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ÖZET— Bu çalışmada, kimyasal işlem uygulanmamış tarımsal bir atık olan muz kabuğu (MK)’nun,   Acid Blue 121     

boyarmaddesi (AB 121)’nin adsorpsiyonu çalışmalarında adsorbent olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Kesikli sistem 

adsorpsiyon deneylerinde, AB 121’nin MK’na adsorpsiyonuna, başlangıç pH’sının (2, 3, 4 ve 5), başlangıç boyarmadde 

derişiminin (25-100 mg/L), sıcaklığın (25°C, 35°C ve 45°C) ve adsorbent derişiminin (0.5, 1, 2 ve 3 g/L) etkileri incelenmiş; 

optimum adsorpsiyon koşulları; başlangıç pH’sı 2.0, sıcaklık 25 oC ve adsorbent derişimi 0.5 g/L olarak belirlenmiştir.                

AB 121’in MK’na adsorpsiyonunda adsorpsiyon dengesinin özellikle Langmuir izoterm modeline çok iyi uyduğu ve                

MK’nun AB 121‘ni tek tabaka maksimum adsorpsiyon kapasitesinin 141 mg/g olduğu saptanmıştır. AB 121’nin MK’na 

adsorpsiyonu kinetiğinin, yalancı ikinci mertebe kinetik model ile gösterilebileceği,  AB 121’nin MK’na adsorpsiyonunda 

tanecik içi ve tanecik dışı difüzyonunun etkili olduğu, ekzotermik ve kendiliğinden gerçekleşen bir proses olduğu sonucuna 

varılmıştır. Ayrıca MK’nun adsorpsiyon öncesi ve sonrası FTIR, SEM ve EDX analizleri ile karakterizasyonu çalışmaları da 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Acid Blue 121, Adsorpsiyon, Muz kabuğu, Tarımsal atık 

1. GİRİŞ 

Su kirliliği, insan sağlığını olumsuz etkileyen önemli çevre kirliliği unsurudur. Su kirliliğine 

neden olan kaynaklardan birisi de çeşitli endüstri atık suları ile alıcı sulara verilen 

boyarmaddelerdir. Su kirliliğinin önlenmesi için uygulanan çeşitli yöntemler olmasına 

rağmen, adsorpsiyon tekniği uygulanmasının kolay, rejenerasyona elverişli, ucuz ve etkili bir 

yöntem olması nedeniyle son zamanlarda tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Adsorbent 

olarak; endüstriyel ve tarımsal atıklar gibi ucuz, çevre dostu ve yüksek adsorpsiyon kapasiteli 

maddeler tercih edilmektedir [1]. Bu kapsamda literatürde; atık muz özü, elma posası, buğday 

kabuğu, pirinç kabuğu külü, portakal kabuğu, limon kabuğu, patates kabuğu gibi birçok atık 

maddenin adsorpsiyonda kullanıma yönelik çalışmalar bulunmaktadır [2-8]. Bu çalışmada, 

özellikle Mersin’de kolay ve bol bulunabilen, düşük maliyetli ve çevre dostu tarımsal bir atık 

olan muz kabuğu, hiçbir kimyasal işleme tabii tutulmadan asidik boyarmadde gideriminde 

adsorbent olarak kullanımı araştırılmıştır.  

2. MATERYAL-METOD 

Adsorpsiyon çalışmaları; sabit sıcaklıkta ve karıştırma hızında çalışabilen çalkalayıcıda 

kesikli olarak gerçekleştirilmiştir. Muz kabukları, herhangi bir kimyasal işleme tabii 

tutulmadan kurutularak öğütülmüş; istenilen tanecik boyutuna getirilerek deneylerde 

kullanılmıştır. Adsorpsiyon çalışmaları için ilk olarak; stok boyarmadde çözeltisinden (1 g/L) 

istenilen derişime seyreltilerek hazırlanan boya çözeltisi çalışma hacmi 100 mL olacak şekilde 

250 mL’lik erlenlere alınmış ve istenilen pH değerine ayarlanmıştır. Daha sonra; istenilen 

miktardaki MK, hazırlanan boyarmadde çözeltisi ile karıştırılarak çalkalanmaya başlanmış; 

önceden belirlenen zamanlarda örnekler alınarak santrifüjlenmiştir. Katı kısmından ayrılan 

sıvı örneklerdeki adsorplanmadan kalan boyarmadde derişimleri, spektrofotometrede 610 nm 

dalga boyunda absorbans okunarak belirlenmiştir.  

 



Deneyler; başlangıç pH’ı, sıcaklık, başlangıç boyarmadde derişimi ve adsorbent derişimleri 

için tekrarlanmıştır. Ayrıca, MK’nun yapısını aydınlatmak amacıyla Perkin Elmer Fourier 

Dönüşümlü İnfrared Spektrometresi ile 4000-400cm
-1

 yüzde geçirgenlik aralığında FTIR 

analizleri, Zeiss/Supra 55 Alan Emisyonlu Taramalı Elektron Mikroskobu ile platin 

kaplanarak SEM ve EDX analizleri yapılmıştır. 

3. TARTIŞMA ve SONUÇLAR 

3.1. Çevresel Koşulların Etkisi 

Acid Blue 121 boyarmaddesinin muz kabuğuna adsorbsiyonuna başlangıç pH’sı, sıcaklık, 

başlangıç boyar madde derişimi ve adsorbent derişiminin etkileri kesikli sistemde 

incelenmiştir. AB 121’nin muz kabuğu (MK)’na adsorpsiyonuna başlangıç pH’sının etkisi 

diğer ortam koşulları sabit tutulup (Co=100 mg/L; T=25
o
C; Xo=1 g/L), başlangıç pH değerleri 

2.0-5.0 arasında değiştirilerek araştırılmıştır. Farklı başlangıç pH değerleri için birim 

adsorbent kütlesinde adsorplanan AB 121 miktarlarının zamanla değişimi Şekil 3.1.(a)’da 

sunulmuş; optimum başlangıç pH değeri 2.0 olarak belirlenmiştir. Şekil 3.1.(a)’dan, başlangıç 

pH değerinin 2.0’den yüksek değerlerinde zamanla adsorplanan AB 121 miktarlarında azalma 

gözlenmiştir. Düşük başlangıç pH değerlerinde yüksek adsorbsiyon miktarlarının elde 

edilmesi, adsorbentin izoelektrik noktasından düşük pH değerlerinde adsorbent yüzeyinin 

pozitif yüklenmesi sonucu anyonik yapılı boyarmadde ile elektrostatik etkileşiminin 

sonucudur. Başlangıç pH’sının artışı ile adsorbent yüzeyi anyonik yapılı olduğundan anyonik 

yapılı boyarmadde molekülleri ile adsorbent yüzeyi arasında elektrostatik etkileşimin 

azalması sonucu 2.0’dan yüksek başlangıç pH değerlerinde daha düşük giderimler elde 

edilmiştir. 

AB 121’nin MK’na adsorpsiyonuna sıcaklığın etkisi diğer ortam koşulları sabit tutulup              

(pH: 2.0; Co=100 mg/L; Xo=1 g/L), sıcaklıklar 25-45 
o
C arasında değiştirilerek araştırılmıştır. 

Farklı sıcaklıklar için birim adsorbent kütlesinde adsorplanan boyarmadde miktarlarının 

zaman ile değişimi Şekil 3.1.(b)’de sunulmuş; optimum sıcaklık 25
o
C olarak belirlenmiştir. 

Düşük sıcaklıklarda adsorplanan AB 121 miktarlarının artışı adsorpsiyonun ekzotermik ve 

fiziksel oluşu ile açıklanırken;  sıcaklık artışı ile giderimlerin azalması adsorbent yüzeyinin 

aktifliğini kaybetmesi ve yüzeydeki bazı aktif bölgelerin sıcaklıkla bozunması ile 

açıklanabilir.  

AB 121’nin MK’na adsorpsiyonuna başlangıç AB 121 derişiminin etkisi diğer ortam koşulları 

sabit tutulup (pH: 2.0; T=25 
o
C; Xo=1 g/L), başlangıç AB 121 derişimleri 25-100 mg/L 

arasında değiştirilerek araştırılmıştır. Farklı başlangıç AB 121 derişimleri için birim adsorbent 

kütlesinde adsorplanan boyarmadde miktarlarının zaman ile değişimi Şekil 3.1.(c)’de 

sunulmuş; düşük başlangıç AB 121 derişimlerinden başlayarak AB 121 derişiminin artışı ile 

sürücü güç, C’nin artması sonucu adsorplanan miktarların arttığı gözlenmiştir. Başlangıç  

AB 121 derişiminin 100 mg/L değerinden daha yüksek derişimlerde çökme gözlenmiş; bu 

nedenle daha yüksek derişimlerde çalışılmamıştır.  

 

AB 121’nin MK’na adsorpsiyonuna adsorbent derişiminin etkisi diğer ortam koşulları sabit 

tutulup (pH: 2.0; T=25 
o
C; Co=100 mg/L), adsorbent derişimleri 0.5-3.0 g/L arasında 

değiştirilerek araştırılmıştır. Farklı adsorbent derişimleri için birim adsorbent kütlesinde 



adsorplanan AB 121 miktarlarının zaman ile değişimi Şekil 3.1.(d)’de sunulmuş; optimum 

adsorbent derişimi 0.5 g/L olarak belirlenmiştir. 0.5 g/L adsorbent derişimden daha yüksek 

derişimlerde birim adsorbent kütlesinde adsorplanan miktarların azalması, yüksek adsorbent 

derişimlerinde adsorbentin birbiri ile temasının artışına paralel olarak yığın ve topaklaşmalar 

oluşması sonucu aktif yüzey alanının azalması ile açıklanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1:  Çevresel koşulların AB 121’nin MK’na adsorpsiyonuna etkisi 

 

3.2. Adsorpsiyon Dengesinin Modellenmesi 

AB 121’nin MK’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; hesaplanan 

izoterm sabitleri Tablo 3.1’de sunulmuştur. Tablo 3.1’den, R
2
 değerleri karşılaştırılmış; 

deneysel denge verilerinin en iyi Langmuir modeline uyduğu gözlenmiştir. AB 121’in MK’na 

adsorpsiyonunda MK’nin en yüksek adsorpsiyon kapasitesi 25 
o
C’de 141.1 mg/g olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca, Dubinin–Radushkevich modeli ile optimum sıcaklıkta adsorpsiyon 

enerjisi 750.7 J/mol olarak belirlenmiş ve bu değerin 8 kJ/mol’den daha düşük olması 

nedeniyle AB 121’in MK’na bağlanmasının fiziksel adsorpsiyon ile olduğu sonucuna 

varılmıştır. Freundlich izoterm modelinden elde edilen 1/n değerlerinin 1’den küçük olması 

AB 121’in MK ile gideriminin adsorbsiyon yöntemi ile olduğunun diğer bir göstergesidir. 
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Tablo 3.1: Deneysel denge verilerinin izoterm modellerine uygulanmasından hesaplanan  

izoterm sabitleri ve R
2
 değerleri 

T 
(oC) 

Langmuir İzoterm Modeli 
Freundlich İzoterm 

Modeli 

Dubinin–Radushkevich 

İzoterm Modeli 

Q
o
 b R

2
 Kf 1/n R

2
 qm E R

2
 

25 141.1 0.0249 0.9901 1.0138 0.3464 0.9764 145.1 750.7 0.9942 

35 137.2 0.0252 0.9916 4.1495 0.8135 0.9947 106.0 474.7 0.9927 

45 132.8 0.0355 0.9954 6.4480 0.7197 0.9782 109.1 419.3 0.9984 
[ Q

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

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

 

3.3. Kinetik Modelleme 

AB 121’nin MK’na adsorpsiyonu kinetiğinin araştırılması amacıyla deneysel verilere yalancı 

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

kinetik modelleri uygulanmış; optimum koşullarda (pH:2; Co=100 mg/L; Xo=1 g/L) 

hesaplanan model sabitleri Tablo 3.2’de sunulmuştur. Tablo 3.2’den; yalancı birinci mertebe 

kinetik modelden düşük R
2
 değeri elde edilmiş; ayrıca modelden hesaplanan qt değerleri ile 

deneysel qt değerlerinin farklı olması sonucu yalancı birinci mertebe kinetik modelin            

AB 121’in MK’ya adsorbsiyonu kinetiğini tanımlamadığı sonucuna varılmıştır. Yalancı ikinci 

mertebe kinetik model değerlendirildiğinde; yüksek R
2 

değeri elde edilmiş, deneysel ve 

hesaplanan qt değerleri uyumlu bulunmuştur. Sonuç olarak, AB 121’nin MK’na adsorpsiyonu 

kinetiğinin yalancı ikinci mertebe kinetik modele uygun olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 3.2: AB 121’nin MK’na adsorpsiyonunda kinetik modellerden hesaplanan sabitler 

t 

(min.) 

qt,deneysel 

(mg/g) 

k1 

(min.
-1

) 

qt,teorik 

(mg/g) 

k2 

(g/mg.min) 

qt,teorik 

(mg/g) 

0 0 

0.02211 

(R
2
=0.8364) 

0 

0.00981 

(R
2
=0.9988) 

0 

0,5 66.64 14.05 66.52 

2 76.24 28.79 77.99 

5 76.96 39.70 78.12 

10 77.84 41.86 78.54 

20 78.72 56.85 79.54 

30 82.80 43.44 80.62 

60 84.72 43.85 85.81 

120 88.56 92.30 89.62 



3.4. Weber-Morris (Tanecik İçi Difüzyon) Modeli 

AB 121’nin MK’na adsorpsiyonunda iç ve dış kütle aktarım etkilerinin belirlenmesi amacıyla 

Weber-Morris tanecik içi difüzyon modeli [qt=Ki.t
0.5

+C] kullanılmış; t
0.5

’e karşı birim 

adsorbent kütlesinde adsorplanan AB 121 miktarlarının grafiğe geçirilmesi ile elde edilen 

doğrular Şekil 3.2’de verilmiştir. Şekil 3.2’ye göre; elde edilen doğruların kayma değerlerinin 

olması sonucu AB 121’nin MK’na adsorpsiyonunda tanecik içi difüzyonun yanı sıra film (dış) 

difüzyonunun da etkili olduğu belirlenmiştir.  

 
Şekil 3.2: AB 121’nin MK’na adsorpsiyonunda farklı başlangıç AB121 derişimlerinde elde 

edilen Weber-Morris modeli grafiği 

3.5. Termodinamik Parametrelerin Belirlenmesi 

AB 121’nin MK’na adsorpsiyonunda sıcaklığın etkisinin ayrıntılı değerlendirebilmesi amacı 

ile, Gibbs serbest enerji değişimi (ΔG), entalpi değişimi (ΔH) ve entropi değişimi (ΔS) gibi 

termodinamik parametreler belirlenmiştir; sonuçlar Tablo 3.3’de sunulmuştur. Tablo 3.3’den, 

ΔG, ΔH ve ΔS değerlerinin negatif olduğu; bu nedenle AB 121’nin MK’na adsorpsiyonunun 

ekzotermik (ΔH<0), istemli (ΔG<0) ve katı/sıvı ara yüzeyinde yapısal değişiklik olmaksızın 

yürüyen stabil (ΔS<0) bir sistem olduğu sonucuna varılmıştır.  

Tablo 3.3: AB 121’nin MK’na adsorpsiyonunda elde edilen  termodinamik parametreler 

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

298 -4854.93 

−11748.0 -23.10 303 -4648.43 

313 -4392.84 

y = 2,467x + 3,182 

R² = 0,999 

Co=25mg/L 

y = 1,357x + 27,58 

R² = 0,992 

Co=50mg/L 

y = 2,498x + 50,32 

R² = 0,980 

Co=75mg/L 

y = 0,437x + 76,49 

R² = 0,949 

Co=100mg/L 
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3.6. Muz Kabuğunun Karakterizasyonu 

Kullanılan belli tanecik boyutundaki muz kabuğunun içeriğindeki fonksiyonel grupların 

belirlenmesi FT-IR; yüzey özelliklerinin belirlenmesi SEM ve elementel bileşiminin 

belirlenmesi EDX analizi ile yapılmıştır. MK’na ait FT-IR spektrumu Şekil 3.3’de; piklerin 

detaylı gösterimi ise Tablo 3.4’de verilmiştir. Ayrıca; MK’nun SEM görüntüsü ve EDX 

spektrumu Şekil 3.4’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 3.3: MK’na ait FT-IR spektrumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.4: MK’na ait SEM görüntüsü ve EDX spektrumu 

 

Şekil 3.3 ve Tablo 3.4’e göre; muz kabuğu (MK) amin, karbonil, fosfat ve alkan gruplarının 

yanı sıra C-H ve C-N bağlarını da içermektedir. Şekil 3.4’den görüleceği üzere MK gözenekli 

bir yapıya sahiptir ve EDX analizi ile bu çalışmada kullanılan MK’nun kütlece %68 C,      

%24 O, %3 K ve %3 N, ve %0.82 Cl ve %0.37 Si bileşenlerine sahip olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 3.4: FT-IR piklerinin detaylı gösterimi 
Frekans (cm

-1
) Fonksiyonel Grup 

3279.55 N-H 

2918.87 
–CHO ‘a ait C-H 

2851.04 

1734.53 
C=O 

1713.60 

1505.25 =C-H 

1447.31 C-H 

1374.76 C-N 

1243.00 C=O 

1194.20 

C-N 1169.20 

1025.59 

887.00 

C-H 832.2 

782.74 

719.80 =C-H 

557.27 PO4
3-

 

 


