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 BĠYOSORBENT KULLANILARAK ALTIN ÇÖZELTĠSĠNDEN ALTIN 

GERĠ KAZANIMININ UYGUN KOġULLARININ BELĠRLENMESĠ VE 

KĠNETĠĞĠNĠN ĠNCELENMESĠ  

ÖZET 

Altın, parlak sarı renkte çok değerli bir metalik elementtir. Altın günümüzde sadece 

mücevher olarak kullanılmayıp daha da önemlisi yüksek teknolojilerde önemli 

derecede kullanılmaktadır. Bu kullanım alanlarından dolayı elektronik endüstrisi için 

altın ihtiyacı sürekli artmaktadır. Altın varlığının sınırlı olduğu düşünülürse, bu altın 

talebinin karşılanması amacıyla atık sularla atılan altının geri kazanılması önemli bir 

teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Altının geri kazanılma işleminde yıkama, iyon değişimi ve adsorplama gibi birçok 

uygulama yöntemi bulunmaktadır. Adsorplama yöntemi kullanıldığında değişik 

sorbentlerin kullanıldığı bilinmektedir. Bunlardan bazıları tanin, iyon değiştirme 

reçinesi, aktif karbon ve mantarsı biyokütle olarak sayılabilir. Yapılan son çalışmalar 

incelendiği zaman adsorpsiyon işleminin biyokütle ile yapılması yani bu işlemde 

biyosorbent kullanılması gittikçe önem kazanmaya başlamıştır. Biyosorbentlerin hem 

metal geri kazanımı sonrasında tekrar kullanılabilmesi hem de ucuz ve kolay 

ulaşılabilir olması nedeniyle adsorpsiyonda kullanılmasını cazip hale getirmektedir. 

Biyosorbentler, altın gibi değerli maddelerin ve birçok metal iyonlarının geri 

kazanımını sağladığı gibi atık suların çevreye zarar vermesini engellemesi açısından 

da önem taşımaktadır.  

Bu çalışmada 3 farklı biyosorbent olan kitin, kitosan ve suberinle ve inorganik bir 

yapıya sahip olan vermikülitle yapılan altın adsorplama işlemiyle geri kazanımının 

yüksek verime ulaşması amacıyla uygun koşullar belirlenmiştir. Bu uygun koşullar, 

adsorban miktarı, adsorpsiyon süresi, karıştırma hızı, sıcaklık, pH ve başlangıç altın 

konsantrasyonu gibi fiziksel etkiler şeklinde açıklanmıştır. Adsorpsiyon işlemlerinin 

ardından çözeltiler içinde kalan altın konsantrasyonları indüktif olarak eşlemiş 

plazma atomik emisyon spektrometrik (ICP-AES) yöntemle belirlenmiştir. Bu 
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adsorpsiyon işlemlerinin kinetiği belirlenmiş, aktivasyon enerjisi ve Langmuir ve 

Freundlich modellerindeki uygunluğu incelenmiş ve maksimum altın tutma değeri 

bulunmuştur. Adsorpsiyon işleminin sonunda adsorbanların tarayıcı elektron 

mikroskopisi (SEM) ve X-Ray difraksiyonu (XRD) analizleri de yapılmıştır.  
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DETERMINING BEST CONDITION OF GOLD RECOVERY FROM 

DILUTE SOLUTION BY USING BIOSORBENTS AND INVESTIGATING 

ADSORPTION KINETICS 

SUMMARY 

Gold is a very precious material which has been used in jewelry and many 

high technologies in last decade. Gold is used appreciable amounts in plating 

materials and electronic parts. For example, while a per ton of gold ore contents only 

5-30 gr Au, cellular phones consists of 200 g Au per ton of scrap. Therefore, it is 

obvious that with growing the electronics industry, gold demand has been increased 

dramatically. Because of this precious material has limited availability, gold recovery 

is an important technology that is adsorption of gold from wastewater. The 

traditional methods for gold recovery are ion exchange, leaching and adsorption. 

Adsorption can be defined as the uptake of ions, atoms or molecules by solid 

sorbents. Sorbents adsorbs these materials to their surfaces. Many sorbents is used 

for adsorption of gold including activated carbon, persimmon tannin gel, ion-

exchange resins, fungal biomass, inorganic materials etc. Recent studies demonstrate 

that biosorbents are important materials for gold recovery so interest of these 

materials increases. Biosorbents consist of inactive, dead or microbial biomass 

materials that can adsorb metallic ions from aqueous solutions. Biosorbents can be 

easily regenerated and reuse for metallic recovery. They are also very cheap and 

reachable materials. Therefore, it is clearly said that biosorbents are one of best 

option for metallic recovery. 

In this study, gold was recovered by chitin, chitosan, suberin and vermiculite with 

different conditions in order to reach high efficient recovery. Best recovery 

conditions were explained in amounts of sorbent, adsorption time, temperature, 

shaking rate, pH and initial gold concentration. The remaining gold concentration 

was measured by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP). 

Moreover, this adsorption reaction kinetics was described as reaction rate and 
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activation energy. It was also investigated whether Langmuir and Freundlich 

adsorption models are fitted to these adsorption processes. Furthermore, X-Ray 

Diffraction (XRD) and Scanning Electron Microscopy (SEM) analyses were used for 

observing adsorption process. 

In results, the best recovery conditions for high efficiency gold recovery by using 

chitin are 10 mg chitin for amount of sorbent, 40 min for adsorption time, 120 rpm 

for shaking rate, 30 
o
C for temperature and nearly 3 and 4 for pH. For kinetic study, 

reaction rates are determined for every temperature and the activation energy is 

calculated to be 24.01 kJ/kmol. Gold recovery by chitin is fitted to Langmuir 

adsorption model and maximum adsorbed gold is 0.99 mg for 10 mg chitin.   

Secondly, The best recovery conditions for high efficiency gold recovery by using 

chitosan are 1.5 mg chitosan for amount of sorbent, 60 min for adsorption time, 100 

rpm for shaking rate, 30 
o
C for temperature and nearly 4 for pH. For kinetic study, 

reaction rates are determined for every temperature and the activation energy is 

calculated to be 14.04 kJ/kmol. Gold recovery by chitosan is fitted to Langmuir 

adsorption model and maximum adsorbed gold is 0.93 mg for 1.5 mg chitosan. 

Moreover, The best recovery conditions for high efficiency gold recovery by using 

suberin are 5 mg suberin for amount of sorbent, 60 min for adsorption time, 120 rpm 

for shaking rate, 30 
o
C for temperature and nearly 1 and 3 for pH. For kinetic study, 

reaction rates are determined for every temperature and the activation energy is 

calculated to be 6.48 kJ/kmol. Gold recovery by suberin is fitted to Freundlich 

adsorption model. 

Furthmore, the best recovery conditions for high efficiency gold recovery by using 

vermicilute are 40 mg vermicilute for amount of sorbent, 60 min for adsorption time, 

140 rpm for shaking rate, 50 
o
C for temperature and 1 for pH. For kinetic study, 

reaction rates are determined for every temperature and the activation energy is 

calculated to be 79.31 kJ/kmol. Gold recovery by vermiculite is fitted to Langmuir 

adsorption model and maximum adsorbed gold is 0.92 mg for 40 mg vermiculite.     

In these results of these experiments, when compared to these four substances, the 

best substance for gold recovery is chitosan since 1.5 mg chitosan adsorbed nearly all 

gold ions. The other subtances, which are suberin, chitin and vermicilute, are 5 mg, 

10 mg and 40 mg respectively. When adsorption times were investigated, it is clearly 

said that adsorption is nearly finished at the end of 1 hour. After 1 hour, desorption 
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started to occur. When shaking rates were investigated, gold recovery was increased 

when shaking rates are increased from 40 rpm to 100, 120 or 140 rpm. When 

temperature was investigated, 30 
o
C was best recovery conditions and there was not a 

strict change with changing temperature for biosorbents that means that adsorption 

with biosorbents is temperature independent. However, 50 
o
C was best recovery 

condition for vermicilute, which means that the adsorption with vermicilute is 

temperature dependent. Therefore, the operating range for biosorbents is large but it 

is narrow for vermicilute. When pH values were investigated, larger acidic solution 

is larger gold recovery for vermicilute because 1 is the best recovery condition for 

pH. 

In adsorption models, chitin, chitosan and vermicilute are fitted to Langmuir 

adsorption model and suberin is fitted to Freundlich adsorption model. When fitting 

Langmuir, it means that adsorption occurred in limited region of surface and it is one 

layer adsorption. When fitting Freundlich, it means that the adsorb material is 

heterogenous. The heterogenous structure of suberin (both contains aromatic and 

aliphatic structure) verified this information. In Langmuir adsorption model, amount 

of maximum adsorbed gold is very close for chitin, chitosan and vermicilute. 

However, 1.5 mg chitosan, 10 mg chitin and 40 mg vermicilute adsorbed this amount 

gold (nearly 1 mg gold). Therefore, chitosan is more effective than chitin and 

vermicilute according to Langmuir adsorption model.       
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1 

1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Altın, parlak sarı renkte çok değerli bir metalik elementtir. Çok kararlı bir yapıya 

sahip olduğundan dolayı diğer maddelerle reaksiyona girmesi zordur. Su ile 

reaksiyon vermediği için sudan etkilenmez ve hava ile reaksiyon vermediği için 

paslanmaz ve kararma yapmaz. Altın bu özelliğiyle tarihte insanların ilgisini çekmiş 

ve altınla ile çalışmalarını sağlamıştır [1]. Ayrıca altın tarihte para birimi olarak 

kullanılmış ve günümüzde yatırım aracı haline gelmiştir [2]. 

Altın günümüzde sadece mücevher olarak kullanılmayıp daha da önemlisi yüksek 

teknolojilerde önemli derecede kullanılmaktadır [3,4]. Altının yüksek teknolojilerde 

kullanılmasının nedeni elektrik iletkenliğinin çok yüksek olmasıdır [1]. Altın, 

roketlerin yapısında aşınmayı önlemek amacıyla, baskılı devre kartı üretilmesinde, 

denizaltılarında, sinyal aletlerinde ve cep telefonlarında kullanılmaktadır [5]. 

Örneğin, elde edilen verilere göre her bir ton atık cep telefonunda 200 g altın 

bulunmaktadır [6]. Ayrıca altın, endüstride birçok maddenin kaplanması ve kızıl 

ötesi ışığı iyi yansıtması nedeniyle de uyduların kaplanmasında kullanılmaktadır 

[1,4]. Bu kullanım alanlarından dolayı elektronik endüstrisi için altın ihtiyacı sürekli 

artmaktadır [7]. Altın varlığının sınırlı olduğu düşünülürse, bu altın talebinin 

karşılanması amacıyla atık sularla atılan altının geri kazanılması önemli bir teknoloji 

olarak karşımıza çıkmaktadır [8]. 

Altının geri kazanılma işleminde yıkama, iyon değişimi ve adsorplama gibi birçok 

uygulama yöntemi bulunmaktadır [5]. Adsorplama yöntemi kullanıldığında değişik 

sorbentlerin kullanıldığı bilinmektedir. Bunlardan bazıları tanin, iyon değiştirme 

reçinesi, aktif karbon ve mantarsı biyokütle olarak sayılabilir [3]. Yapılan son 

çalışmalar incelendiği zaman adsorpsiyon işleminin biyokütle ile yapılması yani bu 

işlemde biyosorbent kullanılması gittikçe önem kazanmaya başlamıştır [5]. 

Biyosorbentlerin hem metal geri kazanımı sonrasında tekrar kullanılabilmesi hem de 

ucuz ve kolay ulaşılabilir olması nedeniyle adsorpsiyonda kullanılmasını cazip hale 

getirmektedir[9]. Biyosorbentler, altın gibi değerli maddelerin ve birçok metal 

iyonlarının geri kazanımını sağladığı gibi atık suların çevreye zarar vermesini 

engellemesi açısından da önem taşımaktadır [1]. Bu çalışmada 3 farklı biyosorbent 
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olan kitin, kitosan ve suberinle ve inorganik bir yapıya sahip olan vermikülitle 

yapılan altın adsorplama işlemiyle geri kazanımının yüksek verime ulaşması 

amacıyla uygun koşullar belirlenmiştir. Bu uygun koşullar, adsorban miktarı, 

adsorpsiyon süresi, karıştırma hızı, sıcaklık, pH ve başlangıç altın konsantrasyonu 

gibi fiziksel etkiler şeklinde açıklanmıştır. Adsorpsiyon işlemlerinin ardından 

çözeltiler içinde kalan altın konsantrasyonları indüktif olarak eşlemiş plazma atomik 

emisyon spektrometrik (ICP-AES) yöntemle belirlenmiştir. Bu adsorpsiyon 

işlemlerinin kinetiği belirlenmiş, aktivasyon enerjisi ve Langmuir ve Freundlich 

modellerindeki uygunluğu incelenmiş ve maksimum altın tutma değeri bulunmuştur. 

Adsorpsiyon işleminin sonunda adsorbanların tarayıcı elektron mikroskopisi (SEM) 

ve X-Ray difraksiyonu (XRD) analizleri de yapılmıştır.  
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2. TEORĠK BĠLGĠLER  

Altının kullanım alanları arttıkça dünyadaki altın ihtiyacı da artmaktadır. Altın 

mücevher, elektronik araçlar ve kaplama gibi birçok kullanım alanına sahiptir. Bu 

altın ihtiyacının artmasıyla beraber atık sulu çözeltilerde bulunan altının geri 

kazanımı önem kazanmıştır [10]. Altının geri kazanımı üzerine birçok bilimsel 

çalışma yapılmaktadır. Altının sulu çözeltilerden geri kazanımı geleneksel olarak 

aktif karbonla yapılmakta ve aktif karbon elde edilme sürecinde birçok farklı 

operasyon gerekmektedir. Ayrıca aktif karbonla yapılan altın adsorpsiyonunda aktif 

karbonu yeniden aktive edebilmek için çok yüksek sıcaklık ve bu yüksek sıcaklığı 

sağlayabilmek amacıyla özel fırınlar gerekmektedir. Bu nedenle altın geri 

kazanımında biyosorbent kullanılması verimli ve ucuz olması aktif karbona göre 

önemli bir alternatif olmaktadır [11]. 

Biyosorpsiyon, doğada bulunan atık tarım ürünlerinin ve doğada bulunan ölü 

biyokütlelerle adsorpsiyon işleminin gerçekleştirilerek atık sulardan kirlilik yaratan 

çeşitli değerli metal iyonlarının sudan uzaklaştırmasıdır [12]. Aktif olmayan ve ölü 

mikrobiyal biyokütlelerin bağlanma özelliklerinden dolayı, endüstriyel atık ve sulu 

çözeltilerden metal iyonların uzaklaştırılması sağlanır. Bu tip biyokütleler diğer 

sorbentlere göre oldukça kolay ulaşılabilir ve ucuzdur [13]. Biyokütle tipinin 

değişmesine göre, metal tutulma miktarı, adsorpsiyon verimi ve mekanizması 

değişmektedir. Metal biyosorpsiyonunda asıl önemli faktör maliyet etkinliğidir. 

Biyosorpsiyon işleminde, ölü veya inaktif biyokütle kullanıldığından dolayı hem 

gıda ihtiyacı bulunmamakta hem de çevre açısından toksisite özelliği 

bulunmamaktadır. Biyosorpsiyonun önemli bir avantajı da herhangi bir endüstriyel 

prosese gerek duyulmaması ve çevreye yararlı olan bir sistemle kolayca entegre 

olabilmektedir [14].  Biyosorpsiyon yapılırken birçok biyomolekül kullanılırken, 

kitin, kitosan ve suberin biyosorpsiyonda kullanılan maddeler arasındadır. 

Biyosorbent olarak kullanılan kitin ilk olarak kabuklu deniz hayvanlarının bir atığı 

olarak düşünülürken, bu ürün Japonya‘da üniversiteyle endüstrinin ortak çalışması 

sonucu kabuklu deniz hayvanlarının bir yapıtaşı olarak bulunmuştur. 1960larda kitin 
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üzerinde bazı çalışmalar yapılmaya başlanmasıyla beraber kitinin hayata geçirilme 

süreci başlamıştır. Daha sonra önemli bir bilim adamı tarafından yazılan ve 

‗kilometre taşı‘ olarak düşünülen bir kitap sayesinde kitin ve türevleri dev bir 

sıçrayış yapmışlardır. Günümüze gelene kadar kitin, ticari birçok uygulama alanının 

içine girmiştir. Atık çözeltilerden metallerin adsorplanması kitinin bilinen ilk 

uygulamalarındandır. Teknolojinin gelişmesiyle beraber kitinin kullanıldığı alanlar 

da artmış ve artmaya devam edeceği düşünülmektedir. Bunlardan bazıları saç bakım 

ürünleri, şampuanlar ve yara bakım ürünleridir. Kitinin uygulama alanları sağlık 

ürünlerinde (kolesterol düşürücü), kozmetik alanında (saç ve deri bakım 

ürünlerinde), gıda endüstrisinde (doğal koyulaştırıcı ve şeker arıtımında), tarımda 

(böcek, bakteri ve mantar öldürücü, bitki ve hayvan gübrelemede ve antimikrobiyal 

ajanlarda), tıpta (yara bakım ürünlerinde, ilaç ve gen taşıyıcısı olarak ve 

biyomalzemelerde), tekstil ve kağıt endüstrisinde (kağıt ve film yapımında ve tekstil 

kumaşlarında) ve su arıtımında (metal iyonların atık sulu çözeltilerinden geri 

kazanımı ve kirlenmiş atık suların flokülasyonu) olarak ortaya çıkmaktadır [15].     

Biyosorpsiyon yapılırken kullanılan başka bir madde de kitinin modifiye olmuş olan 

bir hali kitosandır. Kitosanın yapısında bulunan reaktif amin ve hidroksil grupları 

sayesinde  metallerle etkileşimi yüksektir. Bu gruplara sahip olmasından dolayı iyi 

bir sorbent olarak nitelendirilebilir [16]. Kitosan, bakır, cıva, çinko, kadmiyum, 

platin, nikel ve altın gibi metallerin adsorpsiyonunda oldukça etkilidir. En yüksek 

adsorplama kapasitesi pH 2-3 arasında bulunmuştur [17]. Kitosanın metal 

adsorpsiyonunun geliştirilmesi amacıyla çeşitli modifikasyonları yapılmaktadır. 

Kitosanın sadece amin gruplarına sahip olmayıp hidroksil gruplarına da sahip olması 

kitosana yeni özellikler kazandırabilmektedir. Bu özelliklerden en önemlisi 

adsorplama etkisinin arttırılması olarak söylenebilir. Ayrıca bu modifikasyonlar 

sayesinde çözünürlük özellikleri de değiştirilebilir [18]. Bu modifikasyon işlemi, 

çapraz bağlama ve aşılama ile gerçekleştirilebilir. Gluteraldehit, epiklorhidrin ve 

etilenglikol di-glisidin eter ile çapraz bağlama yöntemiyle kitosanın türevleri elde 

edilebilir [19].        

Kitosan metal iyonlarının adsorplanmasının yanında birçok farklı alanda uygulama 

alanına sahiptir [20]. Özelliklerinde ve yapısında selüloza benzer olduğundan dolayı, 

benzer kullanım alanlarına da sahiptir. Fonksiyonel polar gruplara da sahip olması 
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farklı uygulama alanlarını da getirmektedir. Ancak birçok uygulama alanı henüz 

bilimsel çalışma düzeyinde olup hayata geçirilememiştir [21]. Kitosanın modifiye 

edilmesi sonucunda yeni özellikler kazanması kitosanı daha önemli bir madde haline 

getirip uygulama alanlarını genişletmiştir. Amin ve hidroksil grupları sayesinde 

oldukça aktif bir madde olan kitosan, kozmetik, tarım, tıp, kağıt endüstrisi gibi 

birçok alanda kullanılmaktadır [20].  

Kitosanın tıp alanında kullanma alanı, yaranın tedavi edilmesi ve doku sağlamasıdır. 

Cerrahi dikiş ipliği, yara bandı, sargı bezi, kontrollü ilaç salınımı olarak 

kullanılabilmesi, anti bakteriyel ve anti mantar özellikte olması ve canlı yaşamına 

herhangi bir zararı bulunmaması kitosanın tıp alanında da önemli bir konuma 

getirmektedir [19,22]. Kitosan ticari olarak kullanım alanları sağlık ürünlerinde 

(diyet hapları, tıbbi yüz maskeleri, bağışıklık sistemi kuvvetlendiricisi, mide ve 

karaciğer besleyici, kolesterol düşürücü), kozmetik alanında (sabun ve şampuan 

yapımında, diş macunu ve nemlendirici olarak), gıda sektöründe (katkı 

maddelerinde, gıda kapsüllerinin paketlenmesinde, diyet liflerinde), tarımda (böcek, 

bakteri ve mantar öldürücülerde, bitki ve hayvan gübrelemede), tıpta (yara sargı bezi, 

anti-hipertansiyon ilaçlarında, hijyenik mendillerde ve koku gidericilerde) olarak 

ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kitosan, tekstil endüstrisinde (fonksiyonel çoraplarda , 

örgü ve dokuma ipliği) ve kağıt endüstrisinde (kağıt kararlığı arttırıcı) şeklinde 

sıralanabilir [21]. 

Biyosorpsiyonun uygulama alanları arasında olduğu bilinen diğer bir madde olan 

suberinle yapılan çalışmalar genellikle ağır metaller üzerinde gerçekleştirilmiştir  

[12]. Bu çalışmalar, bakır, çinko, kurşun, trivalent krom, hegzavalent krom ve 

kadmiyum şeklinde olmaktadır [23,24,25]. 

Suberinle yapılan biyosorpsiyon, sulu çözeltiler içerisinde bulunan ağır metallerin 

uzaklaştırılmasında kimyasal çöktürme, polimer reçinelerle yapılan adsorpsiyon, 

aktif karbon ve aktif alüminyum yapılan adsorpsiyon gibi geleneksel metotlara göre 

önemli avantajlara sahiptir. Kimyasal çöktürme metodunda verim düşük olurken, 

diğer metotlar ise çok pahalı olduğundan dolayı dezavantajlara sahiptir [26,27]. 

Suberinle yapılan biyosorpsiyon işleminde iyon değişimi, organik mikro çöktürme, 

metal iyonlarının hidroliz ürünleri ve bağlanma gibi birçok mekanizma önerilmiştir. 
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Ancak bu yapılan biyosorpsiyon için ana mekanizmanın iyon değişimi olduğu ve 

karboksil, sulfonik, fosfat ve amino gruplarının aktif bölgeler olduğu 

düşünülmektedir [23]. 

Suberinle yapılan biyosorpsiyonda karboksil fonksiyonel etkisinin araştırılması için 

bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Fisher esterifikasyon reaksiyonu 

gerçekleştirilerek hidroklorik asit varlığında metil alkolle reaksiyona girmesi 

sağlanan suberinin karboksil grupları etkisiz duruma getirilmiştir. Bu şekilde yapılan 

çinko biyosorpsiyonunda çinkonun tutulma miktarında önemli derece azalma 

görülmüştür. Bu çalışmayla beraber biyosorpsiyonda kabroksil gruplarının önemli bir 

yere sahip olduğu kanıtlanmıştır [23]. 

Suberinle yapılan biyosorpsiyonda, suberine çeşitli ön işlemlerden uygulanarak 

adsorpsiyon özelliklerinin değiştirilmesi ve verimin arttırılması gerçekleştirilebilir. 

Bunlara suberinin aktif bölgelerine kalsiyum veya sodyum bağlanarak bir ön işlem 

uygulanması örnek verilebilir. Bu durum biyosorpsiyon sırasında pH‘ın düşmesini 

engelleyecek ve biyosorpsiyon veriminin artışını sağlayacaktır. Bunun nedeni 

kalsiyum ve sodyumun gibi toprak ve toprak alkali metallerinin aktif bölgelere 

bağlanması düşük afiniteye sahip olduğundan diğer ağır metallerin bu aktif bölgelere 

bağlanmasını kolaylaştıracaktır. Böylece biyosorpsiyon verimini arttıracaktır. Ancak 

bu durumun bakırda etkili olduğu kanıtlanmasına rağmen, trivalent krom için önemli 

bir değişikliğe uğratmadığı belirtilmiştir [23,27]. Bir başka ön işlem de, özellikle 

hidroklorik ve sülfirik asit gibi bir asitle suberininin muamelesidir. Bu durum 

sülfonasyonla sülfonik gruplarının artışını ya da oksidasyonla alifatik bölgelerdeki 

karboksil gruplarının sayısının artması gerçekleştirilebilir ve böylece ağır metal 

biyosorpsiyonunun arttırabileceği düşünülmüştür. Ancak asitle muamele edilmesi 

bakırla, çinkoyla ve trivalent kromla yapılan biyosorpsiyon kapasitelerinde bir artış 

sağlanamamıştır [23,27]. 

Doğal bir sorbent olan vermikülit gibi toprakta oluşan kil minerallerinin genel olarak 

adsorplama kapasiteleri yüksektir. Adsorplama kapasitelerinin yüksek olmasının 

nedeni demir, alüminyum ve mangan metallerinin kil içerisinde yüksek miktarda 

bulunmasıdır [28]. Son zamanlarda yapılan özgün çalışmalara göre içerisinde MnO2, 

Al2O3, Fe2O3, TiO2, Fe3O4 ve MnFe2O4 kil minerallerinin ağır metal iyonlarının geri 

kazanılması önemli bir fonksiyonu olduğunu bulmuşlardır. Hatta farklı adsorbanlara 
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bu maddelerle kompozit haline getirilerek hem adsorbanların spesifik kimyasal ve 

fiziksel özellikleri kazanmaları sağlanmış hem de adsorplama kapasiteleri 

arttırılmaya çalışılmıştır. Ancak bu maddelerin kolayca aglomere olmaları ve dağılım 

özelliklerinin düşük olması bu kompozitleri oluşturulmasını zorlaştırmıştır. Bu 

kompozitlere örnek olarak MnO2 kaplanmış zeolit, kum ve selüloz jel yatağı 

verilebilir [29]. 

Doğada kolay bulunması ve maliyetinin düşük olması gibi avantajları olan 

vermikülit,  adsorplama kapasitesi yüksek olan bir sorbenttir. Yapısında metal 

oksitleri bulunmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalara göre, içerisinde hidrokarbonlar, 

organik sülfür bileşikleri ve ağır metaller bulunan atık suların arıtımında vermikülit 

en iyi adsorban olduğu belirtilmiştir [30].  

Vermikülitin kullanım alanları genel olarak tarım, inşaat, yem endüstrisi ve genel 

endüstri oluşturmaktadır. Vermikülit kullanımının %70‘i inşaat sektörüdür. Bu 

alanda vermikülit genellikle izolasyon malzemesi olarak kullanılmaktadır. Binalarda 

ses izolasyonunun sağlanmasında, soğuk hava depolarının izolasyonunda, gevşek 

dolgulu yalıtım malzemesi olarak tavan ve çatılarda kullanılmaktadır. Ayrıca bu 

alanda elle işleme açısından kolay olduğundan dekorasyon işlerinde ve ısıya 

dayanıklı olduğundan dökümhane gibi yüksek ısıyla çalışılan ortamlarda ateşe 

dayanıklı sıva ve kaplama malzemelerinin üretiminde kullanılır. Vermikülit tarım 

alanında da önemli bir uygulama alanına sahiptir. Bu alanda vermikülit toprağın 

özelliğini iyileştirmek amacıyla katkı maddesi olarak, yoğun kile sahip topraklarda 

hafifletici olarak, geçirgen bir toprak yapısı oluşmasını sağlayıcı olarak, bitkilere 

besleyici elemanları sağlayıcı ve ıslah edilmiş topraklarda ağır metal 

kontaminasyonunu engelleyici olarak kullanılmaktadır. 

Vermikülit, yem sanayinde de birçok kullanım alanına sahiptir. Bunların en 

önemlileri, fiziksel özelliklerinin arttırılması amacıyla yemlere katkı maddesi olarak, 

hayvan dışkılarında koku giderici, besin içeriğini arttırıcı ve gübrenin verimini 

arttırıcı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca balık yetiştiriciliğinde filtre edici biyolojik 

alt madde olarak, dekoratif ve yenilebilir balıkların yetiştirildiği ortamlarda biyolojik 

eleme için alt tabakaları oluşturmada, hayvanlarda büyüme oranını ve et verimini 

arttırmada, mandıra çiftliklerinde yem malzemesinde sulandırıcı olarak ve kümes 

hayvanlarının gübrelerine katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Bunların yanına 

vermikülit önemli bir de soğurucudur. Birçok evcil hayvan ve balıklar için üretilen 
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sıvı yağ ilave edilmiş vermikülit, hayvan yemine karıştırılması sonrasında seçici bir 

fiziksel soğurma oluşturulur. Bu soğurulma işlemi ise yemin sindirebilme özelliğini 

arttırmada önemli bir rol oynamaktadır. 

Bu kullanım alanlarının yanında vermikülit, genel endüstride de bazı kullanım 

alanlarına da sahiptir. Bunlardan bazıları, genleşmiş vermikülitin, petrol 

sondajlarında sondaj çamuru olarak, ateşe dayanabilen duvar sıvalarında, iyi bir 

katyon değiştiricisi olduğundan kanalizasyon sisteminde atık sulardaki ağır 

metallerin toplanması ve geri kazanımında, ince taneli olanların boya, lastik ve 

plastik üretimlerinde dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır [31].    

Literatürde yapılan birçok çalışmalara göre biyosorpsiyonu etkileyen birçok faktör 

bulunmaktadır. Bu faktörler değiştirilerek, sorbentin tutma kapasitesini maksimuma 

çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu faktörler, çözleti pH‘ı, sıcaklık, biyosorbent 

miktarı, başlangıç metal konsantrasyonu, karıştırma hızı ve süredir [10].   

Çözelti pH‘ı, metal geri kazanımı sırasında hidroliz ve indirgenme-yükseltgenme 

mekanizmasını gerçekleştiren biyosorpsiyonlar için önemli bir parametredir [32]. 

Çözelti pH‘ı hem bağlanma bölgesinin özelliğini değiştirerek hem de çözelti 

kimyasını değiştirerek, oluşacak ligand kompleksinin veya redoks reaksiyonunun 

hidroliz olmasını veya komplex oluşturmasının özelliklerini etkileyerek, 

biyosorpsiyonu etkilemektedir [33]. Altının farklı maddelerle yapılmış 

biyosorpsiyonlarında, farklı pH değerlerinde en uygun olarak bulunup, bu değerlerde 

biyosorpsiyon veriminin en yüksek olduğu belirlenmiştir [10]. Örnek olarak, yumurta 

kabuğu membranıyla yapılan altın biyosorpsiyonunda pH için en uygun değer 3 

olarak belirlenirken [34], magnetotaktik bakterisiyle (MTB) yapılan altın 

biyosorpsiyonunda ise en uygun pH aralığı 1 ile 5.5 arasında bulunmuştur [35]. 

Kimyasal olarak modifiye edilmiş kitosan kullanılan çalışmada, en uygun pH aralığı 

0.5 ile 2 olarak bulunmuştur [36]. 

Literatürde yapılmış bir çok çalışmaya göre, çözelti sıcaklığı biyosorpsiyonu 

etkileyen önemli bir parametredir. Örnek olarak, 20-35 
o
C sıcaklık arasında 

biyosoprsiyon önemli derecede etkilenmediği belirtilmiştir [37]. Yumurta kabuğu 

membranıyla yapılmış deneyde, 65 
o
C sıcaklığa ulaşılmadan önemli bir 

biyosorpsiyon performansına ulaşılamadığı belirtilmiştir [34]. Ayrıca altın 

biyosorpsiyonunda lizinle modifiye edilmiş kitosan reçinesiyle yapılmış bir 
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çalışmada, 30 40 ve 50 
o
C‘de yapılmış deneylerde sıcaklık arttıkça biyosorpsiyon 

kapasitesinin düştüğü görülmüştür. Bunun nedeninin de adsorpsiyon prosesinin 

egzotermik olduğu belirtilmiştir [2]. Magnetotaktik bakterisiyle de yapılmış olan 

çalışmada 10-35 
o
C aralığı altın adsorpsiyonun için en uygun aralık olarak 

bulunmuştur [35]. 

Biosorbent miktarı, biyosorpsiyonu etkileyen kuvvetli faktörlerden biridir. Çözelti 

içerisinde biyosorbent konsantrasyonu artıkça genellikle metal iyonu adsorplama 

miktarı artmaktadır [32]. Ancak biyosorbent miktarının artışıyla beraber, birim 

biyosorbent başına düşen metal iyonu miktarı düşmesi sonrasında birçok farklı 

nedenden dolayı biosorpsiyon etkinliği düşmektedir. Yüksek biyosorbent miktarına 

ulaşılması, metal iyonlarının biyosorbentlerin aktif bölgelerine tam olarak 

kaplayamaması sonucunda genellikle düşük tutulma miktarı görülmektedir. Ayrıca 

fazla biyosorbent miktarı olması durumunda bağlanma bölgelerinin birbirini 

etkilemesi sonucunda ise düşük tutulma miktarı görülebilir [38]. Magnetotaktik 

bakterisiyle yapılan deneylerde biyokütle konsantrasyonunun arttırılması, bakterinin 

biyosorpsiyon kapasitesinin azalmasına neden olmuştur [35]. Başka bir çalışmada 

ise, kolajen fiber immobilize edilmiş tannin ile yapılan deneylerde ise kullanılan 

biyosorbent miktarının 0.1 gramdan 0.4 grama arttırılmasıyla metal tutulması 

%44.2‘den %95‘e kadar çıkmıştır [39]. 

Başlangıç metal konsantrasyonu, biyosorpsiyon üzerinde önemli bir etki sahiptir. 

Metal konsantrasyonu arttıkça tutulma miktarı da artmaktadır. Bunun nedeni, düşük 

konsantrasyonlarda, başlangıç metal molünün tutulma yapabilecek bağlanma bölgesi 

sayısı azdır. Buna bağlı olarak konsantrasyon artması durumunda bu oran 

artacağından tutulma miktarı da artacaktır. Ancak çok yüksek konsantrasyonlara 

ulaşılması durumunda bağlanma bölgesi sayısı sabit olduğundan tutulma miktarı belli 

bir noktadan sabit kalacaktır. Bu da başlangıç metal konsantrasyonunun metalin geri 

kazanımında önemli bir etkisi olduğunu gösterilmiştir [40]. Yapılan bir çalışmada, 

lizinle modifiye edilmiş kitosan reçinesiyle yapılan biyosorpsiyonda başlangıç metal 

konsantrasyonun artışıyla metal tutulma miktarı artmaktadır. Ancak bu durumda 

adsorpsiyon yüzdesi düşmektedir. Çünkü, tutulan metal miktarıyla başlangıçta 

konulan metal miktarı arasındaki oran azalmış olacaktır. Bu durumun nedeni ise, 

toplamda biyosorbentin sahip olduğu aktif bölge sayısı sınırlı olmasındandır [40]. 

Biyosorpsiyon prosesinın hızı, dış yüzey film difüzyonundan etkilenmektedir. 
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Karıştırma yani çalkalama hareketiyle beraber kütle transferi direnci azalmaktadır. 

Karıştırma hızının da artmasıyla beraber yığından sıvının sınır tabakasına doğru 

metal partikül çevresinde difüzyon hızı artacaktır. Bunun nedeni sıvının sınır 

tabakasının azalması ve türbülans oluşturmasıdır. Bu koşullar altında dış yüzey 

difüzyon katsayısı da artmış olacaktır. Bu da biyosorpsiyon işleminin artmasını 

sağlayacaktır [41,42]. Yapılan bir çalışmada, DEAE selüloz ile yapılan altın 

biyosorpsiyonunda karıştırma hızı 20 rpm‘den 140 rpm‘e kadar değiştirilmiştir. 

Karıştırma hızının artmasıyla beraber, 120 rpm‘e kadar altın kazanım verimi yaklaşık 

olarak %50 artmıştır. Ancak bazı durumlarda karıştırma hızının arttırılması 

desorpsiyon olacağından geri kazanım veriminde düşüşlere sebep olacağı 

belirtilmiştir [3]. 

Biyosorpsiyonda sürenin artışı altın kazanımını arttırmaktadır [10]. Aynı çalışmada 

süre 0.5 ile 2 saat arasında farklı sürelerde denenmiş ve altın kazanım veriminin 

arttığı belirtilmiştir [3]. Lizinle modifiye edilmiş kitosan reçinesi kullanılan 

çalışmada ise sürenin artmasıyla tutulma miktarının arttığı ve 120 dakika sonucunda 

dengeye ulaştığı söylenmektedir. 120 dakika süresince yapılan deney sonucunda 30 

dakikaya göre altın kazanım veriminin %75 arttığı ölçülmüştür [2]. Ancak, 

karıştırma hızına da benzer olarak bazı durumlarda sürenin artmasıyla desorpsiyon 

gerçekleşeceğinden dolayı geri kazanım veriminin düşeceği belirtilmiştir [10]. 
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3. MALZEME VE YÖNTEMLER 

3.1 Malzemeler 

Yapılan bu çalışmada kitin, kitosan ve suberin olmak üzere üç adet biyosorbent, 

inorganik yapıda olan bir adsorban olan vermikülit kullanılmıştır. 

3.1.1. Kitin 

Kitin, 1884 yılında ilk olarak tanımlanan doğal bir polisakkarittir. Kitin poly (β-(1-

4)-N-asetil-D-glikozamin) olarak tanımlanmaktadır. Kitinin yapısı Şekil 3.1 üzerinde 

gösterilmiştir. Kitin polimeri birçok sayıda yaşayan organizma tarafından 

sentezlenmektedir. Yıllık bazda dünyada üretilen kitin miktarı düşünüldüğünde 

selülozdan sonra doğada en çok bulunan ikinci polimerdir. Kitin, kristal 

mikrofibriller halinde iskelet içinde ya da maya veya mantarların hücre duvarlarında 

bulunan bir yapı komponentidir. Organizmalarda desteğe ve güce ihtiyaç olan 

yerlerde bu madde çok fazla miktarda bulunmaktadır.  

 

ġekil 3.1 : Kitinin yapısı [43]. 

Çok fazla organizmada bulunmasına rağmen, ticari olarak asıl kitin kaynağı yengeç 

ve karides kabuklarından elde edilmektedir. Endüstriyel proses olarak, kitin kabuklu 

hayvanlardan çıkartılır. Bu çıkarılma işlemi, öncesinde asitle muamele edilerek 

kalsiyum karbonatın çözülmesi sonrasında bazla muamele edilerek proteinlerin 



12 

çözülmesiyle gerçekleştirilir. Bu işlemler sonunda elde edilecek kitin renksizleştirme 

aşamasına tabi tutulduktan sonra renk ve saflık (içinde kalmış olan safsızlık getirecek 

proteinler) açısında değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme, kitinden üretilecek 

biyomedikal ürünler için oldukça önem taşımaktadır [15,43].  Deneylerde Sigma 

Aldrich firmasından satın alınan yengeç kabuğundan elde edilmiş kitin kullanımıştır. 

Kitinin deasetilasyon derecesi, kitinde N-asetil grubu bulunan glukopiranoz birimi 

sayısı olarak adlandırılmaktadır. Asetilasyon derecesi (DA) kitinin çözünürlük, 

kimyasal aktivite, biyobozunurluluk gibi kimyasal ve fiziksel özelliklerini niteleyen 

önemli bir parametredir. Bu parametrenin belirlenmesi kitinin uygulama alanlarını da 

belirlenmesini sağlamaktadır [15]. 

DA‘nın belirlenmesi için, titrasyon, kızılötesi spektroskopi, yüksek performans sıvı 

kromatografisi, elementel analiz, ultraviyole spektroskopisi gibi birçok değişik 

yöntem kullanılmaktadır. Uygun yöntem seçilmesi için, her yöntemin çeşitli 

avantajları, dezavantajları ve sınırlamaları bulunmakta olup numunenin çözünürlük 

gereksinimi, maliyet ve cihaz uygunluğu önemli parametrelerdir [44]. 

Elementel analiz, yapılabilecek en temel ve doğru sonuç alınabilen metottur. 

Elementel analiz bir maddenin içeriğinde bulunan karbon, hidrojen ve oksijen 

miktarlarının hesaplandığı analizdir. Bu miktarlara göre hesaplanan elementlerin 

yüzde oranları sayesinde DA belirlenmektedir. Literatürde yapılan araştırmaya göre, 

bu metotla kitin ve kitosanın DA değerleri belirlenmesi yanında daha birçok 

maddenin de DA değerleri belirlenebilmektedir [45]. Bu metotla beraber de karbon, 

hidrojen ve oksijene sahip maddelerin DA değeri hesaplanmasının yanında da fosfor, 

kükürt ve azot elementleri de içeren maddelerin DA değeri hesaplanır. Ancak bu 

metodun en iyi şekilde uygulanabilmesi için maddenin nemden tamamen 

uzaklaştırılması gerekmektedir. Maddenin kuru bazda olmaması ve içerisinde 

safsızlık içermesi bu metodun kesin sonuç vermesini engeller [15]. 

Bir polimerin molekül ağırlığı, tekil halde bulunan birçok zincirin ağırlıklarının 

ortalamasıdır. Polimerin moleküler ağırlıkları ortalama molekül ağırlıklarının sayısı 

olan Mn, ortalama moleküler ağırlığının ağırlığı Mw ve ortalama molekül ağırlığının 

viskozitesi olan Mv olmak üzere farklı şekillerde molekül ağırlığı ifade edilmektedir 

[15]. Kitinin moleküler ağrılığı 200000 ile 300000 dalton arasında değişmektedir 

[46]. 
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Kitinin moleküler ağırlığı, birçok farklı yöntemle bulunabilmektedir. Işık saçılım 

spektrometrisiyle ortalama moleküler ağırlığının ağırlığı olan Mw bulunurken, jel 

geçirgenlik spektrometrisiyle ve viskozimetrik yöntemlerle standart moleküler 

ağırlığı bulunmaktadır [47].  

Kitinin molekül ağırlığı, elde edilen kaynağa ve özellikle deasetilasyon derecesine 

bağlı olarak değişmektedir. Bu farklılıklardan dolayı farklı molekül ağırlıklarına 

sahip kitinler bulunmaktadır. Çok yüksek sıcaklıklara çıkılması kitinin yapısını 

bozacağından molekül ağırlığında düşmeye sebep olmaktadır [48].   

Yarı kristalin yapıda olan kitinin içerisinde molekül içi ve moleküller arası çok 

miktarda hidrojen bağı bulunan bir polimerdir. Bu özelliği sayesinde seyreltik 

asitlerde ve birçok organik solventte çözünmemektedir. Kitin yanlızca %5‘lik 

Lityumklorürün dimetilasetamit çözeltisinde çözünebilmektedir [48]. 

3.1.2. Kitosan 

Kitosan‘ın kimyasal yapısı poli-[β-(1,4)-2-amino-2-deoksi-β-D-glukopiranoz] 

şeklindedir. Kitinin bir türevi olan kitosan, kitinin deasetillenmesiyle meydana 

gelmektedir. Bu deasetillenme işlemi %50‘yi geçmesinin ardından kitosan olarak 

isimlendirilmektedir. Bu asetillenme sonucu kitosan asidik ortamda çözünebilir hale 

gelmektedir. Bu çözünme işlemi amin grubunun protanasyonu sayesinde 

gerçekleşmektedir. Kitosan doğal olamayan katyonik tek polimerdir ve bu kendine 

özgü özelliğinden dolayı birçok uygulama alanı mevcuttur. Sulu çözeltilerde çözünür 

halde olabilmesi çeşitli alanlarında uygulama alanı getirmektedir [43]. Kitosan‘ın 

yapısı Şekil 3.2‘de görülmektedir.  

 

ġekil 3.2 : Kitosanın yapısı [43]. 

Katı yapıda olan kitosan yarı kristal bir yapıya sahip bir polimerdir [43]. Kitinin 

deasetillenmesiyle oluşan kitosanın yapısı Şekil 3.2‘de gösterildiği gibi yapıya sahip 
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olup, kitinde asetamid (-NHCOCH3) bulunan karbonda amin grubu (-NH2) 

bulunmaktadır. Kitinin deasetillenmesi sürecinde moleküllerin bir kısmı 

asetilglikozamin durumundayken diğer kısımları ise glikozamin durumundadır. Bu 

durum kitinin bir kısmının deasetillendiği diğer kısmında ise deasetillenmediğini 

göstermektedir. Glikozamin ve asetilamin grupları arasında β(1-4) glikozidik bağı 

bulunmaktadır. Ardından kitinin %100 deasetilenmesi sonucu tamamen glikozamin 

gruplarına sahip olup Şekil 3.2 görünümünü almaktadır [49,50].  

Kitosanın kimyasal ve biyolojik açısından yapısı incelendiği zaman, kitosan 

kimyasal olarak bir lineer polimin olup hem amino grupları hem de hidroksil grupları 

reaktiftir. Ayrıca kitosan çok kolay bir şekilde metal iyonlarıyla etkileşime girebilir. 

Biyolojik özelliklerinden ise en önemlisi biyouyumlu olmasıdır. Kitosan, normal 

vücut bileşenlerinden olup biyobozunur özellikte ve toksik değildir. Mikrobiyal ve 

memeli hücrelerine çok rahat bir şekilde bağlanabilir. Ayrıca kitosan kemik 

yapımında ve yaraların iyileştirilmesinde kullanılan önemli bir maddedir [51]. 

Kitinin deasetilasyon prosesi sonucu kitosan oluşmaktadır. Kitin deasetilasyonu, 

kitinin %50‘lik NaOH çözeltisiyle 95 
o
C 3 saat muamele edilmesiyle başlar. Bu 

muamele sonrasında hızlı bir soğutmanın ardından NaOH‘ın dekantasyonu 

gerçekleşir ve nötral pH değerine ulaşana kadar suyla yıkama yapılır. Bu işlem iki 

kere tekrar edilir. Kitosan bu işlemler sonucunda %2‘lik asetik asit çözeltisi 

içerisinden çıkartılır, filtre edilir ve saf suda çöktürülür. Böylece saf kitosan elde 

edilmiş olup kurutulmasının ardından ticari kullanıma hazırdır [15]. Deneylerde 

Sigma Aldrich firmasından satın alınan orta molekül ağırlıklı kitosan kullanılmıştır. 

Deasetillenme derecesi (DD), kitinin yapısında bulunan aminoasetil gruplarının 

uzaklaştırılma derecesi olarak adlandırılmaktadır. Bu aminoasetil gruplarını 

uzaklaştırılması sonucu aminoasetil grubunun uzaklaştığı karbonda amin grubu 

kalmasıyla deasetilasyon derecesi belirlenmektedir. Elde edilen kitosanın kaynağına 

ve üretim şekline göre deasetilasyon derecesi değişmektedir. Deasetilasyon 

derecesinin farklı olması kitosanın farklı çözünürlük özelliklerinde ve molekül 

ağırlıklarına sahip olması durumunu getirmektedir [52]. 

Ticari olarak kullanılan kitosanların molekül ağırlıkları 3800 ile 2000000 dalton 

arasında değişmektedir. Molekül ağırlıklarının farklı olması elde edilen kaynağın, 
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üretim şeklinin ve deasetilasyon derecesinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. 

Çok yüksek sıcaklıklara çıkılması durumunda kitosanın molekül ağırlığı 

azalmaktadır. Ayrıca molekül ağırlığının değişmesi farklı çözünürlük özelliklerine 

sahip olması sonucunu da getirmektedir [52]. 

Çözünürlüğü etkileyen bir başka faktör de partikül boyutudur. Molekül ağırlığından 

olduğu gibi üretim şekline, elde edilen kaynağa ve deasetilasyon derecesinin farklı 

olmasından dolayı farklı partikül boyutlarında kitosan elde edilebilir. Buna bağlı 

olarak çözünürlük etkilenerek farklı özelliklerde kitosan elde edilip farklı uygulama 

alanlarında kullanılabilir [52] 

Kitosan, asidik çözeltilerde özellikle pH‘ın 6 ve daha az olduğu ortamlarda 

çözünebilmektedir. Kitosanın çözünmesi için genellikle organik asitler olan formik 

asit, asetik asit ve laktik asit kullanılmaktadır [10]. Kitosanın asetil gruplarının 

dağılımı, asidin çeşidi ve karakterizasyonu, polimer ağırlığı ve deasetilasyon derecesi 

çözünürlüğü etkileyen önemli parametrelerdir [53]. Kitosanın molekül ağırlığının 

düşürülmesi çözünürlüğünün arttırmaktadır. Kitosanın modifiye edildiği durumlarda 

suda çözünen düşük moleküllü bir yapı haline getirilebilir. Bu modifikasyonlar 

sayesinde kitosan anti mantar, anti bakteriyel ve anti tümör özellikleri kazanabilir 

[20]. 

3.1.3. Suberin 

Suberin, deri hücrelerinin kökleri ve ikincil sınır dokularının hücre duvarlarında 

bulunan bir biyopolimerdir. Suberin kelimesi geçmişte çeşitli materyallerin mantar 

tıkacı olarak tanımlanmaktaydı. Ancak bu maddenin kompleks kimyasal doğası ve 

içeriği, analiz tekniklerinin gelişmesiyle beraber 20. yüzyılın sonlarına doğru fark 

edilmiştir. Suberin hem alifatik hem de aromatik içeriğe sahip olan bir 

heteropolimerdir ve bu madde bitki hücre duvarının içinde depolanmış ve 

immobilize edilmiş durumdadır. Suberinin kimyasal yapısı Şekil 3.3‘te 

görülmektedir. 21. yüzyılda analizlerin daha çok gelişmesine rağmen, suberinin 

biyosentezi birçok açıdan hala belirsizliğini korumaktadır. Ayrıca bitkilerin 

yaşamlarının sürdürmesinde suberinin fizyolojik etkisi açısından bazı bilgilere 

ulaşılsa da tam olarak açıklanamamıştır [54]. 
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Suberin, uzun zincirli yağ asitleri, hidroksi yağlar ve fenolik asitlere sahip bir 

polyester yapıda bulunmaktadır. Baz hidrolizi, alkoliz ve trans-esterifikasyon gibi 

birçok kimyasal teknik uygulanarak suberin depolimerize edilmiş, ester bağları 

koparılmış ve monomerlerine ayrışması sağlanmıştır. Analiz yöntemlerinin 

gelişmesiyle beraber, gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi, FTIR ve katı hal 

nükleer manyetik rezonans olarak bilinen C-NMR suberinin alifatik ve aromatik 

kısımlarının belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Bu analizlerin yapılmasıyla 

beraber suberinin ligninden farklı bir madde olduğu, hem polialifatik ve polifenolik 

içerikte olduğu belirlenmiştir. Ayrıca suberin polimerini Quercus suber L. izole 

etmek amacıyla çeşitli enzimatik yöntemler de kullanılmıştır [56]. Deneylerde 

kullanılan Suberin, dünyada tek üretici ve İspanya da faaliyet gösteren firmadan 

temin edilmiştir. 

 

 

 

ġekil 3.3 : Suberinin kimyasal yapısı [55]. 
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3.1.4 Vermikülit 

Vermikülit doğal oluşan bir silika kil minerali olup, biyotit ve flogopit gibi mika 

minerallerinin hidrotermal dönüşümüdür [57]. Zeolitler ve bazı kil mineralleri gibi 

metal iyonlarını değiştirme özelliğine sahiptir. Vermikülit mika grubu mineraller 

arasında tanımlanmış 19 mineralden sadece bir tanesiyle benzer özelliklere sahip 

olup, her iki mineral için de vermikülit ismi kullanılmaktadır [58]. Ticari olarak 

kullanılan yataklarda biyotit ve flogopit ile beraber bulunmaktadır. Vermikülit 

üretilen yataklarda ise bu maddelerin yanında klorit, talk, asbest ve kuvars gibi 

maddelerde bulunmaktadır. Bu yataklarda sadece %30-50‘si vermikülittir. 

Vermikülit, ısıtıldığı zaman genleşme özelliğine sahip olan mineraldir. 

Ferromagnezyen alüminyum silikat grubunun hidratlanmış halinin genel adıdır. 

Ultrabazik kayaçlarda, magnezyumlu mikaların bozunmasıyla meydana gelmektedir. 

Vermikülitin bazı yataklarda biyotit mineralinin hidrotermal değişimiyle oluşmuş 

yapıları da mevcuttur. Vermikülitin biyotitten farkı içeriğinde daha fazla miktarda su 

içermesidir [59]. 

 Doğal vermikülit, mika görünümüne sahip olup ince levhalara bölünebilen yumuşak, 

esnek ve elastik olmayan bir mineraldir [60]. Esas olarak yapısı talk yapıdadır. 

Sertliği 1.5-2.0 civarı veya daha fazla olup, yoğunluğu genellikle 2.1-2.8 g/cm
3
 

arasındadır. Vermikülitin rengi amber, bronz, kahve ve yeşil renkte olabilmektedir 

[61]. 

Vermikülit, çıkarıldığı yatağa bağlı olarak bileşimi değişmektedir. Örneğin, 

Amerika‘da Virginia eyaletinde çıkarılan vermikülitin içeriği kütlece %38 SiO2, 

%16.38 MgO, %12.85 Al2O3, % 8.80 Fe2O3, %1.12 CaO, %1.66 TiO2, %0.23 Cr2O3, 

% 1.72 Na2O, % 0.01 Li2O, % 0.14 MnO, %10.66 H2O şeklindedir [61]. Türkiye‘de 

çıkarılan vermikülitin içeriği ise kütlece % 38.64 SiO2, %22.68 MgO, 14.95 Al2O3, 

%9.29 Fe2O3, %1.23 CaO, % 5.29 H2O şeklinde olmaktadır [62]. Vermikülit 

partikülleri, 800 ile 1100 
o
C arasında sıcaklığa çok hızlı bir şekilde çıkılması 

durumunda 6 ile 20 kat arasında hacimce genleşme olur. Bu genleşme sırasında 

vermikülitte renk değişimi gerçekleşir. Bu renk değişimi, vermikülitin tipine ve 

ısıtılma durumuna bağlıdır. Vermikülit, atmosferik ortamda oksitlenirse koyu gri ve 

haki bir renk meydana gelir.  
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Vermikülit, organik kompleks yapabilme ve katyon değişim kapasitesi yüksektir. 

Katyon değişim kapasitesi vermikülite benzer yapılara sahip olan bütün kil 

minerallerinde yüksektir [58]. Deneylerde kullanılan Vermikülit Sigma Aldrich 

markalı ürün olarak temin edilmiştir. 

3.1.5 Altın çözeltisi 

Deneylerde kullanılan altın sulu çözeltisi 50 ppm olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu 

çözelti hazırlanırken %99 saflıkta potasyum altın klorür tozu kullanılmış olup çözücü 

olarak ise distile su kullanılmıştır. Çözelti hazırlanmasının ardından pH 4.07‘ye 

ayarlanarak 50 ppm‘lik altın sulu çözeltisi kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

3.1.6 Asit ve baz çözeltileri 

Yapılan deneylerde çözeltilerin pH değerlerinin ayarlanması amacıyla 1M HCl ve 

1M NaOH çözeltileri kullanılmıştır.  

3.2 Ekipmanlar 

3.2.1 Ġndüktif olarak eĢlemiĢ plazma atomik emisyon spektrometrisi 

İndüktif olarak eşleşmiş atomik emisyon spektrometrisi, bir çözelti içerisindeki eser 

miktarda olan metallerin konsantrasyonunu belirlemek amacıyla kullanılan bir 

tekniktir. Şekil 3.4‘te ICP-AES cihazı görülmektedir. Bu teknikte, indüktif olarak 

eşleşmiş plazma hareketlenmiş atomlar ve iyonlar yaratarak belli bir dalga boyundaki 

elektromanyetik radyasyonu emmesi sağlanır. Öncelikle, konsantrasyonu belli olan 

çözeltiler, bu radyasyon emilme yoğunluğuna göre kalibrasyon eğrisi çizdirilir. Bu 

kalibrasyon eğrisi, konsantrasyona karşılık radyasyon emilme yoğunluğu 

değerleridir. Ardından örneğin cihaz içerisinde gönderilerek radyasyonu emmesi 

sağlanır. Bu örneğin konsantrasyon değeri, emdiği radyasyon yoğunluğunun 

kalibrasyon eğrisindeki karşılık değeridir [63]. Deneylerde kullanılan ICP-AES 

cihazı, Perkin Elmer Optical Emission Spectrometer Optima 2100 DV modelidir. 

ICP-AES cihazı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci kısım indüktif olarak eşleşmiş 

plazma kaynağı iken, ikinci kısım ise atomik emisyon spektrometri detektörüdür. 

Şekil 3.4‘te ICP-AES cihazının şematik görüntüsü görülmektedir. İndüktif olarak 

eşleşmiş plazma kaynağı cihazın icat edilmesinden beri küçük inovatif değişimler  
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ġekil 3.4 : ICP-AES cihazı. 

hariç neredeyse hiç değişmemiştir. ICP-AES cihazına gönderilen örnekler, genellikle 

sulu çözeltiler içerisinde bulunan katı maddeler olmaktadır. Örnek çözeltiler 

genellikle kısa bir sürede olsa %2-3‘lük HNO3 çözeltisine maruz bırakılır. Bunun 

nedeni ise, metallerin polipropilen örnek şişesine, cihaz tüplerine veya plazma 

girişinde bulunan cam parçaya adsorplanmasını engellemektir. Şekil 3.5‘te de 

görüldüğü gibi örnek peristaltik yani geri dönüşe izin vermeyen bir pompa sayesinde 

sprey haznesi gelip argon gazı yardımıyla buradan plazma fenerine doğru ilerler. 

Burada argon gazı ve örneğin ilerlemesi sırasında çeşitli boylarda damlacıklar oluşur. 

Püskürteç sayesinde burada oluşan büyük damlacıklar sprey haznesinde tutulurken, 

küçük damlacıklar ise plazma fenerine gelirler. Cihazın plazma kısmında 

buharlaşma, atomlaşma, iyonlarına ayrışma gibi işlemler gerçekleşerek plazma 

sıcaklık 10000 K‘ye ulaşır. Bu ayrışan atomlar plazmanın bu yüksek sıcaklıktaki 

kısmını terk ederek, değerlik elektronlarının elektron geçişimlerine bağlı olarak foton 

emme işlemi gerçekleşir. Görünür ve UV radyasyonları emen örnek bileşimleri, 

dalga boylarının ayrıldığı kafesler ve prizmalar bulunan monokromatöre ulaşır. 

Burada da farklı dalga boylarına göre de farklı detektörler tarafından tutulup 

ölçülürler. Ardından da sonuçlar, bu cihaza bağlı olan bir bilgisayar tarafından 

görüntülenir [64].    
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ġekil 3.5 : ICP-AES cihazının şematik görüntüsü. 

 

3.2.2 Tarayıcı elektron mikroskopisi (SEM) 

Tarayıcı elektron mikroskopisi yöntemi, incelenek örneğin yapısını ve her noktasının 

kimyasal bilgisini ortaya çıkaran bir yöntemdir [65]. Bu yöntemde yüksek enerjili 

ışınların örenğin yüzeyini tarayarak bu yüzeyin görüntülerinin ortaya çıkmasını 

sağlamaktadır [66]. Bu yöntem odaklanmış elektron algılayıcılarını kullanmaktadır. 

SEM yöntemiyle, birçok örneğin mikrometre boyutunda üçboyutlu yapısı karakterize 

edilmektedir. SEM cihazı Şekil 3.6‘da görülmektedir. 

SEM analiziyle beraber, nanopartiküller, kırılımlı yüzüzeye ve manyetik özelliğe 

sahip maddelerin topografik görüntülerinin, maddelerin elektriksel ve parlaklık 

özelliklerinin ortaya çıkarılmasında kullanılmaktadır [65]. Bu yöntemde en çok 

kullanılan sonuç örneğin şeklinin ortaya çıkarılma işlemidir. SEM yönteminin 

kullanılmasının avantajları, iletken olan ve olmayan bütün örneklerin görüntülerinin 

çıkarılabilmesi (iletken olanlara kaplama yapılmasıyla), yüzey etkileşimlerine 

dayanması ve üç boyutlu olarak görüntünün elde edilmesi olarak sayılabilir [67]. 

Deneyler kullanılan SEM cihazı, JEOL JSM-6390 LV modeldir. 
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ġekil 3.6 : SEM cihazı. 

 

3.2.3 X ıĢını difraksiyonu (XRD) 

X ışını difraksiyonu yöntemi, maddenin yapısını belirlemek amacıyla 

kullanılmaktadır. İncelenecek olan maddelerin atomlarının elektronlarının saçılan x 

ışınlarıyla etkileşimi incelenmektedir. XRD yönteminin kullanılmasında itibaren 

maddelerin kristal yapısı incelenmesinin yanında, partikül boyutunun 

belirlenmesinde de kullanılmaktadır. Metallerin kendine özgü özelliğini belirlemek 

için, iki önemli özelliğe gereksinim duyulur. İncelenecek örnek içerisinde hangi 

elementler bulunur ve bu elementler örnek içerisinde nasıl bir şekilde düzen halinde 

bulunmaktadır. Bu nedenle yöntemden alınacak ilk cevap örnek içerisinden bulunan 

elementlerin kimyasal oranlarıdır. Böylece örneğin kimyasal stokiyometrisi ortaya 

çıkar. Ancak bu durum atomların birbirilerine göre durumlarını ya da hangi sırada 

olduklarının cevabını vermez. Bu durum örneğin kristalin yapısının cevabıdır. XRD 

yöntemiyle bu örneğin kristalin yapısı belirlenmiş olur. XRD cihazı şekil 3.7‘de 

görülmektedir. 

XRD cihazı ana olarak 3 bölümden oluşmaktadır. Bu üç bölümden birincisi, birincil 

x ışını kaynak birimi olarak adlandırılırken, ikinci bölüm spektrometre olup üçüncü 
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bölüm ise ölçme elemanlarından oluşmaktadır. Birincil x ışını kaynağı, çok kararlı 

yüksek voltajda x ışını üreten bir X ışını tüpünden oluşmaktadır. Üretilen x ışını 

genellikle 60-80 kV voltaja sahiptir. X ışını tüpünde krom, gümüş, altın veya 

molibden gibi anot elementleri bulunmaktadır. Burada yoğun ve sürekli bir şekilde 

üretilen radyasyon örneğe uygulanır. Asıl spektrometre tarafından bir kısım 

karakteristik olarak yansıtılan radyasyon toplanır. Bu yansıtılan maddeye özgü dalga 

boyundaki radyasyon sayesinde maddenin kristal yapısı ortaya çıkarılmış olur. Bu 

durum Bragg kanununu kullanılarak yapılmaktadır. Foton detektörler sayesinde 

saçılmış karakteristik fotonların yoğunluğu belirlenerek kristal yapı ortaya çıkartılır 

[68-69]. Deneylerde kullanılan XRD cihazı, PANalytical X'pert Pro PW 3040-60 

modelindedir. 

 

ġekil 3.7 : XRD cihazı. 

3.2.4 Diğer Ekipmanlar 

 Manyetik karıştırıcı, Ikamag RH 

 Hassas terazi, And, Gr-200 

 pH metre, Inolab WTW 

 Karıştırıcılı su banyosu, Yamata BW400  
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 Etüv, Binder 

3.3 Yöntemler 

3.3.1 Altın adsorplama için uygun koĢulların belirlenmesi 

Tüm yapılan adsorplama deneylerinde hazırlanan 50 ppm‘lik altın çözeltisi 

kullanılmıştır. Bu altın adsorplama deneyleri 50 ml‘lik balonjojelerde 10 ml olacak 

şekilde kesikli olarak çalışılmıştır. Bütün deneyler Şekil 3.8‘de görülen karıştıcılı su 

banyosunda gerçekleştirilmiştir. Altın adsorplama deneyleri 4 farklı sorbent (kitin, 

kitosan, suberin, vermikülit) ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan birinci set deneylerde 

öncelikle sorbent miktarı ve süre için en uygun koşul belirlenmiştir. Bu deney 

setinde, farklı sorbent miktarlarıyla farklı sürelerde (30 dakika ile 120 dakika 

arasında 30 dakikalık artışlarla) deneyler gerçekleştirilmiştir. Bu deneylerin ardından 

sorbent miktarı ve süre için uygun koşullar bulunmuştur. O sorbent için yapılan diğer 

deney setlerinde birinci deney setinde bulunan değerler kullanılmıştır. Yapılan ikinci 

deney setinde ise farklı karıştırma hızlarında deneyler gerçekleştirilmiştir. Karıştırma 

hızları için 20 ile 140 rpm arasında 20 rpm‘lik artışlarla farklı değerler denenip en 

uygun koşul bulunmuştur. Bu deney setinde bulunan en uygun koşul, üçüncü deney 

setinde karıştırma hızı olarak kabul edilmiştir. Yapılan üçüncü deney setinde farklı 

sıcaklıklar kullanılarak deneyler gerçekleştirilmiştir. Sıcaklık, 5‘er 
o
C artışlarla 30 

o
C‘den 50 

o
C‘ye kadar değiştirilmiştir. Böylece sıcaklık için de uygun koşul 

bulunmuştur. Bu uygun koşulların bulunmasının ardından dördüncü deney setinde 

farklı çözelti pH‘ları için de deneyler gerçekleştirilmiştir. Çözelti pH‘ı 1, 3, 4.07, 5.5 

ve 7 olacak şekilde farklı pH‘lar denenerek pH için de en uygun koşul bulunmuştur. 

Farklı başlangıç altın konsantrasyonlarında denenerek altın tutulma yüzdeleri 

bulunmuş en uygun altın konsantrasyonu da belirlenmiştir. Yapılan dördüncü deney 

setinde ilk üç deney setlerinde bulunan sonuçlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan bütün deneylerde, adsorpsiyon sonrasında çözeltiler süzülürek katı faz 

(sorbent) ile sıvı fazları (altın çözeltisi) birbirinden ayrılmıştır. Çözeltilerin içinde 

kalan altın konsantrasyonları ICP-AES cihazı ile ölçülmüştür. Bu ölçümlerin grafik 

üzerinde çizdirilmesinin ardından her koşul için en uygun değer bulunmuştur.  
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ġekil 3.8 : Karıştırıcılı su banyosu. 

3.3.2 Altın adsorpsiyonunun kinetiği 

Altın adsorpsiyonun kinetiğinin belirlenmesi amacıyla üçüncü deney setinde 

gerçekleştirilen farklı sıcaklıklar için yapılan deneylerde adsorpsiyon kinetiği 

belirlenmiştir. Bu adsorpsiyon deneylerinde aktivasyon enerjisinin bulunması 

amacıyla öncelikle hız sabitleri belirlenmiştir. Hız sabitleri aşağıdaki formülle 

hesaplanmıştır: 

                                                            (3.1) 

Bu denklemde Ce, çözeltide kalan altının konsantrasyonunun ppm cinsinden değeri 

iken Ci ise başlangıç (50 ppm) konsantrasyondur. Bu denklem kullanılarak hız 

sabitlerinin belirlenmesinin ardından Arrhenius eşitliği kullanmıştır. Doğal 

logaritması alınmış Arrhenius denklemi aşağıda gösterilmiştir.   

                                      (3.2) 

Bu denklemde Ea, aktivasyon enerjisi (kj/mol), R gaz sabiti, A her maddeye göre 

değişen bir sabit, T ise sıcaklık (
o
K) olarak belirlenmiş. Denklemin sol tarafında 

bulunan k değeri ise hız sabiti olup birimsiz bir değerdir. Burada Arrhenius grafiği, 

birimleri düzeltmek amacıyla 1000/T değerlerine karşılık ln k şeklinde 

oluşturulmuştur. Bu grafikte eğim değeri Ea/R olmaktadır. Böylece altın 

adsorpsiyonunun aktivasyon enerjisi hesaplanır. 

Ayrıca altın adsorpsiyon deneyinin Langmuir adsorpsiyon modeline uygunluğu 

incelenmiş ve maksimum altın konsantrasyonu belirlenmiştir. Bu modele göre, 
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dördüncü deney setinde yapılmış farklı başlangıç metal konsantrasyonu değerlerine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece farklı başlangıç altın konsantrasyonları için altın 

tutulma miktarları ve denge altın konsantrasyonları belirlenerek Langmuir uygunluğu 

incelenmiştir. Ardından aşağıdaki formülle maksimum altın tutulma miktarı 

bulunmuştur. 

                             (3.3) 

Bu denklemde qe, altın tutulma miktarı olurken (mg), Ce altının denge 

konsantrasyonu olup qm maksimum altın tutulma miktarı, b ise Langmuir 

katsayısıdır. 1/Ce‘ye karşılık 1/qe çizilen grafiğin ardından kayımdan qm değeri 

hesaplanmıştır. 

Yapılan bu adsorpsiyon deneylerinin Freundlich adsorpsiyon modeline de uygunluğu 

incelenmiştir. Bu modele göre, dördüncü deney setinde yapılmış farklı başlangıç 

metal konsantrasyonu değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece adsorpsiyonun bu 

modele uygunluğu belirlenmektedir. Bu model aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır. 

                               (3.4) 

Bu denklemde x/m birim sorbent başına düşen adsorplanan madde miktarı olurken, c 

ise metalin denge konsantrasyonudur. Bu denklemde, grafiğin lineer çıkması ve n 

değerinin 1‘den küçük olması durumunda Freundlich adsorpsiyon modeline 

uygunluğa sahiptir.     

3.3.3 Adsorplanan altının karakterizasyonu 

Yapılan altın adsorplama deneylerinde adsorplanan altının aydınlatılması amacıyla 

iki ayrı analiz gerçekleştirilmiştir. XRD analizi yapılmadan önce altın piklerinin net 

görülebilmesi ve saf altın elde edilebilmesi için altın-sorbent yapıları 900 
o
C‘ye 

ısıtılmıştır. Bu ısıtılma sonucunda sorbentlerin tamamen kütle kayıpları 

amaçlanmıştır. Ancak organik yapıda olmayan vermikülit için 1100 
o
C sıcaklığa 

getirilmiştir. Bu işlemlerin arından XRD analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan literatür 

araştırması sonucunda altın piklerinin 2 theta‘da 38, 44.4, 64.6, 77.6, and 81.5 

pozisyonlarında olduğu belirlenmiştir [6]. SEM analizinde görüntüleme yapılması 

amacıyla, ısıtılma işlemi gerçekleştirilmemiştir yani numuneler hem sorbent hem de 
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altın içermektedir. Bu analiz gerçekleştirilerek altının sorbentlerde tutunması 

incelenmiştir. 
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4. SONUÇ VE TARTIġMA 

4.1 Bir Biyosorbent Olan Kitinin Altın Adsorpsiyonu 

Kitinle yapılan altın adsorplama deneylerinde öncelikle uygun koşullar 

belirlenmiştir. Ardından altın adsorplamanın kinetiği belirlenip, aktivasyon enerjisi 

hesaplanmıştır. Ayrıca Langmuir ve Freundlich adsorpsiyon modeline uygunluğu 

incelenmiştir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra SEM ve XRD analizleri 

kullanılarak altının adsorplandığı belirlenmiştir. 

4.1.1 Bir biyosorbent olan kitinin altın adsorposiyonunun uygun koĢullarının 

belirlenmesi 

Kitin miktarının altın adsorplama üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla farklı kitin 

miktarlarında ve farklı sürelerde altın adsorplama deneyleri gerçekleştirilmiştir. Kitin 

miktarı 8 mg ile 10 mg arasında 0.5 mg artışlarla değiştirilirken süre, 2 saate kadar 

30 dakikalık aralık değiştirilmiştir. Ancak süre için değişim aralığı yeterli 

olmadığından 20 dakika ve 40 dakikalık sürelerde deneylere eklenmiştir. Bu deney 

serisi gerçekleştirilirken sıcaklık 30 
o
C ve karıştırma hızı da 120 rpm olarak 

belirlenmiştir. Deney sonuçları altın konsantrasyonun ppm biriminden gösterecek 

şekilde Çizelge 4.1‘de gösterilmiş ve Şekil 4.1‘de sabit kitin miktarlarında süreye 

karşılık çözeltideki altın konsantrasyonları çizdirilmiştir. 

Şekil 4.1‘e göre, kitin miktarının artmasıyla beraber altın konsantrayonu 

azaltmaktadır. Ancak 10 mg ulaşıldığı zaman çözelti içerisindeki altın 

konsantrasyonu neredeyse sıfıra ulaşmıştır. Bu nedenle kitin miktarı için uygun değer 

10 mg olarak belirlenmiştir. Bu yapılan deneyde absorblanan altın miktarı kitin 

miktarının artmasıyla yükselmektedir. Bu durum biyosorbent miktarının altın 

miktarındaki oranın artmasıyla açıklanır ki adsorbsiyon işlemlerinde termodinamik 

olarak istenilen bir durumdur [70]. 
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Çizelge 4.1 : Kitin miktarının altın adsorplama üzerine etkisi. 

               Kitin Miktarı (mg) 

Süre (dk) 8 8.5 9 9.5 10 

20 2.850 2.162 2.110 2.001 1.341 

30 2.139 1.809 1.644 1.475 0.572 

40 1.527 1.237 0.578 0.494 0.320 

60 5.419 4.443 2.918 3.621 2.329 

90 6.780 5.579 3.213 2.972 3.138 

120 10.850 9.961 5.973 3.947 3.832 

 

ġekil 4.1 : Kitin miktarının altın adsorplama üzerine etkisi. 

Kitin miktarının altın adsorplama üzerinde etkisinin incelenmesi için yapılan ilk 

deney serisinde farklı süreler için deneyler yapıldığından dolayı, bu deney serisinin 

ardından süre için uygun değer belirlenmiştir. Şekil 4.1‘de kitinle yapılan altın 

adsorplama işleminde adsorpsiyon süresi için uygun değer 40 dakika olarak 

belirlenmiş ve grafikte gösterilmiştir. Şekil 4.1‘e göre 40 dakikaya ulaşıncaya kadar 

altın konsantrasyonu azalırken 40 dakikadan sonra altın konsantrasyonu artmaktadır. 

Bu nedenle uygun süre 40 dakika olarak belirlenmiştir. 
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Farklı karıştırma hızları kullanılarak yapılan ikinci seri deneylerinde, altın 

konsantrasyonları ppm cinsinden Çizelge 4.2‘de verilmiştir. Bu seride, ilk seri 

deneylerde bulunan uygun değerler olan kitin miktarı için 10 mg ve süre için 40 

dakika uygulanırken sıcaklık ise 30 
o
C olarak belirlenmiştir. Karıştırma hızı da 40 

rpm‘den 140 rpm‘e 20 rpm‘lik artışlarla denenerek, karıştırma hızı için uygun değer 

belirlenmiştir. Şekil 4.2, farklı karıştırma hızlarına karşılık altın konsantrasyonlarının 

grafiğini göstermektedir. Şekil 4.2‘ye göre, karıştırma hızı belirlenen uygun değer 

120 rpm olmuştur. Bunun nedeni en düşük altın konsantrasyonu 120 rpm‘lik 

karıştırma hızında elde edilmiştir.       

Çizelge 4.2 : Karıştırma hızının kitinle yapılan altın adsorplama üzerine etkisi. 

KarıĢtırma Hızı (rpm) Adsorpsiyon Sonucu 

Altın Konsantrasyonu (ppm) 

140 2.311 

120 0.320 

100 3.661 

80 6.128 

60 8.166 

40 13.91 
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ġekil 4.2 : Karıştırma hızının kitinle yapılan altın adsorplama üzerine etkisi. 

Üçüncü seri deneylerde, farklı sıcaklıklarda altın adsorpsiyonu denenerek altın 

konsantrasyonları belirlenmiştir. Bu seri deneylerde daha önce belirlenen uygun 

değerler (10 mg kitin, 40 dakika, 120 rpm) uygulanarak sıcaklık etkisi incelenmiştir. 

Çizelge 4.3‘te bu koşullara bağlı kalınarak sıcaklık değerlerinin 30 
o
C ile 50 

o
C 

arasında 5 
o
C artırılmasına karşılık altın konsantrasyon değerleri verilmiş ve Şekil 

4.3‘te gösterilmiştir.   

Çizelge 4.3 : Sıcaklığın kitinle yapılan altın adsorplama üzerine etkisi. 

Sıcaklık (
o
C) Adsorpsiyon Sonucu 

Altın konsantrasyonu (ppm) 

30 0.32 

35 1.04 

40 1.061 

45 0.561 

50 1.306 
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ġekil 4.3 : Sıcaklığın kitinle yapılan altın adsorplama üzerine etkisi. 

Şekil 4.10‘a göre kitinle yapılan altın adsorplamada sıcaklık için uygun değer 30 

o
C‘dir. Bu uygun değeri belirlenmesinde iki durum göz önüne alınmıştır. Birincisi, 

en düşük altın konsantrasyonun 30 
o
C‘de ulaşılmasıdır. İkincisi ise, eğer uygun 

sıcaklık 45 
o
C seçilmiş olsaydı daha sonra yapılacak olan kitinle adsorplama 

deneylerinde bu sıcaklık kullanımıyla enerji boşa harcanmış olacaktı. 

Dördüncü deney serilerinde, farklı pH değerlerinde deneyler gerçekleştirilerek kitinle 

yapılan altın adsorplamaya çözelti pH‘ının etkisi incelenmiştir. Çözelti pH‘ı 1, 3, 

4.07, 5.5 ve 7 değerlerinde denenerek çözelti pH‘ı için en uygun değer bulunmuştur. 

Bu deney setinde diğer deney setlerinde bulunan uygun değerler kullanımıştır. Şekil 

4.4‘te pH değerlerinde karşılık altın konsantrasyonları belirlenmiştir. 
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ġekil 4.4 : Çözelti pH‘ının kitinle yapılan altın adsorplama üzerine etkisi. 
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Şekil 4.4‘e göre çözelti pH‘ı için en uygun değer 3 ile 4 arası olarak belirlenmiştir. 

Bu değerlerden hem asitlik değeri artması hem de bazik değeri artması sonucunda 

altın adsorplanması azalmaktadır. 

Kitinle yapılan altın adsorplama deneylerinde farklı başlangıç konsantrasyonları 

kullanılarak da deneyler gerçekleştirilip, altın adsorplama üzerine etkisi 

incelenmiştir. 25, 50, 75, 100 ve 125 ppm olmak üzere farklı başlangıç 

konsantrasyonlarında yapılan deneylerde altın tutulma yüzdeleri hesaplanmıştır ve 

Çizelge 4.4‘te gösterilmiştir.  

Çizelge 4.4 : Kitinle yapılan altın adsorplamada altının tutulma yüzdeleri. 

Altın Konsantrasyonu (ppm) Altın Tutulma Yüzdesi 

25 
% 99.40 

50 
% 99.36 

75 
% 98.34 

100 
% 87.86 

125 
% 71.98 

 

4.1.2 Bir biyosorbent olan kitinin altın adsorpsiyonunun kinetiği 

Kitinle yapılan altın adsorpsiyonun aktivasyonunu hesaplamak için hız sabitlerinin 

hesaplanması gerekmektedir. Hız sabitleri hesaplamak için 1 nolu formül 

kullanılmıştır. Hız sabitleri hesaplandıktan sonra Arrhenius grafiği yani 1000/T‘ye 

karşılık ln (k) grafiği (Şekil 4.5) çizildikten sonra eğimden aktivasyon enerjisi değeri 

belirlenmiştir. 

Şekil 4.5‘e göre eğim değeri -2,8887 şeklinde hesaplanmıştır. Arrhenius denklemi 

gereğince aktivasyon enerjisi hesaplanmış ve bu değer 24,01 kj/mol olarak 

hesaplanmıştır. Hughes ve Linge‘nin yaptığı çalışmaya bağlı olarak kitin karbon 
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içerikli bir yapıya sahip olduğundan kitinle yapılan altın adsorpsiyonu birinci 

dereceden olarak kabul edilmiştir [71]. 

 

ġekil 4.5 : Kitinle yapılan altın adsorpsiyonunun Arrhenius grafiği. 

Kitinle yapılan altın adsorplamanın Langmuir adsorpsiyon modeline uygunluğu 

incelenmesi amacıyla Şekil 4.6‘da çözelti içindeki altın denge konsantrasyonuna 

karşılık altın tutulma miktarının grafiği çizdirilmiştir. 
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ġekil 4.6 : Kitinle yapılan altın adsoprlama için Langmuir adsorpsiyon modeli. 
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Şekil 4.6‘ya göre kitinle yapılan altın adsoprlama,  Langmuir adsorpsiyon modeline 

uygunluk göstermiştir. Bu model baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucu 

maksimum altın tutma miktarı 10 mg kitin için 0,99 mg altın olarak belirlenmiştir. 

Kitinle yapılan altın adsorplamanın Freundlich adsorpsiyon modeline uygunluğu 

incelenmesi amacıyla Şekil 4.7‘de çözelti içindeki altın denge konsantrasyonuna 

logaritmasına karşılık birim sorbent başına tutulan altın miktarının logaritması 

çizilmiştir. 

 

ġekil 4.7 : Kitinle yapılan altın adsoprlama için Freundlich adsorpsiyon modeli. 

Şekil 4.7‘ye göre kitinle yapılan altın adsorplamada hem r
2
 değerinin düşük olması 

hem de n değerinin 4,96 olması nedeniyle Freundlich adsorpsiyon modeline 

uymamaktadır. 

4.1.3 Bir biyosorbent olan kitinin altın adsorpsiyonunun irdelenmesi 

Kitinle yapılan altın adsorplama deneyinin gözlemlenmesi için XRD ve SEM 

analizleri gerçekleştirilmiştir. XRD analizi yapılmadan önce altın piklerinin daha net 

görülebilmesi ve saf altın elde edilmesi için XRD yapılacak altın adsorplamış kitin 

900 
o
C‘ye kadar ısıtılmıştır. Isıtılma işleminin ardından XRD analizi 

gerçekleştirilmiş ve sonucu Şekil 4.8‘de gösterilmiştir. Şekil 4.8‘de görülen piklerin 

tamamen altın pikleri olduğu görülmüştür. XRD sonucunda başka bir pik ortaya 

çıkmaması, hem saf altın elde edildiğinin hem de 900 
o
C‘de kitinin yapısının 

tamamen bozunduğu göstermiştir.  
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ġekil 4.8 : Kitinle yapılan altın adsorplama deneyinin XRD spektrumu. 

SEM analizinde ise ısıtılmadan önce altın adsorplamış kitinin görüntüleri Şekil 

4.9‘da görülmektedir. Şekil 4.9‘a göre altının kitinin yüzeyinde tutulduğu 

görülmektedir. 

 

ġekil 4.9 : Kitinle yapılan altın adsorplama deneyinin SEM görüntüleri. 
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4.2 Bir Biyosorbent Olan Kitosanın Altın Adsorpsiyonu 

Kitosanla yapılan altın adsorplama deneylerinde öncelikle uygun koşullar 

belirlenmiştir. Ardından adsorplama deneyinin kinetiği belirlenip adsorpsiyonunun 

aktivasyon enerjisi hesaplanmıştır. Ayrıca Langmuir ve Freundlich adsorpsiyon 

modeline uygunluğu incelenmiştir. SEM ve XRD analizleri kullanılarak da altının 

tutulması irdelenmiştir. 

4.2.1 Bir biyosorbent olan kitosanın altın adsorpsiyonunda uygun koĢulların 

belirlenmesi 

Farklı kitosan miktarları kullanılarak yapılan deneylerde elde edilen sonuçlar, deney 

sonrasında çözeltinin altın konsantrasyonunu gösterecek şekilde (ppm) Çizelge 4.5‘te 

verilmiştir ve Şekil 4.10‘da gösterilmektedir. Bu yapılan deneylerde farklı kitosan 

miktarları farklı sürelerde gerçekleştirilerek uygun kitosan miktarı belirlenmiştir. Bu 

deneyler, 50 ppm‘lik altın çözeltisine 30 
o
C sıcaklıkta ve 120 rpm karıştırma 

sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Şekil 4.10 sabit kitosan miktarında farklı sürelere 

karşılık çözeltinin altın konsantrasyonlarına göre çizdirilmiştir. Hem Çizelge 4.5‘te 

hem de Şekil 4.10‘da görüldüğü üzere 1.5 mg kitosan kullanımının ardından altın 

konsantrasyonu yaklaşık olarak sabitlenmiştir. 1.5 mg ile 2 mg kitosan arasında 

önemli bir değişiklik görülmediğinden dolayı 1.5 mg kitosan altın geri kazanımı için 

uygun olarak belirlenmiştir.  

Altının adsorplanması deneylerinde, adsorblanan altın miktarı kitosan miktarının 

arttırılmasıyla beraber yükselmektedir. Bu durum kullanılan biyosorbent miktarıyla 

altın miktarı arasındaki oranın artmasıyla açıklanabilir. Çünkü geri kazanımda bu 

oranın artması termodinamik olarak istenilen bir durumdur. Çizelge 4.5‘e göre 

kitosan miktarının artmasıyla geri kazanılan altın miktarı artış göstermektedir ki bu 

durum literatür tarafından doğrulanmaktadır [70]. 
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Çizelge 4.5 : Kitosan miktarının altın adsorplama üzerine etkisi. 

               Kitosan Miktarı (mg) 

Süre (dk) 0.5 1 1.5 2 

30 24.750  10.860 2.317 1.686 

60 14.190  10.420 0.337 0.178 

90 10.820  4.030 0.252 0.171 

120 7.018 0.840 0.188 0.169 

 

 

ġekil 4.10 : Kitosan miktarının altın adsorplama üzerine etkisi. 

Farklı karıştırma hızları kullanılarak gerçekleştirilen bu ikinci seri deneylerinde, ilk 

seride bulunan kitosan miktarı için uygun değer olan 1.5 mg kitosan kullanılmış olup 

diğer koşullar ise 30 
o
C sıcaklık ve süre 1 saat olarak belirlenmiştir. Karıştırma hızı 

20 rpm‘den 140 rpm‘e kadar 20 rpm artış miktarı olacak şekilde değiştirilmiştir. Bu 

koşullar altında yapılan deneylerde çıkan sonuçlar, çözelti altın konsanstrayonu 

‗ppm‘ cinsinden verilerek Çizelge 4.6‘da gösterilmiş ve Şekil 4.10‘da çizdirilmiştir. 

Şekil 4.11 karıştırma hızına karşılık çözelti altın konsantrasyonu olacak şekilde 

çizdirilmiştir. Şekil 4.11 gösterildiği gibi çözeltinin altın konsantrasyonu 100 rpm 

değerine kadar azaldıktan sonra artış göstermektedir. Böylece en düşük altın 

konsantrasyon değeri 100 rpm‘de görüldüğünden dolayı bu değer karıştırma hızı için 
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uygun değer olarak belirlenmiştir. Bu değer, daha ilerideki kitosanla yapılan deneyler 

karıştırma hızı olarak belirlenecektir. 

Çizelge 4.6 : Karıştırma hızının kitosanla yapılan altın adsorplama üzerine etkisi. 

KarıĢtırma Hızı (rpm) Adsorpsiyon Sonucu 

Altın Konsantrasyonu (ppm) 

140 0.591 

120 0.337 

100 0.168 

80 2.455 

60 8.648 

40 11.870 

  

 

ġekil 4.11 : Karıştırma hızının kitosanla yapılan altın adsorplama üzerine etkisi. 
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Farklı süreler kullanılarak yapılan deneylerde elde edilen sonuçlar, deney sonrasında 

çözeltinin altın konsantrasyonunu gösterecek şekilde (ppm) Çizelge 4.7‘de 

verilmiştir ve Şekil 4.12‘de gösterilmektedir. Bu seri deneylerinde ilk deney 

serisinde bulunan kitosan miktarının uygun değeri (1.5 mg kitosan) ile ikinci deney 

serinde bulunan uygun karıştırma hızı (100 rpm) değerleri kullanılarak deneyler 

sürdürülmüştür. Süreler 30 dakikalık aralıklara değiştirilerek gerçekleştirilmiş ve 

deneyler 2 saatte sonlandırılmıştır. Deneyler, farklı sürelerde farklı sıcaklıklarda 

gerçekleştirilerek süre için uygun değer belirlenmiştir. Şekil 4.12‘e göre 60 

dakikadan önceki değerlerde her sıcaklık değeri için altın konsantrasyonunda 

değişim gözlenirken, 60. dakikadan itibaren değişimler ihmal edilecek düzeye 

ulaşmıştır. Bu duruma göre süre için uygun değer 60 dakika olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca bu durum, 60 dakika sonrasında adsorplanma prosesinin neredeyse sonlandığı 

göstermektedir. Bu sürenin ardından önemli miktarda altının adsorplanması 

gerçekleşmemektedir. 

Çizelge 4.7 : Sürenin kitosanla yapılan altın adsorplama üzerine etkisi. 

             Sıcaklık (
o
C)   

Süre (dk) 

30 35 40 45 50 

30 
2.317 1.356 0.870 0.576 0.536 

60 
0.337 0.218 0.413 0.234 0.312 

90 
0.252 0.199 0.318 0.360 0.378 

120 
0.188 0.312 0.318 0.260 0.276 
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ġekil 4.12 : Sürenin kitosanla yapılan altın adsorplama üzerine etkisi. 

Üçüncü seri deneylerde süre bulurken, farklı sıcaklık değerlerinin de deneyleri 

gerçekleştirilmiştir. Böylece bu deneyle birlikte süre için uygun değeri bulunurken, 

sıcaklık için de uygun değer belirlenmiştir. Yine Şekil 4.12‘de gösterildiği gibi süre 

için uygun değer olan 60 dakikada farklı sıcaklık değerlerinde altın 

konsantrasyonunda önemli bir değişiklik olmadığından dolayı 30 
o
C sıcaklık için 

uygun koşul olarak belirlenmiştir. Bu durum, 60 dakika için farklı sıcaklıklara 

karşılık altın konsantrasyonu grafiği çizdirilerek (Şekil 4.13) daha net bir şekilde 

ortaya konulmuştur. Ayrıca, bu koşulun belirlenmesinde yüksek sıcaklıklara 

çıkılarak enerji israfının önlenmesi de etkili olmuştur. 

 

ġekil 4.13 : Sıcaklığın kitosanla yapılan altın adsorplama üzerine etkisi. 
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Yapılan dördüncü set deneylerde, kitosanla yapılan altın adsorplama deneyleri farklı 

pH değerlerinde gerçekleştirilmiştir. Çözelti pH değerleri, 1, 3, 4.07, 5.5 ve 7 olmak 

üzere farklı değerlerde denenerek, kitosanla yapılan altın adsorplama için uygun 

çözelti pH değeri bulunmuştur. Şekil 4.14‘te farklı pH değerlerine karşılık altın 

konsantrasyonları değerleri çizdirilmiştir. 

 

ġekil 4.14 : Çözelti pH‘ının kitosanla yapılan altın adsorplama üzerine etkisi. 

Şekil 4.14‘te görüldüğü gibi kitosanla yapılan altın adsorplama deneyinde çözelti 

pH‘ı için en uygun değer 4 olarak belirlenmiştir. 

Kitosanla yapılan altın adsorplama deneylerinde farklı başlangıç konsantrasyonları 

kullanılarak da deneyler gerçekleştirilip, altın adsorplama üzerine etkisi 

incelenmiştir. 25, 50, 75, 100 ve 125 ppm olmak üzere farklı başlangıç 

konsantrasyonlarında yapılan deneylerde altın tutulma yüzdeleri hesaplanmıştır ve 

Çizelge 4.8‘de gösterilmiştir. 
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 Çizelge 4.8 : Kitosanla yapılan altın adsorplamada altının tutulma yüzdeleri.   

Altın Konsantrasyonu (ppm) Altın Tutulma Yüzdesi 

25 
% 99.42 

50 
% 99.29 

75 
% 94.5 

100 
% 91.2 

125 
% 75.84 

4.2.2 Bir biyosorbent olan kitosanın altın adsorpsiyonunun kinetiği 

Altın geri kazanımında aktivasyon enerjisini hesaplayabilmek için Arrhenius 

denklemi kullanılmaktadır. Farklı sıcaklık değerleri için hız sabitlerinin 

hesaplanmasının ardından aktivasyon enerjisi belirlenmiştir. Hız sabitleri 

hesaplandıktan sonra ln(k)‘a karşılık 1000/T grafiği çizdirilerek (Şekil 4.15) eğimden 

aktivasyon enerji değeri hesaplanmıştır. 

Şekil 4.15‘in çizdirilmesinin ardından eğim değeri belirlenmiştir. Bu değere bağlı 

olarak da aktivasyon enerjisi 14,04 kj/mol olarak hesaplanmıştır. Hughes ve 

Linge‘nin yaptığı çalışmaya göre altın klorür çözeltinin karbon içerikli maddelerle 

adsorplanmasının her zaman birinci dereceden olduğu belirtilmiştir [71]. Bu nedenle 

kitosanla yapılan altın adsorplama tepkimesi birinci dereceden olarak kabul 

edilmiştir. 
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ġekil 4.15 : Kitosanla yapılan altın adsorplama deneyinin Arrhenius grafiği. 

Kitosanla yapılan altın adsorplamanın Langmuir adsorpsiyon modeline uygunluğu 

incelenmesi amacıyla Şekil 4.16‘da çözelti içindeki altın denge konsantrasyonuna 

karşılık altın tutulma miktarının grafiği çizdirilmiştir. 

 

ġekil 4.16 : Kitosanla yapılan altın adsorplama için Langmuir adsorpsiyon modeli. 

Şekil 4.16‘ya göre kitosanla yapılan altın adsorplama,  Langmuir adsorpsiyon 

modeline uygunluk göstermiştir. Bu model baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucu 

maksimum altın tutma miktarı 1.5 mg kitosan için 0,93 mg altın olarak belirlenmiştir. 
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Kitosanla yapılan altın adsorplamanın Freundlich adsorpsiyon modeline uygunluğu 

incelenmesi amacıyla Şekil 4.17‘de çözelti içindeki altın denge konsantrasyonuna 

logaritmasına karşılık birim sorbent başına tutulan altın miktarının logaritması 

çizilmiştir. 

 

ġekil 4.17 : Kitosanla yapılan altın adsoprlama için Freundlich adsorpsiyon modeli. 

Şekil 4.17‘ye göre kitosanla yapılan altın adsorplamada hem grafiğin lineer 

olmaması hem de n değerinin 4,30 olması nedeniyle Freundlich adsorpsiyon 

modeline uymamaktadır. 

4.2.3 Bir biyosorbent olan kitosanın altın adsorpsiyonunun iredelenmesi 

Kitosanla yapılan altın adsorplama prosesinin irdelenmesi için iki ayrı analiz 

gerçekleştirilmiştir. XRD analizi yapılmadan önce altın piklerinin net görülebilmesi 

ve saf altın elde edilebilmesi için altın-kitosan yapısı 900 
o
C‘ye ısıtılmıştır. Bu 

ısıtılma sonucunda XRD analizi gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Şekil 4.16‘da 

verilmiştir. Şekil 4.18‘de görülen pikler tam olarak altın piklerinin olduğu 

görülmüştür. Bu durum hem saf altının da elde edildiğini hem de 900 
o
C‘de kitosanın 

tamamen bozunduğunu göstermektedir. 
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ġekil 4.18 : Kitosanla yapılan altın adsorplama deneyinin XRD spektrumu. 

SEM analizinde ise ısıtılma işlemi gerçekleştirilmemiştir yani numuneler hem 

kitosan hem de altın içermektedir. Şekil 4.19‘da bu analiz sonucunda ortaya çıkan 

görüntüler görülmektedir. Şekil 4.19‘a göre metalik altın kitosanın yüzeyinde 

tutulmuştur. 

 

ġekil 4.19 : Kitosanla yapılan altın adsorplama deneyinin SEM görüntüsü. 
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4.3 Bir biyosorbent Olarak Suberinin Altın Adsorpsiyonu 

Suberinle yapılan altın adsorplama deneyinde öncelikle uygun koşullar 

belirlenmiştir. Uygun koşulların ardından yapılan adsorpsiyonun kinetiği belirlenmiş 

ve bu adsorpsiyonun aktivasyon enerjisi hesaplanmıştır. Ayrıca Langmuir ve 

Freundlich adsorpsiyon modeline uygunluğu incelenmiştir. Altın adsorpsiyonun 

gerçekleştiğini tespit etmek amacıyla da XRD ve SEM analizleriyle adsorplanan altın 

irdelenmiştir.  

4.3.1. Bir biyosorbent olan suberinin altın adsorpsiyonunun uygun koĢullarının 

belirlenmesi 

Suberinle yapılan altın adsorplama deneyinde suberin miktarının etkisinin incelemek 

amacıyla farklı suberin miktarlarında deneyler gerçekleştirilerek altın 

konsantrasyonları ölçülmüştür. Suberin miktarı 3 mg ile 7 mg arasında 1 mg artışla 

denenirken, süre ise 30 dakikalık artışlarla 2 saate kadar değiştirilmiştir. Bu deney 

setinde, sıcaklık 30 
o
C ve karıştırma hızı da 120 rpm olarak belirlenmiştir. Çizelge 

4.9‘da sabit suberin miktarlarında süreye karşılık altın konsantrasyonları değerleri 

ppm cinsinden verilmiştir. Aynı değerler Şekil 4.20‘de grafik üzerinde gösterilmiştir. 

Çizelge 4.9 : Suberin miktarının altın adsorplama üzerine etkisi. 

Şekil 4.20‘ye göre suberin miktarı için uygun değer 5 mg olarak belirlenmiştir. 

Bunun nedeni, 5 mg suberine kadar yapılan deneylerde altın konsantrasyonu 

değerleri azalmakta ancak 5 mg‘dan sonra altın konsantrasyonu değerlerinde artış 

görülmesidir. Suberin miktarı için bulunan bu uygun değer, ikinci ve üçüncü deney 

setlerinde kullanılmıştır. 

              Suberin Miktarı               

                              (mg) 

Süre (dk) 
3 4 5 6 7 

30 20.56 18.23 18.05 17.47 16.94 

60 14.25 12.86 12.41 13.51 15.23 

90 15.23 13.82 13.40 13.55 14.45 

120 17.89 13.98 15.36 14.20 17.24 
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ġekil 4.20 : Suberin miktarının altın adsorplama üzerine etkisi. 

Suberin miktarının belirlenmesi amacıyla yapılmış olan birinci deney setinde, farklı 

suberin miktarları denenirken süre de değiştirilmiştir. Böylece birinci deney setinin 

sonucunda da süre için uygun değer de belirlenmiştir. Şekil 4.20‘ye göre altın 

konsantrasyonu değerleri her suberin miktarı için 60 dakikaya gelinceye kadar 

azalırken 60 dakikanın ardından artışa geçmektedir. Bu durumdan dolayı süre için 

uygun değer 60 dakika olarak belirlenmiştir. Yapılan ikinci ve üçüncü deney setinde 

süre için 60 dakika kullanılmıştır. 

Karıştırma hızının etkisini incelemek amacıyla farklı karıştırma hızıyla deneyler 

gerçekleştirilerek altın konsantrasyonları belirlenmiş ve Çizelge 4.10 üzerinde 

gösterilmiştir. Karıştıma hızı, 20 rpm‘den 140 rpm‘e kadar 20 rpm artışlarla 

değiştirilmiştir. Bu deney seti gerçekleştirilirken, uygun değerler olan 5 mg suberin 

ve 60 dakika koşulları kullanılmış olup sıcaklık ise 30 
o
C‘ye ayarlanmıştır. Bu deney 

setinde ölçülen altın konsantrasyonu değerleri Şekil 4.21 üzerinde gösterilmiştir. 

Şekil 4.21‘e göre suberinle yapılan altın adsorpsiyonunda karıştırma hızı için uygun 

değer 120 rpm olarak belirlenmiştir. Bunun nedeni, 120 rpmlik karıştırma hızında en 

düşük altın konsantrasyonuna ulaşılmasıdır.    
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 Çizelge 4.10 : Karıştırma hızının suberinle yapılan altın adsorplama üzerine etkisi. 

KarıĢtırma Hızı (rpm) Adsorpsiyon Sonucu 

Altın Konsantrasyonu (ppm) 

140 
14.31 

120 
12.41 

100 
15.84 

80 
16.32 

60 
16.77 

40 
18.65 

 

ġekil 4.21 : Karıştırma hızının suberinle yapılan altın adsorplama üzerine etkisi. 

Sıcaklığın suberinle yapılan altın adsorplama üzerine etkisini incelemek amacıyla 

yapılan deneylerde sıcaklık değerleri 30 
o
C ile 50 

o
C arasında 5 

o
C artışlarla 

değiştirilerek altın konsantrasyonları ölçülmüş ve Çizelge 4.11‘de gösterilmiştir. Bu 

yapılan deney setinde uygun değerler olarak bulunan 5 mg suberin, 60 dakika ve 120 

rpm koşulları kullanılmıştır. Sıcaklık değerlerine karşılık ölçülen altın 

konsantrasyonları değerleri Şekil 4.22‘de gösterilmiştir.  
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Çizelge 4.11 : Sıcaklığın suberinle yapılan altın adsorplama üzerine etkisi. 

Sıcaklık (
o
C) Adsorpsiyon Sonucu 

Altın konsantrasyonu (ppm) 

30 
12.41 

35 
12.52 

40 
13.44 

45 
13.89 

50 
14.38 

 

 

ġekil 4.22 : Sıcaklığın suberinle yapılan altın adsorplama üzerine etkisi. 

Şekil 4.22‘ye göre, en düşük altın konsantrasyonu 30 
o
C‘de ulaşıldığından dolayı 

sıcaklık için uygun değer 30 
o
C olarak belirlenmiştir. 

Yapılan dördüncü set deneylerde, suberinle yapılan altın adsorplama deneyleri farklı 

pH değerlerinde gerçekleştirilmiştir. Çözelti pH değerleri, 1, 3, 4.07, 5.5 ve 7 olmak 

üzere farklı değerlerde denenerek, suberinle yapılan altın adsorplama için uygun 

çözelti pH değeri bulunmuştur. Şekil 4.23‘te farklı pH değerlerine karşılık altın 

konsantrasyonları değerleri çizdirilmiştir. 
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ġekil 4.23 : Çözelti pH‘ının suberinle yapılan altın adsorplama üzerine etkisi. 

Şekil 4.23‘te görüldüğü gibi suberinle yapılan altın adsorplama deneyinde çözelti 

pH‘ı için en uygun değer 1-3 olarak belirlenmiştir. Böylece suberinle yapılan altın 

adsorplamada ortamın asidik olması altın adsorplanma miktarını arttırmıştır. 

Suberinle yapılan altın adsorplama deneylerinde farklı başlangıç konsantrasyonları 

kullanılarak (25, 50, 75, 100 ve 125 ppm olmak üzere)  deneyler gerçekleştirilip, 

altın adsorplama üzerine etkisi incelenmiştir. Yapılan deneylerde altın tutulma 

yüzdeleri hesaplanmıştır ve Çizelge 4.12‘de gösterilmiştir. 

 Çizelge 4.12 : Suberinle yapılan altın adsorplamada altının tutulma yüzdeleri. 

Altın Konsantrasyonu (ppm) Altın Tutulma Yüzdesi 

25 
% 67.74 

50 
% 75.18 

75 
% 81.6 

100 
% 85.05 

125 
% 79.67 
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4.3.2 Bir biyosorbent olan suberinin altın adsorpsiyonunun kinetiği 

Suberinle yapılan altın adsorpsiyonunun aktivasyon enerjisinin hesaplanması 

amacıyla öncelikle hız sabitleri hesaplamalıdır. Hız sabitleri ise 1 nolu formüle göre 

hesaplanmıştır. Hız sabitleri hesaplandıktan sonra Arrhenius denkleminde yerine 

konularak Arrhenius grafiği (Şekil 4.24) çizdirilmiştir.    

 

ġekil 4.24 : Suberinle yapılan altın adsorpsiyonunun Arrhenius grafiği. 

Şekil 4.24‘te çizdirilen Arrhenius grafiğinde ortaya çıkan eğim değeri -0,7794 tür. 

Bu değere bağlı olarak hesaplanan aktivasyon enerjisi değeri ise 6,48 kj/mol olarak 

hesaplanmıştır. Hughes ve Linge‘nin yaptığı çalışmaya göre, karbon içerikli 

sorbentlerin altın klorür çözeltilerinde gerçekleşen altın adsorpsiyon her zaman 

birinci derecedendir [71]. 

Suberinle yapılan altın adsorplamanın Langmuir adsorpsiyon modeline uygunluğu 

incelenmesi amacıyla Şekil 4.25‘te çözelti içindeki altın denge konsantrasyonuna 

karşılık altın tutulma miktarının grafiği çizdirilmiştir. 

Şekil 4.25‘e göre suberinle yapılan altın adsoprlama,  Langmuir adsorpsiyon 

modeline uygunluk göstermemiştir. Bunun nedeni ise, Langmuir modeline uygun bir 

grafik ortaya çıkmamasıdır. Bu grafiğin lineerleştirilmesi sonucu ortaya çıkan 

grafikte ise sonuçlar uygun çıkmamıştır. 
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ġekil 4.25 : Suberinle yapılan altın adsorplama için Langmuir adsorpsiyon modeli. 

Suberinle yapılan altın adsorplamanın Freundlich adsorpsiyon modeline uygunluğu 

incelenmesi amacıyla Şekil 4.26‘da çözelti içindeki altın denge konsantrasyonuna 

logaritmasına karşılık birim sorbent başına tutulan altın miktarının logaritması 

çizilmiştir. 

 

ġekil 4.26 : Suberinle yapılan altın adsoprlama için Freundlich adsorpsiyon modeli. 

Şekil 4.26‘ya göre kitinle yapılan altın adsorplamada r
2 

değeri gösterdiği üzere 

grafiğin lineerliğe yakın olması hem de n değerinin 0,638 olması nedeniyle 

Freundlich adsorpsiyon modeline uymaktadır. 
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4.3.3 Bir biyosorbent olan suberinin altın adsorpsiyonunun irdelenmesi 

Suberinle yapılan altın adsorpsiyonun irdelenmesi, SEM ve XRD analizleriyle 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan SEM analizinde altın adsorplamış suberinin görüntüleri 

oluşturulmuştur. Bu görüntüler Şekil 4.27‘de görülmektedir. Bu analiz sonucunda 

altın suberinin yüzeyinde tutulduğu görülmektedir.   

 

ġekil 4.27 : Suberinle yapılan altın adsorplama deneyinin SEM görüntüsü. 

 

ġekil 4.28 : Suberinle yapılan altın adsorplama deneyinin XRD spektrumu. 
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Yapılan diğer analiz olan XRD yapılmadan önce altın piklerinin net olarak 

görülebilmesi ve saf altın elde edilebilmesi için altın-suberin yapısı 900 
o
C‘ye kadar 

ısıtılmıştır. Bu ısıtılma sonucu XRD analizi gerçekleştirilmiş ve sonuçları Şekil 

4.28‘de gösterilmiştir.  Şekil 4.28‘de görülen piklerin tam olarak altın pikleri olduğu 

görülmüş ve başka bir pik ortaya çıkmamıştır. Bu durum, hem altının saf olarak elde 

edildiği hem de 900 
o
C‘lik ısıtılma sonucu suberinin yapısının tamamen bozunduğu 

sonucuna varılabilir. 

4.4. Bir Sorbent Olan Vermikülidin Altın Adsorpsiyonu 

Vermikülitle yapılan altın adsorplama deneyinde öncellikle uygun koşullar 

belirlenmiştir. Uygun koşulların belirlenmesinin ardından bu adsorpsiyonun kinetiği 

belirlenmiş, buna bağlı olarak da aktivasyon enerjisi hesaplanmıştır. Ayrıca 

Langmuir ve Freundlich adsorpsiyon modeline uygunluğu incelenmiştir. 

Adsorpsiyon işleminin gözlemlenmesi için de XRD ve SEM analizleriyle 

adsorplanan altın irdelenmiştir.  

4.4.1 Bir sorbent olan vermikülidin altın adsorpsiyonunun uygun koĢulların 

belirlenmesi 

Vermikülitle yapılan altın adsorplama deneyinin vermikülit miktarının etkisinin 

incelenmesi amacıyla farklı vermikülit miktarlarında deneyler gerçekleştirilmiştir. 

Vermikülit miktarı, 25 mg ile 45 mg arasında 5 mg‘lık artışlarla ve süre için de 30 

dakikalık artışlarla 2 saate kadar değiştirilerek altın konsantrasyonları belirlenmiştir. 

Bu deneyler gerçekleştirilirken sıcaklık 30 
o
C ve karıştırma hızı 120 rpm olarak 

belirlenmiştir. Çizelge 4.13‘te yapılan bu deneyleri altın konsantrasyonları sonuçları 

ppm cinsinden verilmiştir. Şekil 4.29‘da ise bu sonuçları grafik üzerinde 

gösterilmiştir. 

Şekil 4.29‘a göre 40 mg vermikülit miktarına kadar altın konsantrasyonları 

azalmakta olup, 45 mg vermikülit miktarında ise artışa geçmektedir. Bu sonuca bağlı 

olarak adsorplama deneyinde uygun vermikülit miktarı 40 mg olarak belirlenmiştir. 

Yapılan diğer deney setlerinde vermikülit miktarı 40 mg olarak kullanılmıştır. 
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Çizelge 4.13 : Vermikülit miktarının altın adsorplama üzerine etkisi. 

               Vermikülit Miktarı (mg) 

Süre (dk) 
25 30 35 40 45 

30 32.66 32.82 32.76 31.63 28.54 

60 24.28 20.28 19.55 18.72 20.77 

90 28.79 24.64 24.83 20.12 22.87 

120 29.72 29.19 28.59 20.69 24.38 

 

 

ġekil 4.29 : Vermikülit miktarının altın adsorplama üzerine etkisi. 

Vermikülit miktarının değiştirildiği birinci deney setinde farklı sürelerde deneyler 

gerçekleştirildiğinden dolayı bu deney setinde uygun süre de belirlenmiştir. Sabit 

vermikülit miktarlarında farklı sürelere karşılık altın konsantrasyonları için 

çizdirilmiş olan Şekil 4.29‘a göre her farklı vermikülit miktarı için 60 dakikaya kadar 

altın konsantrasyonunda azalma gerçekleşmesine karşılık 60 dakikadan sonra altın 

konsantrasyonların artış görülmektedir. Buna bağlı olarak süre için uygun değeri 60 

dakika olarak belirlenmiştir. Yapılan diğer deney setlerinde süre için 60 dakika 

olarak gerçekleştirilmiştir. 
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Farklı karıştırma hızlarında gerçekleştirilmiş vermikülitle yapılan altın adsorplama 

deneylerinin sonuçları Çizelge 4.14‘te verilmiş olup bu değerler Şekil 4.30‘da ise 

grafik üzerinde gösterilmiştir. Karıştırma hızı, 40 rpm‘den başlayarak 140 rpm‘e 

kadar 20‘şer rpm artırılarak altın konsantrasyon sonuçları belirlenmiştir. Yapılan bu 

deney setinde uygun değeri bulunmuş süre (60 dakika) ve vermikülit miktarı (40 mg) 

kullanılıp, sıcaklık ise 30 
o
C olarak belirlenmiştir. 

Şekil 4.30‘a göre en düşük altın konsantrasyonun 140 rpm‘de ölçülmesinden dolayı 

bu değer karıştırma hızı için uygun değer olarak belirlemiştir. Yapılan üçüncü deney 

setinde karıştırma hızı için 140 rpm kullanılarak deneyler gerçekleştirilmiştir.    

Çizelge 4.14 : Karıştırma hızının vermikülitle yapılan altın adsorplama üzerine etkisi 

KarıĢtırma Hızı (rpm) Adsorpsiyon Sonucu 

Altın Konsantrasyonu (ppm) 

140 15.74 

120 18.72 

100 19.02 

80 21.72 

60 22.91 

40 23.28 

 

 

ġekil 4.30 : Karıştırma hızının vermikülitle yapılan altın adsorplama üzerine etkisi. 
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Vermikülitle yapılan altın adsorplama deneyinde, sıcaklığın etkisini araştırmak 

amacıyla farklı sıcaklık değerleri denenerek, altın konsantrasyonları ölçülmüştür. 

Vermikülitle yapılan altın adsorplama deneyinde sıcaklık 30 
o
C‘den 5 

o
C‘lik 

artışlarla 50 
o
C‘ye kadar arttırılmıştır. Diğer koşullar ise daha önce uygun değerler 

olarak bulunan 140 rpm karıştırma hızı, 40 mg vermikülit ve 60 dakika olarak 

oluşturulmuştur. Sıcaklık değerlerine karşılık altın konsantrasyonları ppm cinsinden 

Çizelge 4.15‘te verilmiş olup Şekil 4.31 grafiği üzerinde gösterilmiştir. 

Şekil 4.31‘e göre, en düşük altın konsantrasyonu değeri 50 
o
C‘de ulaşıldığından 

dolayı vermikülitle yapılan altın adsorplama için uygun sıcaklık değeri 50 
o
C olarak 

belirlenmiştir. 

Çizelge 4.15 : Sıcaklığın vermikülitle yapılan altın adsorplama üzerine etkisi. 

Sıcaklık (
o
C) 

Adsorpsiyon Sonucu 

Altın Konsantrasyonu (ppm) 

30 
15.74 

35 
13.14 

40 
11.17 

45 
10.04 

50 
9.53 
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ġekil 4.31 : Sıcaklığın vermikülitle yapılan altın adsorplama üzerine etkisi. 

Yapılan dördüncü set deneylerde, vermikülitle yapılan altın adsorplama deneyleri 

farklı pH değerlerinde gerçekleştirilmiştir. Çözelti pH değerleri, 1, 3, 4.07, 5.5 ve 7 

olmak üzere farklı değerlerde denenerek, vermikülitle yapılan altın adsorplama için 

uygun çözelti pH değeri bulunmuştur. Şekil 4.32‘de farklı pH değerlerine karşılık 

altın konsantrasyonları değerleri çizdirilmiştir. 

 

ġekil 4.32 : Çözelti pH‘ının vermikülitle yapılan altın adsorplama üzerine etkisi. 
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Şekil 4.32‘de görüldüğü gibi vermikülitle yapılan altın adsorplama deneyinde çözelti 

pH‘ı için en uygun değer 1 olarak belirlenmiş ve asit ortamında vermikülitin altın 

adsorplamada daha etkin olduğu görülmüştür.  

Vermikülitle yapılan altın adsorplama deneylerinde farklı başlangıç 

konsantrasyonları kullanılarak da deneyler gerçekleştirilip, altın adsorplama üzerine 

etkisi incelenmiştir. 25, 50, 75, 100 ve 125 ppm olmak üzere farklı başlangıç 

konsantrasyonlarında yapılan deneylerde altın tutulma yüzdeleri hesaplanmıştır ve 

Çizelge 4.16‘da gösterilmiştir. 

Çizelge 4.16 : Vermikülitle yapılan altın adsorplamada altının tutulma yüzdeleri. 

Altın Konsantrasyonu (ppm) Altın Tutulma Yüzdesi 

25 
% 87.18 

50 
% 80.93 

75 
% 79.70 

100 
% 70.46 

125 
% 59.61 

4.4.2 Bir sorbent olan vermikülidin altın adsorpsiyonunun kinetiği 

Vermikülitle yapılan altın adsorpsiyonun aktivasyon enerjisini hesaplamak amacıyla 

Arrhenius denklemi kullanılmıştır. Öncelikle bu denklemde bulunan hız sabiti 

değerlerinin hesaplanması gerekmektedir. Bu değerlerin hesaplanması amacıyla 1 

nolu formül kullanılmıştır. Bu formül gereğince hesaplanan hız sabitleri, Arrhenius 

denkleminde yerine koyularak Arhenius grafiği (Şekil 4.33) çizdirilmiştir. 

Şekil 4.33‘e göre eğim değeri -9.54 şeklinde hesaplanmıştır. Arrhenius denklemi 

gereğince aktivasyon enerjisi hesaplanmış ve bu değer 79.31 kj/mol olarak 

hesaplanmıştır. 
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ġekil 4.33 : Vermikülitle yapılan altın adsorpsiyonunun Arrhenius grafiği. 

Kitinle yapılan altın adsorplamanın Langmuir adsorpsiyon modeline uygunluğu 

incelenmesi amacıyla Şekil 4.34‘de çözelti içindeki altın denge konsantrasyonuna 

karşılık altın tutulma miktarının grafiği çizdirilmiştir. 

 

 

ġekil 4.34 : Vermikülitle yapılan altın adsoprlama için Langmuir adsorpsiyon 

               modeli. 

Şekil 4.31‘e göre kitinle yapılan altın adsoprlama,  Langmuir adsorpsiyon modeline 

uygunluk göstermiştir. Bu model baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucu 

maksimum altın tutma miktarı 40 mg vermikülit için 0,92 mg altın olarak 

belirlenmiştir. 
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Vermikülitle yapılan altın adsorplamanın Freundlich adsorpsiyon modeline 

uygunluğu incelenmesi amacıyla Şekil 4.35‘de çözelti içindeki altın denge 

konsantrasyonuna logaritmasına karşılık birim sorbent başına tutulan altın miktarının 

logaritması çizilmiştir. 

 

ġekil 4.35 : Vermikülitle yapılan altın adsoprlama için Freundlich adsorpsiyon 

                         modeli. 

Şekil 4.35‘e göre kitinle yapılan altın adsorplamada hem r
2
 değerinin yüksek 

olmasına rağmen n değerinin 2,99 olması nedeniyle Freundlich adsorpsiyon 

modeline uymamaktadır. 

4.4.3 Bir sorbent olan vermikülidin altın adsorpsiyonunun irdelenmesi 

Vermikülitle yapılan altın adsorplama deneyinde, altın adsorpsiyonun irdelenmesi 

için SEM ve XRD analizleriyle gerçekleştirilmiştir. Yapılan SEM analizinde 

vermikülit ile adsorplanmış altının görüntüleri Şekil 4.36‘da gösterilmiştir. Şekil 

4.36‘ya göre, vermikülidin altının yüzeyinde tuttuğu görülmektedir. 

 

ġekil 4.36 : Vermikülitle yapılan altın adsorplama deneyinin SEM görüntüleri. 
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Yapılan XRD analizinin ise sonucu Şekil 4.37‘de görülmektedir. XRD analizi 

gerçekleşmeden önce vermikülit 1100 
o
C‘ye kadar ısıtılmıştır. Şekil 4.37‘de ortaya 

çıkan piklerde hem vermikülide ait pikler hem de az da olsa altın pikleri 

görülmektedir. Bunun iki önemli sonucu vardır. Birincisi, 1100 
o
C‘ye kadar 

ısıtılmasına rağmen vermikülit yapısında tamamen bozunma gerçekleşmemektedir. 

İkincisi ise bu örnekte var olan altının pikleri düşük çıkmasından dolayı, altın 

miktarının az olduğu ve altın piklerinin vermikülit tarafından kapatıldığı sonucudur.  

Position [°2Theta] (Copper (Cu))

10 20 30 40 50 60 70 80
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0
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4000

 vermiculite

 

ġekil 4.37 : Vermikülitle yapılan altın adsorplama deneyinin XRD spektrumu. 
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5. VARGILAR VE ÖNERĠLER 

Kitinle yapılan altın adsorplama deneyinin en uygun koşulları kitin miktarı için 10 

mg, süre için 40 dakika, karıştırma hızı için 120 rpm, sıcaklık için 30 
o
C ve çözelti 

pH‘ı için de 3 ile 4 arası olarak belirlenmiştir. Farklı başlangıç koşullarıyla yapılan 

deneyde ise altın tutma yüzdeleri 75 ppm‘lik çalışmada %98 olarak ortaya çıkmıştır. 

Kitinle yapılan adsorpsiyonun kinetiği incelendiğinde aktivasyon enerjisi 24.01 

kj/mol şeklinde sonuçlanmış olup, Langmuir adsorpsiyon modeline de uygunluk 

göstermiştir. Langmuir adsorpsiyon modeline göre ise maksimum altın tutulma 

miktarı 10 mg kitin için 0,99 mg olarak hesaplanmıştır. Fruendlich adsorpsiyon 

modeline de uygunluk göstermemektedir. Kitinle yapılan adsorpsiyon deneylerinin 

ardından XRD ve SEM analizleri gerçekleştirilerek altın adsorpsiyonunun 

gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

Kitosanla yapılan altın adsorplama deneyinin en uygun koşulları kitosan miktarı için 

1.5 mg, süre için 60 dakika, karıştırma hızı için 100 rpm, sıcaklık için 30 
o
C ve 

çözelti pH‘ı için de yaklaşık 4 olarak belirlenmiştir. Farklı başlangıç koşullarıyla 

yapılan deneyde ise altın tutma yüzdeleri 100 ppm‘lik çalışmada yaklaşık %91 olarak 

ortaya çıkmıştır. Kitosanla yapılan adsorpsiyonun kinetiği incelendiğinde aktivasyon 

enerjisi 14.04 kj/mol şeklinde sonuçlanmış olup, Langmuir adsorpsiyon modeline de 

uygunluk göstermiştir. Langmuir adsorpsiyon modeline göre ise maksimum altın 

tutulma miktarı 1.5 mg kitosan için 0.93 mg olarak hesaplanmıştır. Ancak Freundlich 

modeline uygunluk sağlanmamıştır. Ayrıca kitosanla yapılan altın adsorplama 

deneylerinin gerçekleşmesini daha net bir şekilde ortaya konulabilmesi için XRD ve 

SEM analizleri gerçekleştirilmiş ve sonuçlar altın adsorpsiyonunu doğrular 

niteliktedir. 

Suberinle yapılan altın adsorplama deneyinin en uygun koşulları suberin miktarı için 

5 mg, süre için 60 dakika, karıştırma hızı için 120 rpm, sıcaklık için 30 
o
C ve çözelti 

pH‘ı için de 1 ile 3 arası olarak belirlenmiştir. Farklı başlangıç koşullarıyla yapılan 

deneyde ise altın tutma yüzdeleri 100 ppm‘lik çalışmada %75 olarak ortaya 

çıkmıştır. Kitinle yapılan adsorpsiyonun kinetiği incelendiğinde aktivasyon enerjisi 

6.48 kj/mol şeklinde sonuçlanmış olup, Langmuir adsorpsiyon modeline de uygunluk 
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göstermemiştir. Ancak Freundlich adsorpsiyon modelinde uygunluk sağlanmıştır. 

Ayrıca suberinle yapılan adsorpsiyon deneylerinin ardından XRD ve SEM analizleri 

gerçekleştirilerek altın adsorpsiyonunun gerçekleştiği gözlemlenmiştir. 

Vermikülitle yapılan altın adsorplama deneyinin en uygun koşulları vermikülit 

miktarı için 40 mg, süre için 60 dakika, karıştırma hızı için 140 rpm, sıcaklık için 50 

o
C ve çözelti pH‘ı için de 1 olarak belirlenmiştir. Farklı başlangıç koşullarıyla 

yapılan deneyde ise altın tutma yüzdeleri 75 ppm‘lik çalışmada yaklaşık olarak %80 

olmuştur. Kitinle yapılan adsorpsiyonun kinetiği incelendiğinde aktivasyon enerjisi 

79.31 kj/mol şeklinde sonuçlanmış olup, Langmuir adsorpsiyon modeline de 

uygunluk göstermiştir. Langmuir adsorpsiyon modeline göre ise maksimum altın 

tutulma miktarı 40 mg vermikülit için 0,92 mg olarak hesaplanmıştır. Fruendlich 

adsorpsiyon modeline de uygunluk göstermemektedir. Ayrıca vermikülitle yapılan 

altın adsorplama deneylerinin gerçekleşmesini daha net bir şekilde ortaya 

konulabilmesi için XRD ve SEM analizleri gerçekleştirilmiş ve sonuçlar altın 

adsorpsiyonunu doğrular niteliktedir. 

Bu dört maddeyle yapılan altın adsorplama deneylerinde, madde miktarı açısından 

karşılaştırma yapıldığında 10 ml‘lik altın çözeltisinden altın adsorplanması için en iyi 

değerler biyosorbent olan kitosan, suberin ve kitinde (1.5 mg, 5 mg ve 10 mg 

sırasıyla) çıkmıştır. Ancak vermikülit için düşünüldüğünde bu değer 40 mg 

olmaktadır. Bu durum biyosorbentlerin, inorganik sorbent olan vermikülide göre 

daha etkili olduğuna işaret etmektedir. Bu durum nedeni ise, biyosorbent miktarının 

artmasıyla metal iyonlarının biyosorbentlerin aktif bölgelerine tam olarak 

kaplayamaması sonucunda genellikle düşük tutulma miktarı görülmektedir. Ayrıca 

fazla biyosorbent miktarı olması durumunda bağlanma bölgelerinin birbirini 

etkilemesi sonucunda ise düşük tutulma miktarı görülebilir [38]. Bu durum aynı 

zamanda bulunan uygun değerlerden daha fazla sorbent konulması durumunda 

çözeltide kalan altın konsantrasyonlarının artışını da açıklamaktadır. 

Gerçekleştirilen altın adsorpsiyonu için süreler değiştirilerek yapılan deneylerde üç 

madde için 60 dakika ve kitin için 40 dakika en iyi değerler olarak bulunmuştur. Bu 

sürelerin ardından çözeltide kalan altın konsantrasyonlarında artış görülmüştür. Bu 

durum adsorpsiyonun bu deneyler için en fazla 1 saate devam ettiği daha sonra 

adsorplanan altının tekrar çözeltiye geri aktarıldığını göstermektedir. Literatürde 

bulunan sonuçlara da göre bazı durumlarda sürenin arttırılması desorpsiyona ve yine 
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sorbentlerin altın adsorplama kapasitesinin sınırlı olmasından dolayı bir sürenin 

ardından desorpsiyona uğradığı belirtilmiştir [10]. 

Bu adsorpsiyonda yapılan deneylerde farklı karıştırma hızları için yapılmış olan 

deneyler sonucunda dört madde için de karıştırma gerçekleştirilmesi pozitif bir etki 

sağlamıştır. 40 rpm‘den 100-120-140 rpm karıştırma hızlarına çıkılması sonucu dört 

madde için de çözelti içerisindeki altın konsantrasyonları azalmıştır. Bu durum 

karıştırma altında dış yüzeyde difüzyon katsayısının artmasıyla açıklanabilir [41,42]  

Adsorpsiyon deneyi gerçekleştirilmiş olan bu dört maddeden, biyosorbent olan kitin, 

kitosan ve suberin için en uygun değer sıcaklık için 30 
o
C olarak oluşmasına rağmen, 

inorganik bir sorbent olan vermikülit için bu değer 50 
o
C olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca biyosorbentler için sonuçlara bakıldığında sıcaklık değişimiyle önemli bir 

fark görülmemektedir. Bu durum biyosorbentlerin çalışma aralığının daha fazla 

olduğunu ve sıcaklıktan önemli bir şekilde etkilenmediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Ancak inorganik bir sorbent olan vermikülit için sıcaklığın değişmesi önemli bir 

etkide bulunmaktadır. Böylece vermikülidin çalışma aralığı da az olmaktadır ve 

sıcaklık artışından dolayı enerji gereksinimi artmaktadır. Adsorpsiyon deneyleri 

sonucunda yapılan birinci dereceden tepkime olduğu kabulünden sonra hesaplanan 

aktivasyon enerjilerinde, kitin, kitosan ve suberinin aktivasyon enerjisi düşük 

çıkmıştır. Buna karşılık ise vermikülidin aktivasyon enerjisi yüksek çıkmıştır. Bu 

durum, yine biyosorbentlerin aktivasyon enerjisinin düşük olmasından dolayı çalışma 

aralığının daha geniş olması ve vermikülidin aktivasyon enerjisinin yüksek olması da 

çalışma aralığının dar (yüksek enerji gereksiniminden dolayı) olduğunun bir başka 

göstergesidir. Literatürde yapılan çalışmalarda, sıcaklığın artmasıyla adsorpsiyon 

işleminin artması adsorpsiyonun endotermik olduğunun gösterirken, sıcaklığın 

artmasıyla adsorpsiyon işleminin azalması da egzotermik olarak nitelendirilmektedir 

[2]. Bu durumda vermikülitle yapılan adsorpsiyonun endotermik biyosorbentlerle 

yapılan adsorpsiyon işleminin her ne kadar az bir değişikliğe sahip olsa da 

egzotermik olduğu söylenebilir.        

Altın adsorpsiyonu yapılmış bu dört maddeyle farklı pH‘larda gerçekleştirilen 

deneylerde kitin ve kitosan için en uygun değer 3 ile 4 arası çıkarken suberinde 1 ile 

3 arası çıkmıştır. Ancak vermikülitle yapılan deneyde en uygun değer pH 1 olmuştur 

ve diğer pH değerlerinde yapılan deneylere göre önemli bir değişim söz konusudur. 

Böylece inorganik sorbent olan vermikülidin daha asidik ortamda olması, önemli bir 

pozitif bir etki yapmaktadır. Bunun nedeni ise, oksijen iyonları tarafından 
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gerçekleştirilen adsorpsiyonlarda hidronyum iyonlarını daha iyi adsorbe edeceğinden 

dolayı ortamdaki hidronyum iyonlarının fazla olması adsorpsiyonun da arttıracaktır 

[35]. Ancak kitin ve kitosanda amin gruplarının bulunması nedeniyle H
+
 derişiminin 

artması pozitif bir etkide bulunmasını engellemiştir [72] 

Bu gerçekleştirilen altın adsorpsiyonlarında adsorpsiyon modellerine uygunluğu 

açısından incelendiğinde, kitin, kitosan ve vermikülitle yapılan altın 

adsorpsiyonunun Langmuir adsorpsiyon modeline uygunluğu gösterdiği, suberinin 

ise Freundlich adsorpsiyon modeline uyduğu belirlenmiştir. Kitin, kitosan ve 

vermikülit Langmuir modeline uygun olduklarından dolayı bu maddelerle yapılan 

adsorpsiyon, yüzeyde sınırlı sayıda belirlenmiş olan bölgelerde tek tabakalı olarak 

gerçekleşmiştir [72]. Suberin ise Freundlich modeline uygun olduğundan yüzeyde 

gerçekleşen adsorplama ajanlarının heterojen olduğunu göstermektedir ki suberinin 

yapısının da heterojen olması bu durumu doğrulamaktadır [73]. Langmuir modeline 

uygunluk gösteren deneyler qm olarak tanımlanan maksimum altın tutma kapasiteleri 

yaklaşık olarak aynı çıkmasına rağmen, kullanılan adsorban miktarlarının farklı 

olmasından dolayı etkinlikleri farklıdır. Bu durumda, birim sorbent başına 

maksimum altın tutma miktarları karşılaştırılırsa kitosan daha etkili olduğu, 

vermikülidin ise daha az etkin olduğu söylenebilir. 

Altın adsorpsiyon deneylerinde 50 ppm‘lik başlangıç altın konsantrasyonunda 

yapılan deneyler incelendiğinde kitin ve kitosanla yapılan deneylerde altın 

konsantrasyonunun hemen hemen sıfıra ulaştığı yani çözelti içerisindeki altının 

tamamen adsorplandığı görülmektedir. Ancak suberin ve vermikülit deneylerinde en 

uygun koşullar uygulandığında sonuç sırasıyla yaklaşık 12 ppm ve 9 ppm şeklinde 

olmuştur. Bu durumun sonucunda kitin ve kitosanın daha etkili olduğu söylenibilir. 

Farklı başlangıç altın konsantrasyonlarında gerçekleştirilen deneylerde 

konsantrasyonları artmasıyla beraber altının tutulma yüzdelerinde değişim 

olmaktadır. Bu değişim genellikle her dört maddede konsantrasyonların artmasıyla 

altın tutulma yüzdesinde azalma olacak şekilde gerçekleşmiştir. Bu durum her 

biyosorbentin bir kapasitesi olduğu ve bu kapasiteye ulaşılması sonucunda daha fazla 

altın adsorplayamadığının bir sonucudur. Zaten bu durum, Langmuir modelinde 

açıklandığı gibi maksimum altın miktarı olmasıyla paralellik göstermektedir. Ayrıca 

literatürde yapılan çalışmalarda açıklandığı gibi, bir sorbentte tutulma yapabilecek 

bağlanma bölgesi sayısı yani adsorpsiyon gerçekleştirecek aktif bölgelerin sınırlı 

sayıda olması nedeniyle altın tutulma miktarı belli bir noktadan sonra sabit kalacaktır 
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[40]. Bu durum, başlangıç altın konsantrasyonunun artmasıyla altın tutulma 

yüzdesinin azalması arasındaki nedeni açıklamaktadır. 

Altın adsorpsiyonun gerçekleştirilmesi sonucunda XRD analizi sonucunda üç adet 

biyosorbent olan kitin, kitosan ve suberin için 900 
o
C‘ye kadar ısıtılması sonucunda 

organik yapılara sahip olmasından dolayı yapının tamamen bozunması görülüp, 

inorganik yapılara sahip olan vermikülidin ise 1100 
o
C‘ye kadar ısıtılması sonucunda 

bile tamamen bozunmadığı görülmüştür. Böylece, XRD analizinde çıkan sonuçlar 

kitin, kitosan ve vermikülit için saf altın pikleri şeklinde olurken, vermikülitte altın 

piklerinin bir kısmı görülmüştür. Bunun nedeni ise vermikülidin altının piklerinin 

ortaya çıkmasını engellemesinden dolayıdır. Yapılan SEM analizlerinde ise, her dört 

madde de yüzeyde adsorplanan altın partikülleri görülmektedir. Bu da altın 

adsorpsiyonunun gerçekleşmiş olduğunu göstermektedir. 

Bu proje için getirebilecek öneriler, yapılan altın adsorpsiyonun yanısıra diğer 

kıymetli metal olarak bilinen gümüş ve platin içeren seyreltik çözeltilerin kullanılan 

adsorbanlarla adsorpsiyonun incelenmesi ve kullanılan kitin, kitosan ve suberin gibi 

adsorbanların modifiye edilerek yeni etkin biyosorbentlerin eldesi ve yapılan 

çalışmayla karşılaştırılması şeklinde olabilir. Ayrıca başka analiz yöntemleri (XPS) 

kullanılarak adsorpsiyon işleminin diğer özellikleri de incelenebilir. 
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