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ÖZET
HĠDROKSĠAPATĠT

SENTEZĠ,

KARAKTERĠZASYONU,

ADSORBAN

ÖZELLĠĞĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Vücudun zarar görmüĢ parçalarının değiĢimi ve yeniden yapılandırılması için
kullanılan seramik malzemelere biyoseramik denir. Kalsiyum fosfat seramikleri
arasında bulunan hidroksiapatit, kemiklerin ve diĢlerin mineral yapısına
benzerliğinden dolayı bu grubun dikkat çekici bir elemanıdır. Hekzagonal kristal
yapıya sahip olan hidroksiapatitin kimyasal formülü Ca10(PO4)6(OH)2 ve Ca/P mol
oranı 1,67’dir. Biyoaktiflik ve biyouyumluluk özeliklerinden dolayı biyomedikal
uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, hidroksiapatitin kurĢun,
çinko, kuĢun, kobalt, kadmiyum vb. gibi birçok ağır metali ve çok çeĢitli ilaç etken
maddeleri, boyarmaddeler, enzimler, proteinler gibi maddeleri adsorplaması üzerine
yapılan çalıĢmalar iyi ve etkin bir adsorban malzeme olduğunu ortaya koymuĢtur.
Yüksek biyouyumluluğu, kimyasal inertliği, korozyon direnci vb. gibi özellikleri
nedeniyle vücut içerisinde de adsorban malzeme olarak kontrollü salınım, zararlı
malzemelerin uzaklaĢtırılması ve benzeri iĢlemlerde rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Bu çalıĢmada ilk olarak çöktürme yöntemi ve mikrodalga ıĢınımı yardımıyla HA
sentezi gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇeĢitli proses parametrelerinin, (pH, sıcaklık, mikrodalga
ıĢınımı) ürünün yapısı ve özellikleri üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. Ürün
karakterizasyonu için FTIR, XRD ve SEM cihazlarından faydalanılmıĢtır. Hayvan
kemiğinden doğal olarak elde edilen HA, ticari HA ve üretilecek sentetik HA
tozlarının, ağır metal iyonlarını adsorbsiyonu karĢılaĢtırılmıĢtır. Adsorpsiyon iĢlemi
üzerine pH, adsorban miktarı, konsantrasyon, temas süresi, adsorban çeĢidi gibi
farklı parametrelerin etkileri incelenmiĢtir. Adsorpsiyon deneylerinde konsantrasyon
değerleri atomik absorbsiyon spektrometresinden yararlanılarak elde edilmiĢtir.
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SUMMARY
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF HYDROXYAPATITE AND
INVESTIGATION OF ITS ADSORBENT PROPERTIES
The ceramics used for the alteration and renovation of damaged parts of human body
are called bioceramics. Hydroxyapatite is a promising member of the calcium
phosphate ceramics because of its similarities with the human bone and teeth
structure. The chemical formula of hydroxyapatite, which has a hexagonal crystal
structure, is Ca10(PO4)6(OH)2, and its Ca/P molar ratio is 1,67. It has been used
extensively for biomedical applications due to its bioactive and biocompatible
properties. Moreover, studies including the adsorption of pigments, enzymes,
proteins, various drug agents and heavy metals such as lead, zinc, cadmium, cobalt,
etc. demostrate us that it is a good and efficient adsorbent. It can also be used as an
adsorbent in processes such as controlled release of some substances, eliminating
toxic materials, and alike operations because of its high biocompatibility, chemical
inertness, corrosion resistance etc. in body enviroment.
In this study, initially the synthesis of HA will be performed both by wet
precipitation and by microwave asisted techniques. The effects of several process
parameters (pH, temperature, microwave radiation) on the structure and the
properties of the product will be studied. The characterization of the product will be
implemented by using FTIR, XRD and SEM devices. Adsorption properties of the
synthetic, natural and commercial HA will be compared by examining the heavy
metal ions adsorption. The effects of several parameters such as pH, concentration,
contact time, adsorbent type, and adsorbent quantitity on the adsorption process have
been investigated. In these experiments, the concentration values of the solutions are
determined by using atomic absorption spectrometer.
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1.GİRİŞ
1.1 Çalışmanın Anlam ve Önemi
İnsanlar hayatları boyunca çeşitli hastalıklar ve kazalara maruz kalmakta ve bunların
sonucunda vücutlarındaki doku ve organlarda birtakım hasarlar meydana
gelmektedir. Bu sebeple, insan vücudunun yapısında ortaya çıkan hastalıklı, zarar
görmüş ya da yaşlanmış olan parçalarının fonksiyonlarına geri döndürebilmek için
onarılması ya da yerlerine ikamelerinin yerleştirilebilmesi için araştırmalar sonucu
biyomalzemeler elde edilmiştir. Biyomalzemeler, vücut ortamında yerleştirildikleri
lokal bölgede ya da çevresinde bulunan dokuların gelişimini olumsuz yönde
etkilemeyen ve iltihaplanma, pıhtı oluşumu vb. gibi istenmeyen etkilere neden
olmayan malzemelerdir. Bu malzemeler; polimerler, metaller, seramikler ve bunların
kompozitleri şeklinde hazırlanabilir.
Bu amaçla kullanılan ve seramiklerden elde edilen biyomalzemeler, biyoseramikler
olarak

adlandırılmıştır.

Biyouyumluluk

terimi

ile

ifade

edilmek

istenen

biyoseramiğin vücut tarafından kabulüdür. Biyoseramiklerin yüksek biyouyumlu
yapıda olmaları dışında diğer biyomalzemelere göre en dikkat çekici özellikleri
korozyona dayanımları, kimyasal olarak oldukça kararlı yapıda olmalarıdır. Bununla
birlikte, düşük mekanik dayanıma sahip olmaları, esnek yapıda olmamaları ve vücut
ortamına göre yüksek yoğunluğa sahip olmaları, biyoseramiklerin biyomalzeme
olarak kullanımlarını kısıtlayıcı faktörlerdir. Kalsiyum fosfat seramikleri, Ca/P mol
oranlarına bağlı olarak değişen seramik maddeler olup, hidroksiapatit kemiklerin ve
dişlerin mineral yapısına benzerliğinden dolayı bu grubun oldukça dikkat çekici bir
elemanıdır. İyi derecedeki biyoaktivite ve biyouyumluluk özellikleri nedeniyle
yerleştirildikleri ortamda katı sıvı dengesine katılmakta ve kemikle, diğer sert
dokularla ya da kasla doğrudan bağ yapabilme özelliklerine sahiptirler [1-3].
Hekzagonal kristal yapıya sahip hidroksiapatitin kimyasal formülü Ca10(PO4)6(OH)2,
ideal ağırlık yüzdeleri %39,9 Ca, %18,5 P şeklindedir (Ca/P:1,67). HA’in sentetik
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olarak elde edilmesinde çöktürme, katı faz, sol-jel, hidrotermal, ters misel vb. gibi
çeşitli yöntemler kullanılabilmektedir. Çöktürme yöntemi, pH>7’de Ca+2 ve (PO4)-3
iyonları içeren çözeltilerin karıştırılması ve çökeltinin uygun şartlarda tutulmasıyla
gerçekleşmektedir. Çoğunlukla kullanılan kalsiyum kaynakları; CaCl2, Ca(NO3)2,
Ca(OH)2, CaCO3, CaSO4·2H2O ve (CH3COO)2Ca’dır. Fosfat kaynakları; H3PO4,
NH4H2PO4, (NH4)2HPO4, Na3PO4 ve K3PO4’dır. pH düzenleyici olarak NH4OH ya
da NaOH çözeltileri kullanılabilmektedir. Karakteristik olarak başlangıçta çökelti
HA yapısından uzak olsa da uygun şartlarda bekletme sonucu kristallenme
ilerlemekte ve son ürün HA haline dönüşmektedir (Ca/P:1,67). Mikrodalga ışınımı
destekli çöktürme yöntemiyse, mikrodalga ışınımlarının reaksiyon kinetiğine ve
verimine yaptığı katkılardan ötürü etkili ve kolay bir sentez yöntemi olarak göze
çarpmaktadır.

HA’in

kullanımında

belirleyici

faktörler

olan

stokiyometri,

kristallinite, morfoloji gibi özellikler sentez şartlarına özellikle de hangi yöntemle
sentezlendiğine bağlıdır. Bunlar; başlangıç maddelerinin konsantrasyonları, sıcaklık,
pH, karıştırma hızı, reaktan ekleme sırası ve hızı, bekletme süresi, yıkama, hızlı
soğutma mikrodalga gücü vb.’dir. Bunlara ilaveten, çeşitli polimerik maddelerin
katılımı ve ultrasonik dalgaların, sentezlenen ürünün tanecik büyüklüğü üzerindeki
etkileri de incelenmektedir [4].
Hidroksiapatit biyomalzeme olarak; kemikte oluşan boşlukta dolgu materyali, kırık
kemik onarımında kemikteki noksanı kapamak için köprü, ortopedik kaplamalarda,
diş implantlarında, yüz kemiklerinde, kulak kemiklerinde, kalça ve diz protezleri gibi
çeşitli tıbbi uygulamalarda kullanılabilmesine karşın biyoteknolojik alandaki
kullanımı da göz ardı edilmemelidir. Hidroksiapatitin birçok madde için iyi bir
adsorban özeliğine sahip olması ve canlı vücuduyla uyumlu yapıda olması, bu
malzemenin vücut içerisinde çeşitli kullanım alanları bulmasına neden olmuştur.
Bunlar arasında, hücre teknolojisinde hücre ve hücresel ürün üretiminde destek
malzeme olarak, kontrollü salınım sistemlerinde, biyosensörlerde, biyoayırma
işlemlerinde, enzim, doku, hücre gibi biyoaktif maddelerin tutuklanmasında,
biyoçiplerde kullanımları sayılabilir [5].
Bilindiği üzere ağır metal iyonları, çok çeşitli kaynaklardan ortaya çıkabilmeleri,
çevre koşullarına dayanıklı olmaları, biyolojik sistemlere yönelik etki göstermeleri
ve kolaylıkla besin zincirine girerek canlılarda artan yoğunluklarda birikebilmeleri
nedeniyle diğer kimyasal kirleticiler arasında ayrı bir önem taşırlar. Ağır metal
2

terimi, fiziksel özellik açısından yoğunluğu 5 g/cm3 ten daha yüksek olan metaller
için kullanılır. Bu gruba başlıca; kurşun, kadmiyum, krom, demir, kobalt, bakır,
nikel, civa ve çinko olmak üzere altmıştan fazla metal dahildir.
Ağır metaller, canlı vücudunda gerçekleşen biyolojik reaksiyonlara katılıp
katılmamalarına

göre

yaşamsal

olanlar

ve

yaşamsal

olmayanlar

olarak

sınıflandırılabilirler. Yaşamsal olanlar, organizma yapısında biyolojik proseslere
katıldıklarından, düzenli olarak besinler yoluyla dışarıdan alınmaları zorunludur.
Örneğin, bakır hayvanlarda ve insanlarda, kırmızı kan hücrelerinin vazgeçilmez
bileşenidir.

Buna

karşın,

yaşamsal

olmayan

ağır

metaller

çok

düşük

konsantrasyonlarda dahi canlı organizmayı etkileyerek sağlık problemlerine yol
açabilmektedirler. Bu gruba en iyi örnek kükürtlü enzimlere bağlanan civadır. Ağır
metalin yaşamsal olup olmadığı dikkate alınan organizmaya göre de değişiklik
gösterebilmektedir. Örneğin, nikel bitkiler açısından toksik etki gösterirken,
hayvanlarda iz elementi olarak bulunması gerekir.
Fakat ister yaşamsal olsun ister olmasın, ağır metaller canlı vücudundan atılamayan,
çeşitli doku (yağ dokusu, kemik vb.) ve organlarda biyobirikim gösteren maddeler
olup eşik değerleri aştığı andan itibaren ciddi sağlık problemlerine yol
açabilmektedirler. Şekil 1.1’de ağır metallerin etkilerinin vücut sıvısındaki
konsantrasyonlarıyla değişimi gösterilmektedir [6,7].

Şekil 1.1: Vücut sıvısındaki konsantrasyona bağlı olarak ağır metallerin etkileri [6].
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Metaller insan vücuduna solunum yoluyla, ağızdan doğrudan alınarak ve deriden
emilerek girebilirler. Girdikleri yol aynı zamanda yarattıkları etkileri de
yönlendirmektedir. Ağır metallerin insan metabolizmasında oluşturdukları etki ve
etkin oldukları aşamalar ele alınacak olursa;


Kimyasal reaksiyonlara etki edenler,



Fizyolojik ve taşınım sistemlerine etki edenler,



Kanserojen ve mutojen olarak yapı taşlarına etki edenler,



Alerjen olarak etki edenler ve



Spesifik etki edenler, olarak sıralamak mümkündür [6].

Dolayısıyla,

ağır

metallerin

canlı

vücudundaki

doku

ve

organlardan

uzaklaştırılmaları sağlık açısından esas teşkil etmektedir. Ağır metallerin canlı
vücudunda

bulunmalarının

engellenmesi,

doğrudan

ve

dolaylı

yollarla

sağlanabilmektedir. Dolaylı yöntemler, çoğunlukla antropolojik nedenlerden ötürü
ortaya çıkan yüksek toksikliğe ve kanserojen etkilere sahip bu maddelerin çeşitli
filtrasyon, çöktürme, iyon değişimi, adsorpsiyon, membranlar vb. gibi arıtım
işlemlerinden geçirilerek daha başta çevreye verilmesinin engellenmesiyle
sağlanmasıdır. Fakat giderek endüstrileşen dünyamızda bu durumun gerek ekonomik
gerekse sosyal kaynaklı nedenlerden dolayı sürekli ve etkin bir şekilde
gerçekleştirilmesi olanaksızdır. Böylece biyolojik parçalanmaya dayanıklı olan bu
maddeler çevre sorunları, besinler ya da sigara yoluyla vücudumuza bir şekilde
girmekte ve birikmektedirler. Bu maddelerin doğrudan giderimindeyse, adsorban
özelliğe sahip ve canlı vücudunda herhangi bir toksik etkiye sebep olmayacak ya da
toksik etki oluşturabilecek maddelerin salınımına izin vermeyecek, adsorbanların
kullanımıyla vücuttan uzaklaştırılmaları hedeflenmiştir. Hidroksiapatitin; kurşun,
çinko, kobalt, kadmiyum vb. gibi birçok ağır metalleri ve çok çeşitli ilaç etken
maddesi, boyarmaddeler, enzim, protein gibi diğer maddelerini adsorplaması üzerine
kaynaklarda birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar bize, hidroksiapatitin
yüksek adsorplama kapasitesini ve birçok maddeye karşı iyi ve etkili bir adsorban
özelliğinde olduğunu göstermektedir. Bu özelliği dışında; yüksek biyouyumluluğa
sahip olması, kimyasal olarak inert olması, korozyona uğramaması, çok düşük
bozunma

hızına

sahip

olması

ve

bozunma
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ürünlerinin

toksik

yapıda

olmaması nedeniyle vücut içerisinde istenmeyen maddelerin adsorpsiyon vasıtasıyla
uzaklaştırma işlemlerinde kullanılmalarını mümkün kılmaktadır.
Bu çalışmada, insan vücuduna uyumlu bir yapıda olan ve herhangi bir zararlı etki
yaratmayan, ucuz ve kolaylıkla üretilebilen sentetik hidroksiapatit kullanılarak, çok
çeşitli faaliyetler sonucu ortaya çıkan, biyolojik olarak parçalanamayan ve canlı
organizmalara oldukça zararlı etkilere sahip metal iyonlarının adsorplanarak
uzaklaştırılması hedeflenmektedir. Hidroksiapatit, herhangi bir toksik etkiye sebep
olmaması ve yüksek biyouyumlu yapıda olmasından dolayı insan vücudu içerisinde
adsorban malzeme olarak, kontrollü salınım uygulamalarında, zararlı malzemelerin
uzaklaştırılmasında ve benzeri işlemlerde yapısından kaynaklanan herhangi bir
kirletici unsurun oluşmasına izin vermediğinden rahatlıkla kullanılabilmektedir.
1.2 Çalışmanın Amaç ve Kapsamı
Bu çalışmanın amacı; biyouyumlu ve güvenilir bir malzeme olan hidroksiapatitin
etkin, ucuz ve kolay bir yöntem olarak nitelendirilen mikrodalga destekli çöktürme
yöntemiyle, optimum şartlar belirlenerek uygun özelliklerde sentezlenmesi,
adsorpsiyon kabiliyetinin saptanması, doğal olarak elde edilmiş hidroksiapatit ve
ticari olarak satılan hidroksiapatitle karşılaştırılarak ağır metal gideriminde
kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Bu şekilde, ağır metallerin uzaklaştırılmasında
etkin bir yöntem olan adsorpsiyonda kullanılabilecek, biyolojik proseslerde herhangi
bir yan etki oluşturmayacak, ucuz bir adsorban eldesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen
maddenin karakterizasyonu FTIR, XRD ve SEM cihazları kullanılarak yapılmıştır.
Adsorpsiyon deneyleri için laboratuar ortamında hazırlanan sentetik Pb(II), Ag(I) ve
Cr(VI) çözeltilerindeki ağır metallerin bu malzemeler üzerindeki adsorpsiyonları
atomik

absorbsiyon

spektrometresiyle

(AAS)

tespit

edilmiştir.

Bu

amaç

doğrultusunda;
2. bölümde; biyomalzemelerin tanımı, kullanım alanları, biyoseramikler ve
hidroksiapatit hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.
3. bölümde; adsorpsiyon teorisi, özellikleri, türleri, etki eden faktörler, kullanım
alanları, mekanizmaları ve izotermlerinden bahsedilmiştir.
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4. bölümde; deneysel çalışmalarda izlenen yöntem ayrıntılı bir şekilde açıklanmış,
kullanılan malzemeler, kimyasal maddeler cihazlar belirtilmiş ve giderilen ağır
metaller hakkında bilgi verilmiştir.
5. bölümde; deneylerin sonuçları ve tartışmalara yer verilmiştir.
Son olarak, 6. bölümde yargılar ve önerilere yer verilmiştir.
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2. BİYOMALZEMELER
2.1 Biyomalzemelerin Tanımı
Teknolojik ilerlemeler, tıp alanında yapılan yatırım ve araştırmaların etkinliğini
arttırmıştır.

Teknolojinin tıp alanına transferi ile başlayan gelişmeler ve

uygulamalar, biyomedikal alanda da pek çok yeniliği ardından getirmiş ve
mühendislik

çalışmalarının

da

katkılarıyla

tıpta

kullanıma

elverişli

olan

biyomalzemeler geliştirilmiştir. En genel tanımıyla biyomalzemeler canlı vücudunun
eksiklerini gidermek amacıyla vücutla işbirliği içinde çalışabilecek doğal kaynaklı ya
da özel olarak laboratuar ortamında üretilen metal, plastik, çelik, seramik gibi
malzemelerdir [8].
Bu amaçla, büyük ilerlemelerin kaydedildiği biyomalzeme biliminde, vücudun
hasarlı, hastalıklı ve kullanılamaz durumdaki kısımları için özellikle tasarlanmış,
biyolojik sistemlerle etkileştiğinde uyum sağlayabilecek ve yan etki oluşturmayacak
yeni malzemelerin geliştirilmesi için yoğun çaba harcanmaktadır. Bu konudaki
ilerlemelere örnek olarak:


Yapay eklem bağlantılarında genel enfeksiyonla mücadele eden kaplamaların
geliştirilmesi,



Doku ve organların yeniden üretilmesinde yapı iskeletini oluşturacak
malzemelerin seçimi sayılabilir [1].

Biyomedikal uygulamaların temelini; travmaya uğramış, hastalıklı ve normal
fonksiyonlarını yerine getiremeyen vücut organ ve dokularının iyileştirilmesi ya da
aynı fonksiyonu yerine getirebilecek şekilde tasarlanan yapay bir sistemle (implant,
protez) değiştirilmesi oluşturmaktadır. Dolayısıyla, operasyondan sonra yerleştirilen
yapı, beklenen fonksiyonu yerine getirecek şekilde gerekirse hastanın ömrü boyunca
güvenli bir şekilde vücut içerisinde kalmalıdır. Bu implant ve protezler; eklem
protezleri, suni kan damarları, diş implantları, kalp kapakçıkları, yumuşak dokular,
göz içi lensler vb. gibi uygulamaların yanı sıra kalp pili gibi vücut içerisine
yerleştirilebilen elektronik sistemler de olabilir. Bazı durumlarda geçici olarak
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yerleştirilen sistemler hasarlı dokuları desteklemek amacıyla kullanılmaktadırlar.
Bunlara; kemik vida ve plakaları, fiksatörler, yumuşak dokuları birleştirmede
kullanılan ipler vb. örnek olarak gösterilebilir [3].
Çok çeşitli uygulamalarda kullanılan bu sistemler, canlı vücudunun değişken
koşullara

sahip

olan

ortamında

kullanıldıklarından

efektif

olarak

etki

gösterebilmeleri için üretimlerinde geniş bir yelpazede özellik ve fonksiyon
gerektiren malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Çizelge 2.1 : Biyomalzemelerden beklenen temel özellikler [9].
Biyomalzemelerin Özellikleri:
Toksik ve kanserojen olmamalı,
Yeterli mekanik dayanıma sahip olmalı,
Vücutta meydana gelen reaksiyonlar dışında reaksiyonlara neden olmamalı,
Korozyona uğramamalı,
Zamanla çözünmesi isteniyorsa çözünme hızı kontrol edilebilmelidir.
Çizelge 2.1’de görüldüğü üzere, tipik bir biyomalzemede aranan özellikler
biyouyumlu olması, toksik olmaması, biyobozunur ise biyobozunma ürünlerinin
toksik etkiler göstermemesi, gerekli fiziksel özelliklere sahip olması (mekanik
dayanım, ıslanabilirlik, yoğunluk, vb.) gerekir.
Vücutta kullanılan malzemeler çeşitli biçimlerde sınıflandırılabilir. Genel olarak,
vücut

içerisinde

kalp

damarlarından

kemik

onarımına

kadar

kullanılan

biyomalzemelerin oluşturduğu sistemler; plastikler, metaller, reçineler, tekstiller,
seramikler/camlar ve çeşitli organik malzemeler ve bunların kombinasyonlarından
yapılmaktadır. Tıbbi uygulamalarda kullanılan biyomalzemeleri sert doku yerine
kullanılacak biyomalzemeler ve yumuşak doku yerine kullanılacak biyomalzemeler
olarak da iki grupta toplamak mümkündür. Ortopedik ve diş protezleri, genelde
birinci grup kapsamına giren metal ve seramiklerden hazırlanırken, kalp damar
sistemi ve genel plastik cerrahi malzemeleri polimerlerden üretilip ikinci grup
kapsamına girmektedirler [3,9].
Çözülmesi gereken soruna, malzemenin kullanılma amacına göre yapılan diğer bir
sınıflandırma ve bazı örnek uygulamalar çizelge 2.2’de, vücutta kullanılan başlıca
biyomalzemeler ve kullanıldığı yerler de çizelge 2.3’de gösterilmektedir.
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Çizelge 2.2 : Biyomalzemelerin kullanım alanına göre sınıflandırılması ve örnek
uygulamaları [10].
Amaç

Örnek

Hasta ya da hasarlı bölümün ikame
edilmesi
İyileştirmeye yardımcı olunması

Yapay kalça eklemleri, diyaliz makinesi
Dikiş iplikleri, kemik protezleri,
fiksatörler ve vidalar
Kalp pili, göz içi lens
Kalp pili
Estetik implantler (Göğüs, yüz, çene gibi
bölgelerde)
Katater, drenaj, sonda

İşlevinin geliştirilmesi
İşlevindeki anormalliğin giderilmesi
Estetik sorunun giderilmesi
Tedaviye destek

Çizelge 2.3 : Vücutta kullanılan başlıca biyomalzemeler ve kullanım yerleri [5].
Malzeme Türü

Uygulama Yeri
İskelet Sistemi

Titanyum, Ti - 6 Al - 4 V alaşımı,
paslanmaz çelik, kobalt-krom
alaşımları, polimetilmetakrilat,
hidroksiapatit, teflon,
polietilenteraftalat, alümina,
poliüretan

Eklemler
Kırık kemik uçlarının tespitte kullanılan
ince metal levhalar
Kemik dolgu maddesi
Kemikte oluşan şekil bozukluklarının
tedavisinde
Yapay tendom ve bağlar
Diş implantları
Kalp ve damarlar

Polietilenteraftalat, teflon, poliüretan,
paslanmaz çelik,
silikon, kauçuk,

Kan damarı protezleri
Kalp kapakçıkları
Kataterler
Organlar

Poliüretan, poliakrilonitril, selüloz,
Silikon-kalojen kompozit, silikon
kauçuğu

Yapay Kalp
Yapay böbrek
Akciğer-Kalp solunum cihazı
Duyu Organları

Platin elektrotlar, PMMA, silikon,
kauçuk, hidrojeller, silikon-akrilat,
kolajen

İç Kulak Kanalında
Göz İçi Lensler

Biyomalzemeler temel olarak tıbbi uygulamalarda kullanılmalarına rağmen,
biyoteknolojik alandaki kullanımları da göz ardı edilmemelidir. Bunlar arasında
hücre teknolojisinde hücre ve hücresel ürün üretiminde destek malzeme olarak, atık
su arıtımında adsorban malzeme olarak, biyosensörlerde, biyoayırma işlemlerinde,
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enzim, doku, hücre gibi biyoaktif maddelerin tutuklanmasında ve biyoçiplerdeki
kullanımları sayılabilir [5].
Bütün bunlarla birlikte, vücudumuzdaki doku ve organların işlevlerini yerine
getirmek ya da onları desteklemek amacıyla kullanılan biyomalzemeler vücudun
ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamayabilmektedirler. Bugün hiçbir implant madde
kemiğin fiziksel ve kimyasal özelliklerine tam anlamıyla eşdeğer değildir. Örnek
olarak, güçlü metal alaşımlar elastik modüllerinin çok daha büyük olması nedeni ile
kemikten daha dayanıklı materyallerdir ve bu mekanik özeliklerinden dolayı
ortopedik cerrahide implant madde olarak kullanabilirler. Fakat bu malzemelerde de
vücuda uyumlu olmama ve toksik etki oluşturma gibi istenmeyen durumlar ortaya
çıkabilmektedir.
2.2 Biyomalzemelerden Beklenen Temel Özellikler
Biyomalzemelerin kullanımında malzemeden beklenen en temel özellik biyouyumlu
yapıya sahip olmasıdır. Biyouyumluluk malzemenin gerek kendisini çevreleyen
dokular gerekse tüm vücut tarafından benimsenmesi ilkesine dayanmaktadır.
Biyouyumlu malzemeler çevrelerindeki yapılara zarar vermez, normal değişimlerine
engel olmaz, anormal iltihap oluşturan tepkilerine neden olmaz, alerjik veya
bağışıklık sitemini etkileyecek reaksiyonları tetiklemez ve kansere yol açmazlar.
Biyomalzemenin yapısal ve yüzey uyumluluğu ayrı ayrı ifade edilebilmektedir.
Yüzey uyumluluğu, bir biyomalzemenin vücut dokularına fiziksel, kimyasal ve
biyolojik olarak uygun olmasıyken, yapısal uyumluluk ise, malzemenin vücut
dokularının mekanik davranışlarına sağladığı optimum uyumdur. Bu yaklaşımlara
rağmen biyouyumluluğun çok kesin bir tanımı yoktur. Çünkü kullanılan malzemenin
vücudun neresinde ve ne amaçla kullanılacağı bu tanımı belirler. Doğrudan kanla
temas

edecek

malzemeyle,

doğrudan

kemikle

temas

edecek

malzemenin

biyouyumluluk tanımları birbirinden çok farklıdır. Bu yüzden hem biyomalzeme,
hem biyomalzemenin yerleştirildiği vücut ortamı incelenmelidir [5,11,13].
Biyomalzemeler, insan vücudunun çok değişken koşullara sahip olan ortamında
kullanılmaktadırlar. Vücut sıvılarının pH değeri farklı dokulara göre 1 ile 9 arasında
değişmektedir. Günlük aktivitelerimiz sırasında kemiklerimiz yaklaşık 4 MPa,
tendomlar ise 40-80 MPa değerinde basınç ve gerilmeye maruz kalmaktadırlar. Bir
kalça eklemindeki ortalama yük, vücut ağırlığının 3 katına çıkabilir, sıçrama gibi
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faaliyetler sırasında ise bu değer vücut ağırlığının 10 katına çıkabilmektedir.
Vücudumuzdaki bu gerilmeler ayakta durma, oturma ve koşma gibi faaliyetler
sırasında sürekli tekrarlanır. Biyomalzemelerin tüm bu zor koşullara dayanıklı olması
gerekmektedir [5].
Geçmişte gerek tahta, kauçuk gibi doğal malzemelerin, gerekse altın ve cam gibi
yapay malzemelerin biyomalzeme olarak kullanımı deneme yanılma yoluyla
yapılmıştır. Yeni biyomalzemeler piyasaya çıkmadan önce, vücut içerisinde
istenilmeyen bir etkiye neden olmamaları amacıyla detaylı biyolojik testlere tabi
tutulması gerekmektedir. İlk olarak vücut dışında daha sonra da vücut içerisindeki
testler yapılmalı, bunu takiben klinik denemelerle malzemenin biyolojik güvenilirliği
ve

performansı

tespit

edilmelidir.

Organ

ve

hücre

kültürlerinin

çeşitli

biyomalzemelere karşı verdiği reaksiyonlar değerlendirilerek bu malzemelerin
hücrelere zarar verip vermediği anlaşılabilir. Ayrıca, biyomalzeme çevresinden
alınan doku örneklerinin morfolojik incelemesi, biyomalzemenin biyolojik
uyumluluğu hakkında fikir verebilir. Kullanılan biyomalzemenin vücut içerisinde
kullanıldığı bölgeye göre özenle seçilmesi gerekmektedir [3,5].
Biyomalzemenin tatbik edildikten sonra malzemenin sahip olması gereken
özelliklerin önem derecesi operasyondan sonra geçen zamanla değişiklik
gösterebilmektedir. Örneğin, bir kalça eklem değişikliği söz konusu olduğunda,
ameliyatın hemen sonrasında en büyük önem taşıyan özellik enfeksiyon oluşmaması
iken, zamanla bunun yerini gevşeme ve kırılma olasılıkları almaktadır. Bu durum
aynı zamanda implantın vücut içerisindeki yerine ve işlevine göre de değişiklik
gösterebilir. Örneğin, yapay bir kalp kapakçığı söz konusu olduğunda, endişelerin
kaynağı kırılma veya mekanik aşınma olasılıklarından ziyade tıkanma ve pıhtı
oluşturma olasılıklarıdır.
Yukarıda açıklandığı gibi biyomalzeme kullanılarak üretilmiş bir implantın
işlevselliğinde öneme sahip diğer uyumluluk parametreleri bulunmaktadır. Bunlar;


Mukavemet, tokluk ve yorulma özellikleri gibi mekanik özellikler,



Malzeme göz, cilt veya dişlerde kullanılacaksa uygun optik özellikler,



Uygun yoğunluktur.
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Söz konusu implantın sterilize edilebilir olması, üretilebilirliği, uzun süre muhafaza
edilebilme koşulları ve uygun mühendislik tasarımı da göz önünde bulundurulmalıdır
[11].
Örnek olarak, cerrahi implantların tasarımı için biyouyumluluktan sonra en önemli
özelliklerden birisi de kemik ile özelliklerinin uyuşmasıdır. Elastik modülü bir kat
büyük

nakil

malzemeleri

bile

gerilimle

karşılaştığında,

elastik

cevabın

uyuşmamasına neden olur. Çeşitli implantlerin ve kemiği elastik modülleri Şekil
2.1’de gösterilmiştir.

Şekil 2.1 : Kullanılan birçok implatin elastik modüllerinin doğal kemikle
karşılaştırılması [1].
Cerrahi nakillerde örnek olarak, dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir husus da
korozyondur.

Yüksek

döngülü

gerilimler

ve

korozifliği

yüksek

sıvılar,

biyomalzemeleri etkilemektedir. Vücut ortamı, metaller için yüksek korozyon
koşulları oluşturacak dinamik bir ortamdır. Metaller korozyona uğradığında oluşacak
ürünler, bünye için alerjik ve kanserojenik tehlike oluşturmaktadırlar. Bütün bu
özelliklere sahip mükemmel bir biyomalzeme bile doğru tasarlanmadığı takdirde
beklenmedik hasarlara neden olabilmektedir. Bu nedenle kullanılacak olan
biyomalzemenin vücutla uyuşacak optimum tasarımı oldukça önemlidir [13].
Biyomalzemenin vücut içerisinde başarılı olabilmesi malzemenin özelliklerine,
tasarımı gibi mühendis kontrolünde olabilen parametrelerin yanı sıra, cerrah
tarafında uygulanan tekniklere, hastanın sağlık ve durumuna, hastanın aktiviteleri
gibi mühendis kontrolünde olmayan birçok etmene bağlıdır.
Biyomalzemeler; metaller ve metal alaşımları, biyopolimerler, kompozitler,
biyoseramikler ve doğal malzemeler olmak üzere beş gruba ayrılmaktadır. Biyolojik
12

uygulamalar açısından malzeme seçimi diğer birçok bileşen tasarım işleminde
olduğu gibi implant ve diğer tıbbi cihazların tasarımında da çok önemlidir.
Seramiklerin en önemli avantajı şüphesiz biyouyumlu yapıda olmalarıdır. Çizelge
2.4’de biyomalzeme üretiminde kullanılan malzemelerin türleri, avantajları,
dezavantajları ve kullanıldıkları yerler ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir [10].
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Çizelge 2.4 : Farklı malzeme türlerinin biyomalzeme olarak avantaj ve dezavantajları
[3,10].
Malzemeler

Avantajları

Dezavantajları

Uygulamaları

Polimerler:
Nylon, Teflon,
Polipropilen,
Poliüretan,
PTFE,
Poliamid,
Polistiren,
PMMA,
Silikon,
Kauçuk,
Polietilen,

Esneklik, kolay
üretim, düşük
yoğunluk,
biyouyumlu,
ucuz,
kolay
şekillendirebilme,
steril,

Düşük mekanik
dayanım,
düşük elastik
modulüs,
genellikle biyoaktif
değil,
bozunarak toksik
ürünler verebilmesi,
düşük kimyasal
inertlik

Metaller ve
Metal
Alaşımları:
Titanyum ve
alaşımları,
Paslanmaz
çelik,
Co-Cr
alaşımları,
Dental Metaller
(Cu, Ag, Sb, Hg,
Au vs.)
Silisyum
Seramikler:
Alumina,
Zirkonya,
Hidroksiapatit,
Biyoaktif cam
seramikler,
Trikalsiyum
fosfat,

Düşük aşınma
direnci,
kolay üretim,
yüksek mekanik
dayanım,
şekillendirilebilir,
yıpranmaya karşı
dirençli

Düşük
biyouyumluluk,
yüksek yoğunluk,
biyoaktif değil,
toksik salınım
yapması,
düşük kimyasal
inertlik

Kulak ve burun
implantları, kan
damarı protezleri,
kalp kapakçıkları ecza
şişesi, katater,
ortopedik implantlar
kan ve çözelti poşeti,
cerrahi ambalaj,
diyaliz gereçleri,
bağlantı, sonda,
eklemler, kalça
protezi, yapay damar
şırınga, dikiş ipi
Kemik plakaları ve
vidaları,
kırık klişeleri, kalça
çivileri,
dental uygulamalar,
ortopedik protezler,
kalp pili elektrotları,
eklemler

Biyouyumlu,
biyoinert,
biyoaktif,
biyobozunur,
yüksek kimyasal
dayanım,
aşınma direnci

Düşük kırılma
toklukları (gevrek
olmaları),
zor üretim
yüksek yoğunluk
elastik değil,
düşük yorulma
dayanımları,

Kalça protezleri,
dental uygulamalar,
kemik dolgu maddesi,
yapay tendon ve
bağlar, göz lensi,
kulak implantleri,
çene ve omurga
cerrahisi

Kompozitler:
HA-PE
AluminaZirkonya,

Kontrol edilebilen
mikroyapı ve
mekaniksel
özellikler, yüksek
biyoaktivite, iyi
yorulma dayanımı,
aşınma direnci,
steril, kararlı, inert

Zor üretim,
pahalı

Kalp damarları,
eklem protezleri,
kemik protezi.
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2.3 Biyoseramikler
Seramikler, genel olarak, metaller ve alaşımları hariç, kimyasal açıdan anorganik
olan, genellikle yüksek ısıda işlemlerle elde edilen ürün ya da maddelerin tümü
olarak tanımlanır. Seramik-metal karışımı ya da az miktarda organik malzeme içeren
bileşimler çoğu zaman seramik malzeme olarak değerlendirilir.
Seramiklerin kullanımı insanoğlunun hayat standartlarını yükselten çok önemli
gelişmeler meydana getirmiştir. Geçtiğimiz 40 yılda vücudun zarar gören veya
işlevini kaybeden parçalarının tamiri, yeniden yapılandırılması ya da yerini alması
için özel tasarımlı seramiklerin geliştirilmesi ve kullanımı gerçekleştirilmiştir. Bu
amaçla

kullanılan

seramikler,

biyoseramikler

olarak

adlandırılmaktadır.

Biyoseramikler, kimyasal reaktifliklerine göre biyoinert, biyoaktif ve biyobozunur
olmak üzere üç grupta incelenebilmektedir. Biyoinert seramikler doku ile mekanik
bağ oluştururken, biyoaktif seramikler doku ve implant arasında kimyasal bağ
yaparak etkileşirler. Biyobozunur seramikler ise doku ile yer değiştirmektedirler.
Seramik implantları ilgi çekici kılan özelliklerin başında biyouyumlu yapıda olmaları
ve vücut ortamının zor koşullarında toksik ürünlerin oluşmasına neden olmamalarıdır
[5,14].
Biyoinert seramikler incelendiğinde, oldukça zorlu bir ortam olan vücut içerisinde
bulunmalarına rağmen kimyasal açıdan oldukça kararlı ve temasta bulundukları
dokuyla herhangi bir kimyasal bağlanma söz konusu olmadığı görülmektedir.
Bunların vücut içerisinde karşılaştığı tepki, dokunun malzeme etrafında yapışmayan
ipliksi bir kabuk oluşturmasıdır. Bu durum, vücudun bir savunma mekanizması
olarak ortaya çıkarken malzemenin zamanla tamamının kaplanması ve izole
olmasıyla sonuçlanabilir. Alumina ve zirkonya gibi biyoaktif olmayan oksit
seramiklerde bu çeşit bir kabuk oluşumu görülmektedir. Alüminyum oksit kalça
protezi ve kemik dolgu malzemesi olarak; kimyasal inertliği, biyouyumu, yüksek
dayanımı, yıpranmaya yüksek direnci, düşük sürtünme katsayısı, mükemmel
korozyon dayanımı ve az yara oluşumuna sebebiyet vermesi gibi özelliklerinden
dolayı tercih edilir. Zirkonyum oksit seramiğinin de başlıca kalça eklem
protezlerinde kullanıldığı görülmektedir. Zirkonyum oksit iyi biyouyumluluğunun
yanında alüminyum oksitten mekanik olarak daha güçlüdür ve bu yüzden HA
kaplamaların mekanik özelikleri zirkonyum ekleyerek güçlendirilebilmektedir. Genel
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olarak, klinik uygulamalarda, alümina veya zirkonya malzemelerinden yapılmış
implantlar ara yüzeyde bir harekete izin vermeyecek şekilde yerleştirildiğinde
oldukça başarılı sonuçlar alınmıştır [1,2,13].
Biyoaktiflik, biyomalzemenin dokuya bağlanabilme yeteneği olarak açıklanabilir.
Dolayısıyla, biyoaktif seramikler doku ve implant arasında kimyasal bağ oluşumuna
izin veren seramiklerdir. Bu bağlanma, iki kısım arasındaki harekete engel olmakla
birlikte, canlı dokuların kendilerini onardıklarında olduğu gibi, ara yüzeyde dinamik
bir denge oluşturmaktadır. Biyoaktif seramikler blok, gözenekli madde ve granül gibi
çeşitli

formlarda

seramiklerde,

üretilebilmektedir.

kemik

dokusunun

Bununla

malzeme

birlikte

yüzeyindeki

gözenekli

biyoaktif

gözeneklere

doğru

büyümesiyle implant ve temas halinde olduğu doku arasında geniş bir yüzey alanı
oluşması sağlanır. Bu durum implantın vücut içerisine entegrasyonunu olumlu bir
şekilde etkilemekte ve morfolojik tutunmaya olanak tanıyan biyoinert malzemelere
oranla çok daha karmaşık gerilimlerde bile implant-doku ara yüzeyi kararlı olarak
kalabilmektedir. Kalsiyum-fosfat seramikleri ile cam ve cam-seramikler biyoaktif
seramiklere örnektir. Kalsiyum-fosfat seramikleri; kalsiyum ve fosfat atomlarının
çoklu oksitleri şeklindeki yapılardır ve hidroksiapatit, Ca10(PO4)6(OH)2, trikalsiyum
fosfat, Ca3(PO4)2 ve oktakalsiyum fosfat CaH(PO4)3.2OH bu yapılara örnek
verilebilir. Kalsiyum fosfat esaslı biyoseramikler, tıpta ve dişçilikte 20 yıldan beri
kullanılmaktadır. Bu malzemeler, ortopedik kaplamalar ve diş implantlarında, yüz
kemiklerinde, kulak kemiklerinde, kalça ve diz protezlerinde kemik tozu halinde
kullanılmaktadırlar.
Biyobozunur madde biyolojik olarak parçalanabilir madde olarak açıklanabilir.
Biyoseramiklerden kullanıldıkları amaca göre yapısal ve fonksiyonel özelliklerini
uzun süre korumaları ya da bir süre bu fonksiyonlarını yerine getirmeleri
beklenebilir. İkinci durum söz konusu olduğunda malzemenin işlevini yerine
getirdikten sonra vücuttan uzaklaştırılması gerekir ve bu da ikinci bir cerrahi
operasyona sebebiyet verir. Bu durumun engellenmesi için biyobozunur seramikler
tercih edilmektedir. Biyobozunur seramiklerin en büyük avantajı

vücuda

yerleştirildiğinde zamanla vücutta hiçbir yapay madde kalmamasıdır. Biyoseramiğin
kontrollü bir hızla emilimi gerçekleştirilirken yerini yeni oluşan doku almaktadır.
Önemli olan nokta iyileşme sürecinde seramik bozunurken vücuttan kolaylıkla
uzaklaştırılabilen zararsız bileşenlere dönüşmeli ve vücuttan atılabilir bir nitelikte
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olmalıdır. Biyobozunur seramikler ile kompozitleri sert doku onarımında dolgu
maddesi olarak kullanılmaktadır. Trikalsiyum fosfat biyobozunur yapıda bir
seramiktir [1-5].
Çizelge 2.5 : Seramiklerin biyolojik aktivitelerine göre türleri ve örnekleri [15].
İmplant Türü

Örnek

Doku Cevabı

Çok ince fibroz doku oluşumu
(morfolojik sabitleme)
HA ile kaplanmış metaller, Doku-implant ara yüzey
biyoaktif seramikler,
bağlanması (biyoaktif sabitleme),
gözenekli seramikler
Gözenek içerisinde doku büyümesi
Biyobozunur seramikler
Emilme ve doğal dokuyla yer
değiştirme
Biyoinert seramikler

Alümina, zirkonya
Biyoaktif camlar, camseramikler, HA
Trikalsiyum fosfat,
biyoaktif camlar

Biyoseramikler değişik form ve yapılarda da uygulama alanları bulmaktadırlar.
Bunları; implant ve protez olarak kullanılan belirli boyut ve şekillerde üretilmiş katı
parçalar, yapı iskelesi olarak kullanabilen iç ve yüzey boşluklu poröz formlar,
boşlukları doldurarak kemiğin onarılmasına yardımcı olan tozlar ve bu seramiklerin
zayıf mekanik özelliklerini telafi etmek amacıyla üretilen kompozitler ya da
kaplamalar olarak sınıflandırabiliriz. Son zamanlarda, seramik malzemelerin nanofaz
formlarının

implant/protez

malzemesi

olarak

kullanımı

üzerine

çalışmalar

yapılmaktadır. Bu formların nano-boyutlu morfolojileri biyosistem içerisindeki
yapılara uyum göstermekte ve mekaniksel olarak da güçlü bir yapının elde edildiği
görülmektedir. Bazı formlar ve uygulamaları Çizelge 2.6’da gösterilmiştir [3,5].
Çizelge 2.6 : Biyoseramiklerin bazı kullanım formları ve uygulamaları [3].
Form
Toz ve granül

Kaplama
Parça
Karışım ve kompozit
İçi boşluklu poröz formlar

Uygulama
Boşluk doldurma, doku yenilenmesi,
yapay diş üretiminde ve diş kökü
tedavilerinde
Doku bağlanması, korozyon direnci
sağlama, mekanik özelliklerin
iyileştirilmesi
Doku değişikliği ve büyümesi,
fonksiyonel kısımların yerini alma
Seramik özelliklerinin iyileştirilmesi,
kolaylıkla şekil verilebilme ve çeşitli
boşluk geometrilerine göre ayarlanabilme
Yapı iskelesi
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İnorganik malzemelerin önemli bir grubunu oluşturan bu malzemeler, sağlık
sektöründe çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadırlar. Bunlar arasında, gözlük
camları, teşhis cihazları, termometreler, doku kültür kapları örnek olarak verilebilir.
Biyoseramikler, salınım sistemi olarak bazı proteinler, antibiyotikler, anti-kanser
ilaçlar, bazı hormonlar ve büyüme faktörlerinin taşınmasında da sağladığı avantajlar
nedeniyle uygulama alanı bulmaktadırlar. Biyoseramiklerin doku ile biyouyumlu
olmaları nedeniyle bunların implant kaplaması, sert doku implantı olarak iskeletteki
sert bağ dokusunun tamiri veya yenilenmesinde, dişçilikte dolgu malzemesi, ortopedi
ve travmatolojide kırıklarda, eklemlerde, kalça ekleminde femur başı olarak kullanım
alanları bulmuşlardır. Çizelge 2.7’de vücut içerisindeki örnekleri gösterilmiştir [5].
Çizelge 2.7 : Biyoseramiklerin vücut içerisindeki kullanım alanları ve örnekler [1].
Kafatası oranımı
Göz lensi
Kulak implantları

Biyoaktif cam
Alümina
Alümina
Hidroksiapatit
Biyoaktif cam-seramik
Biyoaktif kompozitler
Alümina
Hidroksiapatit
Biyoaktif cam
Alümina
Hidroksiapatit
Hidroksiapatit kaplama
Biyoaktif cam
Alümina
TCP
Biyoaktif cam
Biyoaktif cam-seramikler
Hidroksiapatit
TCP
Kalsiyum ve fosfat tuzları
Biyoaktif cam granülleri
Biyoaktif cam-seramik granülleri
Alümina
Zirkonya
Hidroksiapatit kaplama
Biyoaktif cam-seramik kaplama
Biyoaktif cam-seramik
Karbon fiber kompozitler
Hidroksiapatit, Alümina, Zirkonya

Yüz yapılandırmaları
Diş implantları

Çene büyütme

Omurga cerrahisi
Boşluk doldurma

Ortopedik destek uygulamaları

Kalça onarımı
Yapay tendon ve bağlar
Eklemler
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Sonuç olarak; seramikler, camlar ve cam-seramikler, çok iyi kimyasal özellikleri
nedeniyle insan vücudundaki birçok biyomedikal uygulamarda kullanılmaya elverişli
malzemelerdir. Kullanılacak faz ya da fazlar uygulamanın gereksinimlerine göre
belirlenir. Özellikle, hidroksiapatit, biyocamlar ve hidroksiapatit kristalleri içeren
cam-seramikler, vücut içerisinde vücuda yabancı bir reaksiyona sebep olmazlar ve
kemiğe kimyasal olarak bağlanarak genel olarak minimal bir doku reaksiyonuna
neden olup, sert ve güvenilir bir kemik/implant ara yüzeyi oluşturup kendilerini saran
dokuda hücre kaybına neden olmazlar. Bunların büyük çoğunluğu hidrofilik
yapıdadır. Metaller gibi bazı biyomalzemelerde bulunabilecek paslanma sorunu
seramiklerde gözlenmez. Ne var ki, bu malzemelerin kırılma toklukları, yorulma
dayanımları vb. gibi mekanik özellikleri nedeniyle yük taşıyan implant/protez
uygulamalarında kullanılmaları elverişli değildir. Bu nedenle, bu tür uygulamalarda
genellikle metalik malzemelerin üzerine kaplama olarak kullanılırlar. İskeletteki sert
bağ dokusunun tamiri ya da yenilenmesinde kullanımı özellikle ilerleyen yaşa bağlı
olarak ortaya çıkmaktadır. Ortalama insan ömrü 80 yıl olarak düşünüldüğünde,
ortalama 60 yaş civarında canlı dokular için yedek malzeme ihtiyacı başlamaktadır.
Çünkü kemik yoğunluğu ve dayanımı azalmakta ve kemik üreten hücreler, yani
osteoblastların yeni kemik üretiminde ve kemikte oluşan mikro çatlakların
kapanmasındaki üretkenliği azalmaktadır. Günümüzde biyoseramikler vücudun
birçok bölgesinde başarıyla kullanılmakta ve devam eden araştırmalar neticesinde
söz konusu kullanım alanları her geçen gün artmaktadır [1,4,5].
2.4 Hidroksiapatit
Kemik, hücreler ve kan desteğinden oluşan canlı bir malzemedir. Ömrün başından
sonunda kadar hiç yara izi bırakmaması, kendini yenileme ve yeniden şekillendirme
gibi eşsiz bir yeteneğinin göstergesi ve dokunun dinamik olduğunu gösteren bir
örnektir. Vücut içinde sağladığı mekanik dayanımın yanında kalsiyum ve fosfat
açısından mineral deposudur. Canlıların iskelet sistemini oluşturan kemikler, kolajen
ana faz içerisinde HA kristalleriyle desteklenmiş doğal kompozit bir yapıdır.
Canlının türüne, yaşına ve cinsiyetine bağlı olmakla beraber, kemik ağırlıkça
yaklaşık %20 oranında organik matris ki bunun %90'ı kolajen ve %10'u ise diğer
organik maddeler (yağlar, proteinler, polisakkaritler), %70'i mineral ve % 10'u sudan
oluşur. Kemiğin mineral fazının ana yapısı kalsiyum, fosfat ve oksijen atomları
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tarafından oluşturulmuştur. Bunun yanında mikroyapısal özelliğindeki diğer
farklılıkları oluşturan Na+, Mg+2, K+, (CO3)-2, F-, Cl- ve H2O içermektedir. Kemikteki
mineral, temel olarak HA'in kristal yapısına benzeyen bir çeşit kalsiyum ve fosfat
apatitidir. Kemiğin ana bileşen olarak kollojenden oluşan organik kısmı yumuşak bir
yapıya sahip olup kemiğe sertliğini veren hidroksiapatit bileşenidir. Seramik-organik
kompozit olarak kemik yüksek elastik modüle ve tokluğa sahiptir. Çizelge 2.11’de
kemiğe ait kimyasal bileşim yer almaktadır [1,17].
Çizelge 2.8 : Kemiğe ait kimyasal bileşim [4].
Bileşim

% Ağırlıkça

Kalsiyum

34,8

Fosfor

15,2

Ca/P mol oranı

1,71

Sodyum

0,9

Magnezyum

0,72

Potasyum

0,03

Karbonat

7,4

Flor

0,03

Klor

0,13

Pirofosfat

0,07

Toplam inorganik mineraller

65

Toplam organikler

25

Su

10

Diğer elementler; Sr+2, Pb+2, Zn+2, Cu+2,
Fe+3
Biyoseramiklerin medikal uygulamalarıyla ilişkili iki temel kemik türü olup bunlar;
süngerimsi kemik ve kompakt kemiktir. Canlı vücudunun iskelet sistemini oluşturan
kemikler, küçük iğnemsi veya yassı parçacıkların oluşturduğu bal peteği şeklindeki
süngerimsi kemiği kaplayan yoğun dış katmandan meydana gelmektedir. Kompakt
kemik süngerimsi kemiğe göre daha yoğun ve sert yapıdadır. Düşük yoğunluğu
nedeniyle süngerimsi kemik, kompakt kemiğe göre, daha düşük bir elastik modülüse
ve daha yüksek gerinim oranına sahiptir. Bununla birlikte süngerimsi kemik
biyolojik olarak daha aktif olup kompakt kemiğe göre kendini yenilime hızı daha
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yüksektir. Şekil 2.2’de kompakt ve spongiyöz kemiğin şematik görünümü, Çizelge
2.9’da ise kompakt insan kemiğinin mekaniksel özellikleri gösterilmiştir [11].

Şekil 2.2 : Kompakt ve spongiyöz kemiğin şematik görünümü.
Çizelge 2.9 : Kompakt insan kemiğinin mekaniksel özellikleri [16].
Mekaniksel özellikler

Kemik eksenine göre test yönü
Paralel

Dik

Çekme gerilimi(MPa)

124-174

49

Basma gerilimi(MPa)

170-193

133

Burma gerilimi(MPa)

160

Kesme gerilimi(MPa)

54

Young Modülü(GPa)

17- 18,9

11.5

Azami çekme gerinimi

0,014-0,031

0,007

Azami basma gerinimi

0,0185-0,026

0,028

Apatit terimi kristallografik yapıları benzerlik gösteren bileşikler ailesi olarak
tanımlanmaktadır.

Bundan

dolayı

bir

bileşim

belirtilmemektedir.

Bazen

3Ca3(PO4)2.Ca(OH)2 olarak da tanımlanabilen HA'in bulunduğu aile genel olarak
M10(XO4)Y2 şeklinde formüle edilebilir. Burada M çeşitli metalleri (Ca+2, Mg+2,
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Pb+2); X harfi P, As, Si, Ge, S, ya da Cr atomlarını ve Y harfi de OH, F, Cl, Br, CO3
gibi atom ve molekülleri temsil edebilmektedir.
Biyoaktif seramiklere artan ilgi, özellikle HA üzerine olan ve son yirmi senedir
yapılan klinik uygulamaların hız kazanması ile sonuçlanmıştır. HA, kalsiyum fosfat
bazlı seramikler sınıfındandır ve doğal kemik mineraline kimyasal ve yapısal
benzerliğinden dolayı ilgi çekici bir biyoseramik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hekzagonal

kristal

yapısına

sahip

hidroksiapatitin

kimyasal

formülü

Ca10(PO4)6(OH)2, bileşiminde Ca/P mol oranı 1,67 ve ağırlıkça %39,9 Ca, %18,5 P,
ve %3,38 OH ihtiva etmektedir. Sekil 2.3’de apatit yapısına ait bir gösterim
verilmiştir [1,2,18].

Şekil 2.3 : c- eksenine paralel apatit latisinin kesiti [18].
Hidroksiapatit, canlı vücudunda bulunan sert dokuların başlıca inorganik yapısını
oluşturan kalsiyum fosfat esaslı bir seramik olup, biyouyumluluğu ve biyoaktifliği
nedeniyle yapay kemik ve kemik dolgu maddesi olarak çeşitli protezlerin yapımında,
çatlak ve kırık kemiklerin onarımında, metalik biyomalzemelerin kaplanmasında,
ortopedik uygulamalarda, fazla dayanım gerektirmeyen kemik dolgu malzemesi
uygulamalarında, diş implantları ve kontrollü ilaç salınım sistemleri gibi çok sayıda
alanda

yaygın

olarak

kullanılmaktadır.

Fakat

yük

taşıyan

implant/protez

uygulamalarında mekanik dayanımı düşük olduğundan bir kompozit parçası olarak
ya da metal implantların üzerine kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadırlar.
Hidroksiapatit kaplamaların yaygınlaşması, kaplama teknikleri açısından önem
taşıdığı gibi biyomimetik uygulamaların günlük hayata entegre olması açısından da
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önemlidir. Bunlar insan kemiğinin mineral fazına en yakın kalsiyum fazı olarak
kabul edilirler, insan ve hayvanların kemiklerine yerleştirildikleri zaman hiçbir
şekilde bağışıklık sistemlerine etki etmezler ve toksik de değildirler. Hidroksiapatit
biyoseramiklerin bir diğer kullanım alanı ise oküler implant uygulamasıdır.
Biyouygunluk ve toksik olmama gibi özellikler, hidroksiapatit oküler implant
uygulaması için ideal bir biyomalzeme yapmaktadır [17,19].
Canlı vücudundaki sert dokuyla olan söz konusu yapısal benzerlikleri biyoaktif
özelliğinin kaynağı olup implant ve sert doku arasında doğal bağlanmayı sağlar.
Hidroksiapatitin sert dokularla bağ yapma kabiliyeti, hastalıklı veya hasarlı
bölgelerde, kemik oluşumunu hızlandırmakta ve implant yüzeyinde fiber doku
oluşumu gibi, bağışıklık sisteminin neden olacağı bir takım ters etkileri
önlemektedir. Doku, biyoaktif davranış gösteren HA ile bağlanarak yapışır ve
implantin kaymasını engeller. Aynı zamanda vücut implantı yabancı madde olarak
algılamaz. HA’in lokal büyüme faktörlerine, özellikle kemik proteinlerine karşı
kuvvetli kimyasal bağlanma eğilimi olduğu saptanmıştır. HA implant uygulamalarda,
kemik oluşturan hücreler, osteoblastlar, hidroksiapatit yüzey üzerine yapışmakta,
ardından kollojen ve kemik mineralleri doğrudan yüzeyde büyümektedir. HA'in
kemik gelişimine olan etkisi, gözenek büyüklüğü, morfolojisi, kristal yapısı,
gözeneklerin birbiriyle olan bağlantıları ve kimyasal yapı (Ca/ P oranı) gibi birçok
faktöre bağlıdır. Hidroksiapatit kemik dolgu materyali olarak, toz ya da poröz blok
gibi çeşitli formlarda kullanılır. Gözenekli yapı bir kanallar sistemi gibi davranarak,
oluşan yeni hücrelerin gözeneklerin içine doğru büyümesini, implant-doku
etkileşimini arttırıp daha iyi bir entegrasyonun sağlanmasını ve implant kaymasıyla
ortaya çıkabilecek olan olumsuzlukların engellenmesini, dokuya kanın ve diğer
önemli vücut sıvılarının ulaşmasını sağlamaktadır. Bir başka önemli görevi ise
kalsiyum ve fosfat kaynağı olmasıdır [1,14].
Yüzde yüz saf, kristalin hidroksiapatitin vücut içindeki koşullarda, diğer kalsiyum
fosfatlar içerisinde en az çözünürlüğe sahip, en fazla kararlı olan ve en yüksek
dayanıma sahip olan faz olduğu belirlenmiştir (37 °C, pH>4,2). Bununla birlikte
asidik ortamda kısmi çözünmeler görülebilmektedir. Diğer kalsiyum fosfatların,
özellikle trikalsiyum fosfatın, gerek yalnız gerek kaplama malzeme olarak
kullanıldığı durumlarda hücre içi ve hücre dışı sıvısının asidik etkisiyle zamanla
çözünebildiği görülmüştür. Bütün kalsiyum fosfat seramikleri belirli oranda emilime
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uğramaktadırlar. Kalsiyum fosfat seramiklerinin emilimi başlıca üç faktöre bağlıdır.
Bunlardan birincisi, ürünün çözünürlük katsayısı ve ortamın pH’ına bağlı olan
fizikokimyasal

çözünürlüktür.

Bu

durum

yeni

fazların

oluşumuna

neden

olabilmektedir. İkincisi ürünün sınır noktalarına gelen dış etkilerden dolayı fiziksel
parçalanmasıdır. Sonuncusuysa, biyolojik faktörlere(fagositöz) bağlıdır. Bu durum
vücudun bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkar ve yabancı bir parçacığın
vücudun savunma mekanizması tarafından etkisi hale getirilmesindeki en önemli
aşama olup partikülün bozunması sağlanır. HA'in düşük bozunma hızı vardır.
HA’nın emilimi yılda %5-10 hızıyla gerçekleşir. Kısaca bozunma hızlarını sıralarsak,
ACP > TTCP > α-trikalksiyum fosfat > β-trikalsiyum fosfat >> hidroksiapatit
(

Artan bozunma hızı)’dır [1,11,21].

HA termal olarak işleme maruz bırakıldığında 900-1200 οC sıcaklıkları arasında
yapısındaki Ca/P mol oranına göre bozunmaya uğramaktadırlar. Dolayısıyla
malzemenin sinterleme sıcaklıkları gibi yüksek sıcaklıklarda termal işlenmesi söz
konusu olduğunda HA’in stokiyometrisi çok önemli bir konuma gelmektedir. HA’in
1,67 olan Ca/P oranından hafif sapmalar bu işlemler sırasında başka kalsiyum fosfat
fazlarının (alfa,beta-trikalsiyum fosfat, tetra kalsiyum fosfat) oluşumuna sebebiyet
verebilmektedir. Bunun dışında HA’in asitliği, stokiyometrisi ve çözünürlüğü
arasındaki sıkı ilişkinin bilinmesinde fayda vardır. Bu ilişki incelendiğinde, Ca/P mol
oranının düşüklüğü ve HA’in bulunduğu ortamın asitliğinin artması, HA’in
çözünürlüğünün artmasına neden olmaktadır. Ca/P mol oranının stokiyometrik oran
olan 1,67’e yaklaşmasıyla HA’in çözünürlüğünde azalma gözlenmektedir. Çizelge
2.13’de Ca/P mol oranına göre sıralanmış kalsiyum fosfat fazları görülebilmektedir
[4,22].
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Çizelge 2.10 : Ca/P oranlarına göre çeşitli kalsiyum fosfatlar [21].
Ca/P

İsim

Formul

Kısaltma

2,00

Tetra-kalsiyum fosfat

Ca3(PO4)2.CaO

TetCP

1,67

Hidroksiapatit

Ca10(PO4)6(OH)2

HA

1,50

Tri-kalsiyum fosfat

Ca3(PO4)2

TCP

1,33

Okta-kalsiyum fosfat

Ca8H2(PO4)6.5H2O

OCP

1,00

Dikalsiyumfosfat dihidrat

CaHPO4.2H2O

DCPD

1,00

Dikalsiyum fosfat

CaHPO4

DCPA

1,00

Kalsiyum pirofosfat

Ca2P2O7

CPP

1,00

Kalsiyum pirofosfat dihidrat

Ca2P2O7.2H2O

CPPD

0,7

Hepta-kalsiyum fosfat

Ca7(P5O16)2

HCP

0,67

Tetra-kalsiyum dihidrojen fosfat

Ca4H2P6O20

TDHP

0,5

Mono-kalsiyum fosfat monohidrat

Ca(H2PO4)2.H2O

MCMP

0,5

Kalsiyum metafosfat

Ca(PO3)2

CMP

Apatit, diğer iyonlarla yer değiştirmeye olanak sağlayan bir yapıdadır. Apatit
yapısında Ca+2, (PO4)-3 ya da OH- gruplarıyla meydana gelen yer değiştirmeler,
maddenin özellikleri üzerinde değişimlere neden olur. Hekzagonal simetride büyük
bir değişim olmadan, latis parametresi, morfoloji, çözünürlük gibi özelliklerde
değişme gözlenebilir. Örneğin, OH- ile F- değişikliği olması durumunda anyonlar
komşu Ca+2 iyonlarına daha yakın olacağından daha stabil bir yapı elde
edilebilmektedir. Florun dişlerin yıpranmasını engellemesinin nedeni olarak
hidroksiapatit yapısına katılan F- atomlarının çözünürlük üzerine olan etkisi
gösterilmektedir. Bunun dışında, HA bileşiminde bulunan (PO4)-3 ve OH- gruplarının
yerine sentez sırasında yapıya (CO3)-2 girebilmekte A tip ve B tip olarak adlandırılan
karbonat apatitler oluşabilmektedir. Bu durum, maddenin çözünürlüğünü önemli
ölçüde artmasını sağlamaktadır. Çizelge 2.12’de HA’in fiziksel ve kimyasal
özellikleri gösterilmiştir [1].
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Çizelge 2.11 : HA’in fiziksel ve kimyasal özellikleri [20].
Özellik

Değer

Molekül formülü

Ca10(PO4)6(OH)2

Ca/P mol oranı

1,67

Kristal yapı

Hekzagonal

Baskı dayanımı (MPa)

400-900

Gerilme dayanımı (MPa)

115-200

Yoğunluk (g/m3)

3,16

Bozunma sıcaklığı (°C)

>1000

Dielektrik sabiti

7,40

Isıl iletkenlik (W/cm.K)

0,013

Biyoaktiflik

Yüksek

Biyouygunluk

Yüksek

Biyobozunma

Düşük

Hücresel uygunluk

Yüksek

Kemik iletkenliği

Yüksek

2.4.1 Hidroksiapatitin Kimyasal Çöktürme ve Mikrodalga Yardımıyla Sentezi
HA’in sentetik olarak eldesinde çöktürme, katı faz, sol-jel, hidrotermal, ters misel vb.
gibi farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Bu yöntemlerin hepsinin kendine göre
avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. İşlem kolaylığı, ucuzluk, istenilen
stokiyometride saf ürün elde edilebilmesi, kompleks ekipmanlara ihtiyaç
duyulmaması gibi artılar hidroksiapatitin başlıca yaş çöktürme yöntemi ve katı-faz
reaksiyonlarıyla

sentezlenmesine

yol

açmaktadır.

Katı-faz

reaksiyonları

stokiyometrik ve iyi kristallenmiş HA tozların sentezini sağlarken, yüksek
sıcaklıklara çıkılması ve uzun süre ısı muamelesi işlemin maliyetini arttıran önemli
bir unsurdur. Kimyasal çöktürme yönteminin kullanılmasının başlıca avantajları;
işlemin kolay olması, kompleks cihazlara ve yüksek sıcaklıklara ihtiyaç
duyulmaması, büyük miktarlarda üretimin kolaylıkla yapılabilmesi, sentez şartlarının
kolaylıkla kontrol edilebilmesiyle istenilen özelliklerde ürünün sentezlenebilmesidir.
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Fakat bu yöntemde stokiyometrik hidroksiapatit eldesi çok zor olup işlem sonunda
genellikle Ca(10-x) (PO4)(6-x) (OH)(2-x), (0≤x≤1,67) olarak ifade edilen kalsiyum defekt
hidroksiapatitin oluşumu gözlemlenmektedir.
Çöktürme yöntemi,

pH>7’de Ca+2 ve (PO4)-3 iyonları içeren çözeltilerin

karıştırılması ve çökeltinin uygun şartlarda tutulmasıyla gerçekleşmektedir.
Çoğunlukla kullanılan kalsiyum kaynakları; CaCl2, Ca(NO3)2, Ca(OH)2, CaCO3,
CaSO4· 2H2O, ve (CH3COO)2Ca’dır. Fosfat kaynakları; H3PO4, NH4H2PO4,
(NH4)2HPO4, Na3PO4, ve K3PO4’dır. pH düzenleyici olarak NH4OH ya da NaOH
kullanılabilmektedir. Karakteristik olarak başlangıçta çökelti HA yapısından uzak
olsa da uygun şartlarda bekletme sonucu kristallenme ilerlemekte ve son ürün HA
haline dönüşmektedir (Ca/P:1,67). Mikrodalga ışınımı da reaksiyon kinetiğine ve
verimine yaptığı katkılardan ötürü yenilikçi bir sentez yöntemi olarak göze
çarpmaktadır.

HA’in

kullanımında

belirleyici

faktörler

olan

stokiyometri,

kristallinite, morfoloji gibi özellikler sentez şartlarına özellikle de hangi yöntemle
sentezlendiğine bağlıdır. Bunlar; başlangıç maddelerinin konsantrasyonları, sıcaklık,
pH, karıştırma hızı, reaktan ekleme sırası ve hızı, bekletme süresi, yıkama, hızlı
soğutma mikrodalga gücü vb.’dir. Bunlara ilaveten, çeşitli polimerik maddelerin
katılımı ve ultrasonik dalgaların, sentezlenen ürünün tanecik büyüklüğü üzerindeki
etkileri de incelenmektedir [4,22].
pH çöktürme işleminin kinetiğini etkileyerek farklı morfolojide ve partikül
büyüklüklerinde HA parçacıklarının oluşmasına neden olabilmektedir. Ayrıca pH’ın
asidik ortamdan bazik ortama doğru ilerlemesi, Ca/P mol oranının stokiyometrik
orana yaklaşmasını sağlamaktadır. Düşük pH değerleri HA’in çözünmesini
tetikleyerek farklı kalsiyum fosfat fazlarının oluşmasına neden olabilmektedir. pH’ın
diğer bir etkisi de sentez sırasında yapıya (CO3)-2 katılımını etkilemesidir. Yüksek
pH değerlerinde bu katılımın daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun için
optimum pH değerlerinin belirlemesi gerekmektedir [23].
Olgunlaşma süresi iyi kristallenmiş ve uniform morfolojiye sahip HA partiküllerinin
eldesi için kritik bir öneme sahiptir. Olgunlaşma işleminde, safsızlıkların giderimi,
amorf kısımların tekrar kristallenmesi ve daha düzenli yapıya ulaşılması sağlanır.
Ayrıca uzun olgunlaşma süreleri reaktanların tam olarak etkileşime girmesini ve
ürünün tam olarak çökmesini garanti altına almaktadır. Bununla birlikte olgunlaşma
süresi uzadıkça kristal büyüklüğü artmakta ve spesifik yüzey alanı azalmaktadır.
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Olgunlaşma işlemi, HA taneciklerinin stokiyometrik orana ulaşmasını sağlayarak
yüksek sıcaklıklarda bozunmasını engellemekte yani termal kararlılığa ulaşmasını
sağlamaktadır. Olgunlaşma süresi-zaman ilişkisi Şekil 2.4’de gösterilmiştir [29,34].

Şekil 2.4 : Ca/P oranının zamanla değişimi [34].
Çöktürme işlemi boyunca Ca/P oranında değişimler gözlenmektedir. Çöktürme
prosesinin ilk adımında kararsız orto-kalsiyum fosfat(OCP, Ca8H2(PO4)6.5H2O)
fazının oluştuğu bunun hızlı bir şekilde amorf kalsiyum fosfat(ACP, Ca3(PO4)2.xH2O
Ca/P=1,5) fazına dönüştüğü görülmüştür. İkinci aşamada ACP, CA-defekt HA’e
(DAP, Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x.nH2O 0≤x≤1,67) dönüşmekte ve bunu da
olgunlaşma işlemi sırasında kararlı HA (Ca10(PO4)6(OH)2, Ca/P=1,67) yapısının
oluşması takip etmektedir. Faz dönüşümlerinin sırası, OCP-ACP-DAP-HA şeklinde
özetlenebilmektedir. HA temelli malzemelerin vücut içerisinde ve yüksek
sıcaklıklardaki kararlılığı HA’in stokiyometrisine büyük ölçüde bağlıdır.
Çöktürme işleminin gerçekleştiği sıcaklık ayrıca çökeleğin morfolojisini, işlemin
hızını ve dönüşüm reaksiyonlarını önemli ölçüde etkileyen bir adımdır. Sıcaklıktaki
artış, HA’in oluşumunu hızlandırırken tanecik büyüklüğü de bu artışla birlikte
yükselmektedir. Sıcaklık-zaman ilişkisi Şekil 2.5’de gösterilmiştir [34].
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Şekil 2.5 : Saf HA fazı oluşumu için gerekli süre ve sıcaklık arasındaki ilişki [34].
Stokiyometrik oranda Ca(NO3).4H2O ve (NH4)2HPO4 çözeltilerinden başlanarak
Ca/P mol oranı 1,67 olan hidoksiapatit tozları sentezlenmiştir. Bu yönteme göre önce
Ca(NO3).4H2O tozları saf suda manyetik karıştırıcı yardımıyla tamamen çözülerek
süspansiyon hazırlanmış, daha sonra NH4)2HPO4 yavaş yavaş ilave edilerek devamlı
karıştırma ile 40 οC sıcaklıkta kimyasal reaksiyona girmesi sağlanmıştır. İşlemin
başında çözeltilerin pH değerleri 9’a ayarlanmış ve işlem süresince pH≥9
değerlerinde olması NH4OH katılımıyla sağlanmıştır. Reaksiyon sonunda oluşan
çözelti filtreden geçirilmiş, destile suyla yıkanarak NH4NO3 giderimi sağlanmış ve
elde edilen kek halindeki yapı etüvde 90 οC’de bir gece bekletilmiştir. Son aşama
olarak kurutulan kekler öğütülerek toz haline getirilmiştir. Mikrodalga yardımıyla
yapılan sentezdeyse HA çökme işlemi tamamlandıktan sonra çözeltinin bir kısmı
mikrodalgada 30 dakika ışınımına tabii tutularak HA yapısının oluşmasının daha
hızlı gerçekleşmesi sağlanmıştır. Mikrodalga işleminden sonra çözelti filtre edilmiş
ve destile suyla yıkanarak NH4NO3 giderimi sağlanmış bir gece etüvde
kurutulmuştur. Elde edilen tozların XRD, FTIR ve SEM analizleri yapılmıştır. HA’in
sentezinde gerçekleşen reaksiyon ve kullanılan deney düzeneği aşağıda gösterilmiştir
[24].
10Ca(NO3)2.4H2O + 6(NH4)2HPO4 + 8NH4OH
+ 6H2O
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Ca10(PO4)6(OH)2 + 20NH4NO3

Şekil 2.6 : HA çöktürülmesinde kullanılan deney düzeneği.
2.4.2 Hidroksiapatit Sentezi İçin Kaynaklarda Yapılan Çalışmalar
Bugüne kadar HA taneciklerini elde etmek için çok sayıda yöntem kullanılmıştır.
Bunlar arasında; hidrotermal yöntem, yanma sentezi, sulu çözeltilerden çöktürme,
sol-jel yöntemi, yapay vücut sıvısından çöktürme, emülsiyon teknikleri, mikrodalgadestekli yöntem ve ters misel yöntemi gibi çeşitli yöntemler sayılabilir. Aşağıda
süreli yayınlardan seçilen çalışmalar özetlenmiştir.
Afshar ve ç.a. orto-fosforik asit ve kalsiyum hidroksitten başlayarak çöktürme
yöntemiyle HA taneciklerinin sentezini gerçekleştirmiştir. Bu işlemde kalsiyum
hidroksit çözeltisi üzerine orto-fosforik asit çözeltisinin, asgari pH seviyesi sürekli
olarak kontrol edilip, NH4OH’la gerekli ayarlamalar yapılarak, yavaşça katılımı
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen çökelti bir gece ana çözeltide bekletildikten sonra
dekante

edilmiştir.

Çökelti

yıkandıktan

sonra

santrifüjleme

işlemi

gerçekleştirilmiştir. Yıkama işlemi birkaç kez tekrarlanmış ve elde edilen çökelti 80
ο

C de bir gece bekletilmek üzere fırınlanmıştır. Bu işlemde amaç bahsedilen diğer

yöntemlerle kontrolü zor gerçekleştirilen HA’nin kimyasal yapısı ve mikroyapısının
kontrolü sağlanmakta ve sentezlenen seramik malzemenin fizikokimyasal saflıkta
olması

sağlanabilmektedir.

Bu

yöntemlerdeki

farklılıklar

malzemenin

morfolojisinde, yoğunluğunda ve kimyasal bileşiminde değişikliklere yol açmaktadır.
Dolayısıyla, bu yöntemde pH, sıcaklık, karıştırma hızı, atmosfer etkisi, ekstra asit
katılımı, ileri kimyasal muamele gibi parametrelerde oynamalar gerçekleştirilerek
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son ürünün istenen özelliklerde olması sağlanmaktadır. Sonuç olarak yan ürün olarak
sadece su çıkışı gözlenen bu işlemde son ürünün iyi saflıkta, stokiyometride ve
termal kararlılıkta olduğu saptanmıştır. Yapıda aynı zamanda bir miktar (CO3)-2
olduğu saptanıp A-B tür HA oluşumu gerçekleştiği görülmüştür. Çöken HA
parçacıklarının küçük ipliksi yapıda oldukları gözlenmiştir. Parametrelerde yapılan
değişimler sonucu optimum çalışma şartları sıralanmıştır. Bunlar;


Çözeltilerin hazırlanması için saf hammadde ve gazı alınmış destile su
kullanılmalıdır.



Sürekli olarak reaktöre ve asit çözeltisi konteynırına filtreden geçirilerek inert
gaz pompalanması yapılmalıdır. Filtrenin de yeterli miktarda CO2
absorblayıcısı içermesi gerekmektedir.



Asgari ayarlanmış pH seviyesi 7,5 olmalıdır.



Güçlü ve yüksek hızlı karıştırma gerçekleştirilmelidir.



Ekstra suyun giderilebilmesi için santrifüjleme gerçekleştirilmelidir.



Sulu

fosforik

asit

çözeltisi

kullanılarak

ileri-asit

muamelesi

gerçekleştirilmelidir [23].
Siddharthan ve ç.a. kalsiyum nitrat ve amonyum hidrojen fosfattan başlayarak
çöktürme yöntemiyle elde ettiği çökeltiyi kuruyana kadar mikrodalga fırında farklı
güç

parametrelerinde

işleme

tabi

tutarak

HA

taneciklerinin

sentezini

gerçekleştirmişlerdir. Bu işlemde mikrodalga gücüyle tanecik büyüklüğü arasındaki
ilişkiyi araştırmışlardır. Mikrodalga prosesleri nano-büyüklükte tanecik eldesi için
oldukça basit, hızlı ve efektif yöntemlerdir. Geleneksel sentez yöntemleriyle
karşılaştırıldığında mikrodalga prosesi hızlı büyüme, ince tanecik büyüklüğü ve dar
tanecik büyüklüğü dağılımı sağlama yönlerinden avantajlıdır. Mikrodalga işleminde
hammaddelerin çözelti içinde dağılımı artmaktadır. HA sentezini 45 dakikadan az bir
sürede gerçekleştirebilmişlerdir. Sonuç olarak TEM analizlerine bakıldığında kristal
büyüklüğünün

uygulanan

mikrodalga

gücüyle

düzensiz

olarak

değiştiğini

gözlemlemişlerdir. 175 W güçte kristal büyüklüğü 39–56 nm uzunluğunda ve
genişliği 12– 14 nm olup, bu değerler 525 W için 10–16 nm ve 10–12 nm, 660 W
için 32– 42 nm ve 12–25 nm olduğu gözlemlenmiştir. Görüldüğü gibi geleneksel
proseslerde sentez sıcaklığının arttırılmasıyla kristal büyüklüğü artarken mikrodalga
proseslerinde kristal büyüklüğü artan güçle birlikte dalgalı bir trend izlemiştir.
Ayrıca kuruma zamanlarının yüksek güçlerde giderek azaldığı görülmüştür. Sonuç
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olarak istenilen ihtiyaçlara göre uygun güç seçeneği kullanılarak arzu edilen
büyüklük ve şekle sahip HA kristallerinin sentezi gerçekleştirebilmektedir [24].
Zhengwen Yanga ve ç.a. beta-glikoz, kalsiyum nitrat ve fosforik asitten başlayarak
sırasıyla çöktürme yöntemi ve mikrodalga prosesiyle HA taneciklerinin sentezini
gerçekleştirmişlerdir. Olgunlaşma zamanının ve mikrodalga güç ve süresi gibi çeşitli
parametrelerinin HA in termal kararlılığı üzerine olan etkilerini incelemişlerdir. Bu
işlemlerde sentezlenen ürünün olgunlaşma sürelerini farklı tutarak 1.000 οC ve 1.200
ο

C de termal kararlılıkları incelenmiştir. Buna benzer şekilde mikrodalga ışınım gücü

ve süresinde de farklı değerlerde çalışılıp ürünün termal kararlılığı test edilmiştir.
Deneylerde HA kristal büyüklüğünün olgunlaşma süresinin, mikrodalga güç ve
maruz kalma süresinin uzatılmasıyla birlikte arttığını gözlemlemişlerdir. Çöktürme
yöntemiyle elde edilip 24 saatlik olgunlaşma süresine tabi tutulan HA parçacıklarının
1.200 οC de kalsinasyonlarına rağmen termal olarak kararlı olduklarını tespit
etmişlerdir. Ayrıca, mikrodalga gücü ve zamanı sırasıyla 1 saat ve 700 W seçilerek
elde edilen HA 1.200 οC de tabi tutulması sonucu hala yapısının trikalsiyum fosfata
bozunmadan koruduğu görülmüştür. Ayrıca 700 W güçte hammaddelerin çözelti
içinde dispersiyonunun arttığı, reaksiyonun hızlandığı ve saf kristal artışı
gözlemlenmiştir [25].
Maria Helena Santos ve ç.a. farklı sulu çöktürme prosesleri ve deney koşullarında
HA sentezini gerçekleştirmişlerdir. Reaktan olarak kalsiyum hidroksit, kalsiyum
fosfat, amonyum fosfat ve fosforik asit çözeltilerini kullanıp pH, sıcaklık, karıştırma
hızı, ısıl ve kimyasal işlem gibi parametrelerin ürün üzerindeki etkilerini
incelemişlerdir. Üç farklı reaksiyon gözlemlenmektedir. İlk olarak, kalsiyum
hidroksit ve fosforik asit; ikinci, kalsiyum hidroksit amonyum ve hidrojen fosfat; son
olarak da kalsiyum hidroksit ve kalsiyum hidrojen fosfat hidrat karışımlarının
reaksiyonu incelemişleridir. 2. ve 3. deneylerde pH’ın ayarlanmasına gerek
duyulmadığı görülmüştür. 1. ve 3. deneylerin pratik olarak kolay olmalarına karşın 2.
deneyinde

uygulamada

%25

oranında

daha

ucuz

olduğu

belirlenmiştir.

Parametrelerin etkilerine bakıldığında; sıcaklıkla reaksiyon kinetiğinin önemli bir
miktarda arttığı görülmüştür. Isıl işlem uygulanan HA’lerde amorf bölgenin azalarak
kristallinitenin arttığı görülmüştür. Ekstra kalsiyum iyonunda ötürü gelen CaO
fazının oluşumu pH artışıyla birlikte arttığı görülmektedir. Bu fazın ortadan
kaldırılabilmesi

için

sulu

fosforik

asit
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çözeltisiyle

ileri

kimyasal

işlem

gerçekleştirilmiş, fakat kayda değer bir değişim olmadığı görülünce ısıl işlemden
sonra hızlı soğutma yapılan numunede bu fazın oluşumun olmadığı saptanmıştır. 1.
ve 2. reaksiyonlarda CaO fazının oluştuğu görülürken 3. reaksiyondaysa yavaş
karıştırma koşulunda HA+TCP oluşumu gözlemiştir [26].
A. Lopez-Macipe ve ç.a. yüksek pH ve sıcaklılarda CaCl2 ve K2HPO4 karışımından
hareketle, çöktürme metoduyla stokiyometrik HA sentezini gerçekleştirmişlerdir.
Elde edilen tanecikler FTIR, XRD, TEM, ışık saçılım cihazlarıyla karakterize
edilirken kimyasal bileşimleri (Ca/P oranı) ICP cihazı vasıtasıyla belirlenmiştir. Işık
saçılım cihazında bazı partiküllerin aglomerasyonunun tespitine rağmen dar partikül
büyüklük dağılımına sahip saf HA kristallerini oluştuğu gözlemlenmiştir. İşlemde
yan fazların oluşumunu engellemek amaçlanırken, pH ve reaktanların katılma
sırasının ürünün Ca/P oranı üzerine ve morfolojik yapısı üzerine etkileri
incelenmiştir. Reaktanların ekleme sırasının değiştirilerek Ca-zengin ve Ca-defekt
HA oluşumun gözlendiği, reaksiyonun ilerlemesiyle Ca-zengin HA kristallinitesinde
belirgin bir değişim gözlemlenmezken, Ca-defekt olanın zamanla arttığı görülmüştür.
Yüksek ısı işlem sonunda Ca-zengin olanda sadece HA fazının varlığı tespit edilirken
Ca-defekt olanda HA birlikte TCP fazının varlığı tespit edilmiştir [27].
Cédric Verwilghen ve ç.a. stokiyometrik oranda kalsiyum karbonat ve monoamonyum fosfattan HA elde etmişlerdir. Bu prosesin yenilikçi yönü, reaksiyon
koşullarının basitliği, sulu karıştırma ortamında, çevre basıncında ve 60 οC de
gerçekleşmesidir. Kalsiyum karbonat fazından gelişen CO2 çıkarken amonyum
karbonat oluşumuyla çözeltinin tamponlandığı ve pH’ın HA’in çökebildiği değer
olan 8,05 değerinde sabitlendiği görülmektedir. İlk olarak, ortam basıncında hidrojen
fosfat guruplarının karbonat üzerine absorplandığı, burada deprotonizasyona
uğrayarak kalsiyum fosfat fazının oluştuğu ve karbonat anyonlarının çözeltiye
salındığı görülmüştür. Sonrasında oluşan amonyum karbonat tamponu da çözeltinin
pH’ını HA en kararlı kalsiyum fosfat fazı olduğu pH’da sabitlemektedir. Çözeltinin
hafifçe ısıtılırken hızlı bir şekilde karıştırılmasıyla dengenin HA yönünde geliştiği
gözlemlenmiştir. Bu işlemin en büyük kolaylıkları nitrat tuzlarını olmayışı,
dolayısıyla bu tuzları elimine edebilmek için tekrarlanan yıkama işlemlerinden
kurtulunması, reaktanların kolaylıkla ve ucuz olarak bulunabilmesi, süzme
işlemlerinin diğer yöntemlere göre kolaylığı ve son ürünün yüksek saflıkta elde
edilebilmesi olarak belirtmişlerdir [28].
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Mobasherpour ve ç.a. araştırmalarında kalsiyum nitrat hidrat ve amonyum hidrojen
fosfat çözeltilerinden başlayarak çöktürme prosesiyle HA eldesini ve HA tozlarına
ısıl işlem uygulamalarını incelemişlerdir. Yapısal gelişimin gözlemlenebilmesi için
FTIR, XRD, STA cihazlarından faydalanmışlardır. SEM ve TEM cihazları
kullanılarak elde edilen ürünün partikül büyüklüğü hesaplanmaya çalışılmış ayrıca
ürünün morfolojisi ve aglomerasyon durumu hakkında bilgi edinilmiştir. Bu yöntem,
kalsiyum ve fosfat çözeltilerinin moleküler seviyede karışmalarını sağlayarak,
kimyasal homojenitenin iyileştirilmesine olanak sağlamış ve HA’den diğer fazlara
geçişin olduğu faz geçiş sıcaklığının yükseltilmesi sağlanabilmiştir. Sonuç olarak saf
hammaddelerden

çıkılarak

başarıyla

saf
ο

HA

nano-parçacıklarının

sentezi

ο

gerçekleştirilebilmiştir. Sıcaklığın 100 C’den 1.200 C’ye çıkarken HA tanecik
büyüklüğünün arttığı gözlemlenmiş olup, HA pramidal hekzagonal yapısının 1.200
ο

C sıcaklığa kadar diğer kalsiyum fosfat fazlarına dönüşmediği görülmektedir. TGA

analizi incelendiğinde 250 οC’deki pik HA çökeltisindeki dehidrasyondan ötürü
oluşmaktadır. Daha sonra 1.200 οC ye kadar herhangi bir pik görülmemiş sadece %
6’lık bir kütle kaybı gerçekleşmiş, bu da HA tozunun dereceli dehidroksilasyonundan
ötürüdür. Sıcaklığın artışıyla birlikte HA kristalizasyon derecesinin yükseldiği
görülmektedir, fakat 1.200 – 1.400 οC arasında HA fazının oksi-apatit fazına
bozunduğu tespit edilmiştir. Kurutulduktan hemen sonra TEM analizine göre HA
partiküllerinin mikroyapısı neredeyse küresel biçimde olup tanecik büyüklüğü 8-20
nm aralığındadır. Sıcaklık 1.200 οC’ye çıkarıldığında partikül büyüklüğünün 40-50
nm aralığında olduğu ve partiküllerin morfolojisinin neredeyse düzensiz hekzagonal
olduğu gözlemlenmiştir [29].
S. Fomin ve ç.a. sinterleme sıcaklığının düşürülmesi ve nano boyutta HA
partiküllerinin eldesi için çalışmalara sürdürmüşlerdir. HA seramikleri, genellikle
1.200-1.300 οC de sinterleme sonucu elde edilmiş olup, bu işlem sonunda teorik
yoğunluklarına ulaşabilmektedirler. Fakat toplamsal tekrarlanan kristalizasyon
sonucunda başlangıç partiküllerinin sahip olduğu nano-kristallinite kaybolmaktadır.
Bu çalışmada, farklı konsantrasyonlardaki polivinil alkol çözeltileri içinde nano-HA
sentezi ve sinterleme işleminden önce toz üzerine yüksek basınç uygulanarak, nanokristalin mikroyapıya sahip sinterleme yoluyla seramik sentezi olasılığını
araştırmışlardır. Sinterleme sıcaklığını 600 οC’ye kadar indirmeyi başarmışlar ve toz
kristallerin tekrar kristalizasyona uğramasını engelleyerek, tanecik büyüklüğü 50
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nm’den az HA seramiği elde etmişlerdir. Polivinil alkol bulunan çözeltide yapılan
çöktürme işleminde partikül büyüklüğü 20 nm’den az olan HA sentezi
gerçekleştirilmiştir. Polivinil alkol çözeltisinin konsantrasyonunun artmasıyla, HA
taneciklerinin büyüklüğünün arttığı görülmüştür. 3,45 GPa basınç uygulamasından
sonra 640 οC’de gerçekleştirilen sinterleme işlemiyle, 50 nm’den daha küçük tanecik
büyüklüğüne ve neredeyse teorik yoğunluğa sahip nano-kristalin HA sentezini
gerçekleştirilmişdir. Yüksek basınç uygulaması sinterleme sıcaklığını 600 οC’ye
kadar düşürmüştür [30].
Yingkai Liu ve ç.a. uygun yüzey aktif madde varlığında, düşük sıcaklıkta Ca-HA
nano-ipliklerini başarılı bir şekilde sentezlemişlerdir. Mikroyapı ve bileşimin
incelenmesi XRD, TEM, ve FTIR cihazları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Açıklanan yöntem basit olup ne yüksek basınç ve sıcaklık, inert gaz gibi şartlara ne
de kompleks cihazlara gerek duyulmaktadır. XRD ve TEM analizi sonuçlarına göre
mükemmel hekzagonal kristal yapısına sahip, safsızlık içermeyen, ipliksi morfolojiye
sahip olup 0,5-1,2 mm uzunluğunda ve 50-80 nm çapında HA sentezi
gerçekleştirilmiştir. CTAB ve PEG gibi katkılar kullanılarak kristal büyüme prosesi
kontrol edilerek istenilen morfolojide ürün elde edilmiştir [31].
H. Arami ve ç.a. Ca(NO3)2·4H2O/CTAB/Na2HPO4 çözelti karışımına mikrodalga
ışınımı uygulayarak çözünme ve tekrar kristalizasyon gibi ortak kristalografik
dönüşümlere uğramadan, doğrudan çöktürme yöntemiyle hızlı bir şekilde HA nanoşeritlerinin

sentezini

gerçekleştirmişlerdir.

Yoğun

biyoseramiklerin

oluşturulmasında, güç ve kırılma sertliğinin arttırılabilmesi için yapı maddesi olarak
HA nano-yapılarının kullanılması ilgi çekici bir yaklaşım olarak fark edilmiştir.
CTAB nano-şeritlerin oluşum mekanizmasına olan etkileri incelemiş, katyonik bir
yüzey aktif madde olan CTAB’ı nükleasyon ve büyüme prosesinlerini desteklemek
amacıyla şablon olarak kullanılıp, büyüklük ve morfolojinin kontrol edilmesi
amaçlanmıştır. CTAB etki mekanizmasına bakıldığında, CTAB çözelti ortamında
iyonize olarak PO4 anyonununkine benzer tetragonal yapıya sahip katyonlar
oluşmaktadır.

Çözeltinin

hazırlanmasının

ilk

aşamasında,

CTAB’ın

fosfat

çözeltisiyle karıştırılmasıyla CTAB-PO4 kompleksi ipliksi miseller oluşturmaktadır.
Bu misellerin dış kısmı fosfat gurubuyla çevrelenmiştir. Bu yapı üzerine kalsiyum
iyonları eklendiğinde, ipliksi misellerin üzerine kondanse olmaktadırlar. Bu miseller
de nükleasyon noktaları gibi davranıp, HA kristallerinin eş eksenli büyümelerine yol
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açmaktadırlar. Mikrodalga ışınımı, çöktürme prosesinin verimini arttırmakla birlikte
reaksiyonun hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamıştır. TEM araştırmalarına göre
sentezlenen HA nano-şeritleri 10 nm çapında ve 55 nm uzunluğa sahip olduğu
görülmüştür. XRD analizine göre sentezlenen iyi kristalize olmuş ve yüksek
saflıktaki HA nano-şeritlerinin, kemik mineraliyle benzer XRD sonuçları olduğu
tespit edilmiştir [32].
Purnendu Parhi ve ç.a. araştırmalarında nano- kristalin HA parçacıklarını katı fazda
kalsiyum klorür ve sodyum fosfattan çıkarak kısa bir sürede mikrodalga yöntemiyle
elde etmişlerdir. Seramiklerin sentezinde mikrodalga ışınımının avantajları, enerji
dönüşümünü ve ısı yayılımını etkin bir şekilde sağlamasıdır. Kalsiyum klorür yerine
kalsiyum karbonat ya da sodyum florür kullanılması, karbonat apatit ya da floroapatit oluşumuna neden olabilmektedir. XRD ve FTIR analizlerine göre
Ca10(PO4)6(OH)2 yapısında HA sentezinin gerçekleştiği belirlenmiştir. Mikrodalga
ışınımıyla reaksiyon 30 dakikada gerçekleşmiş olup, SEM analizine göre de yaklaşık
100 nm büyüklükte küresel HA partiküllerin aglomere oldukları gözlemlenmiştir
[33].
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3. ADSORPSIYON
3.1 Tarihsel Gelişim
Adsorpsiyon olayının ilk bilinen uygulaması M.Ö. 3750 yıllarında Mısırlılar ve
Sümerlilerde tarafından gerçekleştirilmiş olup bronz imal edebilmek için odun
kömürü

kullanılarak

bakır,

çinko

ve

kalay

cevherlerinin

uzaklaştırılması

gerçekleştirilmiştir. M.Ö. 460 yıllarındaysa içme suyunun iyileştirilmesi için odun
kömüründen elde edilmiş filtreler kullanmışlardır ve bu durum adsorpsiyon olayının
çevresel amaçlara kullanımının bilinen ilk örneği olarak göze çarpmıştır.
Adsorpsiyon işleminin bu ilk uygulamaları sistematik bir çalışmanın ürünü olmayıp
içgüdüsel olarak gerçekleştirilen eylemlere dayanmaktadır. Scheele’nin adsorpsiyon
olayıyla bağlantılı ilk sayısal gözlemleri gerçekleştirdiğinde yıl 1773’tü ve bunu
takiben 1777 yılında F. Fontana gaz adsorpsiyonuyla ilişkili odun kömürü ve kil
vasıtasıyla denemeler gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte, adsorpsiyonun ilk modern
uygulaması Lowitz’e dayandırılmaktadır. Lowitz 1778 yılında tartarik asit
çözeltisinin rengini giderebilmek amacıyla odun kömürünü kullanmıştır. Bundan
sonraki sistematik çalışmalar, Jousanne tarafından 1814 yılında ortaya konmuştur.
Jousanne’nin ortaya çıkardığı sonuç, her tür gazın bazı gözenekli malzemeler yoluyla
tutulabildiği ve bu olaya da ısı çıkışının eşlik ettiğidir.
Adsorpsiyon terimi ilk olarak 1881 yılında H. Kayser tarafından ortaya atılmıştır.
1909 yılındaysa McBain, adsorpsiyondan çok daha yavaş gerçekleşen hidrojenin
karbon tarafından çekilmesi olayını açıklayabilmek için benzer bir ifade olan
absorpsiyon terimini kullanarak açıklamıştır. Adsorpsiyon ve absorpsiyon olaylarının
birlikte gerçekleştiği sorpsiyon terimini tasarlamıştır. 1903 yılına gelindiğinde göze
çarpan

Tswett’in

seçimli

adsorpsiyon

üzerine

yapılan

ilk

çalışmaları

gerçekleştirmeseydi. Silika bazlı maddeler kullanarak klorofil ve diğer bitki
pigmentlerinin ayrıştırılmalarını araştırmıştır. Tswett tarafından tasarlanan bu olay,
katı-sıvı kolon adsorpsiyon kromotografisi olarak adlandırılmıştır. Bütün bunlarla
birlikte 1914 yılına kadar adsorpsiyon izotermlerinin yorumlanabilmesini mümkün
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kılan önemli bir teori ortaya çıkmış değildir. Freundlich denkleminin kullanılmasına
rağmen bu denklem için herhangi bir teorik doğrulama bulunmamaktaydı. Bu
denklem gerçekte Van Bemmelen tarafında tasarlanan empirik bir denklem olmasına
rağmen bugün Freundlich denklemi olarak anılmasının nedeni Freundlich’in bu
denkleme ve kullanımına yüklediği büyük etkilerdir. 1918 yılında enerji olarak
homojen yüzeyler üzerine monomoleküler adsorpsiyon kavramını net olarak ifade
edebilen Langmuir, kinetik çalışmalara dayanan benzer bir denklem türetmiştir.
Adsorpsiyona dayalı ilk pratik örnekleri; karışımlarından komponentlerini farklı
maddelerin kullanımıyla seçimli olarak ortamdan tek tek çekebilen uygulamalar
oluşturmaktadır. Sırasıyla 1929 ve 1930 yıllarında Avrupa ve Amerika’da ilk kez su
arıtımı için filtrasyon altyapısı kurulmuştur. 1940’lı yıllardaysa aktif karbonun
sentetik kimya endüstrisi için etkili bir saflaştırma ve ayırma malzemesi olduğunun
farkına varılmıştır. 1970’li yılların başlarındaysa aktif karbonun kullanımı daha da
genişleyerek sulardan ve gazlardan oldukça fazla çeşitte maddelerin tutulabilmesi
için kullanılmıştır [34].
3.2 Adsorpsiyon Teorisi
Uygulama alanına bağlı olarak farklı şekillerde tarif edilebilen adsorpsiyon en genel
tanımıyla, bir maddenin temas halinde olduğu diğer bir maddenin yüzeyinde
birikmesi olayı olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle; adsorpsiyon, bir maddenin
diğer bir madde yüzeyinde ya da iki faz arasındaki ara yüzeyde, moleküllerin temas
ettikleri yüzeydeki çekim kuvvetlerine bağlı olarak, o yüzeyde konsantrasyonunun
artması olarak tanımlanabilmektedir.
Sabit basınçta bir gaz bulunan bir piston-silindir düzeneğinin içine bir katı madde
eklendiğinde, pistonun aşağıya doğru hareket ettiği ve gazın hacminde azalma
olduğu gözlemlenmektedir. Benzer şekilde, gazla dolu sabit hacimli bir kabın içine
hacmi ihmal edilebilir bir katı madde konulduğunda, gazın ilk ve son basınçları
arasında farklılık olduğu ve gaz basıncının düştüğü gözlemlenmektedir. Bu
gözlemler bize, gazın bir kısmının katı tarafından tutulduğunu gösterir. Bu olay farklı
şekillerde gerçekleşebilir; gaz ya da buhar molekülleri katının içinde dağılarak
tutunabilirler(absorpsiyon) ya da katının yüzeyinde tutunabilirler(adsorpsiyon) ya da
her iki olay birlikte gerçekleşir(sorpsiyon). Absorpsiyonda, madde bir fazdan
diğerine dağılarak transfer olur ve bu şekliyle de adsorpsiyondan ayrılır.
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Yüzeyde konsantrasyonu artmış olan bileşiğe adsorplanmış madde (adsorbat),
adsorplayan maddeye de adsorbent (adsorban) ya da adsorplayıcı madde adı verilir.
Adsorpsiyon, tersinir bir işlemdir ve denge hali söz konusudur. Desorpsiyon olayı
adsorpsiyon işleminin tam tersi olup, adsorbatın adsorban yüzeyinden ayrılması
olarak tanımlanmaktadır ve adsorbanların geri kazanımı ile tekrar kullanımını
sağlamaktadır.

Adsorbanların

başlangıçtaki

performanslarının

kaybolması

deaktivasyon olup, desorpsiyon sonrası kalan adsorbanların tekrar aktif hale
getirilmesi reaktivasyon(rejenerasyon) olarak tanımlanmaktadır. Adsorpsiyon ve
desorpsiyon olaylarının basit gösterimi Şekil 3.1’de görülebilmektedir [35,36].

Şekil 3.1 : Adsorpsiyon ve desorpsiyon olaylarının basit gösterimi [35].
Adsorpsiyon olayı, adsorbat-adsorbat molekülleri arasında çekim kuvveti adsorbanadsorbat arasındaki çekim kuvvetlerinden düşük olduğunda gerçekleşmekte olup,
itici faktör temas halindeki adsorban ve adsorbat ara yüzeyinde moleküller arası
kuvvetlerinin denkleşmemiş halde bulunmasıdır. Bunun sonucunda, adsorban ve
adsorbat yüzeyindeki moleküller etkileşerek gerek hidrojen bağı, Van de Waals
bağları gibi ikincil etkileşimler, gerek kovalent bağlar gibi kuvvetli etkileşimler
kurarak, gerek elektriksel çekim kuvvetleriyle birbirlerine bağlanır ve sınırda bir
birikme gerçekleşmektedir. Bu ifade biraz daha açılacak olursa, katı ya da akışkanlar
içinde moleküller her yönden çekildiklerinden bu çekim kuvvetleri denge halindedir.
Fakat fazlar arası yüzeylerde, moleküllere etki eden çekim kuvvetleri farklılıklar
göstermektedir. Dolayısıyla katı yüzeylerine değmekte olan gazlar, sıvılar ya da
bunların içerisinde çözünmüş olan maddeler bu yüzeyler tarafından tutulur. Neticede,
adsorpsiyon, madde derişiminin ara yüzeyde yığın derişimine göre değişimi şeklinde
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tanımlanabilirken bu tanıma biraz daha ekleme yapılarak derişimin artması halinde
oluşan adsorpsiyon "pozitif’’ azalması halinde ise "negatif” adsorpsiyondur [35,37].
3.3 Çeşitli Adsorbanlar, Adsorpsiyonun Kullanım Alanları ve Türleri
Endüstriyel tesislerden dış ortama önemli miktarda toksik bileşik salınımı
gerçekleşmektedir. Bu toksik maddeler çevreye verdiği zararların yanında tesislerinin
performansını da olumsuz yönde etkilemektedir. Birçok endüstrinin atık suları, çeşitli
su standartlarına göre istenmeyen konsantrasyonlarda bakır, çinko, kurşun, mangan,
civa, demir, krom, kadmiyum gibi ağır metal iyonlarını içermektedir. Atık sularda
bulunan bu metaller yüksek konsantrasyonlarda canlı sağlığı için ciddi riskler
oluşturabilmektedirler. Canlılarda biyobirikim yapabilme özelliğinde olan bu
maddeler, vücutta hücrelerin içine girerek, kimyasal reaksiyonları etkileyerek vb.
doku ölümlerine, akut ya da kronik hastalıklara neden olmakta hatta canlı hayatının
son bulmasına neden olabilmektedirler. Örneğin; kadmiyum böbreklere, kurşun
kırmızı kan hücrelerine, sinir sistemine ve böbreklere zarar vermektedir. Ayrıca
yüksek oranda kroma maruz kalmak zehirlenmeye neden olmaktadır. Kurşun, çinko
ve bakır gibi ağır metallerin de kanserojen etkiye sahip oldukları bilinmektedir.
Dünya sağlık örgütü (WHO) ve diğer çeşitli organizasyonlar bu elementler için kritik
sınırlar belirlemekle bu maddelerin ekolojik sisteme ve canlılara verdiği zararları
engellemeye çalışmaktadır.
Endüstriyel tesislerin faaliyetleri sonucunda çıkan tehlikeli atıklarının arıtımı için,
klasik arıtım teknolojilerinin yanında, alternatif arıtım teknolojilerinin geliştirilmesi
amacıyla çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarla
metallerin sıvılardan ayrıştırılması için yeni tekniklerin geliştirilmesi sağlanmıştır.
Bu tekniklerin en önemlileri kimyasal çökelme, filtrasyon, iyon değiştirme ve
membran sistemleridir. Bunlar, farklı avantajlara sahip olmakla birlikte uygulama ve
uygulama sonrası işlemlerde ortaya çıkan zorluklar gibi dezavantajları söz
konusudur.
Gelecek vadeden bir yöntem olarak adsorpsiyon, toksik ve biyolojik parçalanmaya
dayanıklı maddelerin gideriminde önemli bir yere sahiptir. Bir çözeltide bulunan bir
maddenin adsorban tarafından seçici olarak alınmasında, koku, organik maddeler,
ağır metal ve boyar madde gibi kirletici maddelerin gideriminde, yüksek
hacimlerdeki

atık

sularda

bulunan

düşük
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konsantrasyonlu

kirleticilerin

uzaklaştırılmasında kullanılan adsorpsiyon etkin ve düşük maliyetli bir yöntem
olarak kabul edilmektedir. Adsorpsiyonun önemli avantajlarından biri de, geleneksel
atık su arıtma tesislerinden çıkan fazla çamur oluşumunun bu işlemde
görülmemesidir. Ayrıca adsorpsiyon işleminde sadece kirletici maddelerin faz
değiştirerek adsorban yüzeyinde tutunması sağlanmakta olup parçalanma ya da şekil
değiştirme gibi durumlar söz konusu değildir.
Neredeyse bütün katıların, belirli bir derecede adsorplama kapasitelerinin bulunduğu
bilinse de, endüstriyel olarak kullanılan adsorbanların sayısı kısıtlı olup endüstriyel
amaçla kullanılabilme verimini sınırlayan bazı faktörler aşağıda sıralanmaktadır.


Büyük miktarlarda bulunabilmesi,



Ucuz olması,



Fiziksel olarak sağlam olması ve adsorpsiyon ortamında çözünmemesi,



Askıda bulan adsorbanın işlemden sonra kolay ayrılması ve çeşitli kimyasal
reaksiyonlara girerek toksik ürün oluşumunun görülmemesi,



Adsorplanması düşünülen bileşiklere karşı yüksek adsorplama kapasitesinin
olması,



Bir karışımdan ayrılması istenen madde veya maddelere karşı seçicilik
göstermesi,



Kullanılan adsorbanın tekrar kullanılabilmesi

olarak sıralanabilmektedir [35,39,40].
Adsorpsiyon işlemlerinde gözenekli yapıya ve yüksek yüzey alanına sahip, toz ya da
granül haldeki aktif karbon yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Odun kömürünün ya
da kömürün 300-900 οC arasında ısıtılırken yapısında çok küçük kapiler boşlukların
ya da gözeneklerin oluşması sağlanarak elde edilir. Adsorban madde olarak granül
halinde bulunan aktif karbonlar oldukça başarılı bir etki göstermektedir, ancak aktif
karbonun üretim ve rejenerasyon işlemlerinin maliyetinden ötürü kullanımı arıtma
maliyetini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle uygulama giderlerini en aza
indirgemek için daha düşük maliyetli adsorbanlar araştırılmaya başlanmış ve bu
amaçla tarım yan ürünler, atık materyaller, biyosorbentler, kil materyalleri, silika
jeller gibi çok değişik adsorbanlar kullanılmaya başlanmıştır [41].
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Endüstride kullanılan başlıca adsorbanlar; aktif karbon, aktif alümina, silikajel,
bentonit ve zeolitler (moleküler elek) olup ticari adsorban çeşitlerinin birçoğu
Çizelge 3.1’de gösterilmiştir.
Çizelge 3.1 : Bazı adsorban çeşitleri [40].
Karbon Adsorbanlar

Mineral Adsorbanlar

Diğer Adsorbanlar

Aktif karbon

Silikajel

Sentetik polimerler

Aktif karbon fiber

Aktif alüminyum oksit

Kompozit adsorbanlar

Mezo-karbonmikro taneler

Metal oksitler

Karışık sorbentler

Karbonlu nanomateryaller

Metal hidroksitler

Kömür

Zeolit

Doğal kaynaklı
adsorbanlar
Makroporöz reçineler

Kil mineralleri
İnorganik nanomateryaller
Adsorpsiyon işlemi; kimya, biyokimya ve petrol endüstrisinde saflaştırma ve
filtrasyon işlemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Adsorpsiyonun gaz ve sıvı
fazlarda belli başlı kullanım alanları aşağıda gösterilmiştir:


Hava veya diğer gazlardan nemin uzaklaştırılması,



Su ve atık su arıtımında,



Baca ya da egzoz gazlarının temizlenmesi,



Bir buharlaştırıcıyı terk eden gazlardan çözücünün geri kazanımı,



Ham şeker şuruplarının renginin giderimi,



Kirlilik kontrolü için süreç atıklarının saflaştırılması,



Havada bulunan organik bileşiklerin uzaklaştırılması,



Doğalgazdan karbondioksit ve kükürtlü bileşiklerin uzaklaştırılması,



Gaz maskeleri,



Petrol fraksiyonlarından renk ve istenmeyen maddelerin giderilmesi,



Bitkisel yağlardan renk gidermedir [39,42].

Adsorpsiyon işlemini daha etkin ve az maliyetli bir hale getirmek için birçok
araştırmacı ucuz ve yenilenebilir adsorbanlar elde etmeye çalışmaktadırlar. Maliyet
azalımı ve etkinlik için öngörülen yollardan biri adsorpsiyonun doğasının
anlaşılmasıdır. Adsorpsiyon, bir fazda bulunan iyon ya da moleküllerin, bir diğer
fazın yüzeyinde yoğunlaşması ya da konsantre olma işlemi olarak tanımlanmakta
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olup adsorplayan madde yüzeyi ile adsorplanan arasındaki çekim kuvvetlerine bağlı
olarak gerçekleşen farklı adsorpsiyon çeşitleri tanımlanmaktadır. Bunlar; temel
olarak fiziksel adsorpsiyon ve kimyasal adsorpsiyondur.
3.3.1 Fiziksel Adsorpsiyon
Fiziksel adsorpsiyonda, adsorbat molekülleri arasındaki çekim kuvveti, adsorban ile
adsorbat molekülleri aralarındaki çekim kuvvetinden küçük olduğunda, adsorban
yüzeyinde ve gözeneklerinde adsorbat yoğunlaşmaktadır. Adsorbanın üzerinde
adsorbatın birikmesini sağlayan bu bağ, dipol - dipol etkileşmesi ve Van der Waals
kuvvetleri gibi ikincil etkileşimler sonucunda oluşmaktadır. Bu tip adsorpsiyonda,
adsorplanan moleküller yüzeyin belli bir bölgesinden ziyade tüm yüzeyde dağılım
gösterirler ve bu nedenle ideal adsorpsiyon olarak da kabul edilir. Düzgün bir yüzey
üzerinde adsorplanan gevşek tabaka, birden fazla molekül kalınlığındadır. Ancak,
poröz bir katının kapilerlerinde bu yüzey adsorpsiyonuna ek olarak kapiler
yoğunlaşma olayı da gerçekleştiği için adsorplanan toplam miktar, düz yüzeylere
kıyasla önemli miktarda artar.
Fiziksel adsorpsiyon genellikle hızlı gerçekleşmekte olup, düşük adsorpsiyon ısısıyla
karakterize edilmekte ve dengeye kolay ulaşılmaktadır. Bu tip adsorpsiyonda,
adsorplanan gaz miktarı sıcaklık arttıkça azalır. Kritik sıcaklığın üstündeki
sıcaklıklardaysa fiziksel adsorpsiyon önemli değildir. Kurulan adsorpsiyondesorpsiyon dengesi enerji ihtiyacı az olduğundan geri dönüşümlüdür. İşlem
şartlarının

değiştirilmesi

ile

adsorbe

edilen

madde

kolaylıkla

yüzeyden

uzaklaştırılabilir. Genellikle yüzey serbest enerjisinde artışa neden olan bileşenler ya
da işlem şartları (T, P, derişim) desorpsiyona yol açar. Ekonomik sistemlerde,
sıcaklık artırılarak ya da basınç düşürülerek desorpsiyon sağlanabilmekte ve tersinir
karakterinden

dolayı

kullanılmış

adsorbentler

rejenere

edilerek

tekrar

kullanılabilmektedir [35,36,38].
3.3.2 Kimyasal Adsorpsiyon
Adsorblanan taneciklerin, adsorblanan yüzeyinde kimyasal bağ ile tutunması söz
konusudur. Kimyasal adsorpsiyonda, adsorplanan moleküller adsorbanın yüzeyine
tıpkı moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvet gibi kovalent bağlarla tutunurlar.
Kimyasal bağın dayanıklılığı ortam şartlarına, adsorban ve adsorbatın fiziksel ve
kimyasal özelliklerine göre farklılıklar gösterse de oluşan bağlar fiziksel
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adsorpsiyondaki bağlardan çok daha kuvvetlidir. Kimyasal adsorpsiyon sıcaklıkla
değişmekte olup yüksek sıcaklık gerektirir ve genellikle termodinamik anlamda
tersinmez süreçlerdir. Sıcaklık çok yükselirse fiziksel adsorpsiyon olayı da kimyasal
adsorpsiyona dönüşebilir. Oluşan bağ kuvvetli olduğundan adsorplanmış moleküller
yüzeyde serbest harekete sahip değillerdir ve adsorplanmış tabaka sadece ara
yüzeyde olup, mono-moleküler kalınlıktadır. Kimyasal adsorpsiyon süreçleri belirli
bir aktivasyon enerjisi ile karakterize edilirler ve bu yüzden ancak belirli bir
minimum sıcaklık üstündeki sıcaklıklarda tepkime hızla gelişir. Bu yüzden kimyasal
adsorpsiyon hızı fiziksel adsorpsiyona göre daha düşüktür. Fiziksel ve kimyasal
adsorpsiyonun karşılaştırılması Çizelge 3.2’de gösterilmiştir.
Çizelge 3.2 : Fiziksel ve kimyasal adsorpsiyonun karşılaştırılması [35].
Fiziksel Adsorpsiyon
Van der Waals kuvvetleri etkindir.
Adsorplananın yoğunlaşma ısısı
mertebesindedir(5-10 kcal/mol).
Çok hızlı gerçekleşir.

Kimyasal Adsorpsiyon
Kimyasal bağ kuvvetleri etkindir.
Kimyasal tepkime ısısı mertebesinde
olup, yüksektir (10-100 kcal/mol).
Hızı aktifleşme enerjisinin büyüklüğü
belirler
Tek tabakalı adsorpsiyon gerçekleşir.

Tek ya da çok tabakalı adsorpsiyon
gerçekleşebilir.
Adsorpsiyon dengesi tersinirdir.
Desorpsiyon kolaylıkla işlem şartları
değiştirilerek sağlanabilir.
Düşük sıcaklıklarda gerçekleşir. Sıcaklık
yükseldikçe azalır.
Tüm katılarda gerçekleşebilir.

Çoğu kez tersinmezdir. Desorpsiyon çok
zordur ve çok zorlanırsa beklenmedik
reaksiyonların oluşması görülebilir.
Yüksek sıcaklıklarda gerçekleşip
sıcaklıkla yükselir.
Bazı katılarda gerçekleşebilir.

Fiziksel adsorpsiyon önemli endüstriyel ayırma işlemlerinin temelini teşkil
etmektedir. Su buharının havadan veya diğer gazlardan uzaklaştırılması, endüstriyel
gaz karışımı içerisindeki karbondioksit, kükürtdioksit gibi safsızlıkların giderilmesi,
gaz ve sıvı karışımlardan istenmeyen kokuların uzaklaştırılması, şeker çözeltisinin
renginin giderilmesi, organik sıvılar içerisinde çözünen suyun uzaklaştırılması
endüstriyel uygulamalar arasında yer alan tipik örneklerdir. Kimyasal adsorpsiyon,
aktif adsorpsiyon olarak da tanımlanır ve genellikle heterojen katı katalizörler ile
etkileşim olan uygulamalarda önemli bir yer tutmaktadır.
Bir adsorpsiyon olayında hem fiziksel hem kimyasal adsorpsiyon gerçekleşmekteyse
önce fiziksel adsorpsiyon gerçekleşir daha sonra adsorbat kimyasal bağ etkileşimine
girerek kimyasal olarak adsorplanmaktadır. Fiziksel ve kimyasal adsorpsiyonu ayırt
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etmenin en iyi yolu adsorplanan moleküllerinin IR spektrumunun incelenmesidir.
Gazın fiziksel adsorpsiyona uğradığı bir sıvı çözeltisindeki IR spektrumu ile, katı
yüzeyinde

adsorpsiyonu

sonucunda

verdigi

IR

spektrumları

karşılaştırılır.

Spektrumda bir değişiklik yoksa fiziksel adsorbsiyon, başka dalga boyunda pik varsa
adsorpsiyon kimyasaldır [35,36,38].
Fiziksel ve kimyasal adsorpsiyonda oluşan ve tutunmada etkin olan bağlara ilaveten
bir iyonun adsorban yüzeyinde tutunmasında elektrostatik kuvvetler de etkili
olabilmektedir. Dolayısıyla burada adsorplayan ile adsorplananın iyonik güçleri
önem kazanmaktadır. İyonların eş yüklü olması söz konusu olduğu durumda ise daha
küçük olan tercihli olarak yüzeye tutunabilir. Adsorplanan moleküllerin ya da
iyonların adsorban yüzeyiyle zıt yüke sahip olması, aralarında elektriksel çekim
oluşturarak difüzyon sırasında ortaya çıkan engelleri azaltır ve adsorpsiyonun
verimliliğini artırır. Adsorpsiyonun hızı ve miktarı, adsorbanın yüzeyiyle doğrudan
ilişkidir ve bunun için, aktif karbon gibi kütlesine oranla yüzey alanı büyük olan
maddeler kullanılmaktadır. Gazların adsorpsiyonu sırasında basınç yükseltilecek
olursa, adsorban daha fazla miktarda madde adsorplayacaktır. Aynı kural çözeltilerin
adsorpsiyonu için de geçerlidir. Çözeltinin adsorpsiyonu, adsorbe olacak maddenin
doğasına ve çözelti içerisindeki konsantrasyonuna bağlıdır. Yüzeye tutunan iyonlara
eş yüklü başka iyonların aynı anda yüzeyi terk etmesi halindeyse süreç iyon değişimi
olarak açıklanır. İyon değişimi olayı adsorpsiyondan daha kompleks olsa da genel
teknikler ve elde edilen sonuçlar çok benzerdir [35,42].
Pek çok farklı özelliklerine rağmen çoğu kez adsorpsiyon türleri arasında keskin bir
ayrım yapılamaz, genellikle birlikte ya da ard arda gerçekleşirler.
3.4 Adsorpsiyonu Etkileyen Temel Faktörler
Adsorpsiyon işleminin derecesini etkileyen temel faktörler; adsorban maddenin
fiziksel ve kimyasal özellikleri, adsorbant maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri
ve adsorpsiyonun gerçekleştiği ortamın karakteristiğidir. Etki eden faktörler Çizelge
3.3’de gösterilmiştir.
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Çizege 3.3 : Adsorpsiyona etki eden faktörler [34].
Adsorbanın özellikleri
Parçacık büyüklüğü
(yüzey alanı)
Gözeneklerin yapısı ve
gözenek büyüklüğünün
dağılımı
Adsorbanın miktarı ve
yüzey özellikleri

Adsorbatın özellikleri
Sıvı içerisindeki
çözünürlüğü
Moleküler büyüklüğü

Ortam özellikleri
Sıcaklık

Moleküler yapısı

Zaman (temas süresi)

Sıvı içindeki derişimi

Ortamdaki diğer
çözünmüş maddeler

pH

Bu faktörlerden bazıları şu şekilde açıklanabilir:
pH etkisi: Adsorpsiyon ortamının pH’ı işlemin verimini etkileyen önemli
parametrelerden biridir. Farklı iyonların farklı pH değerlerinde adsorplama
kapasiteleri de farklı olmaktadır. Örnek olarak; anyonik iyonların adsorpsiyonu daha
çok düşük pH değerlerinde gerçekleşir. Hidrojen ve hidroksil iyonlarını adsorban
yüzeyine kolaylıkla adsorplanabildiklerinden elverişli alanları doldurmakta ve diğer
iyonların adsorpsiyonu engelleyebilmektedir. Bunun dışında, pH bileşiklerin
iyonlaşma

derecelerini

ve

iyon

yüklerini,

dolayısıyla

adsorpsiyonu

etkileyebilmektedir. İyonizasyon neticesinde, maddenin fiziksel ve kimyasal
özelliklerinde bir değişim gerçekleşerek adsorpsiyon etkilenebilir.
Sıcaklık

etkisi:

Adsorpsiyon

genellikle

ekzotermik

bir

olaydır.

Sıcaklık

adsorpsiyonun tipini belirleyen önemli bir parametredir. Fiziksel adsorpsiyon söz
konusu olduğunda entalpideki değişimler yoğunlaşma ısısı mertebesinde olurken,
kimyasal adsorpsiyonda ise kimyasal reaksiyon ısısı mertebesinde olduğu
bilinmektedir. Bu nedenle sıcaklıktaki küçük değişimlerin, adsorpsiyon işleminde
anlamlı bir değişim oluşturmayacağı söylenebilmektedir.
Adsorbanın özellikleri: Adsorpsiyon bir yüzey olayı olduğundan, adsorpsiyonun
büyüklüğü, spesifik yüzey alanı ile doğrudan ilişkilidir. Adsorbanın geniş yüzey
alanına, gözenek hacmine, belirli bir gözenek dağılımına, tanecikli bir yapıya sahip
olması ve adsorbanın tanecik boyutunun azalması ile adsorplama kapasitesinin arttığı
bilinmektedir. Adsorbanın en önemli karakteristiği onun gözenekliliği olup
gözeneklilik derecesi, gözeneklerin toplam hacminin sisteminin toplam hacmine
oranı olarak gösterilmektedir. Ancak burada, gözeneklilik kavramı adsorbanın
gözenekli olmasını gerektirmeyip gözenekli olmayan partiküller arasındaki boşluklar
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gözeneklilik sağlayabilmektedir. Partikül boyutuna bağlı olarak makro, mikro ya da
nano gözenekli adsorbanlar görülebilmektedir.
Adsorplanan

madde

ve

çözücünün

özellikleri:

Adsorbatın

özellikleri,

adsorpsiyonun hızı ve karakteristiğini belirlemede çok önemlidir. Adsorpsiyon
işleminde adsorbat-çözücü arasındaki bağların kırılıp adsorbat-adsorban arasında
bağların oluşması istenmektedir ve bu adsorbatın çözünürlüğüyle doğrudan
ilişkilidir. Sulu çözeltileri ele alındığında, çözünmüş madde çözücü sistemine ne
kadar kuvvetle bağlanmışsa, yani hidrofobik özellikleri ne kadar zayıf ise, yüzeye
tutunma eğilimi o kadar az olmaktadır. Dolayısıyla, suda çözünebilen (hidrofilik) bir
madde, suda daha az çözünen (hidrofobik) diğer bir maddeye göre daha az adsorbe
olacaktır. Hem hidrofilik hem de hidrofobik iki grubu içeren bir molekülün
hidrofobik ucu tutunmayı sağlayacaktır. Molekül büyüklüğü de adsorpsiyonu
etkilemekte olup adsorbanın gözenek büyüklüğüne en uygun büyüklükte olan
molekül daha iyi adsorbe olacaktır. Çok bileşenli çözeltiler içerisinde bulunan
madde, aynı çözücüde birlikte bulunduğu diğer maddelerle olan adsorbe olma
rekabetinden ötürü saf olarak bulunduğu çözeltideki durumuna göre daha az adsorbe
olur. Bunun dışında, adsorpsiyon hızı ayrıca çözelti fazındaki adsorplanan madde
konsantrasyonu ile de orantılı olmaktadır. Konsantrasyon arttıkça belli miktarda bir
adsorban üzerine adsorplanan miktar ve adsorpsiyon hızı da artacaktır. Fakat
adsorpsiyon yüzeyinde aktif merkezlerin tamamen dolması yani adsorpsiyon
kapasitesinin tamamlanması sonucu adsorpsiyon-desorpsiyon dengesi kurulacak ve
işlem konsantrasyonun artışından etkilenmeyecektir [34,35,38].
3.5 Adsorpsiyon Basamakları
Bir çözeltide bulunan adsorbatın adsorban tarafından adsorplanması işlemi başlıca 4
aşamada gerçekleşmektedir. İlk olarak gaz ya da sıvı fazda bulunan adsorbatın,
adsorbanı kapsayan bir film tabakası sınırına doğru difüze olması gerçekleşir ve film
tabakası difüzyonu olarak adlandırılır. Bu basamak, adsorpsiyon düzeneğinde belirli
bir hareketlilik (karıştırma) olduğu için çoğunlukla ihmal edilir. Ardından, film
tabakasına gelen adsorbatın buradaki durgun kısımdan geçerek adsorbanın
gözeneklerine doğru ilerlemesi ise sınır tabakası difüzyonudur. Daha sonra
adsorbanın gözenek boşluklarında hareket ederek adsorpsiyonun meydana geleceği
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yüzeye doğru ilerlemesi parçacık içi difüzyondur. En son olarak da adsorbatın
adsorbanın gözenek yüzeyine tutunması meydana gelmektedir.

Şekil 3.2 : Çözelti içinde bulunan bir adsorban parçacığının görünümü [37].
Adsorpsiyonun kinetiğinin iyice anlaşılabilmesi için etkin adsorbat-adsorban temas
süresinin bulunması gerekmektedir. Adsorbanın bulunduğu faz hareketsiz olduğunda,
birinci basamak en yavaş gerçekleşen ve adsorpsiyon hızını belirleyen basamak
olabilmektedir. Bu basamağın hızı adsorbanın bulunduğu fazın karıştırma gibi bir dış
etkiyle hareketinin sağlanmasıyla arttırılabilmektedir. Karıştırma sağlandığında sınır
tabakasının kalınlığını azalacağından adsorpsiyon hızı artacaktır. Adsorbatın gözenek
yüzeyinde tutunması çok hızlı gerçekleştiğinden ve ilk basamak da iyi bir karıştırma
olduğu için adsorpsiyon hızına aksi bir etki yapmayacakları düşünülerek hızı
belirleyen basamaklar; ikinci ve üçüncü basamaklardır. Sınır tabakası difüzyonu
adsorpsiyon işleminin ilk birkaç dakikasında etkili olurken, parçacık içi difüzyon ise
adsorpsiyon işleminin büyük bir bölümünü oluşturduğu ve bu nedenle parçacık içi
difüzyonunun hızı belirleyici ana basamak olduğu bildirilmektedir. Kinetik açıdan
adsorpsiyon, ilk etapta hızlı bir şekilde gözlenirken daha sonra yavaşça dengeye
ulaşır [34,35].
Genel olarak adsorpsiyon mekanizmaları özetlendiğinde; işlemde etkin olarak
adsorban (katı) yüzeyinde oluşan ince sıvı filmi içinde bulunan adsorbatın (sıvı
fazdaki moleküller) adsorban yüzeyine difüzyonunun gerçekleştiği film difüzyonu ve
adsorbat molekülünün çapına, konsantrasyonuna vb. diğer şartlara bağlı olarak
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adsorban yüzeydeki gözeneklerin içerisine doğru difüzyonun gerçekleştiği por
difüzyonu öne çıkmaktadır [37].
Metal iyonlarının HA yüzeyinde tutunmasında çeşitli mekanizmaların etkin olduğu
ortaya atılmıştır. Bunlara örnek;

ilk olarak adsorban moleküllerinin pH

değerlerindeki değişimden ötürü çözünmesi ve metal iyonuyla bağlanarak daha
düşük çözünürlüğe sahip apatit yapısındaki metal fosfat kristalleri(piromorfit, hopeit)
şeklinde tekrar çökmesiyle metal iyonunun tutulması gerçekleşebilir.
Ca10(PO4)(OH)2 + 14H+
10Me+2 + 6H2PO4- + 2H2O

10Ca+2 + 6H2PO4- + 2H2O
Me10(PO4)6(OH)2 + 14H+

Ca-defekt HA’in bozunmasıysa aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir.
Ca8,3(HPO)1,7(PO4)4,3(OH)0,3

8,3Ca+2 + 1,7HPO4-2 + 4,3(PO4)-3 + 0,3(OH)-

Hem Ca-defekt HA’in hem de stokiyometrik HA’in yapısında bulunan kalsiyumun
iyonize olmasıyla oluşan defekt bölgelere katılarak metal iyonlarının yapıya
katılması gerçekleşmektedir. Ca-defekt HA‘de kendiliğinden defekt bölgeler
olduğundan kalsiyum çözünmeden metal iyonlarının katılımı gerçekleşebilmektedir.
Şekil 3.3’de defekt alanlara metal iyonunun bağlanması basitçe gösterilmiştir [43].

Şekil 3.3 : Hidroksipatite metal iyonunun bağlanmasının sembolik gösterimi [43].
Adsorban yüzeyinde çözeltideki iyonlar ile adsorbanın yüklenmiş yüzeyleri
arasındaki elektrostatik etkileşimden ötürüde tutunma olduğu bilinmektedir. Partikül
yüzeyi, içinde bulunduğu ortamın asidik ya da bazik özelliğine bağlı olarak
fonksiyonel gruplar içermektedir (≡M-OH, ≡M-OH+2, ≡MO¯ vb.). Çözelti fazında
bulunan adsorbat, katı faz yüzeyinde bulunan bu gruplar üzerinde tutulur. Buna göre
anyon adsorpsiyonu; pH azalması ile birlikte artar. Düşük pH’larda ortamdaki H+
iyonunun konsantrasyonu artarak dengenin ilk reaksiyonda sağa, ikincisinde sola
kaymasına neden olur. Böylece adsorban yüzeyi kısmen pozitif yüklenmiş
olmaktadır. Bu durum katyonların tutulmasını olumsuz, anyonlarınkini olumlu yönde
etkilemektedir. pH değişimleriyle adsorban yüzeyinde gerçekleşen değişimler
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aşağıdaki şekilde gösterilebilir. Dolayısıyla pH 2-3 değerinde yapılan kurşun
adsorpsiyonu bu etkiden ötürü oldukça azalabilmektedir.
≡CaOH2+

≡CaOH + H+

≡PO- + H+

≡POH

şeklinde olur [44].
Bir diğeri yüzeyde kompleksleşme ile açıklanan modelde, çözelti içindeki adsorbatın
yüzey üzerindeki atomlara kimyasal olarak bağlanması ve katı yüzeyde meydana
gelen adsorpsiyon reaksiyonlarını ifade eder. Bu durum sonucunda ortama H+
iyonlarının salınımı gerçekleştiğinden pH düşmesi görülmektedir. Ortam pH’ından
etkilenen adsorban yüzeyinde bulunan fonksiyonel gruplar üzerinden kompleksleşme
reaksiyonları ilerlemektedir.
Bu reaksiyonlara örnek olarak HA yüzeyinde gerçekleşen kobalt, kadmiyum ve bakır
iyonlarının tutulması aşağıda gösterilmektedir.
HAP—OH + Co+2(s)

HAP—O—Co+ + H+(s)

HAP—OH + Co+2(s)

(HAP—O)2Co + 2H+(s)

HAP—OH + Cd+2(s)

HAP—O—Cd+ + H+(s)

HAP—OH + Cd+2(s)

(HAP—O)2Cd + 2H+(s)

HA—(OH)2 + Cu+2

HA—O2—Cu+2 + H+ [44,46,51].

Çeşitli metal iyonlarının tutulması difüzyon prosesiyle apatit latisinde bulunan
kalsiyum iyonlarıyla gerçekleşen iyon değişimiyle de gerçekleşebilmektedir.
Kalsiyum iyonunun atomik yarıçapı (0.099 nm), kurşun dışında deneylerde
kullanılan diğerler metal iyonlarından büyük olması metal iyonlarının apatit latisine
yerleşmelerini kolaylaştırmaktadır.
Ca10(PO4)(OH)2 + xMe+2

(Ca10-x)Mex(PO4)6(OH)2 + xCa+2

Örnek olarak kurşunun tutulması aşağıdaki şekilde gösterilebilir.
Pb+2(s) + ≡Ca+2(k)

≡Pb+2(k) + Ca+2 [50].
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3.6 Adsorpsiyon Dengesi
Adsorpsiyonda bir denge durumu söz konusudur. Bir çözelti içine belirli miktarda bir
adsorban konulduğunda, çözeltiden adsorblanan maddenin derişimi, adsorbanın
yüzeyindekilerle dengeye gelene kadar azalır ve adsorpsiyon-desorpsiyona eşit
olunca dengeye erişilir. Adsorpsiyon dengesi kurulduktan sonra, adsorplanan
maddenin çözelti fazındaki derişimi sabit kalır. Matematiksel olarak bu denge
genellikle adsorpsiyon izotermleri ile açıklanmaktadır. Adsorplanan madde
miktarının sabit sıcaklıkta denge koşullarına ulaşana kadar, basınçla ya da
konsantrasyonla değişimini veren grafik adsorpsiyon izotermidir. Bir adsorbsiyon
olayında adsorblayıcının ne kadar madde adsorpladığını yani adsorblama
kapasitesini, adsorbsiyon işlemi sürecindeki konsantrasyon ve adsorbsiyon hızı
değişimlerini bulmada adsorbsiyon izotermleri yardımcı olur.
Adsorpsiyon işleminde bir çözeltiden birim miktarda adsorblayıcıyla tutulabilen
adsorbat miktarı, çözelti derişiminin ve sıcaklığının fonksiyonu olduğu bildirilmiştir.
Aynı şekilde, adsorplayıcının birim kütlesi başına adsorplanan gaz ve buharın hacmi
denge anındaki basınç ve sıcaklığın fonksiyonu olarak V = f(P,T) seklinde yazılır ve
formüldeki üç değişkenden biri sabit tutularak çeşitli karakteristik eğriler elde edilir.
Gazlar için konsantrasyon genellikle mol yüzdesi ya da kısmi basınç olarak,
çözeltiler içinse konsantrasyon kütle birimleri olarak ifade edilir (mg/L, ppm vb.).


T-sabit, V=f(P)T egrisi adsorbsiyon izotermi,



P-sabit, V=f(T)P egrisi adsorbsiyon izobarı,



V-sabit, P=f(T)V eğrisi adsorbsiyon izokorudur.

Şekil 3.4 : Karakteristik adsorpsiyon eğrileri (a) İzoterm, (b) İzobar, (c) İzokor
Adsorpsiyon işlemini daha etkin ve az maliyetli bir hale getirmek için birçok
araştırmacı ucuz ve yenilenebilir adsorbanlar elde etmeye ve adsorpsiyonun doğasını
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anlamaya çalışmaktadır. Denge izotermleri, modellerin oluşturulmasında ve
adsorpsiyon sistemlerinin tasarlanmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan
yayınlarda ve makalelerde araştırmacılar, farklı izoterm denklemleri ortaya
koymuşlardır. Belli bir şarttaki izotermler bir modele uyarken başka şartlarda ise bu
modele uymamaktadır. Bu nedenle genelde uygulanabilir tek bir model
bulunmamaktadır. Bulunan modellerde bazı varsayımlar yapılarak yeni modeller
geliştirilebilir. En genel kullanım gören izotermler; Freundlich, Langmuir ve
BET’dir. İzotermler gerçek dengeye ulaşıldığı ve adsorpsiyonun tersinir olduğu
varsayımı yapılarak türetilmiştir.
3.6.1 Langmuir Adsorpsiyon İzotermi
Bu izoterm, Irving Langmuir (1918) tarafından bir takım varsayımlar yapılarak
geliştirilmiştir:


Adsorpsiyon yüzeyde tek bir tabaka üzerinde gerçekleşir,



Adsorpsiyon dengesi dinamik bir dengedir yani belli bir zaman aralığında
adsorplanan madde miktarı katı yüzeyden ayrılan madde miktarına eşittir,



Adsorpsiyon hızı, sıvının konsantrasyonu ve katının örtülmemiş yüzeyiyle
orantılıdır. Başta adsorpsiyon hızı büyük olmasına rağmen adsorpsiyona
elverişli kısmın yüzeyi küçüldükçe azalır. Yani adsorpsiyon ilk başladığında
yüzeye çarpan her molekül yüzeyde tutulabilir; fakat adsorpsiyon ilerledikçe
ancak yüzeyin örtülmemiş kısmına çarpan moleküller adsorplanabilir,



Adsorbantın bütün yüzeyi adsorpsiyon için aynı aktiviteye sahip kabul edilir,
aslında yüzeyde bazı alanlar aktif olup ortalama aktivite kullanılır. Yüzeyin
her noktası aynı özelliktedir,



Adsorplanan moleküller arasında girişim yoktur. Adsorplanan maddelerin
adsorbent üzerinde hareket etmediği varsayılır.

Adsorpsiyon ve desorpsiyon olayları bu teorinin temelini oluşturur. Her iki olayın
hızı eşit olduğunda adsorbsiyon dengesi kurulacağından bu iki ters olayın etkisinden
yararlanmıştır. Adsorpsiyon ve desorpsiyon hız denklemlerini birbirine eşitleyerek
Langmuir denklemine kolaylıkla geçilebilmektedir.
qe = (Qmaks*aL*Ce)/(1+aL*Ce)


(3.1)

Ce: Adsorpsiyon sonrası çözeltide kalan madde konsantrasyonu (mg/L),
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qe: Birim adsorban üzerinde adsorplanan madde miktarı (mg/g),



KL: Adsorbatın adsorplanma kapasitesine bağlı sabit (L/g),



aL: Adsorpsiyon enerjisine bağlı olan sabit (L/mg),



Qmaks = (KL/aL),

Qmaks: Adsorbanın maksimum adsorplama kapasitesi (mg/g)’dir.
Denklem,

matematiksel

işlemlerle

lineerleştirilerek

aşağıdaki

formda

yazılabilmektedir.
1/qe =1/ Ce*(1/KL) + (aL/KL)

(3.2)

Burada Ce/qe değerinin, Ce değerine göre değişiminin grafiğe dökülmesiyle elde
edilen doğrunun eğimi ve kesim noktası sırasıyla aL/KL ve 1/KL sabitlerinin değerini
verecektir. Qmaks (KL/aL) tek tabanlı adsorban kapasitesini göstermekle birlikte
adsorbanın maksimum adsorplama kapasitesini temsil eder. Özellikle tek tabakalı
adsorpsiyonun meydana geldiği heterojen adsorpsiyon sistemlerinde bu izoterm
denge durumunu net olarak açıklayamaz [35,37,40].

Şekil 3.5 : Langmuir izoterminin grafiksel ifadesi
3.6.2 Freundlich İzotermi
Yüzeylerin homojen olmaması ve adsorplanmış moleküller arasında etkileşmelerin
meydana gelmesinden dolayı bazı sistemler Langmuir izoterm denkleminden
sapmalar gösterebilir. İdeal olmayan bu sistemler, çeşitli ampirik izotermlere
uyabilirler. Bunlardan biri de Freundlich adsorpsiyon izotermidir. Freundlich(1926),
adsorpsiyon prosesini ifade eden bir ampirik denklem geliştirmiştir. Freundlich’e
göre bir adsorbentin yüzeyi üzerinde bulunan adsorpsiyon alanları heterojendir yani
farklı türdeki adsorpsiyon alanlarından oluşmuştur. Freundlich eşitliği orta
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büyüklükteki basınç ya da konsantrasyon aralığında geçerli olan bir denklemdir ve
bu izoterm genellikle çözeltilerden adsorpsiyon için kullanıldığı gibi, gazların
adsorpsiyonu için de kullanılır. Yüksek basınç ve konsantrasyonlarda yanlış sonuçlar
veren bu denklem aşağıdaki gibi ifade edilir.
qe = KF*Ce1/n

(3.3)



qe: Birim adsorban üzerinde adsorplanan madde miktarı (mg/g),



Ce: Adsorpsiyon sonrası çözeltide kalan madde konsantrasyonu (mg/L),



KF: Adsorpsiyon kapasitesi,



n: Adsorpsiyon yoğunluğudur.

Freundlich izoterminde eşitlik her iki tarafın logaritması alınarak lineer hale getirilir.
logqe = logKF + (1/n)logCe

(3.4)

logqe’nin logCe’ye göre değişiminin grafiğe dökülmesiyle KF ve n sabitleri bulunur.
Grafikten elde edilen doğrunun y eksenini kesim noktası logKF’yi ve eğimi de 1/n’i
verir. n>1 değeri adsorpsiyon işleminin elverişli olduğunu göstermektedir. Yüzey ne
kadar heterojense, 1/n değeri o kadar sıfıra yakın olur. Bu izotermin doğruluğu,
heterojen adsorpsiyon sistemlerinde Langmuir izotermine göre daha iyidir.

Şekil 3.6 : Freundlich izoterminin grafiksel ifadesi
Bir adsorpsiyonun hangi izotermle daha iyi açıklandığının bulunması için deneysel
olarak elde edilen veriler tüm izoterm denklemlerine uygulanıp grafik haline
dönüştürülür. Verilerin doğrusal bir grafik oluşturduğu (korelasyon katsayısının
bulunmasına yardımcı olur) izoterm çeşidi o adsorpsiyon için en uygun olanıdır,
ancak adsorpsiyon bir ya da daha fazla izoterme de uygun olabilmektedir [35,37,40].
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3.7 Kaynaklarda Hidroksiapatitle Yapılan Adsorpsiyon Çalışmaları
Ağır metaller biyobozunur yapıda olmayıp, canlı organizmalarda birikme ve çeşitli
hastalıklara yol açma eğilimindedirler. Atık sulardan ağır metal iyonlarının
uzaklaştırılması için birçok yöntem kullanılmıştır. Bunlar arasında adsorpsiyon,
kimyasal

oksidasyon/redüksiyon,

çöktürme,

iyon

değişimi,

elektrokimyasal

prosesler, ters ozmos ve membran filtrasyonu sayılabilmektedir. Bu yöntemler
arasında metal adsorpsiyonu; uygulama kolaylığı, düşük maliyeti, yüksek etkinliği ve
farklı adsorban türlerinin kolaylıkla bulunabilmeleri açılarından oldukça umut verici
bir yöntemdir.
Ağır metal iyonlarının adsorpsiyonu için aktif karbon, zeolit, mezo-gözenekli
malzemeler, kitosan, killer, apatit gibi çok sayıda adsorban bulunmaktadır.
Hidoksiapatitin adsorban olarak cazip olmasının nedeni, yüksek yüzey alanına sahip
olması ve kristal yapısını çeviren gevşek bağlı iyonları içeren yarı-kararlı hidrate
katmana sahip olmasıdır. Stokiyometrik hidroksiapatit, Ca10(PO4)6(OH)2, sodyum,
ağır metal iyonları gibi katyonları ve sülfonat, halojen gibi anyonları yapısında
tutabilme özelliği bulunmaktadır. Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x olarak gösterilen Cadefekt HA stokiyometrik olana göre farklı tutma özelliğine sahiptir.
Takeshi Moriguchi ve ç.a. Ca-defekt hidroksiapatitin oda sıcaklığında Pb(II),
Fe(III), Fe(II), Cu(II), Cd(II), Cr(III), Co(II), Ni(II), and Zn(II) iyonlarıyla
etkileşimini araştırıp, bunu stokiyometrik hidroksiapaititin aynı şartlardaki
etkileşimiyle karşılaştırmışlardır. Bu işlemlerde Pb(II), Fe(III) iyonları hariç diğer
metal iyonlarının apatit yapısından kalsiyum ekstraksiyonuyla oluşan defekt
bölgelere bağlanmasıyla gerçekleşirken, Pb(II), Fe(III) iyonlarındaysa tutunma,
aşınma-adsorpsiyon ve yeni kristal yapının oluşumu işlemleriyle gerçekleşmektedir.
Ca-defekt HA’in Pb(II) iyonuyla etkileşiminde öncelikle apatit
iyonizasyonu

gerçekleşmekte,

ardından

yeni

iğnemsi

yapıda

yapısının

kurşun-apatit

kristallerinin oluştuğu görülmüştür. Fe(III) mekanizmasındaysa demir-fosfat
bileşiğinin oluşumu gözlemlenmiştir. Özellikle bu işlemde, aşınma reaksiyonu etkin
olup apatit kristal yapısından oldukça sapmalar gözlemlenmektedir. Deneyler
sonucunda yapılan kıyaslamalar Ca-defekt HA’in, stokiyometrik olana göre metal
adsorplama kapasitesinin daha iyi olduğu saptanmıştır [43].
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Dexiang Liao ve ç.a. yumurta kabuğu atığından elde edilen karbonat-apatit
vasıtasıyla sulu çözeltilerden Pb(II) iyonunun ayrılmasını incelemiştir. Ayırma
işlemine; pH, temas süresi ve başlangıç metal konsantrasyonun etkileri incelenmiştir.
Adsorpsiyon işlemi için optimum pH’ı 6, dengeye ulaşılması için gerekli temas
süresini 60 dakika olarak belirlemiştir. Bunun dışında adsorpsiyon kinetiğini de
inceleyerek, işlemin pseudo-ikinci dereceden kinetik modelin sisteme uyduğunu
saptamış ve kimyasal adsorpsiyonun işlemin hızını belirleyici basamak olduğunu
bildirmişlerdir. Adsorpsiyonun artan metal konsantrasyonuyla arttığı fakat azami
adsorplama kapasitesine ulaşıldıktan sonra değişmediğini belirlemiştir. Bu çalışmalar
neticesinde, karbonat-hidroksiapatitin sulu çözeltilerden Pb(II) iyonu ayrılması için
etkin bir adsorban olduğuna karar verilmiştir [44].
Ronghai Zhu ve ç.a. farklı morfolojilere sahip sentetik HA kullanarak sulu
çözeltilerden kadmiyum iyonlarını uzaklaştırmaya çalışmıştır. Dengeye ulaşma
zamanı, başlangıç metal iyonu konsantrasyonu, kullanılan HA miktarı, spesifik
yüzey alanı gibi farklı parametrelerin kadmiyumun sorpsiyon miktarına olan etkileri
incelenmiştir. Deneysel sonuçların pseudo-ikinci dereceden kinetik denkleme
uyduğunu gözlemlemişlerdir. Cd(II) tutunmasını işlemin başında çok hızlı olduğu
sonrasındaysa yavaşladığını, artan HA miktarıyla adsorplanan miktarının da arttığını,
pH 5-8 arasında artan pH’la birlikte desorplanmanın da azaldığını gözlemlemişlerdir.
Deneysel

sonuçlara

hem

Langmuir

hem

de

Freundlich

izotermlerini

uygulayabilmişlerdir. Dolayısıyla hem Van der Waals hem de kuvvetli kimyasal bağ
oluşumunun olduğu ortaya atılmıştır. Adsorpsiyon prosesinde iyon değişimi ve
yüzey kompleks oluşumu mekanizmalarını etkin olduğunu bildirmişlerdir [45].
Alessia Corami ve ç.a. hidroksiapatit yüzeyinde bakır iyonlarının tutulmasını
incelemiştir. Bakırın sorpsiyonunun Langmuir davranışı gösterdiği ve adsorpsiyonda
yüzey kompleksleşmesi ve kalsiyum iyonuyla iyon değişimini içeren neticede bakır
içerikli hidroksiapatit oluşumunu görüldüğü iki adımlı mekanizmanın etkili olduğunu
açıklamışlardır. Yapısal, deneysel ve teoriksel analizler sonucunda bakır iyonunun
1,95 οA mesafesinde dört oksijen atomuna bağlanarak tutuklanmasının gerçekleştiği
görülmüştür.

Adsorpsiyonun

başta

hızlı

olarak

gerçekleşen

yüzey

kompleksleşmesinden sonra ortaya çıkan H+ iyonlarının pH’ı 6,5’dan 5,28’e
düşürdüğü görülmüştür. İkinci adımda, bakır iyonlarının tutulması hem kalsiyumla
gerçekleşen iyon değiştirme prosesi hem de HA’in kısmi çözünmesini izleyen
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CuxCa10−x(PO4)6(OH)2

formulüne

sahip

bakır

içeren

HA’in

çökmesiyle

sağlanmaktadır [46].
C. Stötzel ve ç.a. hidroksiapatitin iyon değiştirme davranışının apatitin
kristallinitesine olan bağlılığını incelemişlerdir. Farklı kristallinite ve yüzey
oranlarına sahip HA’i, çöktürme yönteminden sonra faklı derecelerdeki (700-1.000
ο

C) ısıl işlemiyle elde edilmişlerdir. Adsorpsiyon işlemleri; etkileşimli adsorpsiyonun

etkisini incelemek için çeşitli ağır ve hafif metal iyonlarının bulunduğu bir ortamda,
adsorpsiyon izotermlerinin eldesi için ayrı ayrı çinko ve kurşunun bulunduğu
ortamlarda gerçekleştirilmiştir. Elde edilen adsorpsiyon izotermleri, aktif karbonun
literatürdeki değerleriyle karşılaştırılmış ve oldukça etkin bir malzeme olduğu tespit
edilmiştir. Çöktürme işlemi sonucunda elde edilen HA’in spesifik yüzey alanı
170m2/g’a kadar çıkabilirken kalsinasyon işlemleri kristalliniteyi 65–95% oranında
arttırmış, fakat spesifik yüzey alanını da 29m2/g (700 οC) ve 5m2/g (1.000 οC)
değerlerine düşürmüşlerdir. Düşük kristallinite ve yüksek yüzey alanına sahip HA’in
çoğu metal iyonunu adsorpladığı tespit edilirken, yüksek kristallinite ve düşük yüzey
alanına sahip olanın bazı iyonları adsorplayabildiği görülmüştür. Düşük kristallinite
ve yüksek yüzey alanına sahip HA, 10 dakika gibi kısa bir sürede kurşun ve çinko
iyonlarını adsopladığı görülürken 700 οC’de kalsinasyon sonucu gerçekleşen HA, ilk
olarak giderim süresini uzatmış ikinci olarak da adsoplama kapasitesini sınırlamıştır.
1.000 οC’de gerçekleşen kalsinasyonsa kurşunun adsopsiyonunu kabaca etkilese de
çinkonun adsorpsiyonunu % 55 seviyesine kadar düşürdüğü gözlemlenmiştir. Metal
iyonun tutulması difüzyon prosesiyle apatit latisinde bulunan kalsiyum iyonlarıyla
gerçekleşen iyon değişimi ve asidik ortamda HA’in çözünmesini izleyen piromorfit
(Pb5(PO4)3OH), hopeit (Zn3(PO4)2 gibi daha düşük çözünürlüğe sahip bileşiklerin
çökmesiyle gerçekleşmiştir [47].
I. Smiciklas ve ç.a. HA’in Pb+2, Cd+2, Zn+2 ve Sr+2 iyonlarına karşı sorpsiyon
özellikleri üzerine; pH, temas süresi, başlangıç metal konsantrasyonu ve rakip metal
katyon etkilerini incelemiştir. Sonuçlar Pb(II) ve diğer metal iyonları arasındaki
sorpsiyon mekanizmasındaki farklılıkları açıkça ortaya koymuştur. Kurşun iyonunun
adsorpsiyonu 3-12 gibi geniş bir pH aralığında tam olarak gerçekleşebilirken, diğer
metal iyonlarının pH artışıyla adsorpsiyonlarının arttığı; dengeye ulaşmak için
gerekli temas süresi kurşun için 30 dakikayken diğer metal katyonları için 10 saat
gibi

sürelere

ihtiyaç

duyulabildiği

görülmüştür.
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Bütün

metal

iyonlarının

adsorpsiyonunda, kalsiyum iyonunun salınımı ve pH düşüşü gözlemlenmiştir. Cd+2,
Zn+2 ve Sr+2 iyonlarının adsorpsiyonunda iyon değişimi ve elektrostatik kuvvetler
etkin

olduğu

gözlemlenirken,

kurşun

için

HA’in

çözünmesini

izleyen

hidroksipiromorfit oluşumunun etkin olduğu bildirilmiştir. Kinetik verilerin pseudoikinci

dereceden

uyduğu

denkleme

ve

dengenin

Langmuir

izotermiyle

açıklanabildiği belirtilmiştir [48].
M. Ozawa ve ç.a. balık kılçığı atıklarından farklı sıcaklıklarda kalsinasyon sonucu
elde edilen HA yardımıyla atık sulardaki Cr(III) iyonunun giderimi üzerine
çalışmıştır. Sudaki krom iyonu konsantrasyonunu belirlemek için ICP-OES
kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre 600 οC’de kalsinasyon sonucu elde edilen
seramiğin kalsinasyon işlemi yapılmadan elde edilene ve 900 οC kalsinasyon sonrası
elde

edilene

göre

daha

yüksek

adsorplama

kapasitesinin

bulunduğunu

gözlemlenmiştir. Bu işlem sonucunda ucuz olarak temin edebilecek balık
atıklarından basitçe elde edilebilen HA vasıtasıyla krom giderimi %77 oranında
gerçektirilmiştir [49].
Baillez Sandrine ve ç.a. sulu çözeltilerden kurşun giderimi için başlangıç metal
konsantrasyonu ve temas süresi gibi farklı koşullarda, HA’in adsorpsiyon
kapasitesini incelemiştir. Kinetik çalışmalar, çözeltiden kurşun alınımı başlangıçta
yüzeyde kompleks oluşumu nedeniyle hızlıyken, dengeye ulaşıldıkça yavaşladığı
görülmüştür ve adsorpsiyon mekanizmasının iki adımda gerçekleştiği açıklanmıştır.
Nötral ortamda, HA üzerindeki ≡POH gruplarının ≡POPb+ gruplarına dönüşümüyle
ortama H+ iyonu salınımı gerçekleşmekte ve bu durum ortam pH’ını düşürerek
HA’in çözünmesini ve sulu çözeltiye kalsiyum iyonlarının salınımını tetiklemektedir.
İkinci

adımda,

kalsiyum

iyonlarıyla

kurşun

iyonlarının

değişimi

sonucu

Ca10−xPbx(PO4)6(OH)2 yapısının oluştuğu görülmüştür. Temas süresinin uzatılması
adsorpsiyonu daha ileri seviyeye götürebilmekte fakat ilk birkaç saat içinde Pb’nin
%99’dan fazlası adsorplandığı görülmüştür. Deneysel sonuçlara göre yüksek yüzey
alanı ve gözeneklilik, adsorpsiyonu olumlu yönde etkilediği açıklanmıştır. Langmuir
model çalışmaları, HA’in atık suların arıtılmasında etkin bir adsorban olduğunu
ortaya koymuş, Ca/P oranı ve faz saflığının, HA’in adsorplama kapasitesini etkileyen
birincil etmenler olmadığını ileri sürmüştür. Adsorpsiyon sonunda oluşan çökeltide,
(Ca+Pb)/P oranının başlangıçtaki hidroksiapatitin Ca/P oranından daha yüksek
olduğu görülmüştür [50].
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I. Smiciklas ve ç.a. sentetik HA vasıtasıyla sulu çözeltilerden kobalt iyonunun
giderimi üzerine çalışmıştır. Çözelti pH’ı, temas süresi, başlangıç metal
konsantrasyonu, EDTA’nın varlığı gibi çeşitli parametrelerin HA’in adsorplama
kapasitesi üzerine etkisini incelenmiştir. Adsorpsiyon prosesinin, pseudo-ikinci
dereceden kinetik modele uyduğu, adsorpsiyonun ilk 3 saat içinde çok hızlı olduğu
ve dengeye ulaşmak için 24 saatin gerekli olduğunu açıklamışlardır. Başta
gerçekleşen hızlı alınımın sınır tabakası etkilerinden kaynaklanan yüzey difüzyonu,
ikinci adımınsa adsorbatın parçacık içi difüzyondan dolayı olduğu gerçekleştiği
bildirilmiştir.

Başlangıç

pH’ı

4-8

aralığında

olduğunda,

kobalt

iyonun

adsorpsiyonunun HA yüzeyinin yaspısından dolayı bu çözeltileri pH 5,1’e
tamponlayacağından sabit kalmaktadır. EDTA varlığında daha düşük adsorplanma
affinitesine sahip kompleks oluşumu nedeniyle kobalt adsorpsiyonu düşmektedir.
Adsorpsiyonun, artan metal konsantrasyonuyla arttığı fakat azami adsorplama
kapasitesine ulaşıldıktan sonra değişmediğini belirlenmiştir. XRD sonuçları, kobalt
giderimindeki etkin mekanizmanın iyon değişimi olduğunu ortaya koysa da pH’ın
düşmesi H+ salınımının gerçekleştiği, yüzey kompleks oluşumunun da katkısını
göstermektedir [51].
Elif Filiz çalışmasında sentetik olarak, yumurta kabuğundan ve kabuklu deniz
canlılarının kabuğundan elde edilen kalsiyum esaslı adsorbanların üzerine bakır,
çinko ve kadmiyum ağır metallerinin adsorpsiyonunu incelemiştir. Bu işlemlerde pH,
konsantrasyon, adsorban miktarı ve temas süresi gibi parametrelerin adsorpsiyon
üzerine etkileri de ayrı ayrı incelenmiştir. Yumurta kabuğundan elde edilen Ca esaslı
adsorbanın her üç metal iyonu içinde maksimum adsorplama kapasitesine sahip
olduğunu gözlemlemiştir. Temas süresinin adsorpsiyona etkisine bakıldığında tüm
metallerde, belirli zamana kadar adsorpsiyonun arttığı, belirli süreden sonra dengeye
ulaşıldığı sonucuna varılmıştır. Bu metal iyonları içerisinde dengeye en kolay
ulaşanın kadmiyum olduğu belirlenmiştir. Adsorban miktarının artışıyla yüzde
adsorpsiyonun arttığı, konsantrasyon artışıyla bütün metal iyonları için adsorpsiyon
kapasitesinin arttığı ve yüzde giderimin azaldığı görülmüştür [52].
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4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
4.1 Materyal ve Yöntem
Bu çalışmada, hidroksiapatit sentezlenmesi, ürün özelliklerine değişik parametrelerin
etkisi ve adsorban özelliğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma, iki aşamada
gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, laboratuarda hidroksiapatit çöktürme yöntemi
ve mikrodalga destekli çöktürme yöntemiyle sentezlenmiş, aynı zamanda sentez
esnasında proses parametreleri değiştirilerek ürün özelliklerinde meydana gelen
farklılıklar incelenmiştir. Uygun şartlarda, düşük maliyetli, saf, hızlı ve kolay
şekilde, iyi adsorban özelliklerine, yüzey yapısına ve özelliklere sahip hidroksiapatit
eldesi için optimum şartlar belirlenip literatürdeki verilerle karşılaştırılmıştır. Deney
esnasında pH metreden, ısıtıcılı manyetik karıştırıcıdan, mikrodalga fırından,
santrifüj cihazından faydalanılacak ayrıca karakterizasyon için de FTIR, SEM ve
XRD cihazlarının verileri alınmıştır. İkinci aşamadaysa, son ürünün ağır metal
iyonlarını

giderme

kapasitelerine

bakılıp

doğal

hidroksiapatitin

ve

ticari

hidroksiapatitin değerleriyle karşılaştırılmıştır. Ağır metal iyonlarının tayini için
atomik absorpsiyon spektroskopisinden faydalanılmıştır.
4.1.1 Kullanılan Kimyasal Maddeler
(CH3COO)2Pb.3H2O, AgNO3, CrO3, Ca(NO3).4H2O, (NH4)2HPO4, HCl ve NaOH.
4.1.2 Kullanılan Araç ve Gereçler
Karıştırıcı: Edmund Bühler Tübingen, Janke&Funkel Isıtıcılı Manyetik karıştırıcı
Analitik Terazi: PRECISA XB 220A
Etüv: Electromag M5025P
Santrifüj Cihazı: EBA Hettich Zentrifrugen
pH Metre: InoLab WTW Series pH 720
Mikrodalga: Arçelik mutfak tipi
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4.1.3 Kullanılan Adsorbanlar
Bu çalışmada büyükbaş hayvan kemiğinden elde edilen doğal hidroksiapatit, sentetik
hidroksiapatit ve ticari olarak satılan Aldrich markalı hidroksiapatit kullanılmıştır.
4.1.4 Kullanılan Çözeltiler
4.1.4.1 Kurşun Çözeltisi
1.000 mg/L’lik stok kurşun çözeltisi hazırlayabilmek için 1,831 g olarak tartılan toz
haldeki (CH3COO)2Pb.3H2O 1 L’lik balon jojede az miktardaki saf su ile
çalkalanarak çözüldükten sonra su ilavesi ile hacmine tamamlanmıştır. Deneylerde
stok çözeltiden istenilen seyreltmeler yapılarak hazırlanan deney çözeltileri
kullanılmıştır.
4.1.4.2 Gümüş Çözeltisi
1.000 mg/L’lik stok gümüş çözeltisi hazırlayabilmek için 1,574 g olarak tartılan toz
haldeki AgNO3 1 L’lik balon jojede az miktardaki saf su ile çalkalanarak
çözüldükten sonra su ilavesi ile hacmine tamamlanmıştır. Deneylerde stok çözeltiden
istenilen seyreltmeler yapılarak hazırlanan deney çözeltileri kullanılmıştır.
4.1.4.3 Krom Çözeltisi
1.000 mg/L’lik stok gümüş çözeltisi hazırlayabilmek için 1,923 g olarak tartılan toz
haldeki CrO3 1 L’lik balon jojede az miktardaki saf su ile çalkalanarak çözüldükten
sonra su ilavesi ile hacmine tamamlanmıştır. Deneylerde stok çözeltiden istenilen
seyreltmeler yapılarak hazırlanan deney çözeltileri kullanılmıştır.
4.1.4.4 Sentetik Vücut Sıvısı
7,996 g NaCl, 0,35 g NaHCO3, 0,224 g KCl, 0,171 g K2HPO4, 0,305 g MgCl2.6H2O,
0,368 g CaCl2.2H2O, 0,07098 g Na2SO4 ve 6,051 g tris-base tartılarak ayrı ayrı 50 ml
saf suda iyice çözülerek 1 L’ lik balon jojeye aktarılmışlardır. 1 M HCl çözeltisi ile
titre edilerek pH ayarlaması yapılmıştır ve saf su ilavesi ile hacmine tamamlanmıştır.
HCl sarfiyatı 45 mL olup çözelti pH’ı 7,25 olarak belirlenmiştir [42].
4.1.4.5 NaOH Çözeltisi(1 M)
40 g katı NaOH tartılıp 1 L’ lik balon jojede saf su ile hacmine tamamlanmıştır.
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4.1.4.6 HCl Çözeltisi(1 M)
Yoğunluğu ρ=1,19 g/mL olan % 37’ lik HCl çözeltisinden 500 mL, 1 M HCl
çözeltisi hazırlanmıştır.
4.1.5 Giderilen ağır metaller
4.1.5.1 Kurşun
Biyosfere insan faaliyetlerine bağlı olarak önemli oranda yayılan kurşun,
günümüzden 4.000-5.000 yıl öncesinde, antik uygarlıklar tarafından gümüş üretimi
esnasında yan ürün olarak keşfedilmiş ve tarih boyunca kurşun üretimi ve kullanımı
giderek artış göstermiştir.
Kurşun atmosfere metal veya bileşik olarak yayıldığından ve her durumda toksik
özellik taşıdığından (Çalışma ortamında izin verilen sınır 0,1 mg/m3) çevresel kirlilik
yaratan en önemli ağır metaldir. 1920’lerde kurşun bileşikleri (kurşuntetraetil
Pb(C2H5)4) benzine ilave edilmeye başlanmıştır ve bu kullanım alanı kurşunun
ekolojik sisteme yayınımında önemli rol oynar. Günümüzde kurşunsuz benzin
kullanımı ile atmosfere kurşun yayınımı azalmakla beraber, birçok birincil metal
üretim aşamasından atmosfere kurşun ve bileşiklerinin yayınımı devam etmektedir.
Kurşun dağılımı incelendiğinde sanayileşme ve araba kullanımı ile kurşun yayınımı
arasındaki ilişki açıkça görülmektedir. Kurşun 20. y.y.’da yüksek oranlarda
paslanmaya karşı oksit boya hammaddesi olarak kullanılmıştır. Almanya ve diğer
gelişmiş ülkelerde 1971’de boya maddelerindeki kurşun kullanımı ve 1979’da ise
yemek saklama kutularındaki kurşun kullanımını sınırlayıcı yasalar çıkarılmıştır.
Kurşunlu benzin ve boya maddelerinin yanı sıra yiyecekler ve su da kurşun kaynağı
olabilmektedir. Özellikle endüstriyel ve şehir merkezlerine yakın yerlerde yetişen
yiyecekler; tahıllar, baklagiller, bahçe meyveleri ve birçok et ürünü bünyesinde
normal seviyelerin üzerinde kurşun bulundurur. Su borularında kullanılan kurşun
kaynaklar ve eski evlerde bulunan kurşun tesisatlarda, kurşunun suya karışmasına
sebep olabilmektedir. Kozmetik malzemelerde bulunan birçok pigment ve diğer ana
maddeler kurşun bulundururlar. Diğer taraftan sigara ve böcek ilaçları da kurşun
kaynakları arasında sayılabilirler. Endüstriyel olarak kuyumculuk sektöründe altın
rafinasyon ve geri kazanımı esnasında uygulanan kal işlemi illegal olarak önemli
oranda kurşunun oksit halinde atmosfere atılmasına neden olmaktadır. Kurşunun
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diğer önemli kullanım alanları ise; teneke kutu kapakları, kurşun-kalay alaşımlı
kaplar, seramik sırları, aküler vb. alanlardır.
İnsan vücudundaki kurşun miktarı tahmini ortalama olarak 125-200 mg civarındadır
ve normal koşullarda insan vücudu normal fonksiyonlarla günde 1-2 mg kadar
kurşunu atabilme yeteneğine sahiptir. Birçok kişinin maruz kaldığı günlük miktar
300-400 mg’ı geçmemektedir. Buna rağmen çok eski iskeletler üzerinde yapılan
kemik analizleri günümüz insanı kemiklerinde, atalarımızdakinin 500-1.000 katı
kadar fazla kurşun bulunduğunu göstermektedir.
Kurşunun vücutta absorpsiyonu çocuklarda daha yüksek olmakla beraber normalde
% 5 gibi düşük bir oranda gerçekleşmektedir. Bu oran dahi kalsiyum ve demir gibi
birçok mineralin vücut tarafından emilimini azaltmaktadır. Kana karışan kurşun
buradan kemiklere ve diğer dokulara gitmekte ya da dışkı ve böbrekler yoluyla
vücuttan atılmaktadır. Kemiklerde biriken kurşun zamana bağlı olarak (yarılanma
ömrü yaklaşık 20 yıl) çözünerek böbreklerde tahribata neden olur. Kurşun bir nevi
nörotoksindir ve anormal beyin ve sinir sistemi fonksiyonlarına sebep olmaktadır.
Çocuklar üzerinde yapılan araştırmalarda kanda kurşun miktarı arttıkça IQ
seviyesinin düştüğü tespit edilmiştir. Diğer taraftan kurşun nörotoksik özelliğinden
dolayı sinir sisteminde iletimin azalmasına da yol açmaktadır.
Bebekler ve çocuklarda düşük olan kurşun oranı, ilerleyen yaşla beraber, kurşuna
maruz kalınmasıyla artış göstermektedir. Kanda 40 mg/L seviyesini aşınca tansiyon
artırıcı etki de ortaya çıkar. Diğer taraftan kronik kurşun alınımı ile sperm sayısı ve
morfolojide sınırlanır. Dünya sağlık örgütü sınıflandırmasına göre (1995) kurşun 2.
sınıf kanserojen gruptadır.
Ekolojik olarak kurşun katı olarak çökme eğilimindedir ve özel durumlar dışında
kompleks oluşturmaz. Genellikle doğaya salınan kurşun zor çözünür bileşikler
(Pb3(PO4)2, Pb4O(PO4)2, Pb5(PO4)3OH, PbCO3, PbS) oluşturur, bu nedenle beslenme
zincirinde yer alan bitkilerden kurşun alınımı söz konusu değildir. Besin zincirinde
kurşun yayınımı genellikle midye türü kalsiyumlu kabuklular üzerinden ve
kalsiyuma bağlı olarak gerçekleşir. Tek hücreli canlıların ve balıkların 0,04 – 0,198
mg/L inorganik kurşun içeren suları tolere edebildikleri bilinmektedir [6,7,52].
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4.1.5.2 Gümüş
Gümüş, elementlerin periyodik tablosunda simgesi Ag olan, beyaz, parlak, kıymetli
bir metalik elementtir. Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,87 gramdır. Ergime
noktası 961,9 °C, kaynama noktası 1.950 °C ve özgül ağırlığı da 10,5 g/cm³'tür.
Çoğu bileşiklerinde (+1) değerliklidir.
Gümüş çok eski zamanlardan beri bilinmekle birlikte yine de altın ve bakırdan sonra
keşfedilmiştir. Altın az olmasına rağmen, dünyanın her yanına yayılması sebebiyle
daha önce kullanılmaya başlanmıştır. Gümüşün M.Ö. 3.100 yıllarında Mısırlılar ve
M.Ö. 2.500 yıllarında Çinliler ve Persler tarafından kullanıldığı belirtilmiştir.
Gümüşü ilk olarak Romalıların işlemeye başladıkları iddia edilmektedir. Endüstri
ilerledikçe daha karışık ve saf olmayan gümüş filizleri üzerinde çalışılmaya
başlanmıştır. Bugün, gümüş büyük bir oranda bakır, kurşun ve çinko üretimindeki
yan ürünlerden elde edilir.
Gümüş çeşitli endüstrilerde kullanılan oldukça kullanışlı bir malzeme olup yükse
işlenebilirliği, sağlamlığı, elektriksel ve termal iletkenliği foto hassaslığı ve
antibakteriyel gibi özelliklere sahiptir. Atmosferde oksitlenmeye karşı büyük bir
mukavemet gösterir. Ayrıca kükürt ve birçok kükürt bileşikleriyle hemen birleşir.
Gümüş eşya üzerindeki kararmanın sebebi, havadaki hidrojen sülfür ve yumurta gibi
bazı yiyeceklerde bulunan kükürttür.
Gümüşün tüketildiği alanlar; fotoğraf sanayi, elektronik, madeni para üretimi, süs
eşyası ve takı yapımı, alaşımlar, dişçilik, elektrokaplama ve mürekkep üretimidir.
Ayrıca, yapay yağmur yağdırmakta, ayna sırlarının yapımında, bilgisayar röle
kontaklarında, pil yapımında da kullanılmaktadır. Gümüş elektriği çok iyi
geçirdiğinden ve kolayca tel haline geldiğinden, elektrik teli olarak kullanılmaktaydı.
Fakat nadir bulunması ve kıymeti dolayısıyla, artık bu amaçla kullanılmamaktadır.
Bugün daha çok süs eşyası üretiminde, ayna yapımında, fotoğrafçılıkta, bazı ilaçlar
ve alaşımların hazırlanmasında kullanılır.
Gümüşün giderilmesi, günümüzde çöktürme, elektroliz, ekstraksiyon, iyon değiştirici
reçineler şelatlandırıcı ajanlar kullanılarak gerçekleştirilir. Gümüş değerli bir metal
olduğundan uygulanan arıtma teknolojisi geri kazanıma yöneliktir. Başlıca arıtım
yöntemleri çöktürme, iyon değişimi ve elektrolitik geri kazanımdır. Atık sulardan
gümüş, gümüş klorür şeklinde çöktürülerek uzaklaştırılır. Klorürün ortamda bir
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miktar fazla olması gümüşün çözünürlülüğünü düşürür. Metal karışımı içeren atık
sulardan gümüş seçici olarak çöktürülebilir. Arıtma şartları bazik ise diğer metaller
hidroksitleri şeklinde çökerken gümüş klorürü şeklinde çöker. Oluşan çamurun
asidik şartlarda yıkanması ile diğer metal iyonları ayrılırken gümüş klorür katı olarak
kalır. Atık sulardaki çözünür formdaki gümüş iyon değişimi ile uzaklaştırılır. Düşük
gümüş seviyelerinde aktif karbon kullanılır. Aktif karbonla gümüş giderim
mekanizması

karbon

yüzeyinde

gümüşün

indirgenerek

elementel

gümüşe

dönüşümüdür.
Gümüş nitrat en önemli gümüş tuzu olup renksiz ağır kristallerden oluşur. Tıpta
dağlamak maksadıyla kullanılır.

Siğil tedavisinde çok iyidir. Ayrıca deriyi ve

organik maddeleri karartmada tercih edilir. Deriyi kararttığından cehennem taşı
ismini almıştır. En çok kullanıldığı yerler; başta fotoğrafçılık olmak üzere,
mürekkepler, saç boyası yapımı ve gümüş kaplamacılığıdır.
Gümüş iyonları ve bileşikleri bazı bakteriler, virüsler, algler ve bitkiler üzerinde
kurşun ve civa gibi diğer ağır metallerde olduğu gibi toksik etkiler göstermektedir.
Hekimlerin babası olarak ifade edilen Hipokrat gümüşün iyileştirici ve antibakteriyel
özellikleri olduğunu belirtmiştir ve Fenikeliler gümüşten şişelerde kirlenmeyi
önlemek için su ve şarabı saklamışlardır. 1900’lü yılların başında insanlar süt
şişelerine gümüş atarak sütün tazeliğini sağlamaya çalışmaktaydılar. Antiseptik
özellikleri kap ve mücevher yapımında kullanılmasına olumlu etki yapmıştır. Gümüş
içme suyu depolanması için kullanılmış ve suyu uzun süre içilebilir halde
tuttuğundan, uçak ve gemilerde bu depolar gümüş kaplanmıştır. Gümüş zeolitler, acil
durumlarda, deniz suyundan içilebilir su elde etmek için kullanılabilmektedir.
Antimikrobiyal özelliklerinden ötürü bazı lokal jeller ve bandajların yapımında
kullanılmaktadır. Antibiyotiklerin keşfinden önce 1. Dünya Savaşında enfeksiyonun
engellenmesi için gümüş bileşikleri kullanılmıştır. Gümüş, deniz yosunundan elde
edilen doğal bir polimer olan alginatla kullanımıyla özellikle yanık tedavisinde
oluşan yaralarda enfeksiyonun engellenmesi amacıyla birçok ürünün tasarlanmasını
sağlamaktadır. Gümüş, kataterlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Standart
kataterlere göre gümüş alaşımlı kataterlerin yetişkinlerde bakteri oluşumunu
azalttığından kısa süreli kateterizasyon uygulamalarında kullanılmaktadır.
Bu

antiseptik

özellikleri

iyonize

formunun

kimyasal

özelliklerinden

kaynaklanmaktadır. Bu formu bakterinin solunum yapmasına neden olan kükürt, azot
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ve oksijen içeren diğer bileşiklerle kuvvetli bir bağ yapmakta ve kompleks
oluşturarak

bakterinin

kullanamayacağı

hale

getirmektedir.

Bakterinin

bu

bileşiklerden mahrum kalması ölümüne neden olmaktadır.
Gümüşün insan vücudunda zararlı mı yoksa faydalı mı bir etki bıraktığı bir ikilemdir.
Gümüş kendi başına toksik özellikte olmamasına rağmen bazı gümüş tuzlarının
karsinojik etkileri bulunmaktadır. Neredeyse çoğu gümüş kaynaklı malzemenin
zararsız olup çok çeşitli tedavilerde kullanılmasına rağmen bazı durumlarda kolloid
gümüşlerin fazla kullanımı arjiri oluşumuna neden olabilmektedir. Gümüş ve gümüş
içeren bazı bileşikler dolaşım sisteminde absorplanabilmekte ve çeşitli vücut
dokularında

birikerek

deride,

gözlerde

ve

mukoza

tabakasında

mavi-gri

pigmentasyonla sonuçlanan arjiri oluşumuna neden olabilmektedir. Bu durum kişinin
sağlığına başka olumsuz bir etki içermemesine rağmen kişinin görünümünde
bozukluklar olmasına neden olur ve genellikle kalıcıdır. Arjirinin sıklıkla yoğun
formları siyanozla karıştırılmaktadır.

Metalurji endüstrisinde çalışan işçilerde,

fotoğrafçılıkla uğraşanlarda, mücevher üretiminde çalışan kişilerde, sülfodiyozin
tedavisi gören hastalarda yoğun gümüşe maruz kalma görülebilmektedir [53,54].
4.1.5.3 Krom
İlk kez 1789 da Fransız L. N. Vauquelin tarafından üretilmiş ve çok renkliliğinden
dolayı Yunanca renkler anlamına gelen krom olarak adlandırılmıştır. Günümüzde
krom özellikle metal alaşımlandırmada ve boyalar, çimento, kâğıt, kauçuk ve diğer
malzemeler için pigment olarak kullanılmaktadır. Krom içeren minerallerin
endüstriyel oksidasyonu ve fosil yakıtların, ağaç ve kağıt ürünlerin yanması
neticesinde doğada altı değerlikli krom oluşmaktadır. Okside krom havada ve saf
suda nispeten kararlı iken ekosistemdeki organik yapılarda, toprakta ve suda üç
değerliğe geri redüklenir. Kromun kayalardan ve topraktan suya, ekosisteme, havaya
ve tekrar toprağa olmak üzere doğal bir dönüşümü vardır. Ancak yılda yaklaşık
olarak 6.700 ton krom bu çevrimden ayrılarak denize akar ve okyanus tabanında
çökelir.
Günlük alınan krom miktarı tüketilen besin maddeleri ile ilintilidir. Günde ortalama
krom alımı (tüm değerliklerde) ortalama 30-200 μg’dır bu oranda alınan kromun
toksikolojik bir etkisi yoktur ve yetişkin bir insanda günlük krom ihtiyacını karşılar.
İnsan vücudundaki krom eksikliği, şeker hastalığı olarak kendini gösterirken, krom
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eksikliği, kurşunun toksikliğini artırır. Ayrıca, vücutta insulin hareketini sağlayarak
karbonhidrat, su ve protein metabolizmasını etkilemektedir. Günde 250 μg’ a kadar
alınan kromun vücut sağlığına zararı yoktur. Yaklaşık olarak alınan Cr+3’ün % 0,5 –
3’ü vücut tarafından adsorbe edilirken Cr+6’nın sindirim sistemindeki adsorbsiyonu
Cr+3’ün 3-5 kat (yaklaşık %3-6 Cr+6) daha fazladır. Adsorbe olan krom genelde üre
bileşiği olarak olarak atılır ve günlük atılan krom 0,5-1,5 μg olup bu da günlük alınan
kroma yaklaşık olarak eşittir. Çözeltideki krom deri tarafından hemen adsorbe edilir
ve kırmızı kan hücreleri vasıtasıyla böbreklere gider ve dışarı atılır.
Kromun alerjen bir madde olduğu bilinmektedir. Araştırmalar sonucunda, solunum
ve deri teması sonucunda kroma maruz kalan kişilerin sağlık sorunu ile karşılaştıkları
tespit edilmesine rağmen kesin sınır değerleri belirlenmemiştir. Cr+6’nın hava
yoluyla vücuda alınması ile burun akmaları, burun kanamaları, kaşınma ve üst
solunum yollarında delinmelerin yanı sıra kroma karşı alerji gösteren insanlarda da
astım krizleri görülmektedir. Cr+3’ün hava ile alınması solunum yollarına Cr+6 kadar
negatif etki yapmamaktadır. Ancak krom kaynaklı cilt kanserine rastlanmamıştır.
Krom üç bileşikleri kullanılan işletmelerde çalışan insanlarda kanser vakalarına
rastlanmamıştır, ayrıca Cr+3’le yapılan testlerde deney hayvanları üzerinde her hangi
bir negatif etki gözlenmemiştir. Kimyasal ve biyolojik olarak stabil özellik gösteren
Cr+3 (oksidant değildir, tahrip edici değildir, hücre zarına geçmez vb.) kanserojen bir
madde olarak düşünülmemektedir. Ancak Cr+6 hücre zarından kolaylıkla geçerek
Cr+3’e

indirgenir

hekzavalan

kromun

biyolojik

etkisi

bu

indirgenmede

reaksiyonundan kaynaklanır. Cr+6 hücre içindeki öğelere Cr+3 gibi bağlanarak bu
öğelerin fonksiyonlarına zarar ve bu redüksiyonun toksik özellik taşıdığı
varsayılmaktadır.
Yüksek dozda Cr+6 bileşiklerinin alımına bağlı olarak şiddetli ve ölümle
sonuçlanabilen patolojik değişimler ortaya çıkabilmektedir. Altı değerlikli krom
bileşikleri deri, sindirim sistemi ve akciğerler için temas ettikleri durumlarda tahriş
edici ve korozif özellik gösterirler. Laboratuvar denemelerinde Cr+6’nın kanserojen
özelliği tespit edilmiştir ve kanserojen etki özellikle bronş sisteminde etkindir.
Kromatlama yapan ve krom üretiminde çalışan işçiler, üzerinde yapılan
araştırmalarda akciğer

kanserinin arttığı

tespit

edilmiştir. Kanser oluşum

mekanizması kesin olarak bilinmemekle beraber Cr+6’nın çift-iplikli DNA ile
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bağlandığı kabul edilmektedir. Dolayısıyla, Cr+6, gen kopyalanmasını, onarımını ve
duplikasyonunu değiştirmektedir [6].
4.2 Yapılan Deneyler
4.2.1 Sentez Deneyleri

Şekil 4.1 : HA taneciklerinin sentezi için akım şeması.
Deneylerde kullanılan hidroksiapatit sentezinde yaş çöktürme ve mikrodalga-destekli
sentez yöntemleri kullanılmıştır. Toz halindeki 7,89 g Ca(NO3).4H2O ve 2,64 g
(NH4)2HPO4 maddeleri tartılıp destile suda çözülerek sırasıyla 0,167 M ve 0,1 M 200
mL’lik başlangıç çözeltileri hazırlanmıştır. İşlemin başında çözeltilerin pH değerleri
ayarlanmış ve işlem süresince 1 M NH4OH katılımıyla kontrol edilmiştir.
Ca(NO3).4H2O çözeltisi ısıtıcılı manyetik karıştırıcıda 30 dakika karıştırılarak iyice
karışması, gazının giderilmesi ve sıcaklığının istenilen değere ulaşması sağlanır.
Ardından (NH4)2HPO4 çözeltisi hızlı bir şekilde karıştırılan çözeltiye yavaş yavaş
ilave edilerek devamlı karıştırma ile sabit sıcaklıkta reaktanların kimyasal reaksiyona
girmesi sağlanır. (NH4)2HPO4 çözeltisinin katılımı bittikten sonra reaktanların iyice
karışması ve reaksiyonun ilerlemesi için karıştırma işlemine sıcaklık ve pH kontrol
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edilerek 5 saat daha devam edilir. Karıştırma işlemi tamamlandığında beherin alt
kısmında beyaz bir çökeleğin oluştuğu gözlenmektedir.
Yaş çöktürme yönteminde bu çökelek ana çözeltisi içerisinde bir gece bekletilerek
olgunlaşma basamağı gerçekleştirilir. Bu şekilde reaktanların tam olarak reaksiyona
girmesi, Ca/P mol oranının stokiyometrik değerine ulaşması sağlanır. Olgunlaşma
adımından sonra çökelek Buchner hunisi kullanılarak vakumla filtre edilir. Destile
suyla üç kez yıkanarak reaksiyon sırasında oluşan NH4NO3 tuzlarının giderimi
sağlanmış, elde edilen kek etüvde 90 οC’de bir gece bekletilmiş ve kurutulan kekler
öğütülerek toz haline getirilmiştir.
Mikrodalga yardımıyla yapılan sentezdeyse, HA çökme işlemi tamamlandıktan sonra
çözeltinin

bir

kısmı

mikrodalga

ışınımına

tabii

tutularak

HA

yapısının

oluşturulmasının hızlı gerçekleşmesi hedeflenmiştir. Mikrodalga işleminden sonra
çökelek filtre edilmiş ve destile suyla üç kez yıkanarak NH4NO3 giderimi sağlanmış
etüvde 90 οC’de bir gece bekletilerek kurutulmuştur. Son olarak iki yöntemle de elde
edilen tozların XRD, FTIR ve SEM analizleri yapılmıştır.
4.2.2 Adsorbsiyon Deneyleri
Bu deneylerde sentezlenen HA, doğal HA ve ticari HA kullanılarak krom, gümüş ve
kurşun metallerinin giderimine çalışılmıştır. Deneylerde; adsorban miktarı, pH,
temas süresi, başlangıç konsantrasyonu parametrelerinin adsorpsiyon üzerine etkileri
incelenmiştir. Deneyler, tutarlılığının sağlanabilmesi için iki defa tekrarlanmıştır.
Elde edilen verilerin kıyaslaması yapılarak metal iyonunun adsorpsiyonu için en
uygun şartlar ve adsorban türünün belirlenmesine çalışılmıştır. Adsorpsiyon
deneyleri oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir.
Belirli zaman aralıklarında adsorban üzerine adsorplanan madde miktarının
hesaplanması için;
q= ((C0-Ct))*V/W

(4.1)

bağıntısı kullanılmıştır.


C0: Başlangıç halindeki çözelti konsantrasyonu,



Ct: t anındaki çözelti konsantrasyonu,



V: Çözelti hacmi,



W: Kuru haldeki adsorbentin ağırlığıdır.
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Adsorplanmış maddenin yüzdesinin hesabı için;
%Ads= [(C0-Ct)/Ct]*100

(4.2)

bağıntısı kullanılmıştır.
En uygun parametreler seçilerek iki ayrı yöntemle sentezlenmiş olan HA, doğal
olarak elde edilen HA ve ticari HA’in adsorpsiyon kapasiteleri karşılaştırılmıştır.
4.2.2.1 Deney 1: Adsorbent türünün ve temas süresinin etkisi
Pb, Ag ve Cr ağır metallerinin giderimi için üç ayrı adsorban türü kullanılmıştır.
1.000 mg/L’lik stok çözeltiden uygun seyreltmeler yapılarak başlangıç deney
çözeltileri hazırlanmıştır. Bu çözeltiler içerisine adsorbent olarak ayrı ayrı
yöntemlerle hazırlanmış olan adsorbentlerden 1’er g konularak oda sıcaklığında,
karıştırıcıda hızla karıştırılmıştır. Belirli zaman aralıklarında çözeltilerden 10 mL’lik
miktarlar alınarak 6.000 rpm’de 15 dak. santrifüjlendikten sonra çözeltiler dekante
edilerek konsantrasyon değerleri AAS’de okunmuş ve % Ads. değerleri bulunmuştur.
4.2.2.2 Deney 2: Adsorban miktarının etkisi
Bu deneylerin amacı bu metal iyonlarının giderimi için optimum adsorban miktarının
belirlenmesidir. Bu amaçla, 1.000 mg/L’lik stok metal çözeltilerden seyreltmeler
yapılarak deney çözeltileri hazırlanır ve 50 mL’lik erlenler içerisine deney
çözeltilerinden 25 mL konulur. Ardından bu erlenlere sırasıyla 0,05-0,1-0,2-0,3-0,4 g
olarak tartılan HA katılır. Oda sıcaklığında 24 saat karıştırılan çözeltiler 6.000
rpm’de 15 dak. santrifüjlendikten sonra çözeltiler süzülerek konsantrasyon değerleri
AAS’de okunmuş ve % Ads. değerleri bulunmuştur.
4.2.2.3 Deney 3: pH etkisi
Bu deneylerde metallerin adsopsiyonu için optimum pH değerlerinin bulunabilmesi
için işlemler pH 2-10 aralığında yapılmıştır. Çözeltilerin pH değerleri HCl ve NaOH
çözeltileri kullanılarak ayarlanmıştır. 50 mL’lik erlenler içerisine pH’ları 2-10
arasında ayarlanmış deney çözeltilerinden 25’er mL ve 0.2’şer g HA konulmaktadır.
Oda

sıcaklığında

24

saat

karıştırılan

çözeltiler

6.000

rpm’de

15

dak.

santrifüjlendikten sonra çözeltiler süzülerek konsantrasyon değerleri AAS’de
okunmuş ve % Ads. değerleri bulunmuştur.
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4.2.2.4 Deney 4: Başlangıç konsantrasyonunun etkisi
Stok metal iyonu çözeltilerinden seyreltmeler yapılarak farklı konsantrasyonlarda
hazırlanan çözeltilerden 25’er mL ve 0,2’şer g HA 50 mL’lik erlenlere
konulmaktadır. Oda sıcaklığında 24 saat karıştırılan çözeltiler 6.000 rpm’de 15 dak.
santrifüjlendikten sonra çözeltiler süzülerek konsantrasyon değerleri AAS’de
okunmuş ve % Ads. değerleri bulunmuştur.
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5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
5.1. Sentez Deneyleri:
Reaksiyon ortamında değiştirilen işlem parametreleri Çizelge 5.1’de gösterilmiştir.
Çizelge 5.1 : Reaksiyon ortamında değiştirilen işlem parametreleri.
Deney pH

T (οC) Olgunlaşma

Mikrodalga

Güç

İşlemi

Asit
Ekleme

1

7

40

+

+

50

-

2

9

40

+

+

50

-

3

11

40

+

+

50

-

4

13

40

+

+

50

-

5

9

60

+

+

50

-

6

11

60

+

+

50

-

7

9

40

+

+

70

-

8

11

40

+

+

70

-

9

11

40

+

+

50

+

5.1.1 Analiz Sonuçları
5.1.1.1 Deneysel Olarak Sentezlenen HA
5.1.1.1.1 FTIR Analiz Sonuçları
Çizelge 5.1’de belirtilen deneyler yapıldıktan sonra elde edilen FTIR analiz sonuçları
EK A.1’ de verilmiştir. Şekil 5.1 ve Şekil 5.2’de verilen sonuçlar optimum sentez
şartlarında elde edilen adsorpsiyon deneylerinde kullanılacak HA’e ait FTIR analiz
sonuçlarıdır.
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Şekil 5.1 : Optimum koşullarda yaş yöntemle sentezlenen HA’in FTIR analizi.

Şekil 5.2 : Optimum koşullarda mikrodalga ışınımı destekli sentezlenen HA’in FTIR
analizi.
Sentez deneyleri sonucunda elde edilen maddenin FTIR analiz sonuçları yukarıda ve
eklerde sırasıyla gösterilmiştir. FTIR analizlerinden, farklı koşullarda sentezlenen
maddelerin hepsinin hidroksiapatit yapısındaki (PO4)-3 ve OH- gruplarına karşılık
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gelen karakteristik bantlarını içerdiği tespit edilmektedir. Bu bantların yanında
gözüken diğer bantlar ya da pikler ortam koşullarından ya da sentez şartlarından
kaynaklanmakta ve hidroksiapatit yapısında kalsiyumca eksik hidroksiapatit oluşumu
ya da A ve B tip karbonat apatit oluşumu gibi farklılıklara neden olmaktadır. Yapıda
oluşan bu farklılıklar, hidroksiapatitin çözünürlük ve adsorpsiyon kapasitesi gibi
özellikleri üzerinde çeşitli değişimlere yol açmaktadır. Bu yüzden sentez şartları
hidroksiapatitin kullanılacağı yere göre titizlikle kontrol edilmelidir.
Genel olarak FTIR spektrumlarını incelendiğinde, hepsinde 3.200-3.550 cm-1 dalga
boyları arasında görülen yaygın bant hidroksiapatit yapısına adsorplanmış olan H2O
olduğunu göstermektedir. OH- grubuna ait karakteristik genişleme vibrasyonu 3.5003.600 cm-1 civarında bazı spektrumlarda tam olarak belli olmamakla birlikte dikkatli
bakıldığında fark edilmektedir. (PO4)-3 grubunun ana ve en belirgin genişleme
vibrasyonu olan karakteristik v3 modu, tüm analizlerde 1.000-1.100 cm-1 dalga
boyları arasında görülmektedir. Bunun dışında bazı spektrumlarda bu grubun 960
cm-1 dalga boyu civarındaki v1 genişleme titrasyonu da görülebilmektedir. FTIR
analiz cihazından elde edilen spektrumlar 650 cm-1 dalga boyundan itibaren
başladığından bu verilerde hem OH- grubuna ait 636 cm-1’deki bükülme modu hem
de (PO4)-3 grubuna ait v2 ve v4 genişleme vibrasyon modlarını görme imkânı
bulunmamaktadır. Hidroksiapatitin bu karakteristik piklerine ek olarak analizlerin
hepsinde görülen 1.420 cm-1 civarındaki pik (CO3)-2 grubuna aittir. Bu pik
hidroksiapatit yapısına karbonat katılımının olduğunu ve neticesinde karbonat
apatitin oluştuğunu göstermektedir. (CO3)-2 grupları (PO4)-3 gruplarıyla yer
değiştirerek A-tip karbonat apatiti oluşturmuştur. Sentezde kullanılan hammaddeler
karbonat içerikli bir madde içermediğinden, bu durum sentez sırasında havadaki
karbondioksitle yüksek çözelti pH’ının etkileşmesi sonucu gerçekleşmiş olabilir.
Bazı spektrumlarda görülen 874 cm-1 dalga boyu civarındaki pik çeşitli nedenlerde
oluştuğu ileri sürülmektedir. Bazı araştırmacılar bu pikin yapıya OH- grupları yerine
katılan karbonat iyonunun sebep olduğunu ve B-tip karbonatapatit oluştuğunu ileri
sürmüşlerdir. Bir diğer görüşe göre bu pik (HPO4)-2 grubuna ait olup Ca-defekt
hidroksiapatit varlığını işaret etmektedir. Fakat bazı stokiyometrik örneklerde de bu
pik varlığı tespit edilince hidroksiapatit yapısındaki amorf kısımdan kaynaklandığı da
ileri sürülmüştür. Bazı araştırmacılar da sentez reaksiyonu sonucunda oluşan kalıntı
moleküllerden (NH4+, NO3-) kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir [18,27,29,32].
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5.1.1.1.2 SEM Analiz Sonucu
Çizelge 5.1’de yapılan deneyler sonucu belirlenen optimum koşullarda sentezlenen
ve adsorpsiyon deneylerinde kullanılan HA’e ait SEM analiz sonucu aşağıda Şekil
5.3’de verilmiştir.

Şekil 5.3 : Sentetik HA’in SEM analizi.
5.1.1.1.3 XRD Analiz Sonucu
Çizelge 5.1’de yapılan deneyler sonucu belirlenen optimum koşullarda sentezlenen
ve adsorpsiyon deneylerinde kullanılan HA’in kristal yapısını gösteren XRD analiz
sonucu aşağıda Şekil 5.4’de verilmiştir.

Şekil 5.4 : Sentetik HA’in XRD Analizi.
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5.1.1.2 Doğal HA
5.1.1.2.1 FTIR Analiz Sonucu
Hayvan kemiğinden başlayarak, 800 οC kalsinasyon işlemi uygulanarak elde edilmiş
HA’e ait XRD analiz sonucu Şekil 5.5’de gösterilmiştir.

Şekil 5.5 : Hayvan kemiğinden elde edilen doğal HA’in FTIR analizi [18].
5.1.1.2.2 SEM Analiz Sonucu
Hayvan kemiğinden başlayarak, 800 οC kalsinasyon işlemi uygulanarak elde edilmiş
HA’e ait SEM analiz sonucu Şekil 5.6’da gösterilmiştir.

Şekil 5.6 : Hayvan kemiğinden elde edilen doğal HA’in SEM analizi [18].
5.1.1.2.3 XRD Analiz Sonucu
Hayvan kemiğinden başlayarak, 800 οC kalsinasyon işlemi uygulanarak elde edilmiş
HA’e ait XRD analiz sonucu Şekil 5.7’de gösterilmiştir.
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Şekil 5.7 : Doğal HA’in XRD Analizi.
5.1.1.3 Ticari HA
5.1.1.3.1 FTIR Analiz Sonucu
Ticari olarak satılan Sigma-Aldrich markalı HA’e ait FTIR analiz sonucu Şekil
5.8’de gösterilmiştir.

Şekil 5.8 : Sigma-Aldrich markalı ticari HA’in FTIR analizi [18].
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Sentezlenen hidroksiapatitin FTIR analiz sonuçları doğal ve ticari hidroksiapatitin
sonuçlarıyla kıyaslandığında, doğal ve ticari olanda 470, 560, 600, 950, 1.040 ve
1.090 cm-1 civarında görülen absorpsiyon bantları apatitin (PO4)-3 iyonuna karşılık
gelmektedir. 630 cm-1 ve 3.560 cm-1’deki pikler OH- grubuna aittir. Bununla birlikte,
1.410 ve 1.450 cm-1’de görülen (CO3)-2’yi ve 2.320 cm-1 ve 2.360 cm-1’de görülen
pikler ortamdaki CO2 içeriğini göstermektedir. Ticari hidroksiapatitte (CO3)-2
grubuna ait herhangi bir pike rastlanmamış ve 1.630 cm-1’ civarında görülen pik de
H2O absorpsiyonunu gösteren genişleme vibrasyonu modudur [18].
5.1.1.3.2 SEM Analiz Sonucu
Ticari olarak satılan Sigma-Aldrich markalı HA’e ait SEM analiz sonucu Şekil
5.9’da gösterilmiştir.

Şekil 5.9 : Sigma-Aldrich markalı ticari HA’in SEM analizi [18].
Sentetik, ticari ve doğal hidroksiapatitlerin SEM analizleri incelendiğinde, ticari
hidroksiapatitin oldukça iyi kristallenmiş taneciklerden oluştuğu görülebilmektedir.
5.1.1.3.3 XRD Analiz Sonucu
Ticari olarak satılan Sigma-Aldrich markalı HA’e ait FTIR analiz sonucu Şekil
5.10’da gösterilmiştir.
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Şekil 5.10 : Ticari HA’in XRD Analizi.
5.1.2 Sentez Parametrelerinin Etkilerinin İncelenmesi
5.1.2.1 pH Etkisi
Hidroksiapatit sentezi 4 farklı pH değerinde gerçekleştirilmiştir. FTIR analizleri
incelendiğinde, pH değişimleriyle HA’in yapısındaki karakteristik bantlarda önemli
bir değişiklik olmamakla beraber, pH değerinin artışıyla birlikte spektrumlardaki
(CO3)-2 absorbsiyon bantları büyümektedir. Havada bulunan karbondioksitin sentez
sırasında çözeltideki yüksek pH ortamıyla etkileşime girerek karbonatın yapıya
katıldığı düşünülmektedir. Dolayısıyla, artan pH hidroksiapatit yapısındaki fosfat
gruplarının yerine (CO3)-2 gruplarının geçmesini ve A-tip karbonat apatit oluşumunu
arttırmaktadır. Bununla birlikte literatürde yapılan diğer çalışmalar, pH 7’den küçük
değerlerde yapılan sentezlerde hidroksiapatit yapısının çöktürülemediğini ortaya
koymuştur. Stokiyometrik HA eldesi için bu pH değerinin üzerinde çalışılması
gerektiği vurgulanmıştır. Karbonat gruplarının yapıya girmesi hidroksiapatit
çözünürlüğünü önemli ölçüde arttırmaktadır. Bunun yanında vücutta bulunan
biyolojik apatitinde yapısında belirli bir miktarda karbonat bulunması, karbonat
apatitin vücut içerisinde biyouyumluluğunu arttıran bir faktördür. Bu yüzden madde
vücut ortamında kullanılmak üzere sentezleneceğinde vücuttaki lokal pH
değişimlerine karşı dirençli olabilmesi, biyouyumlu yapıda olabilmesi ve
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hidroksiapatitin çöktürülmesi için asgari pH şartlarının sağlanması için yapıya
karbonat katılımının kontrol edilmesi optimum sentez pH’ının belirlenmesini zorunlu
kılmaktadır. Bütün pH değerlerinde de 1.420 cm-1 civarında (CO3)-2 grubuna ait
pikler görülmektedir. Bununla birlikte pH 7-11-13 değerlerinde yapılan deneylerde
874 cm-1 civarında görülen pikler OH- gruplarının da bir kısmının (CO3)-2’la yer
değiştirmiş

olabileceğini

işaret

etmektedir.

Fakat

pH

9’da

sentezlenen

hidroksiapatitte bu pike rastlanmamaktadır. Dolayısıyla hem belirli miktarda
karbonat içermesi hem de hidroksiapatit yapısının elde edilebilmesi için optimum
sentez için optimum pH değeri 9 olarak belirlenmiştir [23].
5.1.2.2 Temperatür Etkisi
Deney 5’in sentez pH’ı 9, sıcaklığı 60 οC; deney 6’nın sentez pH’ı 11, sıcaklığı
sıcaklığı 60 οC olarak ayarlanmıştır. Analiz sonuçlarına bakıldığında pH 9’da 40 οC
ve 60 οC’de sentezlenmiş hidroksiapatitlerde karbonat piklerinin 60οC’dekinde
azaldığı tespit edilmiştir. Aynı durum pH 11’de de gerçekleşmektedir. Genel olarak
piklerin keskinleştiği görülmekte ve bu durum yüksek sıcaklıkta kristallinitenin
arttığını işaret etmektedir. Bunun dışında literatürde yapılan çalışmalar yüksek
sıcaklığın hammaddelerin çözünme ve HA çöktürme kinetiğini etkileyerek
reaksiyonun hızını arttırdığı ve Ca/P mol oranının daha hızlı sağlanarak
stokiyometrik hidroksiapatitin çökmesini hızlandırdığını ortaya koymuştur. Aynı
zamanda yüksek sıcaklık ve uzun olgunlaşma süreleri HA’in partikül büyüklüğünü
önemli ölçüde arttırarak spesifik yüzey alanının azalmasına neden olmaktadır. Sentez
sonucunda kullanılacak hidroksiapatit adsorpsiyon deneylerinde kullanılacağından ve
adsorpsiyon prosesinde de yüzey alanı işlemin verimliliğini etkileyen önemli bir
parametre olduğundan deneylerde optimum sıcaklık değeri olarak 40

ο

C

belirlenmiştir [22,23].
5.1.2.3 Mikrodalga Işınımının Etkisi
Çöktürmeden sonra 1 gece olgunlaşmaya bırakılıp, sonra ana çözeltiden süzülüp
etüvde 90 οC’de kurutularak elde edilen örneklerle çöktürmeden sonra olgunlaşma
işlemine tabi tutulmadan doğrudan mikrodalga ışınımına maruz bırakarak kurutulan
örneklerin

FTIR

analizleri

karşılaştırıldığında

iki

türlü

sentezlenende

de

hidroksiapatit yapısına ait karakteristik bantların görüldüğü tespit edilmiştir. Bununla
birlikte çöktürme yönteminde pH 7,9 ve 13’de yapılan işlemlerde 874 cm-1 de
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görülen pik mikrodalga işlemi sonucu elde edilen örneklerde görülmemiştir. Eğer bu
pik kalsiyumca eksik hidroksiapatiti işaret etmekteyse mikrodalga ışınımı
reaksiyonun hızını arttırarak stokiyometrik hidroksiapatit eldesini kolay hale
getirmiştir. Bu pik yapıdaki amorf kısımlarla orantılıysa mikrodalga ışınımı
kristalizasyon derecesini arttırıcı bir etki göstermiştir. Aynı zamanda bu pik diğer
safsızlıklar

ya

da

OH-

gruplarının

yerine

yapıya

(CO3)-2

katıldığını

gösterebilmektedir. Bu durumda da mikrodalga ışınımı sonucu ısıl işlem bu durumun
ortadan kalkmasını sağlamıştır. Literatürde yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlara
rastlamak mümkündür. Bu çalışmalarda, mikrodalga ışınımıın işlemin süresini
oldukça azaltırken verimliliğini de arttırdığı ispatlanmıştır. Aynı zamanda
kristalizasyonun da arttığı XRD sonuçlarıyla ortaya konulmuştur.
Deneysel işlemlerde mikrodalga ışınımın gücünün etkisinin inceyebilmek için 650
Watt’dan 810 watt’a çıkarılmıştır. Fakat bu durum FTIR analizine bakılarak yapılan
değerlendirmede kayda değer bir değişikliğe yol açmamıştır. Fakat daha yüksek
güçte apatitin tozlarının topaklanması artıp bu da spesifik yüzey alanını
azaltacağından adsorpsiyon deneylerinde kullanılacak örnek sentezi için optimum
mikrodalga gücü 650 Watt olarak belirlenmiştir [24,32,33].
Son olarak hidroksiapatit çöktürme işleminden sonra çökelek 1 mmol/L H3PO4
çözeltisi içerisinde bekletilmiştir. Literatürde ileri-kimyasal işlem olarak adlandırılan
bu yöntemde hidroksiapatit yapısına giren karbonatın azaltılması hedeflenmiştir.
Fakat elde edilen bulgular literatürdekilerle uyuşmamaktadır. Bu yüzden yapıya
karbonat katılımının engellenmesi için sentez atmosferinin etkin bir şekilde kontrol
edilmesi ve süzme işlemlerinin çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi işlemlerine
bağlı olduğu düşünülmektedir [4,23].
5.2 Adsorpsiyon Deneyleri
5.2.1 Kurşunla Yapılan Deneyler
5.2.1.1 Adsorban miktarının etkisi
1.000 mg/L’lik stok Pb çözeltisinden seyreltme yapılarak 100 ppm’lik deney
çözeltileri hazırlanır ve 50 mL’lik erlenler içerisine deney çözeltilerinden 25’er mL
konulur. Ardından bu erlenlere sırasıyla 0,05-0,1-0,2-0,3-0,4 g olarak tartılan sentetik
HA’den katılır. Oda sıcaklığında 4 saat karıştırılan çözeltiler 6.000 rpm’de 15 dak.
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santrifüjlendikten sonra çözeltiler süzülerek konsantrasyon değerleri AAS’de
okunmuş ve % Ads. değerleri bulunmuştur.
Çizelge 5.2 : HA miktarı-Pb(II) adsorpsiyon ilişkisi.
Adsorban
Miktarı (g)
0,05
0,10
0,20
0,30
0,40

Çözeltideki Pb(II)
Konsantrasyonu (mg/L)
1,006
0,788
0,334
0,272
0,253

%Ads.
98,994
99,212
99,666
99,728
99,747

qe (mg/g)
49,497
24,803
12,460
8,311
6,234

100

%Adsorpsiyon

99,8
99,6
99,4
99,2
99
98,8
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Adsorban Miktarı (g)

Şekil 5.11 : Farklı miktarlardaki HA adsorbanının Pb(II) iyonu adsorpsiyonuna etkisi
5.2.1.2 pH etkisi
Çözeltilerin pH değerleri HCl ve NaOH çözeltileri kullanılarak ayarlanmıştır. 50
mL’lik erlenler içerisine pH’ları 2-4-6-8-10 olarak ayarlanmış 100 ppm’lik deney
çözeltilerinden 25’er mL ve 0,2’şer g sentetik HA’den konulmaktadır. Oda
sıcaklığında 4 saat karıştırılan çözeltiler 6.000 rpm’de 15 dak. santrifüjlendikten
sonra çözeltiler süzülerek konsantrasyon değerleri AAS’de okunmuş ve % Ads.
değerleri bulunmuştur.
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Çizelge 5.3 : pH – Pb(II) Adsorpsiyon ilişkisi

pH
2
4

Çözeltideki Pb(II)
Konsantrasyonu (mg/L)
0,745
0,573

6

%Ads.

qe (mg/g)

99,255

12,407

99,427

12,428

0,317

99,683

12,460

8

0,332

99,668

12,459

10

0,392

99,608

12,451

100
99,9

%Adsorpsiyon

99,8
99,7
99,6
99,5
99,4
99,3
99,2
99,1
99
0

2

4

6

8

10

12

pH

Şekil 5.12 : pH’ın Pb(II) iyonu adsorpsiyonuna etkisi
5.2.1.3 Başlangıç konsantrasyonunun etkisi
Stok 1.000 mg/L’lik stok Pb çözeltisinden seyreltmeler yapılarak 50 mL’lik erlenlere
50-100-150-200 ppm olarak hazırlanan deney çözeltilerinden 25’er mL ve 0.2’şer g
sentetik HA’den konulmaktadır. Oda sıcaklığında 4 saat karıştırılan çözeltiler 6.000
rpm’de 15 dak. santrifüjlendikten sonra çözeltiler süzülerek konsantrasyon değerleri
AAS’de okunmuş ve % Ads. değerleri bulunmuştur.
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Çizelge 5.4 : Başlangıç konsantrasyonu – Pb(II) Adsorpsiyon ilişkisi
Başlangıç
Konsantrasyonu
(mg/L)
50
100
150
200
400

Çözeltideki Pb(II)
Konsantrasyonu (mg/L)
0,250
0,327
0,413
0,521
0,973

%Ads.
99,500
99,673
99,725
99,740
99,800

qe (mg/g)
6,219
12,459
18,698
24,935
49,879

99,8
99,75
% Adsorpsiyon

99,7
99,65
99,6
99,55
99,5
99,45
99,4
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Başlangıç Konsantrasyonu (mg/L)

Şekil 5.13 : Başlangıç konsantrasyonunun Pb(II) iyonu adsorpsiyonuna etkisi
5.2.1.4 Adsorbent türünün ve temas süresinin etkisi
1.000 mg/L’lik stok Pb çözeltisinden seyreltme yapılarak 400 ppm’lik deney
çözeltileri hazırlanır ve 250 mL’lik erlenler içerisine deney çözeltilerinden 150 mL
konulur. Bu çözeltiler içerisine adsorban olarak doğal HA, ticari HA ve sentetik
HA’den 1’er g adsorbanlar konularak oda sıcaklığında karıştırıcıda hızla
karıştırılmıştır. Belirli zaman aralıklarında çözeltilerden 10 mL’lik numuneler
alınarak 6.000 rpm’de 15 dak. santrifüjlendikten sonra çözeltiler süzülerek
konsantrasyon değerleri AAS’de okunmuş ve % Ads. değerleri bulunmuştur.
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Çizelge 5.5 : Temas süresi- farklı adsorban türleri Pb(II) adsorpsiyon ilişkisi
Doğal

Sentetik
t
(dak.)
10
20
40
60
120
180
240

Ct
0,765
0,654
0,376
0,355
0,365
0,317
0,345

%Ads.
99,810
99,840
99,910
99,915
99,909
99,921
99,914

qe
(mg/g)
59,89
59,902
59,944
59,947
59,945
59,952
59,948

30

60

Ct
64
40
28
22
15
11
8

Ticari

%Ads.
84
90
93
94,5
96,25
97,25
98

qe
(mg/g)
50,40
54,00
55,80
56,70
57,75
58,35
58,80

120

150

Ct
0,526
0,474
0,271
0,12
0,152
0,087
0,112

%Ads.
99,87
99,88
99,932
99,97
99,962
99,978
99,972

qe
(mg/g)
59,92
59,93
59,96
59,98
59,977
59,987
59,983

99,94

% Adsorpsiyon

99,92
99,9
99,88
99,86
99,84
99,82
99,8
0

90

180

210

240

Temas süresi (dak)

%Adsorpsiyon

Şekil 5.14 : Sentetik HA’in Pb(II) iyonu adsorpsiyonu

100
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94
92
90
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Şekil 5.15 : Doğal HA’in Pb(II) iyonu adsorpsiyonu
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Şekil 5.16 : Ticari HA’in Pb(II) iyonu adsorpsiyonu
5.2.1.5 Sentetik Vücut Sıvısı İçinde Ticari ve Sentetik HA Üzerine Adsorpsiyonu
Hazırlanan sentetik vücut sıvısı içinde çözeltideki konsantrasyonu 500 ppm olacak
şekilde kurşun çözeltisi ilave edilmiş ve 250 mL’lik erlenler içerisinde adsorban
olarak ticari HA ve sentetik HA’den 1’er g adsorbanlar konularak oda sıcaklığında
karıştırıcıda hızla karıştırılmıştır. Belirli zaman aralıklarında çözeltilerden 10 mL’lik
numuneler alınarak 6.000 rpm’de 15 dak. santrifüjlendikten sonra çözeltiler
süzülerek konsantrasyon değerleri AAS’de okunmuş ve % Ads. değerleri
bulunmuştur.
Çizelge 5.6 : Sentetik vücut sıvısı içinde temas süresi-farklı adsorban ilişkisi

t(dak.)
10
20
30
40
60
120
180
240

Ticari
Ct
6,121
4,809
1,680
1,173
1,129
1,094
1,024
1,003

%Ads.
98,776
99,038
99,664
99,765
99,774
99,781
99,795
99,800

qe
123,47
123,80
124,58
124,707
124,718
124,726
124,744
124,750

Ct
7,037
6,907
6,444
4,323
3,946
2,484
2,264
1,347
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Sentetik
%Ads.
98,593
98,619
98,711
99,135
99,211
99,503
99,547
99,731

qe
123,241
123,273
123,400
123,920
124,014
124,380
124,434
124,663

100

%Adsorpsiyon

99,8
99,6
99,4
99,2
99
98,8
98,6
0

50

100

150

200

250

300

Temas süresi (dak.)

Şekil 5.17 : Ticari HA’in SVS içinde Pb(II) iyonu adsorpsiyonu
99,6

%Adsorpsiyon

99,4
99,2
99
98,8
98,6
98,4
0

50

100

150

200

250

300

Temas süresi (dak.)

Şekil 5.18 : Sentetik HA’in SVS içinde Pb(II) iyonu adsorpsiyonu
5.2.2 Gümüşle Yapılan Deneyler:
5.2.2.1 Adsorban miktarının etkisi
1.000 mg/L’lik stok Ag çözeltisinden seyreltme yapılarak 6 ppm’lik deney çözeltileri
hazırlanır ve 50 mL’lik erlenler içerisine deney çözeltilerinden 25’er mL konulur.
Ardından bu erlenlere sırasıyla 0,05-0,1-0,2-0,3-0,4 g olarak tartılan sentetik HA’den
katılır. Oda sıcaklığında 4 saat karıştırılan çözeltiler 6.000 rpm’de 15 dak.
santrifüjlendikten sonra çözeltiler süzülerek konsantrasyon değerleri AAS’de
okunmuş ve % Ads. değerleri bulunmuştur.
88

Çizelge 5.7 : HA miktarı-Ag(I) adsorpsiyon ilişkisi.
Çözeltideki Ag (II)
Konsantrasyonu (mg/L)
0,751
0,425
0,223
0,080
0,0071

Adsorban
Miktarı (g)
0,05
0,1
0,2
0,3
0,4

%Adsorpsiyon
87,483
92,917
96,283
98,667
99,881

qe (mg/g)
2,625
1,394
0,735
0,493
0,375

102
100
% Adsorpsiyon

98
96
94
92
90
88
86
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Adsorban miktarı (g)

Şekil 5.19 : Farklı miktarlardaki HA adsorbanının Ag(I) iyonu adsorpsiyonuna etkisi
5.2.2.2 pH etkisi
Çözeltilerin pH değerleri HCl ve NaOH çözeltileri kullanılarak ayarlanmıştır. 50
mL’lik erlenler içerisine pH’ları 2-4-6-8-10 olarak ayarlanmış 6 ppm’lik deney
çözeltilerinden 25’er mL ve 0,2’şer g sentetik HA’den konulmaktadır. Oda
sıcaklığında 4 saat karıştırılan çözeltiler 6.000 rpm’de 15 dak. santrifüjlendikten
sonra çözeltiler süzülerek konsantrasyon değerleri AAS’de okunmuş ve % Ads.
değerleri bulunmuştur.
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Çizelge 5.8 : pH – Ag(I) Adsorpsiyon ilişkisi.
Çözeltideki Ag(I)
Konsantrasyonu (mg/L)

%Adsorpsiyon

qe (mg/g)

2

0,996

83,40

0,626

4

0,243

95,95

0,720

6

0,276

95,40

0,7155

8

0,100

98,33

0,7375

10

0,060

99,00

0,7425

% Adsorpsiyon

pH

100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
0

2

4

6

8

10

pH

Şekil 5.20: pH’ın Ag(I) iyonu adsorpsiyonuna etkisi
5.2.2.3 Başlangıç konsantrasyonunun etkisi
Stok 1.000 mg/ L’lik stok Ag çözeltisinden seyreltmeler yapılarak 50 mL’lik
erlenlere 4-6-8-10 ppm olarak hazırlanan deney çözeltilerinden 25’er mL ve 0.2’şer g
sentetik HA’den konulmaktadır. Oda sıcaklığında 4 saat karıştırılan çözeltiler 6.000
rpm’de 15 dak. santrifujlendikten sonra dekante edilerek konsantrasyon değerleri
AAS’de okunarak % Ads değerlerine geçilmektedir.
Çizelge 5.9 : Başlangıç konsantrasyonu – Ag(I) Adsorpsiyon ilişkisi
Başlangıç
Konsantrasyonu
(mg/L)
4
6
8
10
25

Çözeltideki Ag(I)
Konsantrasyonu (mg/L)
0,220
0,307
0,390
0,486
1,255
90

%Adsorpsiyon
94,500
94,883
95,125
95,140
94,980

qe (mg/g)
0,473
0,712
0,951
1,174
2,974

% Adsorpsiyon

95,5
95
94,5
94
93,5
93
92,5
92
91,5
91
0

5

10

15

20

25

Başlangıç Konsantrasyonu (mg/L)

Şekil 5.21 : Başlangıç konsantrasyonunun Ag(I) iyonu adsorpsiyonuna etkisi
5.2.2.4 Adsorbent türünün ve temas süresinin etkisi
1.000 mg/ L’lik stok Ag çözeltisinden seyreltme yapılarak 25 ppm’lik deney
çözeltileri hazırlanır ve 250 mL’lik erlenler içerisine deney çözeltilerinden 150 mL
konulur. Bu çözeltiler içerisine adsorban olarak doğal HA, ticari HA ve sentetik
HA’den 1’er g adsorbanlar konularak oda sıcaklığında karıştırıcıda hızla
karıştırılmıştır. Belirli zaman aralıklarında çözeltilerden 10 mL’lik numuneler
alınarak 6.000 rpm’de 15 dak. santrifüjlendikten sonra çözeltiler süzülerek
konsantrasyon değerleri AAS’de okunmuş ve % Ads. değerleri bulunmuştur.
Çizelge 5.10 : Temas süresi- farklı adsorban türleri Ag(I) adsorpsiyon ilişkisi
Doğal

Sentetik
t
(dak.) Ct

10
20
30
60
120
180
240

1,993
1,499
1,215
1,195
1,031
1,005
0,981

%Ads.
92,028
94,004
95,14
95,22
95,876
95,98
96,076

qe
(mg/g)
3,451
3,525
3,567
3,571
3,595
3,599
3,631

Ct
2,11
1,762
1,633
1,53
1,405
1,363
1,339

%Ads
91,56
92,95
93,47
93,88
94,38
94,55
94,64
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Ticari
qe
(mg/g)
3,434
3,486
3,505
3,521
3,539
3,546
3,549

Ct
9,53
8,731
8,412
8,328
8,19
7,91
7,23

%Ads.
61,88
65,076
66,352
66,688
67,24
68,36
71,08

qe
(mg/g)
2,322
2,440
2,488
2,502
2,523
2,564
2,666

96,5
96

%Adsorpsiyon

95,5
95
94,5
94
93,5
93
92,5
92
91,5
0

50

100

150

200

250

300

Temas süresi (dak)

Şekil 5.22 : Sentetik HA’in Ag(I) iyonu adsorpsiyonu
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Şekil 5.23 : Doğal HA’in Ag(I) iyonu adsorpsiyonu
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Şekil 5.24 : Ticari HA’in Ag(I) iyonu adsorpsiyonu
5.2.2.5 Sentetik Vücut Sıvısı İçinde Doğal ve Sentetik HA Üzerine Adsorpsiyonu
Hazırlanan sentetik vücut sıvısı içinde çözeltideki konsantrasyonu 25 ppm olacak
şekilde gümüş çözeltisi ilave edilmiş ve 250 mL’lik erlenler içerisinde adsorban
olarak doğal HA ve sentetik HA’den 1’er g adsorbanlar konularak oda sıcaklığında
karıştırıcıda hızla karıştırılmıştır. Belirli zaman aralıklarında çözeltilerden 10 mL’lik
numuneler alınarak 6.000 rpm’de 15 dak. santrifüjlendikten sonra çözeltiler
süzülerek konsantrasyon değerleri AAS’de okunmuş ve %Ads. değerleri
bulunmuştur.
Çizelge 5.11 : Sentetik vücut sıvısı içinde temas süresi-farklı adsorban ilişkisi

t(dak.)
10
20
30
40
60
120
180
240

Sentetik
Ct
1,279
0,93
0,903
0,901
0,866
0,832
0,808
0,794

%Ads.
94,884
96,28
96,388
96,396
96,536
96,672
96,768
96,824

qe
4,7442
4,814
4,8194
4,8198
4,8268
4,8336
4,8384
4,8412

Ct
1,229
1,008
0,987
0,879
0,872
0,857
0,856
0,841
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Doğal
%Ads.
95,084
95,968
96,052
96,484
96,512
96,572
96,576
96,636

qe
4,7542
4,7984
4,8026
4,8242
4,8256
4,8286
4,8288
4,8318

97

%Adsorpsiyon

96,5
96
95,5
95
94,5
0

50

100

150

200

250

Temas süresi (dak)

Şekil 5.25 : Sentetik HA’in SVS içinde Ag(I) iyonu adsorpsiyonu
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Şekil 5.26 : Doğal HA’in SVS içinde Ag(I) iyonu adsorpsiyonu
5.2.3 Kromla Yapılan Deneyler:
5.2.3.1 Adsorban miktarının etkisi
1.000 mg/L’lik stok Cr çözeltisinden seyreltme yapılarak 15 ppm’lik deney
çözeltileri hazırlanır ve 50 mL’lik erlenler içerisine deney çözeltilerinden 25’er mL
konulur. Ardından bu erlenlere sırasıyla 0,05-0,1-0,2-0,3-0,4 g olarak tartılan
sentezlediğimiz HA’den katılır. Oda sıcaklığında 4 saat karıştırılan çözeltiler 6.000
rpm’de 15 dak. santrifüjlendikten sonra çözeltiler süzülerek konsantrasyon değerleri
AAS’de okunmuş ve % Ads. değerleri bulunmuştur.
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Çizelge 5.12 : HA miktarı-Cr(VI) adsorpsiyon ilişkisi.

Adsorban
Miktarı (g)
0,05
0,1
0,2
0,3
0,4

Çözeltideki Cr(VI)
Konsantrasyonu
(mg/L)
14,676
13,104
11,460
11,052
10,536

%Adsorpsiyon
2,16
12,64
23,60
26,32
29,76

qe (mg/g)
0,162
0,474
0,4425
0,329
0,279

0,2

0,3

35

%Adsorpsiyon

30
25
20
15
10
5
0
0

0,1

0,4

Adsorban miktarı (g)

Şekil 5.27 : Farklı miktarlardaki HA adsorbanının Cr(VI) iyonu adsorpsiyonuna
etkisi.
5.2.3.2 pH etkisi
Çözeltilerin pH değerleri HCl ve NaOH çözeltileri kullanılarak ayarlanmıştır. 50
mL’lik erlenler içerisine pH’ları 2-4-6-8-10 olarak ayarlanmış 15 ppm’lik deney
çözeltilerinden 25’er mL ve 0,2’şer g sentetik HA’den konulmaktadır. Oda
sıcaklığında 4 saat karıştırılan çözeltiler 6.000 rpm’de 15 dak. santrifüjlendikten
sonra çözeltiler süzülerek konsantrasyon değerleri AAS’de okunmuş ve % Ads.
değerleri bulunmuştur.
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Çizelge 5.13 : pH – Cr(VI) Adsorpsiyon ilişkisi.
Çözeltideki Cr(VI)
Konsantrasyonu (mg/L)

%Adsorpsiyon

qe (mg/g)

9,888

34,08

0,639

11,628

22,48

0,4215

6

12,192

18,72

0,351

8

13,176

12,16

0,228

10

13,092

12,72

0,2385
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Şekil 5.28 : pH’ın Cr(VI) iyonu adsorpsiyonuna etkisi
5.2.3.3 Başlangıç konsantrasyonunun etkisi
Stok 1.000 mg/ L’lik stok Cr çözeltisinden seyreltmeler yapılarak 50 mL’lik
erlenlere 5-10-15-20 ppm olarak hazırlanan deney çözeltilerinden 25’er mL ve
0.2’şer g sentetik HA’den konulmaktadır. Oda sıcaklığında 4 saat karıştırılan
çözeltiler 6.000 rpm’de 15 dak. santrifüjlendikten sonra çözeltiler süzülerek
konsantrasyon değerleri AAS’de okunmuş ve % Ads. değerleri bulunmuştur.
Çizelge 5.14 : Başlangıç konsantrasyonu – Cr(VI) Adsorpsiyon ilişkisi
Başlangıç
Konsantrasyonu
(mg/L)
5
10
15
20
25

Çözeltideki Cr(VI)
Konsantrasyonu (mg/L)
4,157
8,12
11,89
14,12
15,93
96

%Adsorpsiyon
16,86
18,80
20,733
29,40
36,28

qe (mg/g)
0,1054
0,235
0,389
0,735
1,134
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Şekil 5.29 : Başlangıç konsantrasyonunun Cr(VI) iyonu adsorpsiyonuna etkisi.
5.2.3.4 Adsorbent türünün ve temas süresinin etkisi
1.000 mg/ L’lik stok Cr çözeltisinden seyreltme yapılarak 25 ppm’lik deney
çözeltileri hazırlanır ve 250 mL’lik erlenler içerisine deney çözeltilerinden 150 mL
konulur. Bu çözeltiler içerisine adsorban olarak doğal HA, ticari HA ve sentetik
HA’den 1’er g adsorbanlar konularak oda sıcaklığında karıştırıcıda hızla
karıştırılmıştır. Belirli zaman aralıklarında çözeltilerden 10 mL’lik numuneler
alınarak 6.000 rpm’de 15 dak. santrifüjlendikten sonra çözeltiler süzülerek
konsantrasyon değerleri AAS’de okunmuş ve % Ads. değerleri bulunmuştur.
Çizelge 5.15 : Temas süresi- farklı adsorban türleri Cr(VI) adsorpsiyon ilişkisi
Doğal

Sentetik
t
(saat)
1
2
3
4
5
6
7

Ct
5,982
5,708
5,422
5,124
4,95
4,832
4,744

%Ads.
40,18
42,92
45,78
48,76
50,5
51,68
52,56

qe
(mg/g)
0,603
0,644
0,687
0,731
0,758
0,775
0,788

Ct
5,858
5,526
5,328
5,296
5,246
5,21
5,182

%Ads.
41,42
44,74
46,72
47,04
47,54
47,9
48,18
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Ticari
qe
(mg/g)
0,621
0,671
0,701
0,706
0,713
0,719
0,723

Ct
5,666
5,508
5,424
5,384
5,234
5,086
5,046

%Ads.
43,34
44,92
45,76
46,16
47,66
49,14
49,54

qe
(mg/g)
0,650
0,674
0,686
0,692
0,715
0,737
0,743
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Şekil 5.30 : Sentetik HA’in Cr(VI) iyonu adsorpsiyonu.
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Şekil 5.31 : Doğal HA’in Cr(VI) iyonu adsorpsiyonu.
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Şekil 5.32 : Ticari HA’in Cr(VI) iyonu adsorpsiyonu.
5.2.3.5 Sentetik Vücut Sıvısı İçinde Ticari ve Sentetik HA Üzerine Adsorpsiyonu
Hazırlanan sentetik vücut sıvısı içinde çözeltideki konsantrasyonu 25 ppm olacak
şekilde krom çözeltisi ilave edilmiş ve 250 mL’lik erlenler içerisinde adsorban olarak
ticari HA ve sentetik HA’den 1’er g adsorbanlar konularak oda sıcaklığında
karıştırıcıda hızla karıştırılmıştır. Belirli zaman aralıklarında çözeltilerden 10 mL’lik
numuneler alınarak 6.000 rpm’de 15 dak. santrifüjlendikten sonra çözeltiler
süzülerek konsantrasyon değerleri AAS’de okunmuş ve % Ads. değerleri
bulunmuştur.
Çizelge 5.16 : Sentetik vücut sıvısı içinde temas süresi-farklı adsorban ilişkisi

t(dak.)
1
2
3
4
5
6
7
8

Sentetik
Ct
23,224
21,864
21,856
21,544
20,696
20,416
19,360
19,128

%Ads.
7,104
12,544
12,576
13,824
17,216
18,336
22,560
23,488

qe
0,355
0,627
0,629
0,691
0,861
0,917
1,128
1,174

Ct
22,144
21,848
21,792
21,392
21,104
21,096
20,536
20,336
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Ticari
%Ads.
11,424
12,608
12,832
14,432
15,584
15,616
17,856
18,656

qe
0,571
0,630
0,642
0,722
0,779
0,781
0,893
0,933
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%Adsorpsiyon
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8
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Şekil 5.33 : Sentetik HA’in SVS içinde Cr(VI) iyonu adsorpsiyonu.
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Şekil 5.34 : Ticari HA’in SVS içinde Cr(VI) iyonu adsorpsiyonu
5.2.4 İzoterm Çalışmaları:
5.2.4.1 Pb(II) Adsorpsiyon İzotermleri
Deneysel olarak sentezlenen HA’in Pb(II) iyonu giderimine ait elde edilen verilerin
kullanılmasıyla oluşturulan Freundlich ve Langmuir izotermleri Şekil 5.35 ve Şekil
5.36’da sırasıyla gösterilmiştir.
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y = 1,4693x + 1,7703
R² = 0,958
log qe
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Şekil 5.35 : Sentetik HA’in Pb(II) iyonu giderimine ait Freundlich izotermi.
Şekil 5.35’de görüldüğü gibi elde edilen noktalardan çizilen doğrunun denklemi
görülmektedir. Bu denklem vasıtasıyla Freundlich sabitleri;

1/qe

KF
58,884

1/n
1,469

0,18
0,16
0,14
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0,08
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0,02
0

y = 0,0462x - 0,0438
R² = 0,9007
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3,5

4
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Şekil 5.36 : Sentetik HA’in Pb(II) iyonu giderimine ait Langmuir izotermi.
Şekil 5.36’da görüldüğü gibi elde edilen noktalardan çizilen doğrunun denklemi
görülmektedir. Bu denklem vasıtasıyla Langmuir sabitleri;
KL
21,73

aL
0,935

qmaks
23,25
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5.2.4.2 Ag(I) Adsorpsiyon İzotermleri
0,6
y = 1,0427x + 0,3837
R² = 0,9962
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Şekil 5.37 : Sentetik HA’in Ag(I) iyonu giderimine ait Freundlich izotermi.
Şekil 5.37’de görüldüğü gibi elde edilen noktalardan çizilen doğrunun denklemi
görülmektedir. Bu denklem vasıtasıyla Freundlich sabitleri;
KF
2,415

1/n
1,042
2,5
y = 0,4746x - 0,1028
R² = 0,9924

1/qe

2
1,5
1
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0
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3
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Şekil 5.38 : Sentetik HA’in Ag(I) iyonu giderimine ait Langmuir izotermi.
Şekil 5.38’de görüldüğü gibi elde edilen noktalardan çizilen doğrunun denklemi
görülmektedir. Bu denklem vasıtasıyla Langmuir sabitleri;
KL
2,109

aL
0,215

qmaks
9,804
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5.2.4.3 Cr(VI) Adsorpsiyon İzotermleri
0,2

y = 1,6702x - 2,0744
R² = 0,9368
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Şekil 5.39 : Sentetik HA’in Cr(VI) iyonu giderimine ait Freundlich izotermi.
Şekil 5.39’da görüldüğü gibi elde edilen noktalardan çizilen doğrunun denklemi
görülmektedir. Bu denklem vasıtasıyla Freundlich sabitleri;
KF
8,43*10-3

1/n
1,67

12
y = 47,377x - 1,7979
R² = 0,9931

10
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Şekil 5.40 : Sentetik HA’in Cr(VI) iyonu giderimine ait Langmuir izotermi.
Şekil 5.40’de görüldüğü gibi elde edilen noktalardan çizilen doğrunun denklemi
görülmektedir. Bu denklem vasıtasıyla Langmuir sabitleri;
KL
0,021

aL
0,037

qmaks
0,556
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5.2.5 SEM ve XRD Analiz Sonuçları
Deneysel olarak sentezlenen HA, doğal HA ve ticari HA’e ait FTIR ve SEM analizi
sonuçları yukarıdaki bölümlerde verilmiştir. Ekler kısmında, kullanılan adsorbanların
metal iyonlarını adsorpladıktan sonra SEM ve XRD analiz sonuçları verilmekte ve
aradaki değişim incelenmeye çalışılmaktadır. Bu değişimlerin incelenmesiyle
adsorpsiyon işlemlerinden sonra maddelerin yapılarında ne gibi değişikliklerin
meydana geldiği saptanmaya çalışılmış ve buna göre metal iyonlarının tutunmasında
meydana gelmiş olabilecek mekanizmalar hakkında fikir elde edilmeye çalışılmıştır.
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6.YARGILAR VE ÖNERİLER:
Sentetik, doğal, ticari ve HA’lerin XRD analizleri sırasıyla Şekil 5.4, 5.7, 5.10 ‘da ve
SEM analizleri Şekil 5.3, 5.6, 5.9’da verilmiştir. XRD sonuçlarına göre doğal HA’in
kalsinasyon işleminden dolayı piklerin daha keskin olduğu görülmektedir. Bu durum
doğal elde edilmiş HA’in kristallinitesinin ticari ve sentetik HA’e göre daha yüksek
olduğunu gösterir. Sentetik HA’in XRD sonucu, referans alınan ticari HA,
kaynaklardaki referans XRD sonuçları ve toz difraksiyon standartları ortak
komisyonunun hidroksiapatit için belirlediği standartlara uyduğunu gösterir (JCPDS
Dosya 09-0432). FTIR analizleri de dikkate alındığında deneyler sonucu HA’in
kolay, hızlı ve ucuz bir şekilde sentezi gerçekleştirildiği görülür. HA’in mikroyapısı,
SEM analizlerine bakılarak incelenmiştir. Doğal, ticari ve sentetik HA’in
mikroyapılarındaki farklar kolaylıkla seçilebilir. Ticari HA’in düzgün kristallerden
oluşan uniform bir yapı olduğu görülmektedir. Doğal elde edilmiş HA ve sentetik
HA’de mikroyapının düzgün taneciklerden oluşmadığı ve topaklanma olduğu, yine
de doğal olarak elde edilenin mikroyapısının daha iyi olduğu gözlemlenmektedir.
Sentez deneylerinin analizleri sonucu elde edilen verilere bakarak adsorpsiyon
deneylerinde kullanılabilecek adsorbanının, işlem kolaylığı ve iyi özelliklerde eldesi
için mikrodalga destekli yaş çöktürme yönteminin kullanılması ve çözelti pH’ı 9,
sıcaklığı 40οC olarak belirlenmiştir.
Adsorpsiyon deneylerinin sonuçları incelendiğinde;
Adsorban miktarının etkisi: Deneylerde adsorban miktarındaki artışla, kullanılan
tüm metal iyonlarının adsorpsiyonu da artmıştır. Bu durumun nedeni olarak;
adsorban

miktarındaki

artışla,

adsorbat

taneciklerinin

adsorban

yüzeyinde

yerleşeceği uygun adsorpsiyon alanlarının artması olabilir. Elverişli adsorpsiyon
alanlarının artması, birim kütlede bu alanların doymasını azaltmakta ve artan
miktarlarda birim kütle başına adsorpsiyonun azalmasına neden olmaktadır.
Kurşunun adsorpsiyonunda, adsorban miktarının etkisi 0,2 g’dan sonra çok fazla
değişmemekte ve hemen hemen bütün miktarlarında etkin bir adsorpsiyon
gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Gümüşün adsorpsiyonunda, 0,2 g adsorban
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miktarıyla

10

ppm’lik

gümüş

çözeltisinin

%96

civarında

adsorpsiyonu

gerçekleşmiştir. Fakat kromun adsorpsiyon değerleri incelendiğinde, düşük
adsorpsiyon değerleri görülmekte ve 15 ppm’lik çözeltide 0,4 g adsorban katılmasına
rağmen %30 civarında krom adsorpsiyonu gerçekleştiği görülmüştür. Birim adsorban
başına en fazla adsorplanan metal iyonu kurşundur.
pH etkisi: Ağır metallerin adsorpsiyonunda çözelti pH’ı önemli parametrelerden
biridir. Şekil 5.12’de kurşun adsorpsiyonun çözeltinin başlangıç pH’ıyla değişimi
görülmektedir. Kurşun adsorpsiyonunun çözelti pH’ı asidik ortamdan nötral ortama
geçinceye kadar arttığı gözlemlenmiştir. Alkali ortama geçildiğinde de adsorpsiyon
miktarının neredeyse sabitlendiği görülmüştür. pH-6 değeri, kurşun adsorpsiyonu
için optimum değer olarak belirlenmiştir. Farklı pH değerleriyle yapılan
çalışmalarda, tüm çözeltilerin son pH değerlerinin 5,5-8 arasında sabitlendiği
gözlemlenmiştir. Bu durumun nedeni olarak, HA yüzeyinin tamponlayıcı etkisi
gösterilebilir. Ortamın asitliği ya da bazikliği sonucu HA yüzeyinde gerçekleşen H +
iyonu alış verişleri, yüzeyin farklı şekilde yüklenmesini sağlar ve adsorpsiyonu da
etkileyen faktörlerden biridir. Düşük pH’larda adsorpsiyonun düşük olmasının
nedeni olarak, yüzeyin pozitif yüklenmesi sonucu oluşan elektrostatik kuvvetlerin
olumsuz etkisi, metal iyonu adsorpsiyonunu azaltıcı yönde etki yapmış olabilir.
Gümüş adsorpsiyonunun başlangıç pH değerleriyle değişimi incelendiğinde;
adsorpsiyonun kuvvetli asidik ortamda daha düşük olduğu, pH artışıyla birlikte
arttığı, pH-4’den sonra düşük değişimlerin gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Nötral
ortamda adsorpsiyon değeri biraz daha düşmesine karşılık, bazik ortamda çözeltideki
gümüş konsantrasyonunun tekrar azaldığı görülür. Bazik ortamdaki bu değişim,
çeşitli kaynaklarda gümüş iyonunu ortamla etkileşerek hidroksitleri şeklinde
çökmesinden kaynaklandığı ileri sürülmüştür. Ayrıca düşük pH’larda, elektrostatik
kuvvetlerden dolayı

gümüş

iyonunun adsorpsiyonu daha düşük

seviyede

gerçekleştiği ileri sürülmüştür. Krom adsorpsiyonunun artan pH değerleriyle birlikte
azaldığı tespit edilmiştir. Krom adsorpsiyonunun pH’la değişimi incelendiğinde; en
yüksek adsorpsiyonun pH-2’de gerçekleştiği ve pH değerinin artışıyla birlikte
adsorpsiyonun sürekli olarak azaldığı gözlemlenmiştir. Bu durum, kaynaklarda
yapılan diğer çalışmalarla da uyum içindedir. Bunun nedeni olarak, pH-2 değerinde
protonasyon nedeniyle adsorban olan HA’in yüzeyinin pozitif yüklenmesi, ortamda
bulunan adsorbat kromat iyonunun da negatif formda olması dolayısıyla aralarındaki
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elektrostatik çekim nedeniyle adsorpsiyonun artması olabilir. pH değeri yükseldikçe
adsorban yüzeyi deprotonasyona uğramakta ve adsorpsiyon kapasitesi azalmaktadır.
Ayrıca, krom değişik pH değerlerinde çok farklı formlarda bulunabilmektedir.
Yüksek pH’larda bulunan krom hidroksit kompleksleri, adsorban yüzeyinde
difüzyonu engelleyebilmekte ve adsorpsiyonu olumsuz yönde etkilemektedir. Krom
iyonlarının adsorpsiyonunda, fiziksel ve iyonik adsorpsiyon etkili olmuştur. Bu
durumu krom adsorplanmış XRD sonuçlarına bakıldığında, apatit latisinde herhangi
bir değişim olmaması da göstermektedir.
Kurşun ve gümüş iyonlarındaki konsantrasyon artışıyla birlikte adsorpsiyonlarının
arttığı ve belirli bir değerden sonra sabitlenmeye başladığı görülmektedir. Bunun
nedeni, adsorban üzerindeki aktif alanların doygunluğa ulaşmasıdır. Krom iyonunun
adsorpsiyonu sürekli artış göstermekte fakat %Ads değerleri, diğerlerine göre çok
düşük olduğu tespit edilmiştir.
Temas süresi ve kullanılan farklı adsorban türlerinin etkisi: Sentetik HA’in
kurşunla yapılan adsorpsiyon çalışmalarında, adsorpsiyonun dengeye ulaşması için
240 dakikanın yeterli olduğu görülmektedir. Adsorpsiyon çok hızlı olup, 20 dakika
gibi kısa bir sürede kurşunun %99,9’luk kısmının HA’in üzerine adsorplandığı
görülmüştür. 40 dakikadan sonra adsorpsiyon grafiği düzgün bir hal almakta, fakat
bu noktadan sonra grafikte dalgalanmalar gözlemlenmiştir. Bu durum, adsorpsiyona
fiziksel adsorpsiyonun da katkısından dolayı ve bu tür adsorpsiyonun tersinir olması,
yani

adsorpsiyon-desorpsiyon

dengesi

kurulduğunu

işaret

edebilmektedir.

Dolayısıyla, kurşun adsorpsiyonu ilk 40 dakikada hızlı, kalan sürede dengeye
ulaşılması yavaş olarak iki aşamada gerçekleştiği görülebilir. Bu durumun bir
benzeri,

ticari

HA’le

yapılan

kurşun

adsorpsiyonu

çalışmalarında

da

gözlemlenmiştir. Fakat, ticari HA’de adsorpsiyonun hızlı gerçekleştiği süre, sentetik
olana göre daha yavaş olup 60 dakika sonra grafik bir düzlüğe ulaşmış ve küçük
değişimler görülmeye başlanmıştır. Ticari HA’in kurşun adsorpsiyonunun, sentetik
olana göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum ticari olanın daha iyi bir
mikroyapıya ve yüksek yüzey alanına sahip olmasından ya da adsorpsiyonda etkin
olan mekanizmaların farklılığından dolayı olmuş olabilir. Sentetik olarak elde
ettiğimiz

HA’in

yapısındaki

Ca-defektleri,

bu

defekt

bölgelere

kurşunun

yerleşebilmesi nedeniyle, adsorpsiyonu arttırıcı bir durumdur. Ticari olanda bu
bölgeler görülmese de küçük tanecikli ve düzgün bir yapının olması ve yüksek yüzey
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alanına

sahip

olması

adsorpsiyonu

arttırmaktadır.

Doğal

HA’in

kurşun

adsorpsiyonuna bakıldığındaysa, diğerlerinden farklı bir yol izlediği görülmüştür.
Adsorpsiyonun diğerlerine göre daha yavaş gerçekleştiği görülmüştür. 4 saat süre
sonucunda uygun bir adsorpsiyon miktarı yakalanmış ve diğerlerine göre daha düşük
miktarda kurşun adsorplandığı görülmüştür. Doğal olarak hayvan kemiğinden elde
edilen HA’in XRD analizinde, piklerin keskin ve dar olduğu görülmekte ve bu
durum elde edilmesi sırasında uygulanan 800 οC’deki kalsinasyon işleminden
kaynaklanır. Kalsinasyon işlemi sonucu, malzemenin kristallinitesi artarken
sıcaklıkla topaklaşması artmış ve yüzey alanının küçülmesine neden olmuş olabilir.
Kıyaslama yapıldığında, kurşun adsorpsiyonu için en yüksek adsorpsiyon ticari
HA’de görülse de basit bir şekilde elde edilen sentetik HA’in de yaklaşık aynı
değerleri yakaladığı görülmüştür. Doğal HA dengeye ulaşma süresi bakımından
diğerlerine göre daha yavaş olduğu görülmüştür. Sentetik vücut sıvısı içinde sentetik,
doğal ve ticari HA üzerine yapılan adsorpsiyon deneylerinde de kurşun ve gümüşün
iyi bir şekilde adsorplandığı, kromun adsorpsiyonunun düşük olduğu görülmüştür.
Gümüşün sentetik HA üzerine adsorpsiyonu incelendiğinde, adsorpsiyon 4 saat
sonunda dengeye ulaşmıştır. Doğal HA’de adsorpsiyon, sentetikte olana göre daha
yavaş bir şekilde gerçekleşmiş fakat her ikisinde de uygun adsorpsiyon değerleri
sağlanmıştır.

Ticari

HA

üzerine

adsorpsiyona

bakıldığında,

gümüşün

adsorpsiyonunun 4 saat zaman süresi zarfında ancak %69’unun tamamlandığı ve
dengeye ulaşılamadığı görülmüştür. Hidroksiapatit yapısında bulunabilecek kalsiyum
eksiklileri ve amorf kısımlar adsorpsiyon olaylarını etkileyerek adsorpsiyonun hızını
arttırmış olabilir. En hızlı dengeye ulaşma sentetik olanda görülmüştür. Laboratuarda
sentezlediğimiz HA’in her iki metal iyonunu da iyi bir şekilde adsorplayabildiği
görülmüştür.
Krom adsorpsiyonunda, düşük adsorpsiyon kapasiteleriyle karşılaşılmıştır. Temas
süresiyle adsorpsiyonun arttığı görülse de bu artışlar küçük değerlerde olmaktadır. 7
saat bir süre sonunda krom adsorpsiyonu, her üç adsorban türünde de %50 civarında
gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, krom adsorpsiyonu için nötral pH değerlerinde, bu
adsorbanların uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
Deneylerde kullanılan ağır metallerin adsorban yüzeyine tutunma mekanizmaları;
sentetik, ticari ve doğal HA’in adsorpsiyon öncesi ve adsorpsiyonu sonrası XRD
sonuçları göz önüne alınarak incelenmektedir. Genel olarak metallerin tutulmasında;
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iyon değişimi, çözünme/çökme, fiziksel adsorpsiyon, elektrostatik çekim, yüzeyde
kompleks oluşumu gibi çeşitli olaylar etkili olmaktadır. Kurşun adsorpsiyonu öncesi
ve sonrası HA’in XRD analizleri kıyaslandığında, adsorpsiyon deneyleri sonrasında
yeni piklerin oluştuğu görülmüştür. Oluşan bu piklerin, çeşitli araştırmalarda
piromorfit yapısının oluşumundan kaynaklandığı ileri sürülmüştür. Bu yapının
oluşmasında çözünme/çökme olayları ve HA yapısındaki kalsiyum iyonlarıyla metal
iyonlarının

yer

değiştirmesi

etkili

olmuş

olabilir.

Dolayısıyla,

kurşun

adsorpsiyonunda; öncelikle kurşun adsorban yüzeyine fiziksel adsorpsiyon yoluyla
tutunmuş, ardından HA yüzeyindeki kalsiyum iyonlarının ekstrakte olması ve
yerlerine kurşun iyonlarının girmesi ya da HA’in kısmi çözünmesini izleyen fosfat ve
hidroksil iyonlarının ortaya çıkması ve ortamdaki kurşunun bu iyonlarla etkileşime
girerek daha az çözünür yapıda olan piromorfit yapısının çökmesi, etkili olmuş
olabilir. Düşük pH değerlerinde kurşunun tutulması HA’in çözünürlüğünün
artmasından dolayı daha çok çözünme/çökme mekanizmasıyla ilerler. Fakat kurşun
adsorpsiyonunun düşük pH’larda daha düşük olması, apatit yüzeyinin ortam pH’ıyla
negatif yüklenmesiyle oluşan elektrostatik kuvvetlerin olumsuz etkisinden dolayı
olmuş olabilir. İşlem sonunda ortam pH’ındaki hafif düşüşler, kurşunun yüzeye
fiziksel adsorpsiyonundan sonra HA yüzeyindeki POH gruplarıyla etkileşerek PO-Pb
kompleks yapılarının oluşmasıyla ortaya çıkan H+ iyonlarından kaynaklanmış
olabilir. Sentetik HA’de kalsiyumca defekt alanlar doğasından kaynaklandığından,
kurşun adsorpsiyonunu olumlu yönde etkileyen bir durumdur. İlk aşamada
adsorpsiyonun daha hızlı olması bu duruma bağlı olmuş olabilir. Fakat yine de ticari
olana göre az da olsa daha düşük adsorpsiyon kapasitesinin olması, ticari olanın daha
düzgün ve küçük taneciklerden oluşması ve topaklanmanın az olması nedeniyle daha
yüksek spesifik yüzey alanına sahip olması etkili olmuş olabilir.
Gümüş ve krom iyonlarının adsorpsiyon öncesi ve sonrası XRD sonuçları
incelendiğinde yeni bir pik oluşumu ya da piklerde herhangi bir değişim
gözükmemektedir. Bu durum adsorpsiyonda fiziksel adsorpsiyon ve elektrostatik
kuvvetlerin etkili olduğunu ortaya koymuştur. Düşük pH değerlerinde HA’in
yüzeyinin negatif yüklenmesi ve ortamdaki krom iyonunun negatif iyonu halinde
bulunması nedeniyle oluşan elektrostatik kuvvetler, adsorpsiyonu olumlu yönde
etkileyen bir unsurdur. Gümüşün adsorpsiyonuysa, HA yüzeyine fiziksel olarak
tutunmasıyla gerçekleşir. Adsorpsiyonda dengeye ulaşıldığında, temas süresiyle
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küçük dalgalanmaların olması fiziksel adsorpsiyonun tersinir karakterinden ve
adsorpsiyon-desorpsiyon dengesini kurulmasına çalışıldığından olabilir ya da deney
şartlarında karıştırma hızının değişmesi ya da sıcaklık yükselmesi gibi hata kaynaklı
nedenlerden olmuş olabilir.
Ağır metaller biyobozunur yapıda olmayıp insan vücudunda biyobirikme eğiliminde
ve insan sağlığı üzerinde ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. Ağır metallerin insan
vücudu içerisinden detoksifikasyonu için tıpta farklı yöntemlere başvurulmaktadır.
Akut zehirlenmelerinde üzerinden çok geçmemek şartıyla kusturma ve mide
yıkanmasına

ilaveten

aktif

kömür

uygulaması

ya

da

çeşitli

antidotlara

başvurulmaktadır. Aktif kömür, birçok zehirli maddeyi yüzeyinde adsorplayarak
boşaltım sistemi üzerinden uzaklaştırılmasını kolaylaştırıcı bir etki yapmaktadır.
EDTA, dimerkaprol, dimerkaptosüksinik asit gibi antidot maddeler, ağır metalleri
bağlayarak bunların ince bağırsaktan emilmeden vücuttan atılmasını sağlamaktadır.
Bu çalışma sonucu elde edilen HA bu tedavi uygulamalarında; biyouyumlu yapıda
olması, vücut ortamının değişken koşullarına karşı dayanıklı olması, bozunduğunda
toksik ürünler vermemesi gibi nedenlerden ötürü mide suyunda, karaciğerde
safrasında ağır metallerin ortamda bağlayıp bağırsaklardan atılımına alternatif bir
madde olarak gösterilebilir. Bu şekilde, iyi bir adsorban özelliğinde, insan sağlığı için
zararlı etkiler oluşturmayacak, çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek adsorbanın
kolay, hızlı ve ucuz bir şekilde sentezlenmesi gerçekleştirilmiştir. HA yüzeyinde
adsorpsiyon için çeşitli defekt bölgelerin bulunması, çözünmeler sonucu oluşan
defekt bölgelerin oluşabilmesi, pH değişimleri sonucu yüzeyin belirli bölgelerindeki
yük değişimleri, yüzeydeki bazı grupların kompleksleşmeye neden olabilmesi,
adsorpsiyon açısından farklı özelliklere sahip bir yüzeyi olduğunu gösterir. Deneysel
verilerde Freundlich izotermlerinin korelasyon katsayılarının daha iyi olduğu
görülmektedir.
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EK A.1

Şekil A.1 : Deney 1; yaş yöntemle sentezlenen HA’in FTIR analizi.

Şekil A.2 : Deney 1; mikrodalga ışınımı destekli sentezlenen HA’in FTIR analizi.
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Şekil A.3 : Deney 2 ; yaş yöntemle sentezlenen HA’in FTIR analizi.

Şekil A.4 : Deney 2; mikrodalga ışınımı destekli sentezlenen HA’in FTIR analizi.
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Şekil B.1 : Kurşun adsorplanmış sentetik HA’in XRD analizi.

Şekil B.2 : Kurşun adsorplanmış ticari HA’in XRD analizi.
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Şekil B.3 : Kurşun adsorplanmış doğal HA’in XRD analizi.

Şekil B.4 : Kurşun adsorplanmış sentetik HA’in SEM analizi.
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Şekil B.5 : Gümüş adsorplanmış sentetik HA’in XRD analizi.

Şekil B.6 : Gümüş adsorplanmış ticari HA’in XRD analizi.
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