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ÖZET—Bu çalışmanın amacı, ülkemizde atık olarak bol miktarda bulunan ve bertaraf edilmediğinde çevre kirliliği 

oluşturan balık pulunun adsorbent olarak kullanımı ile tekstil endüstrisinde kullanılan ve atık sular ile alıcı sulara verilen 

asidik bir boyar maddenin giderimini araştırmaktır. Çalışmada adsorblanan olarak Acid Blue 324 (AB 324) boyarmaddesi ile 

adsorbent olarak levrek balığı pulu (LBP) seçilmiştir. AB 324’ün LBP’na adsorpsiyonunda optimum ortam koşulları; 

başlangıç pH’sı 2.0, sıcaklık 25 oC, başlangıç AB 324 derişimi 300 mg/L ve adsorbent derişimi 1.0 g/L olarak belirlenmiştir. 

Çalışılan balık pulunun izoelektrik pH’sı 7.25 olarak belirlenmiş; izoelektrik pH değerinden daha düşük pH değerlerinde 

yüksek giderimler elde edilmiştir. AB 324’ün LBP’na adsorbsiyonunda elde edilen denge verilerinin Langmuir izoterm 

modeline çok iyi uyduğu saptanmıştır.  AB 324’ün LBP’na adsorbsiyonunda kinetik verilerin yalancı ikinci mertebe kinetik 

modele uygunluğu belirlenmiş; adsorpsiyona tanecik içi ve dışı difüzyonun etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışılan 

boyarmadde-levrek balığı pulu adsorpsiyon prosesi için belirlenen standart entalpi, entropi ve Gibbs serbest enerji 

değişimlerine göre prosesin ekzotermik ve istemli olduğu sonucuna varılmıştır. Adsorbent olarak kullanılan LBP’nun 

adsorpsiyon öncesi ve sonrası karakterizasyonu FTIR ve EDX analizleri ile gerçekleştirilmiştir.  
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1. GİRİŞ 

Tekstil endüstrisinde kullanılan ve atık suları ile alıcı sulara verilen boyar maddeler, alıcı 

sularda estetik görünümü bozmanın yanı sıra suyun ışık geçirgenliğini azaltarak suda yaşayan 

canlıların ve besin zinciri yolu ile insan sağlığını tehdit etmektedir. Boyar madde içeren atık 

suların alıcı sulara verilmeden önce çeşitli kullanım amacına uygun standartlarda belirtilen 

derişim düzeylerine azaltılması gerekmektedir. Literatürde atık sulardan boyar maddelerin 

gideriminde aktif karbona alternatif olabilecek adsorbentler konusunda çeşitli çalışmalar 

mevcuttur. Bu çalışmalarda çay atığı, fındık kabuğu, üzüm çekirdeği, talaş, mısır koçanı, 

uçucu kül ve bataklık kömürü gibi maddeler adsorbent olarak denenmiş; çeşitli boyar 

maddeler için adsorpsiyon kapasiteleri araştırılmıştır [1-5]. Bu çalışmada, ülkemizde önemli 

bir atık olan ve herhangi bir endüstriyel alanda değerlendirilemeyen balık pulunun 

boyarmadde adsorpsiyonu çalışmalarında kullanılabilirliği araştırılmıştır. 

 

2. DENEYSEL YÖNTEM 

Kesikli sistem adsorpsiyon çalışmaları, 100 mL çalışma kapasitesinde 250 mL’lik erlenler 

kullanılarak sabit sıcaklık ve çalkalama hızında çalışabilen çalkalayıcıda gerçekleştirilmiştir. 

İlk olarak, istenilen derişimde ve başlangıç pH değerinde olan boya çözeltisi ile uygun 

koşullarda kurutulmuş istenilen miktardaki levrek balığı pulu karıştırılarak sabit hızda ve 

sıcaklıkta çalışan çalkalayıcıda çalkalanmıştır. Deney sırasında belli zaman aralıklarında 

örnekler alınarak santrifüjlenmiş ve sıvı kısımda ortamda adsorblanmadan kalan boya 

derişimleri spektrofotometrik yöntem ile 600 nm’de absorbans okunarak tayin edilmiştir. 

Deneyler, farklı pH, sıcaklık, başlangıç boya derişimi ve adsorbent derişimleri için 

tekrarlanmıştır. LBP’nun karakterizasyonu kapsamında; FTIR analizi Perkin Emler Fourier 

Dönüşümlü İnfrared Spektrometresi ile, EDX analizi ise Zeiss/Supra 55Alan Emisyonlu 

Taramalı Elektron Mikroskobu ile platin kaplanarak yapılmıştır. 

 

 



3. TARTIŞMA ve SONUÇLAR 

3.1. Optimum Ortam Koşullarının Belirlenmesi 

Acid Blue 324 (AB 324) boyarmaddesinin Levrek Balığı pulu (LBP)’na adsorpsiyonu 

başlangıç pH’sı, başlangıç boyarmadde derişimi, sıcaklık ve adsorbent derişiminin bir 

fonksiyonu olarak incelenmiş; deneysel sonuçlar Şekil 3.1’de sunulmuştur. Şekil 3.1.(a)’ya 

göre, dengede birim adsorbent kütlesinde adsorplanan AB 324 miktarları başlangıç pH’sı 

arttıkça azalmış; optimum başlangıç pH değeri 2.0 olarak belirlenmiştir. Bu durum 

adsorbentin izoeletrik noktası ile açıklanabilir: adsorbentin izoelektrik noktasından düşük pH 

değerlerinde (pH<7) adsorbent yüzeyi pozitif yüklenerek anyonik yapılı AB 324’ü kolayca 

adsorplamıştır; pH değerleri arttıkça adsorbent yüzeyi daha çok negatif yükle yüklenmiş ve 

anyonik yapılı AB 324 ile aralarındaki elektrostatik itme nedeniyle adsorpsiyon azalmıştır. 

Şekil 3.1.(b)’ye göre sıcaklık artışı ile birim adsorbent kütlesinde adsorplanan AB 324 

miktarları çok belirgin olmamakla birlikte azalmış; optimum sıcaklık 25 
o
C olarak 

saptanmıştır. Yüksek sıcaklıklarda adsorbentin adsorpsiyon kapasitesinin azalması, sıcaklık 

arttıkça adsorbent yüzeyinin aktifliğini kaybetmesine ve yüzeydeki bazı aktif bölgelerin 

sıcaklıkla bozunmasına bağlıdır. Şekil 3.1.(c)’den, başlangıç boyarmadde derişiminin                  

200 mg/L’ye kadar artışı ile sürücü gücün artması sonucu birim adsorbent kütlesinde 

adsorplanan AB 324 miktarlarının arttığı daha yüksek derişimlerde ise adsorbent yüzeyinin 

boyarmadde anyonlarınca doygunluğa ulaşması sonucu yaklaşık sabitlendiği gözlenmiştir. 

Şekil 3.1.(d)’den, AB 324’ün LBP’na adsorbsiyonunda 0.5 g/L adsorbent derişiminden daha 

yüksek adsorbent derişimlerinde birim adsorbent kütlesinde adsorplanan miktarların azaldığı 

gözlenmiştir. Yüksek adsorbent derişimlerinde adsorbent moleküllerinin birbiri ile teması 

artmakta yığın ve topaklaşmalar ile aktif yüzey alanının azalması sonucu giderimlerde azalma 

gözlenmektedir. Şekil 3.1.(d)’den görüldüğü üzere; en yüksek adsorpsiyon kapasitesinin                  

0.5 g/L adsorbent derişiminde elde edilmesine rağmen, 1 g/L adsorbent derişiminde en yüksek 

giderim %’si sağlandığından optimum adsorbent derişimi 1 g/L olarak belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1: AB 324’nin LBP’na adsorpsiyonuna ortam koşullarının etkisi 
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3.2. Denge modellemesi 

AB 324’nin LBP’na adsorpsiyonunda farklı sıcaklıklarda elde edilen deneysel denge 

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

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

Dubinin-Radushkevich [ln(qd) = ln(qm)−β.Ɛ
2
] izoterm modelleri uygulanmış; modellere ait 

sabitler ve regresyon katsayıları Tablo 3.1’de verilmiştir. En yüksek regresyon katsayılarının 

Langmuir izotermi ile elde edilmesi nedeniyle denge verilerinin en iyi Langmuir izotermi ile 

temsil edileceği sonucuna varılmış; bu modelden LBP’nun AB 324’ü tek tabakada maksimum 

adsorplama kapasitesi 25 
o
C’de 192.2 mg/g olarak belirlenmiştir. Ayrıca,                       

Dubinin-Radushkevich izoterm modeli ile AB 324’nin LBP’na adsorpsiyonunda adsorpsiyon 

enerjileri 8 kJ/mol’den daha düşük hesaplanmış; bu nedenle AB 324’nin LBP’na 

adsorpsiyonunun fiziksel olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.  

Tablo 3.1: İzoterm Modellerine Ait Sabitler ve Regrasyon Katsayıları 

T 

(
o
C) 

Langmuir İzoterm 

Modeli 
Freundlich İzoterm Modeli 

Dubinin-Radushkevich 

İzoterm Modeli 

Q
o 

(mg/g) 

b 

(L/mg) 
R

2 KF 

[(mg/g)(mg/L)
1/n

] 
1/n R

2
 

qm 

(mg/g) 

E 

(J/mol) 
R

2
 

25 192.3 0.098 0.990 21.15 0.511 0.986 152.3 707.1 0.982 

35 109.8 0.090 0.991 15.95 0.472 0.930 106.1 500.0 0.983 

45 106.3 0.054 0.992 8.40 0.615 0.971 109.1 408.2 0.998 

 

3.3. Kinetik Modelleme ve Kütle Aktarımının Etkisi 

AB 324’nin LBP’na adsorpsiyonunda elde edilen deneysel verilere yalancı birinci            

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

modeller uygulanmış; bu modeller ile elde edilen hız sabitleri ve regresyon katsayıları         

Tablo 3.2’de sunulmuştur. Tablo 3.2’den görüldüğü üzere, yalancı ikinci mertebe kinetik 

modeline ait R
2 

değerlerinin yaklaşık 1’e yakın çıkmasının yanı sıra teorik verilerin deneysel 

verilerle yalancı birinci mertebe kinetik modeline nazaran daha iyi uyum sağlaması nedeniyle               

AB 324’nin LBP’na adsorpsiyonunun yalancı ikinci mertebe kinetik modeli ile temsil 

edilebileceği belirlenmiştir. 

AB 324’nin LBP’na adsorpsiyonunda tanecik içi difüzyonun ve film difüzyonunun etkisi     

Weber-Morris modeli [qt=Ki.t
0.5

+C] kullanılarak incelenmiştir. Tablo 3.2’den görüldüğü 

üzere, Weber-Morris modeli grafikleri ile farklı başlangıç boyarmadde derişimlerinde 

kayması olan doğrular elde edilmiştir. Elde edilen doğruların orjinden geçmemesi nedeni ile                  

AB 324’nin LBP’na adsorpsiyonunda hem dış hem de iç kütle aktarımlarının etkili olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

Tablo 3.2: Yalancı birinci ve ikinci mertebe kinetik modelleri ve Weber-Morris modeli 

sabitleri ve regrasyon katsayıları 

Co 

(mg/L) 

k1  

(min.
-1

) 
R

2
 

k2 

(g/mg.min.) 
R

2
 

Ki 

(mg/g*min.
0.5

) 
C R

2
 

25 0.0039 0.9921 0.0322 0.999 1.1265 16.1170 0.9942 

50 0.0214 0.8914 0.0099 0.998 4.4464 16,9080 0.9636 

75 0.0266 0.9168 0.0091 0.999 9.3870 17.2870 0.9615 

100 0.0216 0.9740 0.0035 0.997 9.4536 22.1530 0.9854 

200 0.0173 0.9990 0.0007 0.990 1.1265 16.1170 0.9942 



3.4. Termodinamik Parametrelerin Belirlenmesi 

AB 324’ün LBP’na adsorpsiyonunda farklı sıcaklıklarda elde edilen deneysel veriler yardımı 

ile denge sabiti, entalpi, entropi ve serbest enerji değişimi gibi termodinamik parametreler 

belirlenmiş; elde edilen termodinamik parametreler Tablo 3.3’de sunulmuştur. Tablo 3.3’den, 

AB 324’nin LBP’na adsorpsiyonunda entalpi değişimi (ΔH), serbest enerji değişimi (ΔG)  ve 

entropi değişimi (ΔS) değerleri negatif olarak belirlenmiştir. Elde edilen termodinamik 

parametrelere göre; AB 324’nin LBP’na adsorpsiyonunun ekzotermik (ΔH<0), istemli (ΔG<0) 

ve katı/sıvı ara yüzeyinde yapısal değişiklik olmaksızın yürüyen stabil (ΔS<0) sistemler 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

Tablo 3.3: AB 324’nin LBP’na adsorpsiyonuna ait termodinamik parametreler 

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

298 -7491.93 

−55540.00 -161.91 303 -5272.17 

313 -4253.77 

  

3.5. Adsorbentin Karakterizasyon Çalışmaları 

AB 324’ün adsorpsiyonunda kullanılan LBP’nun karakterizasyon çalışmaları FT-IR, SEM ve 

EDX analizleri ile yapılmış; adsorsiyon öncesi ve sonrasındaki LBP’na ait FT-IR spektrumları 

Şekil 3.2’de, FT-IR piklerinin detaylı gösterimi Tablo 3.4’de, SEM görüntüleri ile EDX 

spektrumları Şekil 3.3’de verilmiştir. FT-IR sonuçlarına göre; LBP’nun, -NH ve C=O 

bağlarına ve PO4
3-

 fonksiyonel grubuna ait pikleri içerdiği gözlenmiştir. Ayırca, LBP’nun 

EDX analiz sonuçlarına göre % 35 C, % 28 Ca, % 28 O, % 8.5 N ve % 1.23 P elementlerini 

içermesi nedeniyle EDX analizinin FTIR sonuçlarını doğruladığı saptanmıştır. 

Karakterizasyon çalışmalarına göre; adsorbentlerin adsorpsiyon öncesinde ve sonrasında      

FT-IR spektrumlarında herhangi bir pik oluşumu veya kayboluşu gözlenmemiştir. Ayrıca, 

adsorbentlerin adsorpsiyon öncesi ve sonrası SEM görüntülerinde herhangi bir farklılık 

gözlenmemiş olması ile AB 324’nin LBP’na bağlanmasının fiziksel adsorpsiyon ile olduğu 

sonucuna varılmıştır.  Bu durum, Dubinin-Radushkevich izoterm modeli sonuçlarını da 

doğrular niteliktedir. 

 
Şekil 3.2: Adsorpsiyon öncesi (a) ve sonrası (b) LBP’na ait FT-IR spektrumları       

 

 

Tablo 3.4: FT-IR piklerinin detaylı gösterimi 

Frekans (cm
-1

) 
Sorumlu 

Grup Adsorpsiyon 

Öncesi 

Adsorpsiyon 

Sonrası 
Fark 

1646.21 1643.00 3.21 C=O 

1541.75 1537.50 4.25 N-H 

1043.60 1030.21 13.39 

Fosfat 
695.24 612.14 83.10 

604.93 572.36 32.57 

561.84 549.61 12.23 

 

(a) 

(b) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.3: Adsorpsiyon öncesi (a) ve sonrası (b) LBP’na ait SEM görüntüleri ve EDX 

spektrumları 
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