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ÖZET—Bu çalışmada, tekstil endüstrisinde kullanılan ve atık sularla alıcı sulara verilen Basic Red 46 boyarmaddesi                 

(BR 46)’nin kil minerallerinden montmorillonitli kireç taşı (MKT)’na  adsorpsiyonu kesikli bir sistemde incelenmiştir. Katyonik 

yapılı BR 46’nin MKT’na adsorpsiyonunda optimum ortam koşulları başlangıç pH’sı 8.0, sıcaklık 30oC ve adsorbent derişimi          

1.0 g/L olarak belirlenmiş; çalışılan başlangıç BR 46 derişiminin artışı ile adsorplanan miktarların derişim ile doğrusal olarak 

arttığı (qd=0.8*Co; R2=0.9965) gözlenmiştir. BR 46‘nin MKT’na adsorpsiyonunda denge verilerine Langmuir, Freundlich, 

Temkin ve Dubinin–Radushkevich izoterm modelleri uygulanmış; verilerin Langmuir izoterm modeline daha iyi uyduğu 

belirlenmiştir. Langmuir izoterm modeline göre; MKT’nın BR 46’ni maksimum tek tabaka adsorplama kapasitesi 166.7 mg/g 

olarak belirlenmiştir.  BR 46’nin MKT’na adsorpsiyonunda termodinamik parametreler hesaplanmış;  giderim prosesinin 

ekzotermik olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca,  BR 46’nin MKT’na adsorpsiyon kinetiğinin yalancı ikinci mertebe kinetik 

model ile gösterilebileceği belirlenmiş; adsorpsiyonda iç ve dış difüzyonun etkili olduğu saptanmıştır. BR 46’nin MKT’na 

adsorbsiyonunda MKT’nın adsorpsiyon öncesi ve sonrası karakterizasyonu FTIR, SEM ve EDX analizleri ile gerçekleştirilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Basic Red 46, Montmorillonitli kireç taşı 

1. GİRİŞ 

Çeşitli endüstriyel atık sularla alıcı sulara verilen, boyarmadde içeren renkli atık sular, deniz, göl 

nehir gibi alıcı suların estetik açıdan görünüşünü bozmakla birlikte suların ışık geçirgenliğini 

azaltarak çözünmüş oksijen miktarının azalmasına ve suda yaşayan canlıların yok olmasına neden 

olmaktadır. Atık sularla alıcı ortama verilen ekolojik dengeyi ve insan sağlığını olumsuz 

etkileyen renkli boyar maddelerin alıcı ortama verilmeden önce çeşitli standartlarda belirtilen 

düzeye indirilmesi gerekmektedir. Boyarmaddeleri içeren atık suların arıtımında koagülasyon, 

flokülasyon, elektrokimyasal arıtım, indirgenme-yükseltgenme gibi yöntemler kullanılmakla 

beraber en etkin arıtım yöntemlerinden biri de adsorpsiyondur. Boyarmadde içeren atık suların 

adsorpsiyon yöntemi ile arıtımında oldukça pahalı ve rejenerasyonu güç aktif karbon adsorbent 

olarak kullanılmaktadır. Aktif karbona alternatif doğada bol ve ucuz bulunabilen verimli 

adsorbent arayışı çalışmaları hâlihazırda oldukça yoğun çalışılan konulardandır. Literatürde 

boyarmadde adsorpsiyonunda tarımsal ve hayvansal atıklar, fermentasyon atıkları, mikro ve 

makro algler, çeşitli meyve kabuklarının adsorbent olarak denendiği çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Montmorillonitli kireç taşı içeriğindeki montmorillonit, bentonit mineralinin ana 

bileşeni olup volkanik küllerin hava ile temasında kimyasal ayrışma ile oluşan bir kil mineralidir. 

Su ile temasında genişleyebilen bir yapıya sahip olduğundan aynı zamanda iyi bir adsorbent 

özelliği de göstermektedir. Bu çalışma, katyonik yapılı boyarmaddelerden Basic Red 46                 

(BR 46)’nın doğada bol ve ucuz bulunabilen montmorillonitli kireç taşı (MKT)’na 

adsorpsiyonunda optimum ortam koşullarının belirlenmesi, denge ve kinetik modelleme, iç ve dış 

difüzyon etkilerinin belirlenmesi, termodinamik parametrelerin belirlenmesi ile adsorpsiyon 

öncesi ve sonrası adsorbentin karakterizasyonu çalışmalarını içermektedir.  
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2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

2.1. Boyarmadde Çözeltilerinin Hazırlanması 

Adsorpsiyon deneylerinde kullanılan ve ticari ismi Astrazone Rot FBL olan Basic Red 46 

boyarmaddesi (BR 46), (molekül kütlesi [MW]: 357.5; λmax: 530 nm), ticari saflıktadır.  Stok 

boyarmadde çözeltisi (1000 mg/L), 1 g BR 46 tartılıp 1 L’ye saf su ile tamamlanarak 

hazırlanmıştır. İstenilen derişimdeki deneysel boyarmadde çözeltileri, hazırlanan stok 

çözeltisinden gereken miktarlarda seyreltilerek hazırlanmıştır.  

2.2. Kesikli Sistem Adsorpsiyon Deneyleri 

Kesikli sistem adsorpsiyon deneyleri sabit sıcaklıkta ve çalkalama hızında çalışabilen 

çalkalayıcıda gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla öncelikle istenilen miktarda MKT hassas terazide 

tartılmış daha sonra seyreltik/derişik HCl/NaOH çözeltileri ile başlangıç pH değeri ayarlanan 

belli derişim değerindeki 100 mL boyarmadde çözeltisi ile karıştırılmıştır. Bu karışım, sabit 

sıcaklık ve çalkalama hızında çalışabilen bir çalkalayıcıda 2 saat süre ile çalkalanmıştır. Deney 

sırasında önceden belirlenen zaman aralıklarında örnekler alınarak 4000 rpm’de 3 dakika 

santrifüjlenerek katı kısım sıvı kısımdan ayrıştırılmıştır. Sıvı kısımda adsorplanmadan kalan 

boyarmadde derişimleri Chebios marka spektrofotometre ile 530 nm’de absorbans okunarak 

belirlenmiştir. Deneyler, farklı parametrelerin etkilerini araştırmak amacı ile tekrarlanmıştır. 

Sonuçlar, % giderim (% giderim =1-(Cd/Co)*100) ve birim adsorbent kütlesinde adsorplanan              

BR 46 miktarları [qd(mg/g)=(Co-Cd)/Xo] olarak verilmiştir. 

3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

3.1. Optimum Ortam Koşullarının Belirlenmesi 

3.1.1. Başlangıç pH’ının Etkisi 

BR 46’nin MKT’na adsorpsiyonuna başlangıç pH’ının etkisi, başlangıç BR 46 derişimi                 

(100 mg/L), sıcaklık (25 
o
C), adsorbent derişimi   (1 g/L) ve temas süresi (180 min.) sabit tutulup; 

başlangıç pH değerleri 6.0-10.0 arasında değiştirilerek araştırılmıştır. BR 46’nin MKT’na 

adsorpsiyonunda dengede (180 min.) birim adsorbent kütlesinde adsorplanan BR 46 miktarlarının 

başlangıç pH değerleri ile değişimi Şekil 3.1.(a)’da verilmiş; optimum başlangıç pH değeri 8.0 

olarak belirlenmiştir. Yüksek pH değerlerinde yüksek giderimler elde edilmesi adsorbentin 

izoelektrik noktası ile açıklanabilir. MKT’nın izoelektrik pH  (pH>3) değerinden daha yüksek pH 

değerlerinde MKT yüzeyi anyonik yapılı olup katyonik yapılı BR 46 arasında elektrostatik 

etkileşimler sonucu adsorplanan BR 46 miktarlarında artış gözlenmiştir. 

3.1.2. Başlangıç Boyarmadde Derişiminin Etkisi 

BR 46’nin MKT’na adsorpsiyonuna başlangıç boyarmadde derişiminin etkisi, başlangıç pH’ı 

(8.0), sıcaklık (25 
o
C), adsorbent derişimi   (1 g/L) ve temas süresi (180 min.) sabit tutulup; 

başlangıç BR 46 derişimleri 25-200 mg/L arasında değiştirilerek araştırılmıştır. BR 46’nin 

MKT’na adsorpsiyonunda dengede (180 min.) birim adsorbent kütlesinde adsorplanan BR 46 

miktarlarının başlangıç boyarmadde derişimi ile değişimi Şekil 3.1.(b)’de verilmiştir.                 

Şekil 3.1.(b)’den görüldüğü üzere, başlangıç BR 46 derişiminin artışı ile sürücü güç, ΔC, artması 

sonucunda çalışılan BR46 derişim aralığında birim MKT kütlesinde adsorplanan BR 46 

miktarlarında doğrusal olarak bir artış (qd=0.8*Co; R
2 

=0.9965) gözlenmiştir.  



3.1.3. Sıcaklığın Etkisi 

BR 46’nin MKT’na adsorpsiyonuna sıcaklığın etkisi, başlangıç pH’ı (8.0), başlangıç BR 46 

derişimi (100 mg/L), adsorbent derişimi (1 g/L) ve temas süresi (180 min.) sabit tutulup; 

sıcaklıklar 25-40 
o
C arasında değiştirilerek araştırılmıştır. BR 46’nin MKT’na adsorpsiyonunda 

dengede (180 min.) birim adsorbent kütlesinde adsorplanan BR 46 miktarlarının sıcaklık ile 

değişimi Şekil 3.1.(c)’de verilmiş; optimum sıcaklık 30
o
C olarak belirlenmiştir. Şekil 3.1.(c)’den, 

sıcaklığın 30
o
C’ye kadar artışı ile MKT gözeneklerinin açılması sonucu birim adsorbent 

kütlesinde adsorplanan BR46 miktarlarının arttığı, daha yüksek sıcaklıklarda ise adsorbsiyonun 

ekzotermik doğası sonucu adsorplanan BR 46 miktarlarının azaldığı gözlenmiştir.  

3.1.3. Adsorbent Derişiminin Etkisi 

BR 46’nin MKT’na adsorpsiyonunda dengede (180 min.) birim adsorbent kütlesinde adsorplanan 

BR 46 miktarlarının adsorbent derişimi ile değişimi Şekil 3.1.(d)’de verilmiştir. Şekil 3.1.(d)’den 

görüleceği üzere, birim MKT kütlesinde adsorplanan boyarmadde miktarlarının adsorbent 

derişiminin artışı ile azaldığı, çözeltide adsorplanan boyarmadde miktarlarının ise arttığı 

gözlenmiştir. Yüksek adsorbent derişimlerinde adsorbentin birbiri ile temasının artması sonucu 

yığın ve topaklaşmalar artmakta; sonuç olarak aktif yüzey alanının azalması ile birim adsorbent 

kütlesinde adsorplanan BR 46 miktarlarında azalma gözlenmektedir. Çözeltide adsorplanan 

boyarmadde derişimleri göz önüne alındığında, proses ekonomisi açısından optimum adsorbent 

derişimi 1 g/L olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1: BR 46’nin MKT’na adsorpsiyonuna a) başlangıç pH, b) Başlangıç BR 46 derişimi 

c)Sıcaklık, d) Adsorbent derişiminin etkisi 
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3.2. BR 46’nin MKT’na Adsorpsiyonunda Denge Modellemesi 

BR 46’nin MKT’na adsorpsiyonunda dengeyi modelleyebilmek için farklı sıcaklıklardaki denge 

verilerine [(1/qd)=(1/Q
o
.b.Cd)+(1/Q

o
)], Freundlich [(lnqd)=lnKf+(1/n)(1/Cd)], Temkin 

[qd=B.lnKt+B.lnCd] ve Dubinin–Radushkevich (D-R) [ln(qd) = ln(qm)−β.Ɛ
2
] izoterm modelleri 

uygulanmış; izoterm sabitleri hesaplanmış; regresyon katsayıları ile Tablo 3.1’de sunulmuştur. 

Tablo 3.1’den, BR 46’nin MKT’na adsorpsiyonu denge verilerinin Langmuir izoterm modeline 

daha iyi uyduğu; MKT’nın maksimum tek tabaka adsorplama kapasitesinin optimum sıcaklıkta 

166.7 mg/g olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Dubinin–Radushkevich (D-R) izoterm modeline göre 

BR 46’nin MKT’na adsorpsiyonunda farklı sıcaklık değerlerinde adsorpsiyon enerjilerinin              

8 kJ/mol’den daha düşük belirlenmiş olması BR 46’nin MKT ile gideriminin fiziksel adsorpsiyon 

ile gerçekleştiğinin göstergesidir. Temkin izotermi ise; MKT yüzeyinin BR 46 ile kaplandığına 

ve kaplanma arttıkça adsorpsiyon ısısında bir azalmanın meydana geldiğine işaret etmektedir. 

Tablo 3.1: Farklı sıcaklıklarda elde edilen izoterm model sabitleri ile regresyon katsayıları 

T 

(
o
C) 

Langmuir Freundlich D-R Temkin 

Q
o
 b R

2
 Kf 1/n R

2
 qm E R

2
 Kt B R

2
 

25 161.3 0.0276 0.992 6.346 0.744 0.977 78.55 316.2 0.966 0.446 44.65 0.986 

30 166.7 0.0353 0.998 7.012 0.748 0.997 78.15 408.2 0.962 0.382 43.13 0.987 

40 140.8 0.0360 0.998 6.673 0.707 0.993 77.07 353.5 0.972 0.331 48.00 0.987 

[ Q
o
(mg/g) ; b(L/mg); Kf (mg/g)(L/mg)

1/n
); qm (mg/g); E (J/mol); Kt (l/g); B (J/mol) ] 

3.3. Adsorpsiyon Kinetiği 

3.3.1. Yalancı Birinci (PFOKM) ve Yalancı İkinci (PSOKM) Mertebe Kinetik Modelleri 

BR 46’nin MKT’na adsorpsiyonunda farklı başlangıç BR 46 derişimlerinde elde edilen kinetik 

verilere yalancı birinci [log(qd-qt)=log(qd)-k1t/2.303] ve yalancı ikinci [(t/qt)=(1/qd
2
.k2)+(t/qd)] 

mertebe kinetik modelleri uygulanmış; modellere ait hız sabitleri ile regresyon katsayıları         

Tablo 3.2’de sunulmuştur. BR 46’nin MKT’na adsorpsiyonunda deneysel, yalancı birinci ve 

ikinci mertebe kinetik modellerden hesaplanan qt değerlerinin zamanla değişimleri Şekil 3.2’de 

verilmiştir. Tablo 3.2’den R
2
 değerlerine bakıldığında her iki modelin BR 46’nin MKT’na 

adsorpsiyonu kinetiğini tanımladığı izlenimi veriyor olmasına rağmen,  Şekil 3.2’den, deneysel 

verilerle yalancı birinci mertebe kinetik modelden hesaplanan değerlerin tam olarak örtüşmediği, 

yalancı ikinci mertebe kinetik modelden hesaplanan değerler ile deneysel verilerin tamamen 

örtüştüğü görülmektedir.  Yalancı ikinci mertebe kinetik modelden hesaplanan teorik değerler ile 

deneysel verilerin uyumu BR 46‘nin MKT’na adsorpsiyonu kinetiğinin yalancı ikinci mertebe 

kinetik model uygun olduğunu göstermektedir. 

3.3.2. Tanecik İçi Difüzyon Etkileri: Weber-Morris Modeli 

BR 46’nin MKT’na adsorpsiyonunda kütle aktarım dirençlerinin etkilerinin belirlenmesi 

amacıyla deneysel verilere tanecik içi difüzyon, Weber-Morris [qt=Ki.t
0.5

+C], modeli 

uygulanmış; farklı başlangıç boyarmadde derişimleri için elde edilen tanecik içi difüzyon hız 

sabitleri, kayma ve regresyon katsayıları Tablo 3.2’de sunulmuştur. Tablo 3.2’den farklı 

başlangıç BR 46 derişimlerinde t
0.5

’e karşı qt değerlerinin grafiğe geçirilmesiyle elde edilen 

doğrulardan (grafik sunulmadı) kayma değerlerinin elde edilmiş olması BR 46’nin MKT’na 

adsorpsiyonunda iç difüzyonun yanı sıra dış difüzyonun da etkili olduğu anlamındadır. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2: Deneysel ve yalancı birinci ve ikinci mertebe kinetik modellerden hesaplanan 

değerlerin karşılaştırılması 

  

Tablo 3.2: Kinetik ve kütle aktarım modellerinden elde edilen sabitler ve regresyon katsayıları 

Co (mg/L) k2 (g/mg.min.) R
2
 k1 (min.

-1
) R

2
 

Ki 

(mg/g.min
0.5

) 
C R

2
 

25 0.007641 0.995 0.039151 0.991 1.494 3.531 0.996 

50 0.004480 0.994 0.036848 0.988 2.855 13.13 0.990 

75 0.002745 0.995 0.036848 0.982 2.439 30.76 0.998 

100 0.002112 0.993 0.039151 0.978 2.917 36.93 0.996 

 

3.4. Termodinamik Parametrelerin Belirlenmesi 

BR 46’nin MKT’na adsorpsiyonunda Gibbs serbest enerji değişimi (ΔG), entalpi değişimi (ΔH) 

ve entropi değişimi (ΔS) gibi termodinamik parametreler belirlenmiş ve Van’t Hoff eşitliği 

[lnKc=(ΔS/R)-(ΔH/RT)] yardımı ile çizilen grafiten elde edilen değerler Tablo 3.3’de 

sunulmuştur. Tablo 3.3’den görüldüğü üzere; BR 46’nin MKT’na adsorpsiyonuna ait ΔH ve ΔS 

değerleri sırasıyla -9088.8 J/mol ve 16.49 J/mol.K hesaplanmış ve ΔG değerleri negatif olarak 

belirlenmiştir. Termodinamik parametrelerin negatif bulunması nedeni ile BR 46’nin MKT’na 

adsorpsiyonun istemli, ekzotermik ve katı/sıvı ara yüzeyinde yapısal değişiklik olmadan 

gerçekleşen sistemler olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Tablo 3.3: BR 46’nin MKT’na adsorpsiyonuna ait termodinamik parametreler 

T (
o
C) ΔG (J/mol) ΔH (J/mol) ΔS (J/mol.K) 

298 -4176.2 

-9088.8 16.49 303 -4081.7 

313 -3926.6 
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3.5. Adsorbent Karakterizasyonu 

BR 46’nin MKT’na adsorpsiyonunda kullanılan MKT’nın karakterizasyonunda fonksiyonel 

grupların belirlenmesi amacıyla FT-IR; yüzey analizleri için SEM, adsorbentin elementel 

bileşimi için EDX analizleri yapılmıştır. FT-IR spektrumları Şekil 3.3’de, SEM görüntüleri 

EDX spektrumlarıyla birlikte Şekil 3.4’de verilmiştir. Şekil 3.3’e göre; MKT’nın adsorpsiyon 

öncesi ve sonrası FT-IR spektrumlarında herhangi bir pik oluşumu veya kayboluşu 

gözlenmemiş olup; BR 46’nin MKT ile gideriminin fiziksel adsorpsiyon ile gerçekleştiği 

sonucuna varılmıştır. Bu durum, D-R izoterm modeli sonuçlarını da doğrular niteliktedir. 

EDX analiz sonuçlarına göre; çalışılan MKT’nın, kütlece %45 Ca, %36 O, %11 Si, %5 C, 

%1.52 Al ve % 0.13 Mg içerdiği saptanmıştır. Adsorpsiyon öncesi ve sonrası SEM 

görüntüleri ile MKT’nın adsorpsiyon öncesi amorf bir yapıya, adsorpsiyon sonrası lifli ve 

dallı bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir.  

 
Şekil 3.3: MKT ‘nin FT-IR spektrumları a)adsorpsiyon öncesi (b) adsorpsiyon sonrası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.4: MKT ‘nin SEM ve EDX analizleri a)adsorpsiyon öncesi (b) adsorpsiyon sonrası 

4. SİMGELER ve KISALTMALAR 
qd: Dengede adsorbentin birim kütlesinde adsorplanan boyarmadde miktarı (mg/g), 

Cd: Dengede çözeltide adsorplanmadan kalan boyarmadde derişimi (mg/L), 

Cad: Çözeltide adsorplanan boyarmadde derişimi (mg/L), 

Co: Başlangıç boyarmadde derişimi (mg/L), 

Xo: Adsorbent derişimi (g/L). 
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