarafından üretilmiĢ olan saf kurĢun(II) nitrat 

bileĢiği kullanılmıĢtır. Bu amaçla, 378 K‟ deki etüvde 2 saat kurutulan saf PbNO3 

bileĢiği, kurĢun(II) iyon deriĢimi 1000 ppm olacak Ģekilde deiyonize saf su içerisinde 

çözülerek kurĢun stok çözeltisi hazırlanmıĢtır. 

Adsorpsiyon deneylerinde kullanılan diğer bir adsorbat olan bakırın stok çözeltisinin 

hazırlanmasında saf bakır tel kullanılmıĢtır. Bakır tel ilk olarak ateĢe tutularak 

üzerindeki organik maddeler uzaklaĢtırılmıĢ, daha sonra deiyonize su ile yıkanıp, 

sülfirik asit içerisinde 373 K‟ e ısıtılarak oksitlerinden arındırılmıĢtır. Tekrar 

deiyonize su ile yıkanan 1 gram ağırlığındaki bakır tel, 1:1 oranında nitrik asit-

deiyonize su karıĢımının içerisine konularak 373 K‟ de çözünmesi sağlanmıĢtır. 

Çözünen bakır, deiyonize su ve nitrik asit karıĢımı, deiyonize su ile 1000 ml‟ ye 

tamamlanarak 1000 ppm‟ lik Cu(II) stok çözeltisi elde edilmiĢtir. Farklı 
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deriĢimlerdeki kurĢun(II) ve bakır(II) çözeltileri hazırlanırken stok çözelti deiyonize 

su ile seyreltilmiĢtir.  

Deneysel çalıĢmada kullanılan tüm çözeltilerin pH ayarı için, HCl ve NaOH 

çözeltileri kullanılmıĢtır.  

5.1.3 ÇalıĢmada kullanılan cihazlar 

Adsorpsiyon deneylerinde Köttermann Labortechnik marka çalkalamalı su banyosu 

kullanılmıĢtır. Kullanılan su banyosu paslanmaz çelikten olup adsorpsiyon 

deneylerinde en yüksek çalkalama hızı olan 250 rpm‟ de çalıĢtırılmıĢtır. 

Deneysel çalıĢmada, çözeltilerin adsorpsiyon öncesi ve sonrası kurĢun(II) iyonu 

deriĢimleri Perkin-Elmer marka AAnalyst 800 model atomik adsorpsiyon 

spektrofotometresi (AAS) ve bakır(II) iyonu deriĢimleri ise Perkin-Elmer marka 

1100 B model atomik adsorpsiyon spektrofotometresi ile belirlenmiĢtir. Ölçümler, 

asetilen ve oksitleyici olarak kullanılan havanın akıĢ debilerinin sırasıyla 2.0 L/dak 

ve 17.0 L/dak olduğu ortamda, kurĢun için uygun dalga boyu olan 283.3 nm‟ de 

Perkin Elmer marka 10 mA‟ lik kurĢun katot lambası; bakır için ise uygun dalga 

boyu olan 324.8 nm‟ de Perkin Elmer marka 15 mA‟ lik bakır katot lambası 

kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Atomik adsorpsiyon spektrofotometresinin kurĢun 

deriĢim ölçme aralığı 0.45-20 ppm ve bakır deriĢim ölçme aralığı 0.077–4 ppm 

olduğu için yapılan deneysel çalıĢmada adsorbat çözeltileri seyreltilmiĢtir.  

Deneysel çalıĢmada kullanılan bentonit numunelerinin zeta potansiyelleri, 

Brookhaven Marka zetametre cihazı kullanılarak ölçülmüĢtür. Adsorpsiyonun 

elektrostatik dağılım üzerindeki etkisinin incelenmesi amacı ile bentonitlerin hem 

deiyonize su, hem de pH değerleri 2 ve 5 olan kurĢun(II) ile bakır(II) çözeltileri 

içerisindeki zeta potansiyelleri ölçülmüĢtür. Bu amaçla, 2 mg bentonit numunesi 4 ml 

deiyonize su ya da adsorban çözeltisi ile birlikte, 10 dakika ultrasonik banyoda 

karıĢtırıldıktan sonra numune 5 dakika dinlendirilip oluĢan süspansiyonun nispeten 

berrak olan kısmından alınarak ölçümler yapılmıĢtır. Çizelge 5.1‟ de doğal ve 

yıkanmıĢ bentonitlerin hem deiyonize su hem de bakır(II) ve kurĢun(II) çözeltileri 

içerisindeki zeta potansiyelleri özetlenmiĢtir. 

Deneysel çalıĢmada kullanılan doğal ve yıkanmıĢ bentonit numunelerinin BET yüzey 

alanları Quantachrome marka NOVA 1200 model cihaz kullanılarak ölçülmüĢtür. 
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Çizelge  5.1: Doğal ve yıkanmıĢ bentonitlerin deiyonize su, kurĢun(II) ve bakır(II) 

çözeltileri içerisindeki zetapotansiyelleri. 

Çözelti Doğal Bentonit YıkanmıĢ Bentonit 

Deiyonize Su -28.12 mV -40.09 mV 

KurĢun 

Çözeltisi 

pH 2 -24.77 mV -19.39 mV 

pH 5 -11.54 mV -10.79 mV 

Bakır 

Çözeltisi 

pH 2 -15.69 mV -17.50 mV 

pH 5 -10.72 mV -9.30 mV 

Yüzey alanı ölçülecek numune, cam ölçüm kabına konulduktan sonra, vakumda ve 

378 K‟ de gaz giderme iĢlemine tabi tutulmuĢ ve sonrasında yüzey alanı ölçme 

bölümüne yerleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmada adsorplanan gaz olarak azot kullanılmıĢ ve 

çoklu nokta (6 nokta) BET yöntemi ile numunenin yüzey alanı ölçülmüĢtür. 

Numunelerin gözeneklilik ve yoğunluk ölçümleri ise Quantachrome marka 

Autoscan-33 model civa porozimetresi kullanılarak yapılmıĢtır. Katıların 

gözenekliliğinin ve gözenek çap dağılımının civa porozimetresi kullanılarak 

ölçülmesi, civanın yüksek yüzey gerilimi nedeniyle katı yüzeylerini ıslatmaması 

prensibine dayanmaktadır. Islatma açısı 90
0
‟ den büyük olan bir sıvı, küçük 

gözeneklere yüzey gerilimi nedeni ile kendiliğinden giremez; sıvının gözeneğin içine 

girmesi ancak bir dıĢ basınç etkisi ile gerçekleĢebilmekte ve uygulanması gereken 

basıncın büyüklüğü gözenek çapına bağlı olmaktadır. Gözenek çapı küçüldükçe 

uygulanması gereken basınç artmaktadır. [83] Gözeneklilik değeri ölçülecek 

numune, tartımı alındıktan sonra cam ölçüm kabına konulmuĢ ve ölçüm kabı 

doldurma hücresine yerleĢtirilmiĢtir. Burada numuneyi içeren ölçüm kabına vakum 

uygulanmıĢ ve mutlak basınç yaklaĢık 6.7 Pa değerine düĢürüldükten sonra, seçici 

vananın konumu değiĢtirilerek ve basınç yavaĢ yavaĢ yükseltilerek ölçüm kabının 

civa ile dolması sağlanmıĢtır. Doldurma hücresinin basıncı atmosferik basınca kadar 

yükseltilerek yarıçapı 7-200 μm aralığında olan gözeneklerin hacmi ölçülmüĢtür. 

Numune ile numunenin içinde bulunduğu kap, doldurma hücresinden alınarak 

AUTOSCAN 33‟ deki basınç hücresine yerleĢtirildikten sonra, basınç sabit hızla 227 

MPa‟ a çıkarılmıĢ ve yarıçapları 0.0032-7 μm aralığında olan gözeneklerin hacmi ve 
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boyut dağılımları ölçülmüĢtür. Numunelerin yüzey alanı, gözeneklilik hacmi, 

ortalama gözenek yarıçapı, yüzde gözeneklilik ve yığın yoğunluğu değerleri Çizelge 

5.2‟ de özetlenmiĢtir. 

Çizelge  5.2: Doğal ve yıkanmıĢ bentonitlerin fiziksel özellikleri 

Özellikler Doğal Bentonit YıkanmıĢ Bentonit 

Toplam Gözenek Hacmi (cc/g) 0.2377 0.2100 

Gözeneklilik (%) 12.6665 13.5493 

Ortalama gözenek yarıçapı (μm) 0.0505 0,8400 

BET yüzey alanı (m
2
/g ) 39.6537 34.4007 

Yığın yoğunluğu (g/cc) 1.8766 1.5499 

Adsorbanların adsorpsiyon öncesi ve sonrası SEM mikro yapı görüntüleri HITACHI 

marka TM-100 model elektron mikroskobu ile alınmıĢ ve karĢılaĢtırılmıĢtır. 

ÇalıĢmada adsorban olarak kullanılan bentonitlerin tanecik boyutları 90 mikron 

altında olduğu için, mikroyapı görüntüleri alınmadan önce bentonitler, pirinç 

tabakalar üzerine karbon bantları ile kaplanmıĢ ve üzerine platin kaplanarak analiz 

sırasında uygulanan vakuma karĢı direnç kazanmaları sağlanmıĢtır. 

5.1.4 ÇalıĢmada kullanılan deneysel metot 

Çözelti pH değeri, sıcaklık ve adsorbatın baĢlangıç iyon deriĢiminin adsorpsiyon 

kapasitelerine olan etkilerinin araĢtırıldığı bu çalıĢmada, adsorban olarak doğal ve 

yıkanmıĢ bentonit numuneleri kullanılmıĢ ve bakır(II) ile kurĢun(II) iyonlarının 

adsorpsiyonu için optimum Ģartlar belirlenmiĢtir. Bu amaçla, literatürde yer alan 

araĢtırmalar göz önüne alınarak, etkisi incelenecek parametrelerden çözelti pH değeri 

2 ve 5, adsorpsiyon sıcaklığı 298 ve 328 K olarak seçilmiĢtir. [13, 43, 69, 75, 84] 

Doğal ve yıkanmıĢ bentonit numuneleri için eĢ zamanlı olarak yürütülen 

çalıĢmalarda öncelikle sıcaklık ve pH değerleri sabit tutularak farklı baĢlangıç iyon 

deriĢimleri için optimum adsorpsiyon süreleri belirlenmiĢ, daha sonra ise belirlenen 

optimum süre baz alınarak farklı baĢlangıç iyon deriĢimlerinde pH ve sıcaklık için 

optimum değerler tespit edilmiĢtir. 
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Deneysel çalıĢmalarda, silindirik polipropilen tüplere 50 mg adsorban ile belirli pH 

ve deriĢime sahip 4 mL adsorbat çözeltisi konulmuĢtur. Adsorpsiyon öncesinde 

bentonit numuneleri 2 saat süreyle 378K‟ deki etüvde kurutulmuĢtur. [13] Ağzı 

sıkıca kapatılan tüpler önceden sıcaklığı istenilen değere ayarlanmıĢ çalkalamalı su 

banyosuna yerleĢtirilerek adsorpsiyon iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Adsorpsiyon 

sonrasında, çözelti filtre kağıdından süzülmüĢ ve AAS cihazında meydana 

gelebilecek kurĢun ya da bakır birikimini engellemek için birer damla HNO3 ile 

asitlendirilmiĢtir. 

Adsorbat çözeltisinin adsorpsiyon öncesi ve sonrasındaki kurĢun(II) ve bakır(II) 

iyonlarının deriĢimleri ölçülmüĢ ve (5.1) numaralı eĢitlikten yaralanılarak yüzde iyon 

giderim değerleri hesaplanmıĢtır.[85, 86] 

            
  

  
                                                                                     (5.1) 

Denge anında 1 g adsorban tarafından adsorplanan iyon miktarı ise (5.2) numaralı 

denklem kullanılarak hesaplanmıĢtır. [77, 85, 86] 

    
       

 
                                                                                                      (5.2) 

(5.1) ve (5.2) numaralı denklemlerde yer alan C0 (ppm) adsorbat çözeltisinin 

baĢlangıç iyon deriĢimini, Ct (ppm) herhangi bir t anında adsorbat çözeltisinin iyon 

deriĢimini ve Ce (ppm) denge anında adsorbat çözeltisinin iyon deriĢimini, V (L) 

adsorpsiyon deneylerinde kullanılan çözeltinin hacmini ve M (g) adsorban ağırlığını 

temsil etmektedir.  

5.2 Optimum Adsorpsiyon Sürelerinin Belirlenmesi 

Doğal ve yıkanmıĢ bentonitlerin farklı koĢullarda kurĢun(II) ve bakır(II) iyonlarını 

adsorplama özelliklerinin incelendiği bu çalıĢmanın ilk aĢamasında, farklı 

deriĢimlerdeki çözeltiler için iyon giderim yüzdelerinin zamanla değiĢimleri 

incelenmiĢ ve optimum adsorpsiyon süreleri belirlenmiĢtir. Çözelti pH değerinin 5, 

sıcaklığının ise 298 K olduğu koĢullarda kurĢun(II) için 15, 30, 45, 60, 90, 150, 240 

ve 300 dakika, bakır(II) için 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 150, 240 ve 300 dakika süreyle 

adsorpsiyon iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢ ve adsorpsiyonun dengeye ulaĢtığı an baĢka bir 

ifade ile iyon giderim yüzdesinin zamanla değiĢmediği nokta, optimum adsorpsiyon 

süresi olarak belirlenmiĢtir.  Bu amaçla, baĢlangıç iyon deriĢimleri 400, 750 ve 1000 
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ppm olan kurĢun(II) çözeltileri ile 25, 100, 400 ve 750 ppm olan bakır(II) çözeltileri 

için optimum adsorpsiyon süresi ayrı ayrı belirlenip kıyaslanmıĢtır. Optimum sürenin 

belirlendiği deneylerde düĢük deriĢimlerdeki kurĢun(II) iyonu çözeltilerinin 

kullanılmamasının sebebi, adsorpsiyon sonrasında çözelti içerisinde kalan kurĢun(II) 

iyonu deriĢiminin, kullanılan atomik adsorpsiyon spektrofotometresinin kurĢun için 

alt sınır değeri olan 0.45 ppm‟ in çok altında kalmasıdır. Spektrofotometre tarafından 

ölçülen değerlerin güvenilir olması için daha yüksek deriĢimlerdeki kurĢun(II) iyonu 

çözeltileri ile çalıĢılmıĢtır.  

Doğal ve yıkanmıĢ bentonitler ile farklı deriĢimlerde adsorbat çözeltileri kullanılarak 

gerçekleĢtirilen adsorpsiyon deney sonuçlarından hesaplanan iyon giderimi 

yüzdelerinin zamanla değiĢimleri ġekil 5.1-5.4‟ de verilmiĢtir. Doğal bentonit ile 

bakır(II) iyonlarının adsorpsiyonunun zamanla değiĢiminin yer aldığı ġekil 5.1‟ de 

görüldüğü üzere, tüm deriĢimler için özellikle ilk 15 dakikada iyon giderimi yüzdesi 

hızla artmıĢtır. En düĢük deriĢime sahip olan 25 ppm‟ lik çözeltinin çok kısa bir 

sürede dengeye ulaĢtığı gözlemlenirken, baĢta 100 ppm‟ lik çözelti olmak üzere, 400 

ve 750 ppm‟ lik çözeltilerin 90 dakika boyunca bir düzensizlik sergiledikleri ve 

ancak 90 dakikanın sonunda dengeye ulaĢtıkları 150 dakikanın sonunda ise 

desorpsiyonun baĢladığı görülmektedir.  

 

ġekil  5.1: Doğal bentonit ile bakır(II) iyonlarının gideriminin zamanla değiĢimi 
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ġekil 5.2‟ de, farklı deriĢime sahip çözeltilerdeki bakır(II) iyonlarının yıkanmıĢ 

bentonit tarafından adsorpsiyonunun zamanla değiĢimi verilmiĢtir. Grafiklerdeki 

eğriler, ilk 15 dakika içerisinde adsorpsiyonun çok hızlı gerçekleĢtiğini, bu sürenin 

sonunda genel olarak bir kararsızlığın olduğunu ve 60 dakikada dengeye ulaĢıldığını 

göstermektedir.  

 

ġekil  5.2: YıkanmıĢ bentonit ile bakır(II) iyonlarının gideriminin zamanla değiĢimi 

Doğal bentonit ile farklı iyon deriĢimine sahip çözeltilerden kurĢun(II) iyonlarının 

adsorpsiyonunun zamanla değiĢiminin yer aldığı ġekil 5.3‟ den, tüm deriĢimler için 

ilk 15 dakikada adsorpsiyonun hızla arttığı görülmektedir. 15. dakikadan 90. 

dakikaya kadar adsorpsiyonun yavaĢ olarak devam ettiği ve 90 dakikanın sonunda 

dengeye ulaĢtığı görülmektedir. 

 

ġekil  5.3: Doğal bentonit ile kurĢun(II) iyonlarının gideriminin zamanla değiĢimi 
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ġekil 5.4‟ de verilen eğrilerden yıkanmıĢ bentonit tarafından farklı iyon deriĢimine 

sahip çözeltilerden kurĢun(II) iyonlarının adsorpsiyonunun ilk 15 dakikada çok hızlı 

olduğu görülmektedir. KurĢun(II) iyonu deriĢimi 400 ppm olan çözelti için 15 

dakikanın sonunda adsorpsiyonun dengeye ulaĢtığı görülmektedir. KurĢun(II) iyonu 

deriĢimi 750 ve 1000 ppm  olan çözeltiler için ise 15 dakikadan sonra 90 dakikaya 

kadar adsorpsiyonun yavaĢ bir hızla devam ettiği ve 90 dakikadan sonra dengeye 

ulaĢtığı ve daha sonra desorpsiyonun meydana geldiği gözlenmiĢtir. ġekil 5.4‟ deki 

sonuçlara bakılarak yıkanmıĢ bentonit tarafından kurĢun(II) iyonlarının adsorpsiyonu 

için optimum süre 90 dakika olarak belirlenmiĢtir.  

 

ġekil  5.4: YıkanmıĢ bentonit ile kurĢun(II) iyonlarının gideriminin zamanla değiĢimi 

ġekil 5.1-5.4‟ de verilen sonuçlar kıyaslandığında hem doğal hem de yıkanmıĢ 

bentonitin kurĢun(II) iyonlarını giderme yüzdelerinin bakır(II) iyonlarını giderme 

yüzdelerine göre çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Örneğin yıkanmıĢ bentonit 

ile kurĢun(II) iyonu deriĢimi 400 ppm olan çözeltiden % 95.497 oranında kurĢun(II) 

iyonu gideriminin sağlandığı, aynı deriĢimdeki bakır(II) çözeltisinden ise % 31.405 

bakır(II) iyonu gideriminin gerçekleĢtirildiği belirlenmiĢtir. Benzer Ģekilde, doğal 

bentonit ile 750 ppm kurĢun(II) ve 750 ppm bakır(II) iyonu deriĢimine sahip 

çözeltilerden sırasıyla % 82.544 kurĢun(II) ve % 30.769 bakır(II) giderimi 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

YıkanmıĢ bentonitin kurĢun(II) ve bakır(II) iyonlarını giderme yüzdesinin doğal 

bentonite göre biraz daha fazla olduğu belirlenmiĢtir. YıkanmıĢ bentonitin, 

deriĢimleri 400, 750 ve 1000 ppm olan kurĢun(II) çözeltilerinden kurĢun(II) 
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iyonlarını giderme yüzdeleri sırasıyla % 95.497, % 87.535 ve % 73.475 olmuĢ; bu 

değerler doğal bentonit için sırasıyla % 93.083, % 82.544 ve % 66.043 olarak 

belirlenmiĢtir. DeriĢimleri 25, 100, 400 ve 750 ppm olan bakır(II) çözeltilerindeki 

bakır(II) iyonlarının yıkanmıĢ bentonit ile giderilme yüzdeleri sırasıyla % 97.538, % 

68.877, % 31.405 ve % 31.299 iken; bu değerler doğal bentonit için % 96.396, % 

58.673, % 31.680 ve % 27.321‟ dir.  

Adsorban cinsine bağlı olarak iyon giderim yüzdesinde meydana gelen değiĢimin 

nedeninin adsorbanların fiziksel özellikleri ile zeta potansiyellerindeki farklılıklardan 

kaynaklandığı literatürde belirtilmektedir [13, 69, 75, 87-92]. Bu çalıĢmada 

kullanılan doğal ve yıkanmıĢ bentonit numunelerinin adsorpsiyon sürecini etkileyen 

yüzey alanı, yüzde gözeneklilik, yığın yoğunluğu, toplam gözenek hacmi gibi 

fiziksel özelliklerinin birbirine çok yakın olduğu ancak, yıkanmıĢ bentonitin ortalama 

gözenek yarıçapının doğal bentonitinkinden daha büyük olduğu Çizelge 5.2‟ deki 

sonuçlarda görülmektedir. Çizelge 5.1‟ de verilen sonuçlara bakıldığında ise 

yıkanmıĢ bentonitin deiyonize sudaki zeta potansiyelinin doğal bentonite kıyasla 

mutlak değerce daha negatif olduğu bulunmuĢtur. Zeta potansiyeli, taneler arasındaki 

itme veya çekme kuvvetlerini etkileyen elektriksel potansiyel farklarını göstermekte 

ve elektrostatik dağılma mekanizmaları ile ilgili ayrıntılı bilgi vermektedir. Belli bir 

yükteki tane, süspansiyon içerisindeki karĢı yükteki iyonları çekmekte, yüklü tanenin 

yüzeyinde güçlü bir bağ yüzeyi oluĢturmakta ve daha sonra yüklü tanenin 

yüzeyinden dıĢa doğru yayılmıĢ bir yüzey oluĢturmaktadır. YayılmıĢ bu yüzey 

içerisinde "kayma yüzeyi" olarak adlandırılan bir sınır bulunmaktadır. Yüklü tane ve 

onun etrafında bulunan iyonlardan kayma yüzey sınırına kadar olan kısım tek bir 

parça olarak hareket etmektedir. Bu kayma yüzeyindeki potansiyel, zeta potansiyeli 

olarak adlandırılmakta ve hem tanenin yüzey yapısından hem de içinde bulunduğu 

sıvının içeriğinden etkilenmektedir. Tanelerin polar sıvılar içerisindeki davranıĢlarını 

yüzeylerindeki elektrik yükü değil, zeta potansiyel değerleri belirlemektedir. 

Dolayısıyla, yıkanmıĢ bentonitin iyon giderim yüzdesinin doğal bentonitin iyon 

giderim yüzdesine oranla daha fazla olması zeta potansiyel değerinin mutlak değerce 

daha negatif olması ve ortalama gözenek yarıçapının daha büyük olması ile 

açıklanabilmektedir.  

ġekil 5.1- ġekil 5.4‟ den adsorbat çözeltisinin baĢlangıç iyon deriĢiminin artmasıyla 

her iki adsorban tarafından adsorplanan iyon miktarının arttığı ancak iyon giderme 
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yüzdesinin azaldığı da belirlenmiĢtir. DüĢük baĢlangıç metal iyonu deriĢimlerinde 

adsorpsiyon süreci, metal iyonlarının yerleĢebileceği adsorban yüzeyindeki aktif 

merkezlerin yeterli miktarda olmasından dolayı, baĢlangıç iyon deriĢiminden 

bağımsız olarak gerçekleĢmektedir. BaĢlangıç metal iyonu deriĢiminin yüksek olması 

halinde ise, adsorban yüzeyinde sabit sayıda olan aktif merkezler, adsorplanması 

istenilen adsorbat molekülleri için yeterli olmadığından adsorpsiyon süreci 

deriĢimden etkilenmektedir. BaĢka bir ifade ile, baĢlangıç metal iyonu deriĢimi 

arttıkça, adsorplanan metal iyonu miktarı artarken adsorpsiyon yüzdesinin 

azalmasının sebebi iyonların tutunabileceği aktif merkezlerin oranının azalmasıdır. 

[24, 50, 52, 53, 68, 69, 71, 76]  

5.3 Çözelti pH Değerinin Adsorpsiyona Etkisi 

Sıvı çözeltilerin pH değeri, adsorpsiyon sürecini kontrol eden önemli 

parametrelerden biridir. Sıvı fazdan katı faza gerçekleĢen adsorpsiyon iĢlemlerinde 

ortamdan uzaklaĢtırılmak istenilen adsorbat moleküllerinin iyonik karakteri ile 

adsorpsiyon esnasındaki iyonlaĢma derecesi ve adsorbanın yüzey fonksiyonel 

grupları ortamın pH değerinden önemli ölçüde etkilenmektedir. Özellikle metallerin 

sıvı ortamdan adsorpsiyonunda çözeltinin pH değerindeki değiĢim, ortamdaki metal 

iyonlarında hidroliz, çökme, redoks reaksiyonları ve kompleks bileĢikler oluĢturma 

gibi etkilere sebep olabilmektedir. [25, 43, 69, 75, 86]  

Çözelti pH değerindeki değiĢikliğin adsorpsiyon süreci üzerindeki etkisini ve 

adsorbat çözeltisinden kurĢun(II) ve bakır(II) iyonlarının giderilmesinde optimum pH 

değerini belirlemek amacıyla; baĢlangıç iyon deriĢimleri 50, 100, 200, 400, 750 ve 

1000 ppm olan kurĢun(II) çözeltileri ile 25, 50, 100, 200, 400, 500, 750 ppm olan 

bakır(II) çözeltileri kullanılarak, 298 ve 328 K sıcaklıklarında önceden belirlenen 

optimum sürelerde adsorpsiyon iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. KurĢun(II) ve bakır(II) 

iyonlarının adsorpsiyon yöntemiyle çözeltiden uzaklaĢtırılması konusunda yapılan 

çalıĢmalarda, çözelti pH değerinin 6‟ dan büyük olması durumunda kurĢun(II) ve 

bakır(II) iyonlarının çökme eğilimi içerisine girdikleri belirlenmiĢtir [d2,i1,w,Ģ1]. Bu 

nedenle, adsorpsiyon iĢlemleri pH değerleri 2 ve 5 olan bakır(II) ve kurĢun(II) 

çözeltileri kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Her iki adsorban için (5.2) numaralı 

denklemden hesaplanan adsorpsiyon kapasitelerinin çözelti pH değeri ile değiĢimleri 

ġekil 5.5-ġekil 5.12‟ de verilen grafiklerle gösterilmiĢtir. 
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ġekil 5.5 ve ġekil 5.6‟ daki grafikler doğal bentonit tarafından bakır(II) iyonlarının 

adsorpsiyonuna çözelti pH değerinin etkisini göstermektedir. DeriĢimi 750 ppm olan 

bakır(II) çözeltisinden doğal bentonit kullanılarak gerçekleĢtirilen adsorpsiyon 

iĢlemlerinde çözelti pH değerinin 2‟ den 5‟ e yükseltilmesi ile adsorpsiyon 

kapasiteleri sırasıyla 298K‟ de 14.56 mg/g‟ dan 18.16 mg/g‟ a, 328 K‟ de 12.32 

mg/g‟ dan 17.52 mg/g‟ a yükselmiĢtir. Her iki sıcaklıkta da baĢlangıç bakır(II) iyonu 

deriĢimi ve pH arttıkça adsorplanan bakır(II) iyonu miktarı da artmıĢtır. 

 

ġekil  5.5: Bakır(II) iyonlarının 298K‟ de doğal bentonit üzerine adsorpsiyonunda, 

çözelti pH değerinin adsorpsiyon kapasitesine etkisi 

 

ġekil  5.6: Bakır(II) iyonlarının 328K‟ de doğal bentonit üzerine adsorpsiyonunda, 

çözelti pH değerinin adsorpsiyon kapasitesine etkisi 

YıkanmıĢ bentonit tarafından bakır(II) iyonlarının adsorpsiyonuna çözelti pH 

değerinin etkisinin gösterildiği ġekil 5.7 ve ġekil 5.8 incelendiğinde, her iki 
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sıcaklıkta da çözelti pH değerinin ve baĢlangıç iyon deriĢiminin artıĢıyla adsorpsiyon 

kapasitesinin arttığı görülmektedir. YıkanmıĢ bentonit ile deriĢimi 750 ppm olan 

bakır(II) çözeltisi kullanılarak gerçekleĢtirilen adsorpsiyon için çözelti pH değerinin 

2‟ den 5‟ e yükseltilmesiyle adsorpsiyon kapasiteleri sırasıyla 298 K‟ de 15.84 mg/g‟ 

dan 17.70 mg/g‟ a, 328 K‟ de 12.32 mg/g‟ dan 18.48 mg/g‟ a yükselmiĢtir.  

 

ġekil  5.7: Bakır(II) iyonlarının 298K‟ de yıkanmıĢ bentonit üzerine 

adsorpsiyonunda, çözelti pH değerinin adsorpsiyon kapasitesine etkisi 

 

ġekil  5.8: Bakır(II) iyonlarının 328K‟ de yıkanmıĢ bentonit üzerine 

adsorpsiyonunda, çözelti pH değerinin adsorpsiyon kapasitesine etkisi 

ġekil 5.9 ve ġekil 5.10‟ da doğal bentonit tarafından kurĢun(II) iyonlarının 

adsorpsiyonuna çözelti pH değerinin etkisi görülmektedir. Doğal bentonit ile 

deriĢimi 750 ppm olan kurĢun(II) çözeltisi kullanılarak gerçekleĢtirilen 
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adsorpsiyonda çözelti pH değerinin 2‟ den 5‟ e yükseltilmesi ile adsorpsiyon 

kapasiteleri sırasıyla 298 K‟ de 21.31 mg/g‟ dan 43.70 mg/g‟ a, 328 K‟ de 18.63 

mg/g‟ dan 40.93 mg/g‟ a yükselmiĢtir.  

 

ġekil  5.9: KurĢun(II) iyonlarının 298K‟ de doğal bentonit üzerine adsorpsiyonunda, 

çözelti pH değerinin adsorpsiyon kapasitesine etkisi 

 

ġekil  5.10: KurĢun(II) iyonlarının 328K‟ de doğal bentonit üzerine adsorpsiyonunda, 

çözelti pH değerinin adsorpsiyon kapasitesine etkisi 

YıkanmıĢ bentonit tarafından kurĢun(II) iyonlarının adsorpsiyonuna çözelti pH 

değerinin etkisinin gösterildiği ġekil 5.11 ve ġekil 5.12 incelendiğinde, her iki 

sıcaklıkta da çözelti pH değerinin ve baĢlangıç iyon deriĢiminin artıĢı ile adsorpsiyon 

kapasiteleri arttığı görülmektedir. YıkanmıĢ bentonit ile deriĢimi 750 ppm olan 

kurĢun(II) çözeltisi kullanılarak gerçekleĢtirilen adsorpsiyonda çözelti pH değerinin 
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2‟ den 5‟ e yükseltilmesi ile adsorpsiyon kapasiteleri sırasıyla 298 K‟ de 20.24 mg/g‟ 

dan 46.74 mg/g‟ a, 328 K‟ de 19.79 mg/g‟ dan 44.79 mg/g‟ a yükselmiĢtir.  

 

ġekil  5.11: KurĢun(II) iyonlarının 298K‟ de yıkanmıĢ bentonit üzerine 

adsorpsiyonunda, çözelti pH değerinin adsorpsiyon kapasitesine 

etkisi 

 

ġekil  5.12: KurĢun(II) iyonlarının 328K‟ de yıkanmıĢ bentonit üzerine 

adsorpsiyonunda, çözelti pH değerinin adsorpsiyon kapasitesine 

etkisi 

Her iki adsorban için, artan çözelti pH değerine paralel olarak adsorpsiyon 

kapasitesinde meydana gelen artıĢın nedeni yüksek pH değerlerinde ortamda bulunan 

hidronyum iyonu miktarının azalmasıdır. Ortamda bulunan hidronyum iyonlarının 

adsorban yüzeyindeki aktif merkezlere ilgisi yüksek olduğu için, kurĢun(II) ve 
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bakır(II) iyonlarının adsorpsiyonunda yarıĢan iyon etkisi oluĢmaktadır. BaĢka bir 

ifade ile, pH değerinin azalması ile adsorpsiyon yüzdesinde meydana gelen azalma, 

adsorban yüzeyindeki serbest aktif merkezlere hem H
+
 hem de Pb

2+
 ya da Cu

2+
 

iyonlarının bağlanma isteğinden kaynaklanmaktadır. Hidronyum iyonlarının aktif 

merkezlere tutunması, pozitif yüklü kurĢun(II) ve bakır(II) iyonları ile pozitif yüklü 

adsorban yüzeyi arasındaki çekim kuvvetini azaltmaktadır. Çözelti pH değeri 

arttığında, yarıĢan iyon etkisi yaratan hidronyum iyonlarının miktarı azalmakta ve 

adsorban tarafından adsorplanan bakır(II) ya da kurĢun(II) iyonları miktarı 

artmaktadır. [7, 24, 25, 43, 46, 73, 84, 85, 93, 94]   

5.4 Sıcaklığın Adsorpsiyona Etkisi 

Adsorpsiyon prosesinin gerçekleĢtiği ortamın sıcaklığı, adsorbat çözeltisinin 

çözünürlüğü ile viskozitesi ve bunlara bağlı olarak adsorbat moleküllerinin 

adsorbana doğru difüzyon hızını belirlediği için adsorpsiyon kapasitesini 

etkilemektedir. Adsorpsiyon yoluyla kurĢun(II) ve bakır(II) iyonlarının giderilmesi 

konusunda yapılan bazı çalıĢmalarda sıcaklık artıĢıyla adsorpsiyon kapasitesinin de 

arttığı tespit edilmiĢ olsa da, bakır(II) ve kurĢun(II) iyonlarının adsorpsiyonunun 

genel olarak ekzotermik olduğu tespit edilmiĢtir. [13, 43, 68, 69, 75, 95] 

Doğal ve yıkanmıĢ bentonitlerin kurĢun(II) ve bakır(II) iyonlarını adsorplama 

kapasitesine sıcaklığın etkisini belirlemek için optimum sürelerde ve çözelti pH 

değerlerinin 5 ve 2 olduğu koĢullarda, 298 K ve 328 K‟ de adsorpsiyon deneyleri 

yapılmıĢtır.  

Doğal ve yıkanmıĢ bentonitlerin bakır(II) iyonlarını adsorplama kapasitelerinin farklı 

çözelti pH değerleri için sıcaklıkla değiĢimleri ġekil 5.13-5.16‟ da yer alan 

grafiklerde verilmiĢtir. Grafikler genel olarak incelendiğinde, her iki adsorbanın 

bakır(II) iyonlarını adsorplama kapasitelerinin sıcaklık değiĢiminden çok fazla 

etkilenmediği görülmektedir. Ancak doğal bentonit ile deriĢimi 100 ppm‟ in üzerinde 

olan çözeltiler kullanılarak gerçekleĢtirilen deneyler sonucunda 298 K‟ deki 

adsorpsiyon kapasitelerinin 328 K‟ deki adsorpsiyon kapasitelerine oranla daha 

yüksek olduğu bulunmuĢtur. YıkanmıĢ bentonit ile bakır(II) iyonlarının 

adsorpsiyonun da ise her iki sıcaklıkta elde edilen adsorpsiyon kapasitelerinin 

birbirlerine oldukça yakın oldukları belirlenmiĢtir. 
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ġekil  5.13: Bakır(II) iyonlarının pH2‟de doğal bentonit üzerine adsorpsiyonunda, 

çözelti sıcaklık değerinin adsorpsiyon kapasitesine etkisi 

 

ġekil  5.14: Bakır(II) iyonlarının pH5‟de doğal bentonit üzerine adsorpsiyonunda, 

çözelti sıcaklık değerinin adsorpsiyon kapasitesine etkisi 

 

ġekil  5.15: Bakır(II) iyonlarının pH2‟de yıkanmıĢ bentonit üzerine adsorpsiyonunda, 

çözelti sıcaklık değerinin adsorpsiyon kapasitesine etkisi 
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ġekil  5.16: Bakır(II) iyonlarının pH5‟de yıkanmıĢ bentonit üzerine adsorpsiyonunda, 

çözelti sıcaklık değerinin adsorpsiyon kapasitesine etkisi 

Doğal ve yıkanmıĢ bentonitlerin kurĢun(II) iyonlarını adsorplama kapasitelerinin 

farklı pH değerleri için sıcaklıkla değiĢimleri ġekil 5.17-5.20‟ de görülmektedir. 

Bakır(II) iyonlarının adsorpsiyonunda olduğu gibi her iki adsorbanın kurĢun 

iyonlarını adsorplama kapasitelerinin sıcaklıktaki değiĢimden çok fazla 

etkilenmediği; ancak, 298 K için elde edilen adsorpsiyon kapasitelerinin 328 K‟ deki 

değerlere oranla biraz daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir.  

 

ġekil  5.17: KurĢun(II) iyonlarının pH 2‟ de doğal bentonit üzerine adsorpsiyonunda, 

çözelti sıcaklık değerinin adsorpsiyon kapasitesine etkisi 
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ġekil  5.18: KurĢun(II) iyonlarının pH 5‟ de doğal bentonit üzerine adsorpsiyonunda, 

çözelti sıcaklık değerinin adsorpsiyon kapasitesine etkisi 

 

ġekil  5.19: KurĢun(II) iyonlarının pH 2‟ de yıkanmıĢ bentonit üzerine 

adsorpsiyonunda, çözelti sıcaklık değerinin adsorpsiyon kapasitesine 

etkisi 

 

ġekil  5.20: KurĢun(II) iyonlarının pH 5‟ de yıkanmıĢ bentonit üzerine 

adsorpsiyonunda, çözelti sıcaklık değerinin adsorpsiyon kapasitesine 

etkisi 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 200 400 600 800

q
e 

(m
g

/g
)

Co (ppm)

298K-B-pH5

328K-B-pH5

0

5

10

15

20

25

0 200 400 600 800

q
e 

(m
g

/g
)

Co (ppm)

298K-YB-pH2

328K-YB-pH2

0

10

20

30

40

50

0 200 400 600 800

q
e 

(m
g

/g
)

Co (ppm)

298K-YB-pH5

328K-YB-pH5



62 

 

Sıcaklığın artması ile adsorpsiyon kapasitesinin azalması, gerçekleĢtirilen 

adsorpsiyon sürecinin ekzotermik olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, literatürde 

verilen çalıĢmalarda da belirtilmektedir [43, 74, 94].  

5.5 Deney Sonuçlarının Ġstatistiksel Değerlendirilmesi 

Sıcaklık, pH ve baĢlangıç metal iyonu deriĢiminin doğal ve yıkanmıĢ bentonitlerin 

kurĢun(II) ve bakır(II) iyonlarını adsorplama kapasitelerine olan etkileri 2
3
 faktöriyel 

tasarım yöntemiyle istatistiksel olarak değerlendirilmiĢtir. Yapılan istatistiksel 

analizdeki cevap veya sonuç değiĢkeni, adsorbanların adsorpsiyon kapasiteleridir. Ġki 

seviyeli üç parametreli faktöriyel tasarımda parametrelerin etkileri, model katsayıları, 

standart sapma değerleri, model denklemleri, parametrelerin etkileĢimleri Minitab 15 

istatistik programı kullanılarak elde edilmiĢtir. Ġstatistiksel değerlendirmedeki temel 

değiĢkenler ve bu değiĢkenlerin alt ve üst seviyeleri tasarım matrisi sırasıyla Çizelge 

5.3 ve Çizelge 5.4‟ de verilmiĢtir.  [96] 

Çizelge  5.3: Ġstatistiksel değerlendirmede kullanılan temel değiĢkenler ve seviyeleri 

DeğiĢken Alt Seviye (-1) Üst Seviye (+1) 

Metal iyonu deriĢimi (C0) 50 ppm 750 ppm 

Sıcaklık (T) 298 K 328 K 

pH 2 5 

Faktöriyel tasarım ile denklem türetilmeden önce deneysel hatanın hesaplanması, 

eldeki verilerin istatistiksel olarak yorumlanabilirliğinin araĢtırılması gerekmektedir. 

Bunun için farklı koĢullarda gerçekleĢtirilen adsorpsiyon deneyleri sonucunda elde 

edilen adsorpsiyon kapasiteleri için varyans           
   ve bu değerler kullanılarak 

Cochran sabitleri (Gdeneysel), (5.3) ve (5.4) numaralı denklemler kullanılarak 

hesaplanmıĢtır. [97] 

         
  

   
  

   

 
                                                                                                   (5.3) 

          
  
      

   
  

   

                                                                                                 (5.4) 
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Cochran sabitleri hesaplandıktan sonra deneysel veri gruplarına Cochran testi 

uygulanarak sonuçlar tablodan okunan         değerleri ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Deney 

sonuçlarına Cochran testi uygulandığında           değerleri kurĢun(II) iyonlarının 

doğal ve yıkanmıĢ bentonit ile adsorpsiyonları için 0.338, 0.336 ve bakır(II) 

iyonlarının doğal ve yıkanmıĢ bentonit ile adsorpsiyonu için 0.207, 0.231 olarak 

hesaplanmıĢtır.         değerleri ise tüm koĢullar için tablodan 0.6798 olarak 

okunmuĢtur. Tüm koĢullar için                   olması deneysel çalıĢma 

sonuçlarına istatistiksel değerlendirme yapılabileceğini göstermektedir. [97, 98] 

Çizelge  5.4: 2
3
 tam faktöriyel tasarım matrisi ve sonuç değiĢkenleri. 

Deney 

No: 
T pH C0 

KurĢun(II) Ġyonları Bakır(II) Ġyonları 

Doğal 

Bentonit qe 

YıkanmıĢ 

Bentonit qe 

Doğal 

Bentonit qe 

YıkanmıĢ 

Bentonit qe 

1 -1 +1 -1 3.9691 3.9129 3.6560 3.7312 

2 +1 -1 +1 18.6352 19.7952 12.3200 12.3200 

3 -1 -1 +1 21.3072 20.2352 15.8400 14.5600 

4 -1 +1 +1 43.7024 46.7384 18.1640 17.7008 

5 +1 +1 -1 3.9391 3.9054 3.6528 3.6224 

6 -1 -1 -1 1.9016 1.8744 1.8424 1.7784 

7 +1 -1 -1 1.9032 1.6117 1.4584 1.5096 

8 +1 +1 +1 40.9264 44.7904 17.5240 18.4768 

Çizelge 5.4‟ de verilen tasarım matrisine göre Minitab 15 istatistik programı 

kullanılarak gerçekleĢtirilen regresyon analizi sonucunda bulunan değiĢkenlere ait 

etki katsayıları ile hata değerini gösteren P ve katsayıların anlamlılığını veren T 

değerleri Çizelge 5.5-5.8‟ de verilmiĢtir. Mühendislik uygulamalarında kabul 

edilebilir hata değeri en fazla %5 olup, analizlerde %95 güvenilirlik aranmaktadır. 

[96] 
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Çizelge 5.5 ve Çizelge 5.6‟ da sırasıyla bakır(II) ve kurĢun(II) iyonlarının doğal 

bentonit tarafından adsorpsiyonunun regresyon analizi sonuçları verilmiĢtir. Burada, 

faktörlerin üçlü etkileĢiminin ve bazı ikili etkileĢimlerinin adsorpsiyon kapasitesi 

üzerindeki etkileri temel etkilerin yanında çok düĢük olduğu için ihmal edilmiĢtir. 

Regresyon analizi sonucu R
2
 değerleri %99.44 ve %100 olan (5.5) ve (5.6) numaralı 

eĢitlikler elde edilmiĢtir.  

Çizelge  5.5: Bakır(II) iyonlarının doğal bentonit ile adsorpsiyonu için regresyon 

analizi sonuçları. 

Term       Effect     Coef  SE Coef      T      P 

Constant            9,3072   0,3631  25,63  0,002 

T         -1,1368  -0,5684   0,3631  -1,57  0,258 

pH         2,8840   1,4420   0,3631   3,97  0,058 

Co        13,3096   6,6548   0,3631  18,33  0,003 

T*Co      -0,9432  -0,4716   0,3631  -1,30  0,324 

pH*Co      0,8800   0,4400   0,3631   1,21  0,349 

 

S = 1,02710     PRESS = 33,7576 

R-Sq = 99,44%   R-Sq(pred) = 91,09%   R-Sq(adj) = 98,05% 

Çizelge  5.6: KurĢun(II) iyonlarının doğal bentonit ile adsorpsiyonu için regresyon 

analizi sonuçları. 

Term       Effect     Coef  SE Coef        T      P 

Constant           17,0355  0,01359  1253,82  0,000 

T         -1,3691  -0,6845  0,01359   -50,38  0,000 

pH        12,1974   6,0987  0,01359   448,87  0,000 

Co        28,2145  14,1073  0,01359  1038,30  0,000 

T*Co      -1,3549  -0,6775  0,01359   -49,86  0,000 

pH*Co     10,1457   5,0729  0,01359   373,37  0,000 

 

S = 0,0384294    PRESS = 0,0472582 

R-Sq = 100,00%   R-Sq(pred) = 100,00%   R-Sq(adj) = 100,00% 

                                                         

                                                                                                                      (5.5) 

                                                           

                                                                                                                      (5.6) 

YıkanmıĢ bentonit ile bakır(II) ve kurĢun(II) iyonlarının adsorpsiyonu için yapılan 

regresyon sonuçları Çizelge 5.7 ve Çizelge 5.8‟ de özetlenmiĢtir. Bu analizde de 

değiĢkenlerin bazı ikili etkileĢimlerinin adsorpsiyon kapasitesi üzerindeki etkileri 

temel etkilerin yanında çok düĢük olduğu için ihmal edilmiĢtir. Regresyon analizi 

sonucunda R
2
 değerleri %99.96 ve %99.99 olan (5.7) ve (5.8) numaralı eĢitlikler elde 

edilmiĢtir. 
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Çizelge  5.7: Bakır(II) iyonlarının yıkanmıĢ bentonit ile adsorpsiyonu için regresyon 

analizi sonuçları. 

Term       Effect     Coef  SE Coef      T      P 

Constant            9,2124   0,1358  67,84  0,009 

T         -0,4604  -0,2302   0,1358  -1,70  0,339 

pH         3,3408   1,6704   0,1358  12,30  0,052 

Co        13,1040   6,5520   0,1358  48,25  0,013 

T*pH       0,7940   0,3970   0,1358   2,92  0,210 

pH*Co      1,3080   0,6540   0,1358   4,82  0,130 

T*pH*Co    0,7140   0,3570   0,1358   2,63  0,231 

 

S = 0,384100    PRESS = 9,44212 

R-Sq = 99,96%   R-Sq(pred) = 97,46%   R-Sq(adj) = 99,72% 

Çizelge  5.8: KurĢun(II) iyonlarının yıkanmıĢ bentonit ile adsorpsiyonu için 

regresyon analizi sonuçları. 

Term       Effect     Coef  SE Coef       T      P 

Constant           17,8579   0,1566  114,04  0,006 

T         -0,6645  -0,3323   0,1566   -2,12  0,280 

pH        13,9576   6,9788   0,1566   44,56  0,014 

Co        30,0637  15,0318   0,1566   95,99  0,007 

T*Co      -0,5294  -0,2647   0,1566   -1,69  0,340 

pH*Co     11,7915   5,8958   0,1566   37,65  0,017 

T*pH*Co   -0,4408  -0,2204   0,1566   -1,41  0,393 

 

S = 0,442932    PRESS = 12,5561 

R-Sq = 99,99%   R-Sq(pred) = 99,49%   R-Sq(adj) = 99,94% 

                                                         

                                                                                                      (5.7) 

                                                           

                                                                                                      (5.8) 

(5.5), (5.6), (5.7) ve (5.8) numaralı eĢitliklerde yer alan katsayılar incelendiğinde her 

iki adsorban için; çözelti pH değerinin ve çözelti baĢlangıç iyon deriĢiminin 

adsorpsiyon kapasitesi üzerindeki etkisinin pozitif, sıcaklığın etkisinin ise negatif 

olduğu görülmektedir. Ayrıca, adsorpsiyon kapasitesini en çok etkileyen değiĢkenin 

baĢlangıç iyon deriĢimi olduğu, sıcaklığın etkisinin oldukça düĢük olduğu ve çözelti 

pH değerinin özellikle kurĢun(II) iyonlarının adsorpsiyonunda daha etkili olduğu 

anlaĢılmaktadır. 

Çizelge 5.9–5.12‟ de değiĢkenlerin adsorpsiyon kapasitesine etkilerinin ANOVA 

analizi sonuçları özetlenmiĢtir. 

ANOVA analizi sonuçları incelendiğinde, özelikle F ve P değerlerinden yola 

çıkılarak, adsorpsiyon kapasitesini etkileyen en önemli parametrelerin temel etkiler 

(T, pH, Co) olduğu anlaĢılmaktadır. BaĢka bir ifade ile, değiĢkenlerin adsorpsiyon 
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kapasitesi üzerine olan temel etkilerinin ikili ve üçlü etkileĢimlerine göre daha 

kuvvetli olduğu görülmektedir.  

Çizelge  5.9: Bakır(II) iyonlarının doğal bentonit ile adsorpsiyonu için ANOVA 

analizi sonuçları. 

Source              DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS       F      P 

Main Effects         3  373,510  373,510  124,503  118,02  0,008 

2-Way Interactions   2    3,328    3,328    1,664    1,58  0,388 

Residual Error       2    2,110    2,110    1,055 

Total                7  378,948 

Çizelge  5.10: KurĢun(II) iyonlarının doğal bentonit ile adsorpsiyonu için ANOVA 

analizi sonuçları. 

Source              DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS          F      P 

Main Effects         3  1893,43  1893,43  631,142  427365,58  0,000 

2-Way Interactions   2   209,54   209,54  104,772   70944,32  0,000 

Residual Error       2     0,00     0,00    0,001 

Total                7  2102,97 

Çizelge  5.11: Bakır(II) iyonlarının yıkanmıĢ bentonit ile adsorpsiyonu için ANOVA 

analizi sonuçları. 

Source              DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS       F      P 

Main Effects         3  366,175  366,175  122,058  827,33  0,026 

2-Way Interactions   2    4,683    4,683    2,341   15,87  0,175 

3-Way Interactions   1    1,020    1,020    1,020    6,91  0,231 

Residual Error       1    0,148    0,148    0,148 

Total                7  372,025 

Çizelge  5.12: KurĢun(II) iyonlarının yıkanmıĢ bentonit ile adsorpsiyonu için 

ANOVA analizi sonuçları. 

Source              DF   Seq SS   Adj SS   Adj MS        F      P 

Main Effects         3  2198,17  2198,17  732,722  3734,79  0,012 

2-Way Interactions   2   278,64   278,64  139,321   710,14  0,027 

3-Way Interactions   1     0,39     0,39    0,389     1,98  0,393 

Residual Error       1     0,20     0,20    0,196 

Total                7  2477,39 

5.6 Adsorpsiyon Ġzotermlerinin Türetilmesi 

DüĢük maliyetli, yüksek etkinliğe sahip adsorpsiyon süreçlerinin tasarlanabilmesi 

için izoterm modelinin bilinmesi gerekmektedir [1, 34, 53-56]. Bu çalıĢmada, pH 

değerleri 2 ve 5, baĢlangıç bakır(II) iyonu deriĢimleri 25, 50, 100, 200, 400, 500 ve 

750 ppm ve kurĢun(II) iyonu deriĢimleri 25, 50, 100, 200, 400, 500, 750, 1000 ppm 

olan çözeltiler ile 298 ve 328 K sıcaklıkta, optimum sürelerde gerçekleĢtirilen 

adsorpsiyon deneyleri sonucunda elde edilen sonuçların Langmuir, Freundlich ve 

Temkin izoterm modellerinden hangisi ile daha fazla uyum içerisinde olduğu 

araĢtırılmıĢtır. Bu amaçla, Langmuir, Freundlich, Temkin izoterm modellerine ait 
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lineerleĢtirilmiĢ (4.8), (4.12) ve (4.14) numaralı eĢitliklere göre çizilen grafikler 

sırasıyla Ek A, B ve C‟ de verilmiĢtir.  

Langmuir izoterm modeli için 1/qe ile 1/Ce arasında çizilen grafiklerdeki (Ek A) 

doğruların kayımından tek tabaka adsorpsiyonun kapasiteleri Q0 (mg/g) ve 

eğiminden Langmuir sabiti (b) hesaplanmıĢtır.  

Freundlich izoterm modeli için log qe ve log Ce arasında çizilen grafiklerdeki (Ek B) 

doğruların kayım değerlerinden adsorpsiyon kapasiteleri hakkında bilgi veren Kf 

değerleri ve eğim değerlerinden adsorpsiyon enerjisi olarak da bilinen Freundlich 

sabitleri (n) hesaplanmıĢtır. 

Temkin izoterm denklemi için qe ile ln Ce arasında çizilen grafiklerdeki (Ek C) 

doğruların kayım değeri ile Temkin sabiti Kt ve eğim değeri ile RT/bt oranı, yani 

adsorpsiyon ısısının tespit edilmesini sağlayan bt sabiti belirlenmiĢtir. 

5.6.1 Bakır Adsorpsiyonu Ġzotermleri 

Yukarıda özetlenen üç farklı izoterm model grafiklerinden (Ek A, B ve C) bakır(II) 

iyonlarının adsorpsiyonu için hesaplanan değerler ve korelasyon katsayıları (R
2
) 

Çizelge 5.13 ve 5.14‟ de özetlenmiĢtir. Çizelge 5.13 ve Çizelge 5.14‟ de verilen 

değerler (4.10), (4.16) ve (4.18) numaralı eĢitliklerde yerlerine konularak farklı Ce 

değerleri için adsorpsiyon kapasiteleri (qe) her model için ayrı ayrı hesaplanmıĢ ve 

deneysel olarak elde edilen sonuçlarla karĢılaĢtırmalı olarak ġekil 5.21-5.28‟deki 

grafiklerde verilmiĢtir.  

Çizelge  5.13: Doğal bentonit ile bakır(II) iyonlarının farklı koĢullardaki 

adsorpsiyonu için Freundlich, Langmuir ve Temkin izotermlerinin 

katsayıları ve R
2
 değerleri 

Deney 

KoĢulları 

Langmuir katsayıları ve 

R
2
 değerleri 

Freundlich katsayıları 

ve R
2
 değerleri 

Temkin katsayıları ve R
2
 

değerleri 

pH T(K) Q0 b R
2

 Kf n R
2
 B Kt bt R

2
 

pH2 

298 10,99 0,008 0,986 0,208 1,507 0,987 2,482 0,052 998,38 0,877 

328 9,891 0,006 0,991 0,556 1,518 0,974 1,871 0,047 1457,2 0,929 

pH5 

298 8,299 0,397 0,868 2,044 3,152 0,966 2,152 1,235 1151,2 0,798 

328 7,722 0,438 0,869 2,067 3,385 0,945 1,907 1,409 1430,3 0,742 
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Çizelge  5.14: YıkanmıĢ bentonit ile bakır(II) iyonlarının farklı koĢullardaki 

adsorpsiyonu için Freundlich, Langmuir ve Temkin izotermlerinin 

katsayıları ve R
2
 değerleri 

Deney 

KoĢulları 

Langmuir katsayıları ve 

R
2
 değerleri 

Freundlich katsayıları 

ve R
2
 değerleri 

Temkin katsayıları ve R
2
 

değerleri 

pH T(K) Q0 b R
2

 Kf n R
2
 B Kt bt R

2
 

pH2 
298 11,67 0,006 0,992 0,179 1,487 0,980 2,300 0,049 1077,2 0,918 

328 9,560 0,007 0,987 0,136 1,436 0,992 2,118 0,037 1287,5 0,847 

pH5 
298 7,936 0,549 0,870 2,239 3,485 0,944 1,882 1,833 1316,6 0,742 

328 8,051 0,377 0,877 2,026 3,265 0,956 2,013 1,265 1354,6 0,744 

Bakır(II) iyonlarının doğal ve yıkanmıĢ bentonit numuneleri ile farklı koĢullarda 

gerçekleĢtirilen adsorpsiyon deney sonuçlarından hesaplanan ve Çizelge 5.13 ve 

5.14‟ de özetlenen Langmuir, Freundlich ve Temkin izotermlerinin R
2
 değerlerine 

bakıldığında, tüm deney koĢullarında sadece Freundlich modeli için R
2
>0.9 olduğu 

görülmektedir. Ayrıca, Freundlich ve Temkin izoterm model denklemlerinde 

adsorpsiyon kapasitelerini ifade eden Kf ve Kt katsayılarının çözelti pH değerindeki 

artıĢ ile arttığı, sıcaklıktan çok fazla etkilenmediği ve bu sonuçların Bölüm 5.3 ve 

5.4‟ de açıklananlarla uyumlu olduğu görülmektedir. Buna karĢılık, yine tek tabaka 

adsorpsiyon kapasitesi hakkında bilgi veren Langmuir sabiti Q0 değeri çözelti pH 

değerindeki artıĢla azalmıĢtır.  

 

ġekil  5.21: Doğal bentonit ile bakır(II) iyonlarının 298 K ve pH 2‟ deki deneysel ve 

izoterm modellerinden hesaplanan adsorpsiyon kapasitelerinin 

karĢılaĢtırılması. 
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ġekil  5.22: Doğal bentonit ile bakır(II) iyonlarının 328 K ve pH 2‟ deki deneysel ve 

izoterm modellerinden hesaplanan adsorpsiyon kapasitelerinin 

karĢılaĢtırılması. 

 

ġekil  5.23: Doğal bentonit ile bakır(II) iyonlarının 298 K ve pH 5‟ deki deneysel ve 

izoterm modellerinden hesaplanan adsorpsiyon kapasitelerinin 

karĢılaĢtırılması. 

 

ġekil  5.24: Doğal bentonit ile bakır(II) iyonlarının 328 K ve pH 5‟ deki deneysel ve 

izoterm modellerinden hesaplanan adsorpsiyon kapasitelerinin 

karĢılaĢtırılması.       
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ġekil 5.21-5.24‟ de doğal bentonit için verilen grafikler incelendiğinde, doğal 

bentonit ile farklı koĢullarda gerçekleĢtirilen bakır(II) iyonlarının adsorpsiyonu 

deney sonuçları ile en uyumlu modelin Freundlich izotermi olduğu açıkça 

görülmektedir. ġekil 5.25–5.29‟ da yıkanmıĢ bentonit için verilen grafikler 

incelendiğinde ise, yıkanmıĢ bentonit ile pH değerinin 2 olduğu koĢullarda 

gerçekleĢtirilen deney sonuçlarını en iyi temsil eden modelin Freundlich izoterm 

modeli, pH değerinin 5 olduğu koĢullarda elde edilen deney sonuçlarıyla ise hem 

Freundlich hem de Temkin izoterm modellerinin uyumlu olduğu görülmektedir.  

 

ġekil  5.25: YıkanmıĢ bentonit ile bakır(II) iyonlarının 298 K ve pH 2‟ deki deneysel 

ve izoterm modellerinden hesaplanan adsorpsiyon kapasitelerinin 

karĢılaĢtırılması. 

.  

ġekil  5.26: YıkanmıĢ bentonit ile bakır(II) iyonlarının 328 K ve pH 2‟ deki deneysel 

ve izoterm modellerinden hesaplanan adsorpsiyon kapasitelerinin 

karĢılaĢtırılması. 
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ġekil  5.27:  YıkanmıĢ bentonit ile bakır(II)  iyonlarının 298 K ve pH 5‟ deki 

deneysel ve izoterm modellerinden hesaplanan adsorpsiyon 

kapasitelerinin karĢılaĢtırılması. 

 

ġekil  5.28:  YıkanmıĢ bentonit ile bakır(II) iyonlarının 328 K ve pH 5‟ deki deneysel 

ve izoterm modellerinden hesaplanan adsorpsiyon kapasitelerinin 

karĢılaĢtırılması. 

5.6.2 KurĢun Adsorpsiyonu Ġzotermleri 

Doğal ve yıkanmıĢ bentonit ile farklı koĢullarda gerçekleĢtirilen kurĢun(II) iyonu 

adsorpsiyonunun deney sonuçları kullanılarak farklı izoterm modelleri için elde 

edilen grafiklerden (Ek A, B ve C) hesaplanan izoterm katsayıları ve R
2
 değerleri 

Çizelge 5.15 ve 5.16‟ da görülmektedir. 
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Çizelge  5.15: Doğal bentonit ile kurĢun(II) iyonlarının farklı koĢullardaki 

adsorpsiyonu için Freundlich, Langmuir ve Temkin izotermlerinin 

katsayıları ve R
2
 değerleri 

Deney 

KoĢulları 

Langmuir katsayıları ve 

R
2
 değerleri 

Freundlich katsayıları 

ve R
2
 değerleri 

Temkin katsayıları ve R
2
 

değerleri 

pH T(K) Q0 b R
2

 Kf n R
2
 B Kt bt R

2
 

pH 2 

298 120,48 0,0007 0,925 0,352 1,537 0,851 5,446 0,059 454,90 0,881 

328 35,587 0,0020 0,981 0,247 1,468 0,852 4,979 0,051 547,62 0,800 

pH5 

298 41,667 0,372 0,962 8,702 3,051 0,941 6,467 5,532 383,10 0,968 

328 27,174 0,487 0,611 7,518 3,019 0,917 6,299 3,719 432,87 0,952 

Çizelge  5.16: YıkanmıĢ bentonit ile kurĢun(II) iyonlarının farklı koĢullardaki 

adsorpsiyonu için Freundlich, Langmuir ve Temkin izotermlerinin 

katsayıları ve R
2
 değerleri 

Deney 

KoĢulları 

Langmuir katsayıları ve 

R
2
 değerleri 

Freundlich katsayıları 

ve R
2
 değerleri 

Temkin katsayıları ve R
2
 

değerleri 

pH T(K) Q0 b R
2

 Kf n R
2
 B Kt bt R

2
 

pH2 

298 51,020 0,0005 0,997 0,206 1,377 0,929 5,764 0,042 429,83 0,924 

328 92,593 0,0014 0,994 0,142 1,292 0,921 5,639 0,036 483,57 0,904 

pH5 

298 66,225 0,075 0,903 6,686 2,545 0,894 8,133 1,892 304,64 0,982 

328 36,496 0,191 0,672 6,842 2,743 0,891 7,324 2,249 372,34 0,948 

Çizelge 5.15 ve 5.16‟da yer alan R
2
 değerleri incelendiğinde, özellikle pH değerinin 

2 olduğu koĢullarda Langmuir izoterm modelinin Temkin ve Freundlich modellerine 

oranla daha uyumlu bir model olduğu, ancak pH değerinin 5 ve sıcaklığın 328 K 

olduğu durumda Langmuir izoterm modelinin R
2
 değerinin oldukça düĢük olduğu 

görülmektedir. Adsorpsiyon kapasitesi ile ilgili olan Q0, Kf ve Kt değerlerine 

bakıldığında ise, Kf ve Kt değerlerinin artan çözelti pH değeri ile arttığı ve bu 

sonuçların Bölüm 5.3 ve 5.4‟ de açıklanan sonuçlarla uyumlu olduğu, buna karĢılık 

Q0 değerlerinin artan çözelti pH değeri ile azaldığı görülmektedir. 

Çizelge 5.15 ve 5.16‟ da verilen değerler izoterm model denklemlerinde yerine 

konularak farklı Ce değerleri için adsorpsiyon kapasiteleri (qe mg/g) her model için 

ayrı ayrı hesaplanmıĢ ve deneysel olarak elde edilen sonuçlarla karĢılaĢtırmalı olarak 

ġekil 5.29 - 5.36‟ daki grafiklerde verilmiĢtir.                            
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ġekil  5.29: Doğal bentonit ile kurĢun(II) iyonlarının 298 K ve pH 2‟ deki deneysel ve 

izoterm modellerinden hesaplanan adsorpsiyon kapasitelerinin 

karĢılaĢtırılması. 

 

ġekil  5.30: Doğal bentonit ile kurĢun(II) iyonlarının 328 K ve pH 2‟ deki deneysel ve 

izoterm modellerinden hesaplanan adsorpsiyon kapasitelerinin 

karĢılaĢtırılması. 

 

ġekil  5.31: Doğal bentonit ile kurĢun(II) iyonlarının 298 K ve pH 5‟ deki deneysel ve 

izoterm modellerinden hesaplanan adsorpsiyon kapasitelerinin 

karĢılaĢtırılması. 
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ġekil  5.32: Doğal bentonit ile kurĢun(II) iyonlarının 328 K ve pH 5‟ deki deneysel ve 

izoterm modellerinden hesaplanan adsorpsiyon kapasitelerinin 

karĢılaĢtırılması. 

Doğal bentonit ile kurĢun(II) iyonlarının adsorpsiyonuna ait deney sonuçlarından 

elde edilen qe değerlerinin, Freundlich ve Temkin model eĢitliklerinden 

hesaplananlarla uyumlu olduğu ġekil 5.29-5.32‟ deki grafiklerden görülmektedir. 

Ancak, deneysel verilerdeki içbükeyliğin Temkin izoterm modeli ile daha iyi temsil 

edildiği de açıktır. 

 

ġekil  5.33: YıkanmıĢ bentonit ile kurĢun(II) iyonlarının 298 K ve pH 2‟ deki 

deneysel ve izoterm modellerinden hesaplanan adsorpsiyon 

kapasitelerinin karĢılaĢtırılması. 
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ġekil  5.34: YıkanmıĢ bentonit ile kurĢun(II) iyonlarının 328 K ve pH 2‟ deki 

deneysel ve izoterm modellerinden hesaplanan adsorpsiyon 

kapasitelerinin karĢılaĢtırılması. 

 

ġekil  5.35: YıkanmıĢ bentonit ile kurĢun(II) iyonlarının 298 K ve pH 5‟ deki 

deneysel ve izoterm modellerinden hesaplanan adsorpsiyon 

kapasitelerinin karĢılaĢtırılması. 

 

ġekil  5.36: YıkanmıĢ bentonit ile kurĢun(II) iyonlarının 328 K ve pH 5‟ deki 

deneysel ve izoterm modellerinden hesaplanan adsorpsiyon 

kapasitelerinin karĢılaĢtırılması. 
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ġekil 5.33-5.36‟ daki grafiklerden, yıkanmıĢ bentonit ile kurĢun(II) iyonu 

adsorpsiyonu için elde edilen deneysel qe değerlerinin Temkin izoterm modelinden 

hesaplanan değerlerle uyumunun, diğer izoterm modellerine göre daha iyi olduğu 

açıkça görülmektedir.  

Langmuir izoterm modeli enerji düzeyi bakımından özdeĢ, homojen yüzeylerde tek 

tabakalı tutunmayı esas alan ve aktif merkezlere tutunan moleküller arasında 

etkileĢimin olmadığı adsorpsiyon mekanizmalarını tanımlamaktadır. Freundlich 

izoterm modeli, heterojen yüzeylerde çok tabakalı adsorpsiyonu önerirken, genel 

olarak adsorbat deriĢimi arttıkça, dengede adsorplanan miktarların arttığı 

adsorpsiyonu ifade etmektedir. [59] Temkin izoterm modeli, adsorban yüzeyinin 

birbirleriyle etkileĢim halinde bulunan birçok parçadan oluĢtuğunu ve her bir 

parçanın kendi içerisinde homojen yapıda olup Langmuir izoterm modelinin 

özelliklerini taĢıdığını kabul etmekte, ancak adsorban yüzeyinin Freundlich izoterm 

modelinde olduğu gibi heterojen yapıda olduğunu varsaymaktadır [64, 99].  

Bu çalıĢmada hem doğal hem de yıkanmıĢ bentonit ile gerçekleĢtirilen bakır(II) 

iyonlarının adsorpsiyon mekanizmasının Freundlich izoterm modeli ile, kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon mekanizmasının Temkin izoterm modeli ile açıklanabildiği 

tespit edilmiĢtir.  

Bakır(II) iyonlarının adsorpsiyon mekanizmasının açıklanmasını sağlayan Freundlich 

izoterm modeli katsayılarından 1/n değerlerinin tüm koĢullarda 0.1 ile 1 arasında yer 

alması adsorpsiyonun dıĢarıdan herhangi bir etki olmaksızın kendiliğinden 

gerçekleĢme eğiliminin olduğunu göstermektedir. 

5.7 Adsorpsiyon Kinetik Modelinin Belirlenmesi 

Kinetik modeller yardımıyla adsorpsiyon sürecini kontrol eden adımın ve buna bağlı 

olarak adsorpsiyon sürecinin belirlenmesi mümkündür [68]. Farklı bentonitler ile 

metal iyonlarının adsorpsiyonu konusunda yapılmıĢ olan birçok çalıĢmada, 

adsorpsiyon kinetiğinin, hayali birinci ve/veya ikinci mertebe kinetik modellerine 

uyduğu belirlenmiĢtir [13, 24, 44, 69, 75, 84]. Bu çalıĢmada da, farklı deriĢime sahip 

adsorbat çözeltileri için, doğal ve yıkanmıĢ bentonitlerin adsorpsiyon kapasitesinin 

süreyle değiĢimini gösteren deney sonuçları ile hayali ikinci mertebe kinetik modeli 

kullanılarak hesaplanan sonuçlar karĢılaĢtırılmıĢtır. 



77 

 

Bu amaçla, farklı adsorpsiyon sürelerine     karĢılık gelen 
 

  
 değerleri hesaplanarak 

çizilen ve ġekil 5.37-5.40‟ da verilen grafiklerdeki doğruların eğim ve kayım 

değerlerinden; adsorpsiyon kapasiteleri (qe), adsorpsiyon hız sabiti (k2) ve baĢlangıç 

adsorpsiyon hızı (h=k2.qe
2
) hesaplanmıĢtır. 

 

ġekil  5.37: 298 K ve pH 5‟ de doğal bentonit ile bakır(II) iyonlarının adsorpsiyonu 

için hayali ikinci mertebe adsorpsiyon kinetiği 

 

ġekil  5.38: 298 K ve pH5‟ de yıkanmıĢ bentonit ile bakır(II) iyonlarının 

adsorpsiyonu için hayali ikinci mertebe adsorpsiyon kinetiği 
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Doğal ve yıkanmıĢ bentonit numuneleri ile sıcaklığın 298 K ve pH değerinin 5 

olduğu koĢullarda, 100 ve 400 ppm‟ lik bakır(II) iyonu deriĢimine sahip çözeltiler 

kullanılarak gerçekleĢtirilen adsorpsiyon deney sonuçlarında bulunan qe değerleri ile  

hayali ikinci mertebe kinetik model için ġekil 5.37 ve ġekil 5.38‟ deki grafiklerden  

hesaplanan qe, k2, h değerleri ile elde edilen doğru denklemlerinin R
2
 değerleri 

Çizelge 5.17 ve Çizelge 5.18‟ de özetlenmiĢtir. 

Çizelge  5.17: 298 K ve pH 5‟ de doğal bentonit ile bakır(II) iyonlarının adsorpsiyonu 

için hayali ikinci mertebe kinetik model katsayıları ile deneysel qe 

değerleri. 

C0 (ppm) qe (hesaplanan) k2 h R
2
 qe (deneysel) 

100 ppm 5.8823 0.0499 20.0484 0.9518 5.6133 

400 ppm 11.2486 0.0111 89.8243 0.9841 11.6800 

Çizelge  5.18: 298 K ve pH 5‟ de yıkanmıĢ bentonit ile bakır(II) iyonlarının 

adsorpsiyonu için hayali ikinci mertebe kinetik model katsayıları ile 

deneysel qe değerleri. 

C0 (ppm) qe (hesaplanan) k2 h R
2
 qe (deneysel) 

100 ppm 5.7570 0.1723 5.8034 0.9958 5.5067 

400 ppm 10.8577 0.0588 16.9881 0.9983 9.2800 

Doğal ve yıkanmıĢ bentonitlerle pH 5 ve 298 K‟ de 400 ve 750 ppm‟ lik 

çözeltilerden kurĢun(II) iyonlarının adsorpsiyonuna ait deneysel qe değerleri ile bu 

adsorpsiyon süreçleri için elde edilen t-t/qt grafiklerindeki (ġekil 5.39 ve ġekil 5.40) 

doğruların R
2
 değerleri ile eğim ve kayımından hesaplanan qe, k2, h değerleri Çizelge 

5.19 ve Çizelge 5.20‟ de özetlenmiĢtir. 
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ġekil  5.39: 298 K ve pH 5 „ de doğal bentonit ile kurĢun(II) iyonlarının adsorpsiyonu 

için hayali ikinci mertebe adsorpsiyon kinetiği  

 

ġekil  5.40: 298 K ve pH 5‟ de yıkanmıĢ bentonit ile kurĢun(II) iyonlarının 

adsorpsiyonu için hayali ikinci mertebe adsorpsiyon kinetiği 

Çizelge  5.19: 298 K ve pH 5‟ de doğal bentonit ile kurĢun(II) iyonlarının 

adsorpsiyonu için hayali ikinci mertebe kinetik model katsayıları ile 

deneysel qe değerleri. 
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2
 qe (deneysel) 
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Çizelge  5.20: 298 K ve pH 5‟ de yıkanmıĢ bentonit ile kurĢun(II) adsorpsiyonu için 

hayali ikinci mertebe kinetik model katsayıları ile deneysel qe 

değerleri. 

C0 (ppm) qe (hesaplanan) k2 H R
2
 qe (deneysel) 

400 ppm 30.3951 0.0369 27.6922 0.9998 31.2800 

750 ppm 51.0204 0.0023 423.0001 0.9919 46.7384 

Çizelge 5.17-5.20‟ de görüldüğü üzere, baĢlangıç bakır(II) ve kurĢun(II) iyonu 

deriĢimi arttıkça her iki bentonitinde adsorpsiyon kapasitesinin ve baĢlangıç 

adsorpsiyon hızının arttığı ancak, adsorpsiyon hız sabitinin azaldığı görülmektedir. 

(4.19) numaralı lineerleĢtirilmiĢ hayali ikinci mertebe kinetik model denkleminden 

hesaplanan adsorpsiyon kapasiteleri ile deneysel olarak elde edilen adsorpsiyon 

kapasitelerinin birbirlerine oldukça yakın olması ve R
2
 değerlerinin yüksek olması 

söz konusu kinetik modelin doğal ve yıkanmıĢ bentonit ile bakır(II) ve kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon süreçlerine uygunluğunu kanıtlamaktadır. 

Sulu çözeltideki bakır(II) ve kurĢun(II) iyonlarının doğal ve yıkanmıĢ bentonit ile 

adsorpsiyon süreçlerinin hayali ikinci mertebe kinetik model ile uyumlu olması söz 

konusu adsorpsiyon süreçlerindeki hız belirleyen adımın kimyasal etkileĢimler 

yoluyla adsorpsiyon olduğunu göstermektedir. Bu sonuç literatürdeki birçok 

çalıĢmada da belirtilmektedir [13, 25, 44, 69, 75, 84]. 

5.8 Adsorbanların Mikroyapı Görüntüleri 

Deneysel çalıĢmada kullanılan doğal ve yıkanmıĢ bentonitlerin adsorpsiyon 

öncesinde ve sonrasındaki mikroyapı görüntülerinin karĢılaĢtırılması amacıyla 

orijinal numuneler ile en yüksek adsorpsiyon kapasitelerinin elde edildiği 

koĢullardaki numunelerin mikroyapı görüntüleri taramalı elektron mikroskobu 

kullanılarak elde edilmiĢ ve ġekil 5.41-5.46‟ da verilmiĢtir.  
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ġekil  5.41: Doğal bentonitin adsorpsiyon öncesi mikroyapı görüntüleri 

     

ġekil  5.42: Doğal bentonitin bakır(II) iyonlarını adsorpsiyonu sonrasında mikroyapı 

görüntüleri 

     

ġekil  5.43: Doğal bentonitin kurĢun(II) iyonlarını adsorpsiyonu sonrasında 

mikroyapı görüntüleri 
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ġekil  5.44: YıkanmıĢ bentonitin adsorpsiyon öncesi mikroyapı görüntüleri 

     

ġekil  5.45: YıkanmıĢ bentonitin bakır(II) iyonlarını adsorpsiyonu sonrasında 

mikroyapı görüntüleri 

     

ġekil  5.46: YıkanmıĢ bentonitin kurĢun(II) iyonlarını adsorpsiyonu sonrasında 

mikroyapı görüntüleri  

Doğal ve yıkanmıĢ bentonitlerin adsorpsiyon öncesi ve sonrasındaki mikroyapı 

görüntüleri incelendiğinde, bakır(II) ve kurĢun(II) iyonlarının bentonitlerin 

yüzeyinde tutunduğu; yani adsorplama iĢleminin baĢarıyla gerçekleĢmiĢ olduğu 

açıkça görülmektedir. 
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6. VARGILAR VE ÖNERĠLER 

6.1 Vargılar 

EskiĢehir‟den alınmıĢ doğal ve deiyonize su ile yıkanmıĢ bentonitlerin farklı 

koĢullarda sulu çözeltilerdeki kurĢun(II) ve bakır(II) iyonlarını adsorplama 

özelliklerinin incelendiği ve adsorpsiyon sürecine ait izoterm modelleri ile kinetik 

parametrelerin belirlendiği bu çalıĢmanın genel sonuçları aĢağıda özetlenmiĢtir: 

1. Her iki bentonit numunesi için ilk 15 dakikadaki adsorpsiyonunun çok hızlı 

gerçekleĢtiği, daha sonra yavaĢlayarak dengeye ulaĢtığı belirlenmiĢtir. 

Bakır(II) iyonlarının adsorpsiyonunda optimum süreler doğal ve yıkanmıĢ 

bentonit için sırasıyla 90 dakika ve 60 dakika olarak; kurĢun(II) iyonlarının 

adsorpsiyonunda ise optimum süreler her iki bentonit için 90 dakika olarak 

bulunmuĢtur. 

2. Adsorbat çözeltilerindeki baĢlangıç kurĢun(II) veya bakır(II) iyon deriĢimi 

arttıkça adsorpsiyon kapasitesinin arttığı ancak iyon giderim yüzdesinin 

azaldığı görülmüĢtür.  

3. Doğal ve yıkanmıĢ bentonit numunelerinin yüzey alanı, yüzde gözeneklilik, 

yığın yoğunluğu, toplam gözenek hacmi gibi fiziksel özelliklerinin birbirine 

çok yakın olduğu ancak, yıkanmıĢ bentonitin ortalama gözenek yarıçapının 

doğal bentonitinkinden daha büyük olduğu tespit edilmiĢtir.  

4. Deiyonize su içerisindeki zeta potansiyeli mutlak değerce daha negatif  ve 

daha büyük ortalama gözenek yarıçapına sahip yıkanmıĢ bentonitin 

adsorpsiyon kapasitesinin doğal bentonite oranla biraz daha fazla olduğu 

belirlenmiĢtir.  

5. Adsorbat çözeltisinin pH değerinin bakır(II) ve kurĢun(II) iyonlarının 

bentonit numuneleri tarafından adsorpsiyonunu önemli ölçüde etkilediği, 

adsorpsiyon kapasitelerinin artan pH ile arttığı ve optimum pH değerinin 5 

olduğu tespit edilmiĢtir. 
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6. Her iki adsorban için, 298 K ve 328 K sıcaklıklarda pH değerinin 2 ve 5 

olduğu çözeltiler ile gerçekleĢtirilen adsorpsiyon deney sonuçları, sıcaklığın 

adsorpsiyon sürecini çok fazla etkilemediğini; ancak, genel olarak sıcaklıkla 

adsorpsiyon kapasitelerinde biraz azalmanın meydana geldiğini göstermiĢtir.  

7. Bakır iyonlarının adsorpsiyonunda, en yüksek adsorpsiyon kapasiteleri 

baĢlangıç iyon deriĢiminin 750 ppm ve çözelti pH değerinin 5 olduğu 

koĢullarda doğal bentonit için 298 K‟ de 18.16 mg/g ve yıkanmıĢ bentonit 

için 328 K‟ de 18.47 mg/g olarak bulunmuĢtur.  

8. KurĢun(II) iyonlarının adsorpsiyonunda en yüksek adsorpsiyon kapasiteleri 

pH değerinin 5, sıcaklığın 298 K ve baĢlangıç kurĢun(II) iyonu deriĢiminin 

1000 ppm olduğu koĢullarda sırasıyla doğal ve yıkanmıĢ bentonit tarafından 

adsorpsiyonunda 54.84 mg/g ve 55.39 mg/g olarak belirlenmiĢtir. 

9. Adsorbanların adsorpsiyon kapasitesine sıcaklık, pH ve adsorbat 

çözeltisindeki baĢlangıç iyon deriĢiminin temel etki ve etkileĢimleri 2
3
 tam 

faktöriyel tasarıma göre istatistiksel olarak değerlendirilmiĢ ve regresyon 

katsayısı 0.994 – 1.000 arasında olan model denklemleri türetilmiĢtir. 

10. Ġstatistiksel değerlendirme sonucunda adsorpsiyon kapasitesi üzerinde en 

etkin parametrenin her iki adsorban için de iyon deriĢimi olduğu 

belirlenmiĢtir. Çözelti pH değerinin ve iyon deriĢiminin adsorpsiyon 

kapasitesi üzerindeki etkisinin kuvvetli pozitif, sıcaklığın etkisinin ise düĢük 

negatif olduğu tespit edilmiĢtir. Çözelti pH değerinin kurĢun(II) iyonlarının 

adsorpsiyonunda bakır(II) iyonlarınınkine oranla daha etkili olduğu 

belirlenmiĢtir. Ayrıca, ANOVA analizi sonuçlarından, faktörlerin 

adsorpsiyon kapasitesi üzerine olan temel etkilerinin ikili ve üçlü 

etkileĢimlerine göre daha kuvvetli olduğu anlaĢılmıĢtır.  

11. Doğal ve yıkanmıĢ bentonit ile farklı koĢullarda gerçekleĢtirilen bakır(II) ve 

kurĢun(II) iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Langmuir, Freundlich 

ve Temkin izoterm modelleri ile uyumu incelenmiĢ ve deney sonuçlarına en 

uygun modelin bakır(II) iyonları için Freundlich izoterm modeli ve kurĢun(II) 

iyonları için Temkin izoterm modeli olduğu belirlenmiĢtir. 

12. Adsorpsiyon kapasitelerinin zamanla değiĢimine ait deney sonuçlarının hayali 

ikinci mertebe kinetik model ile uyumlu olduğu ve buna bağlı olarak hızı 

belirleyen adımın kimyasal etkileĢimler yoluyla adsorpsiyon olduğu 

saptanmıĢtır. 
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13. Doğal ve yıkanmıĢ bentonitlerin adsorpsiyon öncesi ve sonrası SEM 

mikroyapı görüntüleri karĢılaĢtırıldığında, adsorbat çözeltisindeki bakır(II) 

veya kurĢun(II) iyonlarının bentonitlerin yüzeyinde tutunduğu açıkça 

gözlenmiĢtir.  

6.2 Öneriler 

1. ÇalıĢmada kullanılan doğal ve yıkanmıĢ bentonitlerin birçok farklı iyonun bir 

arada bulunduğu endüstriyel atık sulardan bakır(II) ve kurĢun(II) iyonlarını 

giderme özellikleri incelenebilir. 

2. Bentonitler literatürde de yer alan çeĢitli metotlarla aktifleĢtirilerek, 

adsorpsiyon kapasitelerinde meydana gelen değiĢimler incelenebilir.  

3. Adsorpsiyon termodinamiğine ait parametreleri hesaplamaya yönelik 

çalıĢmalar yapılabilir. 

4. Farklı adsorbanların aynı koĢullardaki adsorpsiyon kapasiteleri belirlenerek 

bu çalıĢmada kullanılan bentonitlerin adsorpsiyon kapasiteleri ile 

karĢılaĢtırılabilir. 

5. Adsorpsiyon sürecine difüzyonun etkisi incelenebilir. 
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EK A 

 

ġekil A. 1: Doğal bentonit ile 298K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) iyonlarının 

adsorpsiyon deney sonuçlarının Langmuir izotermi ile uyumu 

 

ġekil A. 2: Doğal bentonit ile 328K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) iyonlarının 

adsorpsiyon deney sonuçlarının Langmuir izotermi ile uyumu 
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ġekil A. 3: Doğal bentonit ile 298K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) iyonlarının 

adsorpsiyon deney sonuçlarının Langmuir izotermi ile uyumu 

 

ġekil A. 4: Doğal bentonit ile 328K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) iyonlarının 

adsorpsiyon deney sonuçlarının Langmuir izotermi ile uyumu 
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ġekil A. 5: Doğal bentonit ile 298K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Langmuir izotermi ile 

uyumu 

 

ġekil A. 6: Doğal bentonit ile 328K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Langmuir izotermi ile 

uyumu 
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ġekil A. 7: Doğal bentonit ile 298K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Langmuir izotermi ile 

uyumu 

 

ġekil A. 8: Doğal bentonit ile 328K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Langmuir izotermi ile 

uyumu 
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ġekil A. 9: YıkanmıĢ bentonit ile 298K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Langmuir izotermi ile 

uyumu 

 

ġekil A. 10: YıkanmıĢ bentonit ile 328K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Langmuir izotermi ile 

uyumu 
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ġekil A. 11: YıkanmıĢ bentonit ile 298K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Langmuir izotermi ile 

uyumu 

 

ġekil A. 12: YıkanmıĢ bentonit ile 328K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Langmuir izotermi ile 

uyumu 
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ġekil A. 13: YıkanmıĢ bentonit ile 298K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Langmuir izotermi ile 

uyumu 

 

ġekil A. 14: YıkanmıĢ bentonit ile 328K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Langmuir izotermi ile 

uyumu 
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ġekil A. 15: YıkanmıĢ bentonit ile 298K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Langmuir izotermi ile 

uyumu 

 

ġekil A. 16: YıkanmıĢ bentonit ile 328K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Langmuir izotermi ile 

uyumu 
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EK B 

 

ġekil B. 1: Doğal bentonit ile 298K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) iyonlarının 

adsorpsiyon deney sonuçlarının Freundlich izotermi ile uyumu 

 

ġekil B. 2: Doğal bentonit ile 328K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) iyonlarının 

adsorpsiyon deney sonuçlarının Freundlich izotermi ile uyumu 
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ġekil B. 3: Doğal bentonit ile 298K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) iyonlarının 

adsorpsiyon deney sonuçlarının Freundlich izotermi ile uyumu 

 

ġekil B. 4: Doğal bentonit ile 328K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) iyonlarının 

adsorpsiyon deney sonuçlarının Freundlich izotermi ile uyumu 
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ġekil B. 5: Doğal bentonit ile 298K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Freundlich izotermi ile 

uyumu 

 

ġekil B. 6: Doğal bentonit ile 328K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Freundlich izotermi ile 

uyumu 
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ġekil B. 7: Doğal bentonit ile 298K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Freundlich izotermi ile 

uyumu 

 

ġekil B. 8: Doğal bentonit ile 328K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Freundlich izotermi ile 

uyumu 
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ġekil B. 9: YıkanmıĢ bentonit ile 298K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Freundlich izotermi ile 

uyumu 

 

ġekil B. 10: YıkanmıĢ bentonit ile 328K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Freundlich izotermi ile 

uyumu 
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ġekil B. 11: YıkanmıĢ bentonit ile 298K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Freundlich izotermi ile 

uyumu 

 

ġekil B. 12: YıkanmıĢ bentonit ile 328K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Freundlich izotermi ile 

uyumu 
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ġekil B. 13: YıkanmıĢ bentonit ile 298K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Freundlich izotermi ile 

uyumu 

 

ġekil B. 14: YıkanmıĢ bentonit ile 328K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Freundlich izotermi ile 

uyumu 
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ġekil B. 15: YıkanmıĢ bentonit ile 298K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Freundlich izotermi ile 

uyumu 

 

ġekil B. 16: YıkanmıĢ bentonit ile 328K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Freundlich izotermi ile 

uyumu 
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EK C 

 

ġekil C. 1: Doğal bentonit ile 298K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) iyonlarının 

adsorpsiyon deney sonuçlarının Temkin izotermi ile uyumu 

 

ġekil C. 2: Doğal bentonit ile 328K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) iyonlarının 

adsorpsiyon deney sonuçlarının Temkin izotermi ile uyumu 
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ġekil C. 3: Doğal bentonit ile 298K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) iyonlarının 

adsorpsiyon deney sonuçlarının Temkin izotermi ile uyumu 

 

ġekil C. 4: Doğal bentonit ile 328K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) iyonlarının 

adsorpsiyon deney sonuçlarının Temkin izotermi ile uyumu 
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ġekil C. 5: Doğal bentonit ile 298K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Temkin izotermi ile 

uyumu 

 

ġekil C. 6: Doğal bentonit ile 328K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Temkin izotermi ile 

uyumu 

y = 5,4464x - 15,367

R² = 0,8809

0

5

10

15

20

25

2 3 4 5 6 7

q
e

ln Ce

y = 4,9797x - 14,842

R² = 0,8002

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2 3 4 5 6 7

q
e

ln Ce



115 

 

 

ġekil C. 7: Doğal bentonit ile 298K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Temkin izotermi ile 

uyumu 

 

ġekil C. 8: Doğal bentonit ile 328K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Temkin izotermi ile 

uyumu 

y = 6,4671x + 11,062

R² = 0,9683

0

10

20

30

40

50

60

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

q
e

ln Ce

y = 6,2998x + 8,2759

R² = 0,9523

0

10

20

30

40

50

60

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

q
e

ln Ce



116 

 

 

ġekil C. 9: YıkanmıĢ bentonit ile 298K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Temkin izotermi ile uyumu 

 

ġekil C. 10: YıkanmıĢ bentonit ile 328K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Temkin izotermi ile 

uyumu 
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ġekil C. 11: YıkanmıĢ bentonit ile 298K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Temkin izotermi ile 

uyumu 

 

ġekil C. 12: YıkanmıĢ bentonit ile 328K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen bakır(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Temkin izotermi ile 

uyumu 
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ġekil C. 13: YıkanmıĢ bentonit ile 298K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Temkin izotermi ile 

uyumu 

 

ġekil C. 14: YıkanmıĢ bentonit ile 328K ve pH=2‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Temkin izotermi ile 

uyumu 
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ġekil C. 15: YıkanmıĢ bentonit ile 298K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Temkin izotermi ile 

uyumu 

 

ġekil C. 16: YıkanmıĢ bentonit ile 328K ve pH=5‟de gerçekleĢtirilen kurĢun(II) 

iyonlarının adsorpsiyon deney sonuçlarının Temkin izotermi ile 

uyumu 
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