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ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 

Ezgi ÇAĞLAR 

 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Kimya Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Ali SINAĞ 

 

Bu çalışmada hidrotermal karbonizasyon işlemi ile ılıman şartlarda glikoz bazlı adsorbentler 

elde edilmiştir. Lignoselülozik biyokütleler lignin ve selülozdan oluşur, selülozun en küçük yapı 

taşı ise glikozdur. Dolayısıyla glikoz bazlı adsorbentlerin adsorpsiyon özelliklerinin 

incelenmesi, biyokütle bazlı adsorbentlerin adsorpsiyon davranışlarını anlamak amacıyla 

önemlidir. Yüzeyde oksijenli grupların miktarını arttırmak amacıyla sentezlenen adsorbentler 

fonksiyonlaştırma işlemine tabii tutulmuş ve elde edilen adsorbentlerin çeşitli tuzlar (KCl, 

NaHCO3) ve yardımcı maddeler (CTAB) kullanılarak adsorpsiyon kapasiteleri incelenmiştir. 

Kullanılan bu yardımcı maddeler çözeltinin pH’ını oldukça etkilemiş ve boya molekülleri ve 

adsorbent arasında elektrostatik etkileşimlerin artmasını sağlamştır. Elde edilen biyokömürlerin 

yüzeyi farklı asitler, bazlar ve nötral tuzlarla fonksiyonlaştırılmış ve Boehm titrasyonu ile 

yüzeydeki fonksiyonlu grupların miktarı belirlenmiştir. Fonksiyonlaştırma işlemi sonucu 

yüzeyde oksijenli grup sayısı artmış ve bu sebeple adsorpsiyon kapasitesi de artmıştır.  Elde 

edilen adsorbentler FTIR, XPS, XRD, elementel analiz, raman spektroskopisi, CP-MAS 
13

C-

NMR, termal analiz, SEM, TEM ve BET analiz yöntemleriyle karakterize edilmiştir.  
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adsorpsiyon izotermleri, yüzey fonksiyonlaştırması, biyokütle, Boehm titrasyonu 



iii 

 

ABSTRACT 

 

Master Thesis 

 

IMPROVING ADSORPTION PROPERTIES OF GLUCOSE BASED STRUCTURES WITH 

FUNCTIONALIZATION 

Ezgi ÇAĞLAR 

 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences  

Department of Chemistry 

 

Supervisor: Prof. Dr. Ali SINAĞ 

 

Glucose were hydrothermally carbonized under mild conditions in order to obtain biomass 

derived adsorbents (biochar). Lignocellulosic biomass consists of lignin and cellulose and the 

smallest unit of the cellulose are glucose.  Therefore, the study of the properties of adsorption of 

glucose-based adsorbents is important to understand the behavior of adsorption of biomass-

based adsorbent. The surface-functionalization agents and the various salts as auxiliaries were 

used to obtain the improved adsorption characteristics of biochars in this work. The surfaces of 

the biochars were functionalized using different acids, bases and neutral salts and characterized 

with Boehm titration, FTIR and XPS techniques. Methylene blue and methyl orange were used 

to determine the adsorption capacity. Three auxiliaries KCl, CTAB and NaHCO3 were used for 

testing the ionic strength of salts on the adsorption process. Treatment with different agents 

leads to an increase in the number of oxygen containing functional groups on the surface thus 

increasing the adsorption capacity. Using auxiliaries significantly affected the pH of the 

solution, structure of dye and the electrostatic interaction between dyes and biochars. 
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1. GİRİŞ 

Atık suların temizlenmesi uzun yıllardır çevre problemlerinin başında gelmektedir. 

Özellikle tekstil fabrikalarının atıkları suların kirlenmesindeki en önemli faktördür. 

Organik boyalar tekstil fabrikaları, kağıt, deri, plastik, yün, naylon ve polyester 

endüstrilerinde sıkça kullanılan kirleticilerdir. Bu organik boyaların çok küçük miktarı 

bile sularda fazlasıyla görünür ve kirleticidir. Endüstride kullanılan bu boyalar insan ve 

hayvan sağlığı için büyük bir problem teşkil etmektedir. Örneğin metilen mavisi 

gözlerde irritasyona ve küçük bir miktarı solunduğunda bile nefes darlığına, mide 

bulantısına, kusmaya, aşırı terlemeye, zihinsel karışıklığa ve methemoglobinemiye yol 

açmaktadır (Rafatulla vd. 2010), ayrıca atık sularda güneş ışığının geçişini önleyerek 

ekosisteme zarar vermektedir. Özellikle katyonik bir boya olan metilen mavisi ve 

anyonik bir boya olan metil oranj bu endüstrilerde en sık kullanılan boyalardır. Her yıl 

70.000 ton civarında organik kirletici tekstil endüstrisi sayesinde sulara karışmaktadır 

(Zhang vd. 2012). Dolayısıyla atık sulardan bu tür organik boyaların giderimi oldukça 

büyük önem arz etmektedir.  

Organik kirleticilerin/boyaların atık sulardan giderimi için birçok yöntem vardır, 

bunlardan bazıları; fotokimyasal bozunma (Danwittayakula vd. 2015), kimyasal 

çöktürme (Liu vd. 2015), sonokimyasal bozunma (Dalhatou vd. 2015), iyon değişimi 

(Yang vd. 2015), misel geliştirilmiş ultrafiltrasyon (Chiappisi vd. 2015), fiziksel 

adsorpsiyon (Deng vd. 2012), elektrokimyasal bozunma (Thiam vd. 2015), biogiderim 

(Demirege vd. 2015), adsorpsiyon/çöktürme prosesi (Kadama vd. 2015), entegre 

edilmiş kimyasal-biyolojik bozunma (Punzia vd. 2015), UV/H2O2-fenton proses 

(Manenti vd. 2015) ve biyolojik proseslerdir (Chen vd. 2015). Adsorpsiyon su 

arındırma uygulamaları için etkili ve iyi bilinen bir yöntemdir. Adsorpsiyon maliyetinin 

yüksek olmaması, teknik açıdan uygulanabilirliğinin kolay ve esnek olması ve 

adsorpsiyon işlemi sırasında kullanılan materyallerin toksik olmaması açısından atık 

suların temizlenmesi için kullanılan diğer yöntemlere göre üstünlük göstermektedir.  

 

Aktif karbon, organik ve inorganik kirliliklerin atık sulardan giderimi için ticari olarak 

oldukça yaygın bir biçimde kullanılır. Aktif karbonla karşılaştırıldıkları zaman 
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biyokömürler düşük maliyeti ve yüksek adsorpsiyon kapasitesiyle atık suların kirlilik 

giderimi için yeni bir potansiyel sağlamaktadır. Aktif karbonun elde edilebilmesi için 

yüksek sıcaklık ve ekstra etkinleştirme işlemleri, geri yıkama gibi pahalı işlemler 

gerektirmektedir. Biyokömürlerin eldesi ise aktif karbona göre daha az enerji ve daha 

düşük maliyet gerektirmektedir (Cao vd. 2009, Karakoyun vd. 2011). Ayrıca biyokömür 

eldesi için kullanılan çıkış maddeleri katı atıklardan ve tarımsal biyokütlelerden elde 

edildiği için oldukça ucuzdur ve lignin, selüloz ve hemiselüloz gibi çeşitli polifenolik 

gruplar içerdiğinden iyi birer adsorban adayıdır. Biyokömür elde etmek için kullanılan 

çıkış maddeleri ekin atıkları, orman atıkları, hayvan gübresi, gıda işleme atıkları, kağıt 

fabrikası atıkları, belediye katı atıkları ve lağım pisliği vb. atıklardan elde edilebilir 

(Shen vd. 2012, Yao vd. 2012). Bunlara örnek olarak zeytin çekirdeği (Plaza vd. 2014), 

mobilya ve lastikler (Lin ve Teng 2002), bambu tozu (Gu vd. 2015), hindistan cevizi 

kabuğu (Hariz vd. 2015), yer fıstığı kabuğu (Ding vd. 2015), pirinç kabuğu (Kizitoa vd. 

2015), saman (Motasemi vd. 2014), palmiye lifi (Jouiada vd. 2015), mısır koçanı 

(Genovese vd.  2015), talaş (Laghari vd. 2015), şekerler (Liu vd. 2015), buğday (Reibea 

vd. 2015), şeftali çekirdeği, ceviz kabuğu, üzüm çekirdeği (Ferreiraa vd. 2015), badem 

kabuğu (Klasson vd. 2015), fındık kabuğu (Aydıncak vd. 2012) ve kayısı çekirdeği 

(Demiral ve Kul 2014) verilebilir.  

 

Biyokömürün adsorpsiyon kapasitesi ham maddenin çeşidine, hazırlama ve uygulama 

koşullarına, yüzey yüküne ve gözenek boyutuna bağlıdır. Biyokömürün adsorpsiyon 

özelliklerinin geliştirilmesi için kullanılan yöntemlerden biri de hidrotermal 

karbonizasyondur. 

 

Hidrotermal karbonizasyon yöntemi ile elde edilecek biyokömürün karbonizasyon 

kimyası, morfolojisi ve parçacık boyutu rahatlıkla kontrol edilebilmektedir (Titirici ve 

Antonietti 2010). Dolayısıyla bu prosedür ucuz olmasının yanında da biyokütle 

dönüşümü için de uygun bir prosestir.  

 

Bu çalışmada, model biyokütle olarak seçilen glikozdan karbon temelli adsorban 

malzeme elde ederek endüstriyel atık suların neden olduğu boyar madde kirliliklerinin 

adsorpsiyon yöntemiyle giderilmesi amaçlanmıştır. Glikoz selülozun en temel yapı 
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taşıdır, lignoselülozik biyokütleler ise selüloz ve glikozdan oluşmuştur. Glikozun 

adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi, lignoselülozik tabanlı biyokütlelerin 

adsorpsiyon özelliklerinin anlaşılmasında oldukça önemlidir. Adsorpsiyon 

kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla yüzey yükünün değişimiyle adsorban 

kapasitesinin incelenebilmesi için sentezlenen adsorbanlar HCl, NaOH, (NH4)2SO4, 

H2SO4 ve NH3 ile fonksiyonlaştırılmıştır. Yüzey kimyasının ortaya konabilmesi için 

BET, FTIR, XPS, XRD, elementel analiz, raman spektroskopisi, CP-MAS 
13

C-NMR 

analizi, termal analiz, SEM, TEM ve Boehm titrasyonu analizleri yapılmıştır. Organik 

kirletici olarak metilen mavisi ve metil oranj model olarak alınmış, CTAB, NaHCO3 ve 

KCl yardımcı maddeler olarak alınmış ve adsorpsiyon kapasitesine etkisi incelenmiştir. 
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2. KURAMSAL TEMELLER ve KAYNAK ÖZETLERİ 

 

2.1 Organik Kirliliklerin Giderimi 

 

Çevre kirliliğine sebep olması nedeniyle atık sulardan organik kirliliklerin giderimi 

bilimsel çevreler tarafından oldukça önemsenmektedir. Bu kirliliklerin giderimi için 

yapılan çalışmalar son yıllarda oldukça hız kazanmış ve ilerleme kaydetmiştir. 

 

Son yıllarda organik kirliliklerin giderimi için en sık çalışılan yöntemlerden biri de 

fotokataliz işlemidir. Fotokataliz işleminin gerçekleşmesi için gerekli olan katalizörlere 

fotokatalizör denir. Ucuz, tekrar kullanılabilir ve sadece UV ışıkta değil görünür ışıkta 

da çalışan fotokatalizörlerin geliştirilmesi için çalışılmaktadır. Fotokatalizörler ışıkla 

uyarıldığı zaman çalışmaya başlar ve değerlik bandındaki bir elektron iletkenlik bandına 

geçer. Dolayısıyla iletkenlik bandında elektron fazlası olmasından dolayı negatif yük, 

değerlik bandında ise pozitif yüklü boşluklar oluşur. Oluşan bu negatif ve pozitif yük 

sayesinde oksidasyon ve redüksiyon yeteneği kazanan fotokatalizör organik kirlilikleri 

parçalar. Ayrıca oksijen ve su molekülleri de süper oksit ve hidroksil radikalleri 

meydana getirerek degredasyona yardımcı olur.  

 

Hou vd. (2014)’te yaptıkları çalışmada metil oranjın giderimi için fotokatalizör olarak 

hidrotermal yöntemle SnO2 nano çubuklar sentezlemişlerdir. UV ışıkta 60 dakikada 

%99,3 bozunma gerçekleştirmişlerdir. 

 

Vaiano vd. (2015)’te yaptıkları çalışmada heterojen fotokaliz işlemiyle atık sulardaki 

farmasötik kirlilikleri gidermeyi amaçlamışlardır. Azot katkılı TiO2 ile görünür ışık 

altında spiramisin etken maddeli antibiyotiği fotokatalitik olarak parçalamayı 

başarmışlardır. Fotokatalitik reaksiyon sırasında açığa çıkan CO2, UV-Vis ve TOC 

analizleri ürünün mineralizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştiğini kanıtlamaktadır. 

İşlem görmemiş TiO2 ve spiramisinin görünür ışık altında bozunması azot katkılı 

TiO2’ye göre çok düşük kalmıştır. TOC sonuçlarına göre 7 saatin sonunda sadece 
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%10’luk bir giderim varken, azot katkılı TiO2 ile 6 saatin sonunda %45 bozunmaya 

ulaşılmıştır. Spiramisinin başlangıç derişimi 40 mg/L tutulduğunda bozunma 4 saat 

sonunda %74’e kadar çıkmıştır.  

 

Elektrokimyasal olarak organik kirliliklerin giderimi de çok yönlü bir işlem olmasından 

ve çevreye uyumlu olmasından dolayı oldukça dikkat çekmektedir. Elektrokimyasal 

arıtım üç yöntemden oluşmaktadır. Elektrokoagülasyon yönteminde en çok Al
+3

 ve 

Fe
+3

, Fe
+2

 gibi elektrotlar kullanılmaktadır. Bu elektrotlar suyla reaksiyona girerek 

metal hidroksitler oluşturur ve arıtım başlar. Elektrooksidasyon yönteminde 

çözünmeyen elektrotlar (Pt, Ru, Ti vb.) kullanılarak elektrotlardan çıkan O2 ve H2 

gazları ile organik bileşiklerin oksidasyonu suretiyle parçalanması gerçekleşir. 

Elektroflotasyon yöntemi ise elektrotlardan çıkan gazların kirleticileri adsorbe etmesi 

prensibine dayanır. 

 

Thiam vd. (2014)’de bir azo boyar madde olan Asit kırmızısı 14’ü bor katkılı elmas 

anot elektrot ve hava difüzyon katotla elektrokimyasal olarak H2O2 oluşumuyla 

bozundurmuşlardır. 2,5 L 209,3 mgL
-1

 asit kırmızısı çözeltisi, 0,050 M SO4
-2

, ClO4
-
, ya 

da Cl
-
 çözeltisiyle muamele edilerek elektrokimyasal olarak H2O2 oluşumu ve katalizör 

olarak 0,5 mM Fe
+2

 kullanılarak elektro-fenton prosesi ile karşılaştırılmıştır. Boya ve 

onun oksidasyon ürünleri sudan ya da Cl
-
 iyonundan gelen anotta oluşan hidroksil 

radikali ve HClO formlarıyla okside olmuşlardır. Aynı zamanda hidroksil radikalleri 

eklenen Fe
+2

 ve oluşan H2O2 arasında Fenton reaksiyonu sırasında da oluşur. Her iki 

metotta da dekolorizasyon prosesinin Cl
-
 ortamında HClO tarafından boya ürünlerinin 

çok daha kolay okside olmasından kaynaklı daha hızlı gerçekleştiği sonucuna 

varılmıştır. Sonuç olarak elektro-Fenton prosesiyle karşılaştırıldığında SO4
-2 

ortamının 

%76 mineralizasyonla ve düşük enerji tüketimiyle en uygun ortam olduğu sonucuna 

varılmıştır. 15’ten fazla aromatik boya ve okzalik, oksamik ve formik asit gibi kısa düz 

zincirli karboksilik asitler de GC-MS ve HPLC ile analiz edilmiştir.  

 

Sonokimyasal bozunma yöntemi farklı enerji kaynaklarına alternatif olarak son yıllarda 

oldukça dikkat çekmeye başlamıştır. Ultrases enerjisi sulu ortamlarda suyun 
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sonolizinden dolayı oluşan H2O2, HO2
-
, H·, OH· gibi radikaller ortaya çıkarır ve bu 

radikaller redoks tepkimelerine yol açar (Joseph vd. 2000). 

 

Wang vd. (2015)’de nötr ortamda Fe3O4/polianilin mikrokürelerle geliştirilmiş 

oksidasyon işlemi uygulayarak metil oranjı sonokatalitik olarak bozundurmayı 

başarmışlardır. Aynı zamanda Fe3O4/polianilin mikrokürelerinin adsorpsiyon kapasitesi 

de incelenmiş olup adsorpsiyon izoterminin ve kinetiğinin Langmuir izotermine ve 

yalancı ikinci dereceden kinetik modeline uyduğunu görmüşlerdir. Fe3O4/polianilin 

mikrokürelerin metil oranjı yüksek derecede adsorplayabilmesinden dolayı sonokatalitik 

bozunmanın ise yalancı ikinci dereceden adsorpsiyon modeli ve yalancı birinci 

dereceden bozunma modeli olarak karışık bir modele uyduğunu belirtmişlerdir. Metil 

oranjın Fe3O4/polianilin mikroküreler ile sonokatalitik bozunmasının Fe3O4, 

doplanmamış Fe3O4/polianilin ve sadece ultrasonifikasyona göre sırasıyla 4.8, 8.8 ve 

5.7 kat daha iyi olduğu gösterilmiştir. Dolayısıyla Fe3O4/polianilin mikrokürelerinin 

süperparamagnetizm özelliği, çevre dostu olması özelliği ve yeniden kullanıma uygun 

olması nedeniyle azo boyaların sonokimyasal olarak renk giderimi ve bozunması için 

gelecek vaat ettiğini belirtmişlerdir.     

 

2.2 Adsorpsiyon 

 

Katı yüzeyindeki atom ve moleküllerin etkileşim kuvvetlerinden dolayı ara yüzeyde gaz 

veya sıvı moleküllerinin tutunmasına adsorpsiyon denir. Yüzeyde tutunan malzemeye 

adsorbat, katıya yani tutucu maddeye adsorbent ya da adsorban denir. Adsorpsiyon 

işleminin tersine yani tutunan maddelerin ortama geri verilmesine desorpsiyon denir 

(Rouquerol vd. 2014). 

 

Adsorpsiyon olayı, çözelti içerisindeki çözünmüş maddenin adsorbente tutunan miktarı 

ile çözeltide kalan adsorbat miktarı arasında denge kurulana kadar devam eder. 

Adsorpsiyon işlemi esnasında ilk gerçekleşen olay film difüzyonudur. Film difüzyonu 

çözünen maddelerin adsorbent yüzeyine tutunmak için geçmeleri gereken adsorbentin 

etrafını saran çözücü filmdir. Adsorbat çözelti içerisinde adsorbent gözeneklerine doğru 
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yol almaya devam eder. Bu kısım ise sınır tabakası difüzyonu olarak adlandırılır. Daha 

sonra adsorbatın adsorbent içerisine  adsorpsiyonun meydana geleceği yüzeye doğru 

ilerlediği kısma ise partikül difüzyonu denir. Partikül difüzyonunu sağlanmasından 

sonra ise adsorbatın adsorbente bağlanmasıyla adsorpsiyon olayı gerçekleşmiş olur.   

 

Adsorpsiyon olayı adsorbatın adsorbente tutunma kuvvetinin şekline göre fiziksel, 

kimyasal ve iyonik adsorpsiyon olmak üzere üçe ayrılır. Fiziksel adsorpsiyon katı 

yüzeyi ve adsorplanan maddeler arasında zayıf van der Waals kuvvetleri oluşmasıyla 

gerçekleşir. Bu işlem tersinirdir ve adsorpsiyon sonucunda bir miktar ısı açığa çıkar. Bu 

süreç kendiliğinden gerçekleşir ve sistemin enerjisi azalır (ΔG<0). Adsorbat molekülleri 

adsorplanmadan önce üç boyutlu halde hareket ederken adsorbent tarafından 

tutulduklarında yüzeye serbest olarak tutunurlar ya da iki boyutlu olarak hareket ederler. 

Dolayısıyla serbestlik derecesi azalır ve sistem düzenli konuma geçer (ΔS<0). Bu olay  

  

ΔG = ΔH – TΔS                                                                                               (2.1) 

 

ΔH = ΔG + TΔS                                                                                         (2.2) 

 

bağıntılarından dolayı ΔH<0 olup egzotermik bir olaydır (Ruthven 1984). Adsorbatla 

adsorbent arasındaki moleküler çekim kuvveti adsorbatın kendi molekülleri 

arasındakinden daha büyük olduğu zaman fiziksel adsorpsiyon işlemi gerçekleşir. 

Kimyasal adsorpsiyon ise adsorplanan madde ile katı yüzey arasında fonksiyonel 

grupların yardımı, elektron alışverişi olması ile oluşan kimyasal etkileşimler sayesinde 

gerçekleşir. Bu işlem tersinmezdir ve açığa çıkan ısı reaksiyon ısısından daha büyüktür. 

Kimyasal adsorpsiyonda tek tabakalı adsorpsiyon gözlemlenir. İyonik adsorpsiyonda 

elektrostatik çekim kuvvetlerinin etkisiyle iyonlar katı yüzeyindeki yüklü bölgelere 

tutunurlar.   
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Çizelge 2.1 Fiziksel ve kimyasal adsorpsiyon arasındaki farklar 

 

 Fiziksel adsorpsiyon Kimyasal adsorpsiyon 

Adsorbatla 

adsorbent 

arasındaki 

ilişki 

Adsorbatın kritik 

sıcaklığının altında herhangi 

bir adsorbat-adsorbent 

arasında olur. 

Adsorbat ve adsorbent 

arasında kimyasal bir 

etkileşim oluşur ve her ikili 

arasında oluşmaz. 

Sıcaklık Düşük sıcaklıklarda olur ve 

sıcaklık yükseldikçe azalır. 

Yüksek sıcaklıklarda olur ve 

sıcaklık yükseldikçe artar. 

Etkin olan 

kuvvetler 

van der Waals kuvvetleri 

etkindir.  

Kimyasal bağ kuvvetleri 

etkindir. 

Adsorpsiyon 

ısısı 

Adsorbatın yoğunlaşma ısısı 

mertebesindedir (5-10 

kcal/mol) 

Kimyasal tepkime ısısı 

mertebesinde olup, 

yüksektir (10-100 kcal/mol) 

Hız ve 

aktifleşme 

enerjisi 

Çok hızlıdır, sıfıra yakın bir 

aktifleşme enerjisi vardır.  

Kimyasal adsorpsiyonun 

hızını aktifleşme enerjisinin 

büyüklüğü belirler. 

Yüzeye 

tutunma 

Tek tabaka veya çok 

tabakalı adsorpsiyon 

olabilir. 

Tek tabakalı adsorpsiyon 

gözlenir.  

Tersinirlik Adsorpsiyon dengesi 

tersinirdir. Kolayca 

desorpsiyon gerçekleşebilir. 

Çoğu zaman tersinmezdir. 

Desorpsiyon çok zordur. 

Desorpsiyon ürünleri 

adsorbat ve adsorbent 

arasındaki tepkimenin ürünü 

olabilir.  

 

Adsorpsiyon işlemini pH, yüzey alanı, tanecik boyutu, çözünürlük, sıcaklık gibi 

etmenler oldukça etkiler. Adsorpsiyon işlemi yüzeyde gerçekleştiğinden dolayı yüzey 

alanı adsorpsiyon için oldukça önemli bir parametredir. Spesifik yüzey alanı arttıkça, 

adsorpsiyon kapasitesi de artar. Spesifik yüzey alanı toplam yüzey alanının 

adsorpsiyonda kullanılan kısmıdır (Baran 2012). Genel olarak adsorbentin partikül 
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boyutu küçük, gözenekli yapıda, yüzey alanı geniş olması adsorbentin iyi bir 

adsorplayıcı olduğunu gösterir (Hart vd. 2015). Yüzey alanı kadar parçacık boyutu da 

adsorpsiyon işlemi için önemli bir faktördür. Parçacık boyutu küçüldükçe yüzey alanı 

artacağından adsorpsiyon kapasitesi ve hızı artmaktadır. 

 

Adsorpsiyon işleminde diğer bir önemli parametre ise adsorbentin çözünürlüğüdür. 

Adsorbentin çözünürlüğü ile adsorpsiyon arasında Lundelius kuralı denilen ters bir 

orantı vardır. Yani çözünürlük arttıkça, çözücü ve çözünen arasındaki bağ 

kuvvetlendikçe adsorpsiyon azalır (Laszlo vd. 2007). Aynı zamanda çözünürlük azalsa 

bile adsorpsiyonu etkileyen diğer bir etmen ise molekül büyüklüğüdür. Organik 

bileşiklerin zincir uzunluğunun artmasıyla çözünürlük azalacağından adsorpsiyon 

artacaktır. Herhangi bir organik bileşiğin sudaki çözünürlüğünün bileşiğin zincir 

uzunluğu ile ters orantılı olması Traube kuralı olarak adlandırılır (Krishnan vd. 2003).  

 

Çözeltinin pH kontrolü, adsorpsiyon ortamının asidik veya bazik olmasını 

etkileyeceğinden bir başka önemli parametredir. H
+
 ve OH

- 
iyonlarının kuvvetli bir 

şekilde adsorbe olmaları diğer iyonların da adsorpsiyonunu önemli ölçüde etkiler. 

Özellikle atık sulardan anyonik ve katyonik azo boyar maddelerin giderimi için 

çözeltinin pH ayarı çok önemlidir. Genel olarak çözeltiden anyonik boyaların 

adsorpsiyonu için düşük pH ortamı gerekirken, katyonik boyalar için ise yüksek pH 

ortamı gerekmektedir (Annadurai vd. 2002). 

 

Adsorpsiyon işlemi için genel olarak sıklıkla kullanılan adsorbentler silika jel, aktif 

karbon, aktif alümina, moleküler elek zeolitleri ve polimerik adsorbentlerdir. 

 

Silika jel SiO2’nin tanecikli formudur ve sentetik olarak sodyum silikattan 

üretilmekedir. İçten bağlı gözenek ağlarından oluşur. Endüstride en çok kurutma amaçlı 

kullanılmaktadır. Kullanım ömürlerinin uzun oluşu, ekonomik açıdan ucuz oluşu ve 

yüksek aşınma direnci gibi birçok avantajı olduğundan endüstride sıklıkla 

kullanılmaktadır.  
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Aktif karbonun yüksek gözeneklilik ve büyük yüzey alanı özellikleri aktif karbonu 

oldukça verimli bir adsorbent yapmaktadır. Yüzey alanı kullanım alanlarına göre 500-

1200 m
2
/g arasında değişir (Ioannidou ve Zabaniotou 2007, Lam ve Luong 2014). 

Endüstride saflaştırma, renk giderimi, koku giderimi, filtrasyon gibi oldukça geniş 

alanlarda kullanılmaktadır. Ticari olarak odun, linyit, kömür, fındık kabuğu, hindistan 

cevizi kabuğu gibi girdi maddelerinden elde edilebilir. 

 

Aktif alümina yüksek kimyasal saflıkta, yarı kristal, yüksek gözenekli bir adsorbent ve 

katalizördür. Endüstride kurutucu olarak kullanılır. Aktif alüminanın hazırlanması için 

birçok yöntem vardır, genelde alüminyum hidroksitlere ısı verilerek elde edilmektedir.  

 

Zeolitler kristal yapılı, 2 nm’den daha küçük gözenek boyutuna sahip, alkali ve toprak 

alkali elementler bulunduran mikro gözenekli sulu alüminyum silikatlardır (Baran 

2012). Belli boyuttaki molekülleri adsorplarken daha büyüklerini 

adsorplayamadıklarından moleküler elek olarak da adlandırılırlar. Genelde gaz 

adsorpsiyonu, kataliz ve iyon değiştirme işlemleri için kullanılırlar.  

 

Adsorpsiyon işlemi ile atık sulardan organik kirliliklerin giderimi için son yıllarda 

kullanılan adsorbentlerden biri de silindirik boş yapıları, büyük yüzey alanları, 

hidrofobik duvarları ve kolayca modifiye edilebilmeleri özellikleriyle adsorpsiyon 

işlemi için oldukça avantaj sağlayan karbon nanotüplerdir. Yapılan çalışmalar karbon 

nanotüp çeşitlerinden olan tek duvarlı karbon nanotüplerin adsorpsiyon kapasitelerinin, 

çok duvarlı karbon nanotüplere göre daha fazla olduğunu göstermiştir (Gupta vd. 2013). 

Karbon nanotüpler grafitik tabakalardan veya grafenden oluşur ve özel silindirik 

şekilleri sayesinde konjüge sistemlere sahiptirler. Bu konjüge sistem ve hidrofobik 

yapısı sayesinde diğer moleküllerle iletişime geçerek iyi bir adsorbent özelliği 

gösterirler (Stafiej ve Pyrzynska 2007).  

 

Ma vd. (2012) yılında yaptıkları çalışmada alkali aktivasyon yöntemiyle yüksek spesifik 

yüzey alanına sahip (534,6 m
2
/g), mezopor gözenekli (1,61 cm

3
/g) aktif karbon 

nanotüpleri sentezlemişler ve anyonik bir boya olan metil oranjla (adsorpsiyon 



11 

 

kapasitesi 149 mg/g), katyonik bir boya olan metilen mavisini (adsorpsiyon kapasitesi 

399 mg/g) çözeltiden adsorpsiyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmişlerdir. Alkali 

aktivasyon işlemi karbon nanotüpün spesifik yüzey alanını ve gözenekliliğini arttırmış, 

aktif karbonla birlikte ise yüzeyde oksijen içeren fonksiyonel grup sayısını da arttırarak 

adsorpsiyon kapasitesini iyileştirmişlerdir. Adsorpsiyon işlemi yalancı ikinci dereceden 

kinetik modele uymakla birlikte, adsorpsiyon boyunca partikül içi difüzyon 

basamağının baskın olduğu görülmüştür. Deneysel verilerin Freundlich izotermine 

uymasıyla adsorpsiyonun çok tabakalı olabileceği ön görülmüştür.  

 

Li vd. nin (2012) yılında yaptığı çalışma ise adsorpsiton üzerine yapılan çalışmalara bir 

diğer örnektir. Bu çalışmada aktif karbon, grafen oksit ve çok duvarlı karbon 

nanotüplerin çözeltiden nitrik asit ve metilen mavisi adsorplanması suretiyle 

adsorpsiyon kapasiteleri karşılaştırılmıştır. En yüksek yüzey alanı 1688 m
2
/g ile aktif 

karbona ait olmakla birlikte sırasıyla grafen oksit ve karbon nanotüpün yüzey alanları 

32 m
2
/g ve 177m

2
/g bulunmuştur. Toplam gözenek hacminde de yine aktif karbon 1,04 

cm
3
/g gözenek hacmiyle öne çıkarken, grafen oksit ve karbon nanotüpün sırasıyla 

toplam gözenek hacimleri 0,11 cm
3
/g ve 0,54 cm

3
/g’dır. Bu sonuçlardan yola çıkılarak 

metilen mavisi için adsorpsiyon kapasiteleri aktif karbon için 263,49 mg/g, grafen oksit 

için 240,65 mg/g ve karbon nanotüp için 176,02 mg/g’dır. Adsorpsiyon kapasitesinin 

aktif karbonda en yüksek olmasının sebebi spesifik yüzey alanının en yüksek oluşudur 

dolayısıyla da gözenekleri hızlı bir şekilde dolmaktadır. Grafen oksitte yine aktif 

karbona benzer şekilde tekli atom tabakaları sayesinde boya molekülleriyle hızlı bir 

şekilde reaksiyona girmesinden dolayı yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahiptir. En 

düşük adsorpsiyon kapasitesinin karbon nanotüpe ait olmasının sebebi ise boya 

moleküllerinin adsorbente ulaşması için uzun bir difüzyon basamağı izlemesi ve karbon 

nanotüpün kendi içinde ya da gözeneklerinde topaklanmasıdır. Bu üç adsorbent için de 

aynı koşullarda denel parametrelerin Langmuir izotermine uyduğu yani adsorpsiyonun 

homojen ve tek tabaka adsorpsiyonu olduğu ortaya konulmuştur.  
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2.2.1 Adsorpsiyon izotermleri 

 

Adsorbent tarafından sabit sıcaklıkta adsorplanmış miktar ile denge konsantrasyonu 

arasındaki bağıntıya adsorpsiyon izotermi denir. Adsorpsiyon, adsorbentin adsorpladığı 

maddenin derişimiyle çözeltide kalan derişim arasında bir denge oluşuncaya kadar 

devam eder. Bu dengeyi belirtmek için, sabit sıcaklıkta adsorpsiyon olayı dengedeyken 

çözeltideki çözünen derişimine karşı adsorbentin birim ağırlığında adsorplanmış 

miktarın derişimi grafiğe geçirilerek adsorpsiyon izoterm eğrileri elde edilir. 

Adsorpsiyon izotermleri, adsorbentin ne kadar madde adsorplayabileceği, adsorpsiyon 

enerjisi ve adsorpsiyon türü hakkında bilgi verir (Liu vd. 2015). 

 

Adsorpsiyon izotermeleri bir sonuç fonksiyonudur ve bu fonksiyonu matematiksel 

olarak ifade eden birçok adsorpsiyon modeli ortaya konmuştur. Denel yoldan belirlenen 

adsorpsiyon sonuçlarının grafiğe geçirilmesiyle elde edilen adsorpsiyon izotermleri 

genel olarak 6 tip izoterm eğrisine benzemektedir (Şekil 2.1). Söz konusu olan bu 

eğriler daha çok buhar fazından adsorpsiyon için geçerlidir. x eksenindeki p/p
0
 bağıl 

denge basıncını, c/c
0
 bağıl denge derişimini ifade etmektedir. p

0
 doygun buhar basıncını 

ifade ederken, c
0
 çözünürlüğü (doygun çözelti derişimi) ifade eder. y eksenindeki mol/g 

ise adsorbentin birim ağırlığındaki adsorplanmış madde miktarını belirtmektedir. 

Adsorbentin yüzey alanını belirlemek her zaman kolay olmadığı için adsorbentin birim 

ağırlığı başına düşen adsorbat miktarının alınması tercih edilir. Eğer p/p
0
 ve c/c

0
 

değerleri 1’e yaklaşırsa adsorplanan madde miktarı yığın olarak ayrılır ve eğriler dikey 

olarak yükselir.  
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Şekil 2.1 Adsorpsiyon izotermleri 

 

1) Monomoleküler (tek tabakalı) kimyasal adsorpsiyon eğrisi: Şekil 2.1’deki 1 

eğrisi yaklaşık olarak monomoleküler kimyasal adsorpsiyon eğrisi k ve m 

eğrisine benzemektedir. Mikro gözenekli katılardaki adsorpsiyon ise l 

izotermine benzemektedir. Mikro ve makro gözeneklerin gözenekleri tek 

tabakalı olarak kaplandığı zaman gözenekler tamamiyle dolacağından 

adsorpsiyon tamamlanacaktır. Dolayısıyla hem makro hem mikro gözeneklerin 

izoterm eğrileri birbirine benzemektedir. Yükseklik farkı ise gözeneklerin 

adsorpsiyon kapasitesinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır.   

2) Kılcal yoğunlaşmanın az olduğu ve birinci tabakanın adsorpsiyon ısısının 

yoğunlaşma ısısından büyük olduğu adsorpsiyon eğrisi: İzotermde görülen ab 

parçası tek tabakalı adsorpsiyonun tamamlandığını, bc parçası ise çok tabakalı 

ve kılcal yoğunlaşmanın tamamlandığını göstermektedir. b noktasından y 

eksenine bir doğru çizilirse tek tabakalı adorpsiyonun kapasitesi belirlenebilir. ef 

doğrusu ise adsorpsiyon işleminin tamamlanmış olduğunu gösterir ve 

adsorplanmadan kalan madde yığın halinde ayrılır.  

3) Kılcal yoğunlaşmanın az olduğu ve birinci tabakanın adsorpsiyon ısısının 

yoğunlaşma ısısından küçük olduğu adsorpsiyon eğrileri: Adsorpsiyon kapasitesi 

düşük olan adsorbentlerden elde edilen eğriler bu tip eğrilere benzemektedir.  



14 

 

4) Kılcal yoğunlaşmanın çok olduğu ve birinci tabakanın adsorpsiyon ısısının 

yoğunlaşma ısısından daha büyük olduğu adsorpsiyon eğrileri: 4. Şekilde 

adsorpsiyon ve desorpsiyon izotermlerinin farklı yollar izlediği görülmektedir. 

Bu durum dar yerlerden dolan gözeneklerin geniş yerlerden boşalmasıyla 

açıklanır. ab parçası tek tabakalı adsorpsiyonun gerçekleştiğini, bc parçası çok 

tabakalı adsorpsiyonun gerçekleştiğini cd parçası ise kılcal yoğunlaşmanın 

olduğunu göstermektedir. ef doğrusu adsorpsiyonun tamamlandığını gösterir ve 

adsorplanmadan kalan madde yığın olarak ayrılır. b noktasından y eksenine bir 

doğru çekildiği zaman yaklaşık olarak tek tabakalı adsorpsiyonun kapasitesi 

belirlenebilmektedir. Mikro ve mezo gözenekli adsorbentlerin izotermleri bu 

eğriye uyabilmektedir. 

5) Kılcal yoğunlaşmanın çok olduğu ve birinci tabakanın adsorpsiyon ısısının 

yoğunlaşma ısısından daha küçük olduğu adsorpsiyon eğrileri: ac parçası 

yüzeyin tek tabakalı ya da çok tabakalı olarak kaplanabildiğini göstermektedir, 

cd parçası ise kılcal yoğunlaşmanın olduğunu göstermektedir. Adsorpsiyon 

kapasitesi yüksek olan mezo gözenekli adsorbentlerin izoterm eğrileri bu eğriye 

benzemektedir.  

6) Basamaklı izoterm: Mikro ve mezo gözenek içeren adsorbentlerin izotermleri 

nadiren rastlanmakla beraber bu eğriye benzemektedir.  

 

Zaman içerisinde adsorpsiyon izotermleri için üretilen birçok matematiksel model 

ortaya çıkmıştır. Jaeger ve Erdös tarafından önerilen genel bir formülden yola çıkılarak 

oluşturulan bu modeller Langmuir, Freundlich, Tempkin, Flory-Huggins, Hill, Redlich-

Peterson, Sips, Toth, Koble-Corrigan, Khan, Halsey ve Henderson izotermleri gibi 

modellerdir.  
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2.2.1.1 Langmuir izotermi 

 

Langmuir izotermi homojen yüzeyler üzerinde tek tabaka adsorpsiyonu için önerilmiş 

bir adsorpsiyon modelidir. Kimyasal ve fiziksel adsorpsiyon olayları için önerilmiş ilk 

kuramdır. Langmuir izotermi modelinin temelinin dayandığı kabullenmeler şu 

şekildedir.  

 

1) Adsorpsiyon işlemi tek tabakalıdır ve adsorbent yüzeyinde adsorbat 

moleküllerinin doygun bir tabaka oluşturduğu an adsorpsiyon işleminin 

maksimum anıdır. Tek tabaka üzerine ikinci bir adsorpsiyon işlemi 

gerçekleşmez.  Adsorpsiyon adsorbatın başlangıç derişimiyle birlikte doğrusal 

bir şekilde artar. 

2) Adsorbent yüzeyinin her tarafı örtülmez ve yüzeyin her tarafında adsorpiyon 

enerjisi eşittir. 

3) Adsorbent yüzeyine tutunan adsorbat molekülleri birbirleri içinde herhangi bir 

etkileşime girmez.  

4) Adsorbent yüzeyi adsorbat moleküllerine karşı eşit miktarda çekim uygular, 

adsorbe olan moleküllerin bir gözeneğe bağlanması yanındaki gözeneğin boş 

olup olmamasından bağımsızdır.  

5) Adsorbat molekülleri adsorbent yüzeyi üzerinde hareket etmezler. 

6) Adsorpsiyon entalpisi adsorbent yüzeyinin ne kadar kaplandığından bağımsızdır.  

7) Desorpsiyonun hızı adsorbent yüzeyine tutunmuş adsorbatın madde miktarına 

bağlıdır (Langmuir 1918, Foo ve Hameed 2010, Ma vd. 2012, Li vd. 2014, Leng 

vd. 2015)  

 

Langmuir modelini ifade eden denklem şu şekildedir: 

 

𝒒𝒆 =
𝑸𝟎𝒃𝑪𝒆

𝟏+𝒃𝑽𝑪𝒆
                                                                            (2.3) 

 

Bu denklemde, Ce adsorpiyon sonrası çözeltide kalan madde derişimini (mg/L), qe 

adsorbentin birim kütlesi başına adsorplanan madde miktarını (mg/g), b adsorpsiyon 
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enerjisini ifade eden Langmuir sabitini (L/mg), Q0 adsorpsiyon kapasitesini ifade eden 

Langmuir sabitini (mg/g) belirtir. Bu denklem doğrusal hale getirilirse; 

𝑪𝒆

𝒒𝒆
=

𝟏

𝒃𝑸𝟎
+

𝑪𝒆

𝑸𝟎
                                                                         (2.4) 

 

denklemi elde edilir. Eğer Ce/qe değeri, Ce değerine karşı grafiğe geçirilirse ortaya çıkan 

doğrunun eğimi 1/Q0 değerini, kesim noktası ise 1/bQ0 değerini verir. Çok düşük 

konsantrasyonlar söz konusuysa denklem Henry yasasına göre  

 

𝒒𝒆=𝒃𝑪𝒆                                                                                   (2.5) 

 

şekline indirgenir (Şahan 2007).  Tek tabakalı heterojen adsorpsiyon gerçekleştiği 

zaman Langmuir izotermi adsorpsiyonun elverişliliğini tam olarak açıklayamaz. 

Dolayısıyla Webber ve Chakkravorti tarafından tanımanmış olan boyutsuz ayırma sabiti 

(RL) hesaplanır. Webber ve Chakkravorti bu sabiti denklem (2.3)’den hesaplamıştır 

(Ekrami 2015). RL değeri 0 ve 1 arasındaysa adsorpsiyonun elverişli olduğu 

söylenebilir.  

 

𝑹𝑳 =
𝟏

𝟏+𝒃𝑪𝟎
                                                                          (2.6) 

 

Bu denklemde RL boyutsuz ayırma faktörü sabitini, b adsorpsiyon enerjisini ifade eden 

Langmuir sabitini (L/mg), C0 ise başlangıç konsantrasyonunu ifade etmektedir. RL>1 ise 

izoterm tipinin uygun olmadığı, RL=1 ise izotermin lineer olduğu, 0< RL<1 ise 

adsorpsiyonun elverişli olduğu ve RL=0 ise adsorpsiyonun tersinmez olduğu 

söylenebilir.  

 



17 

 

 
 

Şekil 2.2 Langmuir izotermi 

 

2.2.1.2 Freundlich izotermi 

 

Freundlich izotermi de Langmuir izotermi gibi bilinen en eski adsorpsiyon izoterm 

modellerinden biridir. Fakat Freundlich izotermi tek tabaka ile sınırlı değildir ve tersinir 

ve ideal olmayan adsorpsiyonlar için de uygulanabilir. Freundlich izoterminin Langmuir 

izotermine göre dezavantajları düşük derişimlerde Henry kanununu kullanmaması ve 

sabit bir adsorbat değeri elde edilememesidir.  Freundlich denklemi şu şekildedir: 

 

𝒒𝒆 = 𝑲𝑭𝑪𝒆
𝟏
𝒏⁄                                                                           (2.7) 

 

Bu denklemde Ce denge anında çözeltide adsorplanmadan kalan madde miktarını 

(mg/L), KF denel olarak hesaplanan adsorpsiyon kapasitesini, n adsorpsiyon şiddetini 

ifade etmektedir. Bu denklem her iki tarafın logaritması alınarak lineer hale getirilir: 

 

𝒍𝒐𝒈𝒒𝒆 = 𝒍𝒐𝒈𝑲𝑭 +
𝟏

𝒏
𝒍𝒐𝒈𝑪𝒆                                                         (2.8) 

 

Eğer logqe logCe’ye karşı grafiğe değişimi geçirilirse doğrunun eğimi 1/n’i, kesim 

noktası ise logKF’yi verir. Adsorpsiyonun elverişliliği n değerinden anlaşılır, n>1 ise 

adsorpsiyonun elverişli olduğu söylenebilir (Liu 2015).  
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Şekil 2.3 Freundlich izotermi 

 

2.2.1.3 Brunaur-Emmet-Teller (BET) izotermi 

 

BET izotermine göre adsorbat molekülleri adsorbent üzerine birden fazla tabaka 

oluşturarak tutunur. Her tabakaya ayrı ayrı Langmuir eşitliğini uygular. Langmuir 

denklemine benzer olarak yüzeyin homojen olduğunu kabul eder, farklı olarak ise 

adsorplanan malzemenin yoğunlaşma enerjisinin yeni tabakalar oluşturmasına imkan 

tanıdığını belirtmektedir (Kayacan 2007).  BET denklemi (2.9)’de verilmiştir: 

 

𝒒𝒆 =
𝒃𝑪𝒆(𝒙/𝒎)𝟎

(𝑪𝒔−𝑪𝒆){𝟏+(𝒃−𝟏)(
𝑪𝒆

𝑪𝒔
⁄ )}

                                                          (2.9) 

 

Bu denklemde qe birim adsorban miktarı başına adsorplanan adsorbat miktarını (mg/g), 

Ce adsorpsiyon sonrasında veya denge halinde çözelti içerisinde mevcut adsorbat 

konsantrasyonunu (mg/L), Cs adsorbatın çözelti içerisinde doygunluk 

konsantrasyonunu (mg/L), b adsorpsiyon enerjisini ifade eden Langmuir sabitini 

(L/mg), (x / m)0 = tek tabakanın adsorpsiyon kapasitesini (mg/g) ifade etmektedir.  
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2.2.1.4 Temkin izotermi 

 

Adsorpsiyon işlemi sırasındaki ısı Freundlich izoterminin tersine logaritmik olarak değil 

de lineer olarak düşüyorsa, bu tip adsorpsiyonlar Temkin izotermine uygun 

adsorpsiyonlardır, dolayısıyla adsorpsiyon entalpileri dikkate alınarak geliştirilen bir 

modeldir. Langmuir izoterminin tersine adsorbatlar arasındaki etkileşimleri göz önüne 

alır (Temkin, 1940). Temkin izotermini ifade eden denklem (2.10)’de gösterilmiştir. 

 

𝒒𝒆 =
𝑹𝑻

𝒃𝑻
𝒍𝒏𝑨𝑻𝑪𝒆                                                                      (2.10) 

 

Bu denklem doğrusal hale getirilirse: 

 

𝒒𝒆 =
𝑹𝑻

𝒃𝑻
𝒍𝒏𝑨𝑻 + (

𝑹𝑻

𝒃𝑻
) 𝒍𝒏𝑪𝒆                                                         (2.11) 

 

Bu denklemde Ce adsorpsiyon sonrasında veya denge halinde çözelti içerisinde mevcut 

adsorbat konsantrasyonunu (mg/L), bT Temkin izoterm sabitini (dm
3
/mg), AT Temkin 

izoterm denge bağlanma sabitini (L/g), R gaz sabitini (J/molK), T sıcaklığı (K) ifade 

etmektedir.  

 

2.2.1.5 Redlich-Peterson izotermi 

 

Redlich-Peterson izotermi Langmuir ve Freundlich izotermlerini birleştirir (Prasad ve 

Srivastava 2009). Bu izotermin denklemi (2.12)’da görülmektedir.  

 

𝒒𝒆 =
𝑲𝑹𝑪𝒆

𝟏+𝒂𝑹𝑪𝒆
𝒈                                                                           (2.12) 

 

Denklemden anlaşılacağı üzere payda derişimle ilgili lineer bir ilişki yani Langmuir 

izotermine benzerlik varken, paydada ise üstel bir ilişki yani Freundlich izotermine 

benzerlik vardır. Dolayısıyla heterojen ve homojen sistemlerin ikisi için de 

kullanılabilmektedir (Gimbert vd. 2008). Denklemde heterojenlik sabiti g ile 

belirtilmektedir, izoterm heterojen yüzeyler için denge halini ifade etmektedir. g değeri 

0 ile 1 arasında değerler almaktadır. g değeri 0’a yaklaştıkça yüksek derişimlerde 
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izoterm Freundlich izotermine benzerken, g değeri 1’e yaklaştığında düşük derişimlerde 

adsorpsiyon tabakalarından oluşan bir plato değerine ulaşır (Hameed 2010 ve Baran 

2012, Foo). (2.12) denklemi doğrusallaştırılırsa; 

 

𝐥𝐧 (𝑲𝑹
𝑪𝒆

𝒒𝒆
− 𝟏) = 𝒈𝒍𝒏(𝑪𝒆) + 𝐥𝐧(𝒂𝑹)                                            (2.13) 

 

haline gelir. Bu denklemde, Ce adsorpsiyon sonrasında veya denge halinde çözelti 

içerisinde mevcut adsorbat konsantrasyonunu (mg/L), qe adsorbentin gramı başına 

adsorplanan madde miktarını (mg/g), KR Redlich–Peterson izoterm sabitini (L/g), aR: 

Redlich–Peterson izoterm sabitini (1/mg), g Redlich–Peterson izoterm üssünü ifade 

etmektedir.  
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Çizelge 2.2 Adsorpsiyon izoterm modelleri (Foo ve Hameed 2010) 

 

 

İzoterm Denklem Doğrusal form Grafik 

Langmuir 
𝒒𝒆 =

𝑸𝟎𝒃𝑪𝒆
𝟏 + 𝒃𝑪𝒆

 
𝑪𝒆
𝒒𝒆

=
𝟏

𝒃𝑸𝟎

+
𝑪𝒆
𝑸𝟎

 
𝑪𝒆

𝒒𝒆
 ye karşı 𝑪𝒆 

Freundlich 𝒒𝒆 = 𝑲𝑭𝑪𝒆
𝟏
𝒏⁄  𝒍𝒐𝒈𝒒𝒆 = 𝒍𝒐𝒈𝑲𝑭 +

𝟏

𝒏
𝒍𝒐𝒈𝑪𝒆 

𝒍𝒐𝒈𝒒𝒆 ye 

karşı 𝒍𝒐𝒈𝑪𝒆 

Dubinin–

Radushkevich 

𝒒𝒆 = (𝒒𝒔)𝐞𝐱𝐩(−𝒌𝒂𝒅
𝜺𝟐 ) 𝐥𝐧(𝒒𝒆) = 𝐥𝐧(𝒒𝒔) − 𝒌𝒂𝒅

𝜺𝟐  𝐥𝐧(𝒒𝒆) ye 

karşı 𝜺𝟐 

Tempkin 
𝒒𝒆 =

𝑹𝑻

𝒃𝑻
𝒍𝒏𝑨𝑻𝑪𝒆 𝒒𝒆 =

𝑹𝑻

𝒃𝑻
𝒍𝒏𝑨𝑻 + (

𝑹𝑻

𝒃𝑻
) 𝒍𝒏𝑪𝒆 

𝒒𝒆 ye karşı 

𝒍𝒏𝑪𝒆 

Flory–

Huggins 

𝜽

𝑪𝟎
= 𝑲𝑭𝑯(𝟏 − 𝜽)𝒏𝑭𝑯 𝐥𝐨𝐠 (

𝜽

𝑪𝟎
) = 𝐥𝐨𝐠(𝑲𝑭𝑯)

+ 𝒏𝑭𝑯𝐥𝐨𝐠(𝟏

− 𝜽) 

𝐥𝐨𝐠(
𝜽

𝑪𝟎
) a karşı 

𝐥𝐨𝐠(𝟏 − 𝜽) 

Hill 
𝒒𝒆 =

𝒒𝒔𝑯𝑪𝒆
𝒏𝑯

𝑲𝑫 + 𝑪𝒆
𝒏𝑯

 𝐥𝐨𝐠 (
𝒒𝒆

𝒒𝒔𝑯 − 𝒒𝒆
) = 𝒏𝑯 𝐥𝐨𝐠(𝑪𝒆)

− 𝒍𝒐𝒈(𝑲𝑫) 

𝐥𝐨𝐠(
𝒒𝒆

𝒒𝒔𝑯−𝒒𝒆
) ye 

karşı 𝐥𝐨𝐠(𝑪𝒆) 

Redlich–

Peterson 
𝒒𝒆 =

𝑲𝑹𝑪𝒆

𝟏 + 𝒂𝑹𝑪𝒆
𝒈 𝐥𝐧 (𝑲𝑹

𝑪𝒆
𝒒𝒆

− 𝟏) = 𝒈𝒍𝒏(𝑪𝒆)

+ 𝐥𝐧(𝒂𝑹) 

𝐥𝐧 (𝑲𝑹
𝑪𝒆

𝒒𝒆
−

𝟏) e karşı 

𝐥𝐧(𝑪𝒆) 

Sips 
𝒒𝒆 =

𝑲𝑺𝑪𝒆
𝜷
𝑺

𝟏 + 𝒂𝑺𝑪𝒆
𝜷
𝑺

 𝜷𝑺 𝐥𝐧(𝑪𝒆) = − 𝐥𝐧 (
𝑲𝑺

𝒒𝒆
)

+ 𝐥𝐧(𝒂𝑺) 

𝐥𝐧 (
𝑲𝑺

𝒒𝒆
) ye 

karşı 𝐥𝐧(𝑪𝒆) 

Toth 
𝒒𝒆 =

𝑲𝑻𝑪𝒆

(𝒂𝑻 + 𝑪𝒆)
𝟏
𝒕⁄
 𝐥𝐧 (

𝒒𝒆
𝑲𝑻

) = 𝐥𝐧(𝑪𝒆) −
𝟏

𝒕
𝐥𝐧(𝒂𝑻

+ 𝑪𝒆) 

𝐥𝐧 (
𝒒𝒆

𝑲𝑻
) ye 

karşı 𝐥𝐧(𝑪𝒆) 

Koble–

Corrigan 
𝒒𝒆 =

𝑨𝑪𝒆
𝒏

𝟏 + 𝑩𝑪𝒆
𝒏
 

𝟏

𝒒𝒆
=

𝟏

𝑨𝑪𝒆
𝒏
+
𝑩

𝑨
 

- 

Khan 
𝒒𝒆 =

𝒒𝑺𝒃𝑲𝑪𝒆
(𝟏 + 𝒃𝑲𝑪𝒆)

𝒂𝑲
 

- - 

Radke–

Prausnitz 
𝒒𝒆 =

𝒂𝑹𝑷𝒓𝑹𝑪𝒆
𝜷
𝑹

𝒂𝑹𝑷 + 𝒓𝑹𝑪𝒆
𝜷
𝑹−𝟏

 
- - 

BET 𝒒𝒆

=
𝒒𝑺𝑪𝑩𝑬𝑻𝑪𝒆

(𝑪𝒔 − 𝑪𝒆)[𝟏 + (𝑪𝑩𝑬𝑻 − 𝟏)(
𝑪𝒆
𝑪𝒔
)]

 

𝑪𝒆
𝒒𝒆(𝑪𝒔 − 𝑪𝒆)

=
𝟏

𝒒𝑺𝑪𝑩𝑬𝑻
+
(𝑪𝑩𝑬𝑻 − 𝟏)

𝒒𝑺𝑪𝑩𝑬𝑻

𝑪𝒆
𝑪𝒔

 

𝑪𝒆

𝒒𝒆(𝑪𝒔−𝑪𝒆)
 ye 

karşı 
𝑪𝒆

𝑪𝒔
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Çizelge 2.2 Adsorpsiyon izoterm modelleri (Foo ve Hameed 2010) (devam) 

 

 

2.2.2 Adsorpsiyon kinetiği 

 

Adsorpsiyon izotermlerinden denge koşullarını ve adsorpsiyon sürecindeki olayların 

birçoğu anlaşılırken, adsorpsiyon hızı hakkında bilgi elde edilemez. Adsorpsiyon 

mekanizmasının anlaşılması, hız belirleme basamağının belirlenmesi adsorpsiyon işlemi 

için ayrı bir önem taşır, alıkonma süresi yani temas süresinin belirlenebilmesi bu hız 

basamağının bulunmasına bağlıdır. Bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için çeşitli 

kinetik modeller ileri sürülmüştür. Bu modeller yalancı birinci dereceden kinetik model 

(pseudo-first order kinetic model), yalancı ikinci dereceden kinetik model (pseudo-

second order kinetic model) ve partikül içi dizfüzyon modeli (Intra-particle diffusion 

model)dir.  

 

Bölüm 2.2’de belirtildiği gibi adsorpsiyon işlemi film difüzyonu, sınır tabakası 

difüzyonu, parçacık içi difüzyon ve adsorbatın adsorbent gözeneklerine tutunması 

olarak dört basamakta gerçekleşmektedir. En yavaş basamak adsorpsiyon hızını 

belirleyen basamaktır. Eğer adsorbanın bulunduğu faz hareketsiz ise en yavaş basamak 

film difüzyonu basamağıdır. Adsorbanın bulunduğu faz hareket ettirilirse (karıştırma 

vb.) yüzeydeki tabakanın kalınlığı azalacağından adsorpsiyon hızı arttırılabilir. Adsorbat 

moleküllerinin adsorbent yüzeyindeki gözeneklere tutunması olayı ölçülemeyecek kadar 

hızlıdır. Dolayısıyla iyi bir karıştırma hızıyla sınır tabakası difüzyonu ve parçacık içi 

difüzyon basamaklarının da adsorpsiyon hızına ters bir etki yapmadığı düşünülerek hız 

belirleyici basamak olarak alınabilirler. Fakat sınır tabakası difüzyon basamağının 

adsorpsiyon işleminin ilk birkaç dakikasında etkili olduğu düşünüldüğünden parçacık 

içi difüzyon basamağının hız belirleyen ana basamak olduğu belirtilmiştir (Foster ve 

FHH 
ln (

𝐶𝑒
𝐶𝑠
) = −

𝛼

𝑅𝑇
(
𝑞𝑆
𝑞𝑒𝑑

)𝑟 
- - 

MET 
𝒒𝒆 = 𝒒𝑺(

𝒌

𝐥𝐧(
𝑪𝒔

𝑪𝒆
⁄

)
𝟏
𝟑⁄  

- - 
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Mcıntyre 2003, Qiu vd. 2009, Liu vd. 2012). Arrhenius eşitliğinden  (2.14) bulunan 

aktivasyon enerjilerine göre adsorpsiyon işleminin hız basamakları sınıflandırılabilir.  

 

𝒌 = 𝑨𝑨𝐞𝐱𝐩(
−𝑬𝒂

𝑹𝑻
)                                                                     (2.14) 

 

Bu denklemde AA Arrhenius sabitini, Ea ise aktivasyon enerjisini (J/mol) ifade eder. 

Genel olarak adsorpsiyon işlemi aktivasyon enerjisi 16 kJ/molün altında iken film 

difüzyon kontrollü, 16-40 kJ/mol arasındaysa partikül difüzyon kontrollü ve 40 kJ/mol 

üzerindeyse kimyasal reaksiyon kontrollü olarak sınıflandırılabilir (Zhang vd. 2012).  

 

Adsorpsiyon işleminin ilk dakikalarında sınır tabakası difüzyonunun etkili olup 

olmadığının anlaşılması için denel yollardan belirlenen adsorpsiyon işleminin ilk 5-10 

dakikasındaki veriler alınarak logCt/C0 değerinin zamana karşı grafiği çıkarılır (2.15). 

Elde edilen eğrinin R
2
 değeri ne kadar 1’e yakınsa sınır tabakası difüzyonunun etkisinin 

o kadar fazla olduğu söylenir (Şahan 2007).  

 

−𝒌𝒕 = 𝟐. 𝟑𝟎𝟑𝐥𝐨𝐠(
𝑪𝒕

𝑪𝟎
)                                                               (2.15) 

 

Bu denklemde Ct her bir temas zamanında çözeltide kalan adsorbat değişimini (mg/L), 

C0  başlangıçtaki  adsorbat  derişimini (mg/L), ve k sınır tabakası difüzyon sabitini 

(zaman
-1

) ifade etmektedir.  

 

Adsorpsiyon işleminin parçacık içi difüzyon etkisinin bulunabilmesi için Weber ve 

Morris (1963) yılında bir model geliştirmişlerdir (2.16).  

 

𝒒𝒕 = 𝒌𝒑𝒕
𝟏
𝟐⁄                                                                            (2.16) 

 

Eğer qt değeri zamanın kareköküne karşı grafiğe geçirilirse doğrunun eğimi hız sabitini 

verir (2.17) (Weber ve Morris 1963, Qiu vd. 2009).  

 

𝒌𝒑 =
𝒒𝒕

𝒕
𝟏
𝟐⁄
                                                                              (2.17) 
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Bu denklemde qe t zamanında birim adsorbent üzerine adsorplanan adsorbat miktarını 

(mg/g), t zamanı (dk), kp parçacık içi difüzyon sabitini (mg/gdk
0,5

) ifade eder.  

 

a) Yalancı birinci dereceden kinetik modeli 

 

Bu model Lagergren tarafından geliştirildiği için Lagergren modeli olarak da 

bilinmektedir ve (2.18)’teki gibi ifade edilir (Lagergren 1898). 

 

𝐥𝐨𝐠(𝒒𝒆 − 𝒒𝒕) = 𝐥𝐨𝐠(𝒒𝒆) −
𝒌𝟏

𝟐,𝟑𝟎𝟑
𝒕                                                 (2.18) 

 

Bu denklemde qe denge anında adsorbentin gramı başına adsorplanan madde miktarını 

(mg/g), qt herhangi bir anda adsorbentin gramı başına adsorplanan madde miktarını 

(mg/g), k1 hız sabitini (dk
-1

), ve t temas süresini (dk) ifade eder. Eğer log(qe-qt) 

değerleri zamana karşı grafiğe geçirilirse doğrunun eğiminden hız sabiti k1, kesim 

noktasından ise teorik qe değeri hesaplanır. Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta 

Lagergren denkleminin deneyden elde edilen verilere uygulanabilmesi için qe değerinin 

yani adsorpsiyon kapasitesinin bilinmesi gerektiği ve qe'nin qt'den büyük olması 

gerektiğidir. Eğer belirlenemiyorsa adsorpsiyon hızı belirlenemeyecek kadar küçüktür 

(Kanat 2013). 

 

 
Şekil 2.4 Lagergren grafiği 
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Aktivasyon enerjisinin belirlenebilmesi için hız sabiti k1
 
sıcaklık fonksiyonu olarak 

Arrhenius denkleminde yerine konulur (2.19). 

 

𝒌𝟏 = 𝒁𝒆𝐞𝐱𝐩(
−𝑬𝒂

𝑹𝑻
)                                                                    (2.19) 

 

Bu denklemde Ze frekans faktörünü, R evrensel gaz sabitini (8,314 j/mol K), T mutlak 

sıcaklığı (K) ve Ea aktivasyon enerjisini ifade etmektedir. (2.19) denklemi doğrusal hale 

getirilirse (2.20)’deki denklem elde edilir. 

 

𝒍𝒐𝒈𝒌𝟏 = 𝒍𝒐𝒈𝒁𝒆 −
𝑬𝒂

𝟐,𝟑𝟎𝟑𝑹𝑻
                                                          (2.20) 

 

Eğer 1/T değerleri denklem (2.18)’ten elde edilen logk1 değerlerine karşı grafiğe 

geçirilirse doğrunun eğimi aktivasyon enerjisini verir (Sarkar vd. 2003). 

 

 
 

Şekil 2.5 Birinci dereceden kinetik modeli için doğrusal Arhennius grafiği 

 

Aktivasyon enerjisinin bilinmesi adsorpsiyonun çeşidi hakkında yani fiziksel ya da 

kimyasal oluşu hakkında fikir vermesi açısından önemlidir. Fiziksel adsorpsiyonda 

zayıf van der Waals kuvvetleri etkindir ve adsorpsiyon işlemi tersinirdir dolayısıyla 

dengeye çabuk ulaşılır ve aktivasyon enerjisi 4,2 kJ/mol ‘den düşüktür. Kimyasal 

adsorpsiyonda ise adsorbent ve adsorbat arasında güçlü kimyasal bağlar söz konusu 

olduğundan aktivasyon enerjisi tepkime ısısı derecesindedir ve 8,4 kJ/mol ve 83,7 

kJ/mol arasındadır (Nollet vd. 2003). 
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b) Yalancı ikinci dereceden kinetik modeli 

 

Yalancı ikinci dereceden tepkime hız denklemi (2.21) Y.S.Ho tarafından geliştirilen ve 

yalancı birinci dereceden kinetik modelin aksine denge temas süresinin tümü için 

uygulanabilen bir modeldir (Ho ve Mackay 1999).   

 
𝟏

𝒒𝒕
= [

𝟏

𝒌𝟐𝒒𝒆
𝟐] +

𝟏

𝒒𝒆
𝒕                                                                     (2.21) 

 

Bu denklemde qe denge anında adsorbentin gramı başına adsorplanan madde miktarını 

(mg/g), qt herhangi bir anda adsorbentin gramı başına adsorplanan madde miktarını 

(mg/g) ve k2 hız sabitini (g/mg dk) ifade etmektedir. Eğer t/qt’ye karşı t grafiğe 

geçirilirse elde edilen doğrunun eğiminden teorik qe değerleri, kesim noktasından ise k2 

hız sabiti bulunur. Eğer adsorsiyon hızı yalancı ikinci dereceden hız denklemine 

uyuyorsa başlangıç adsorpsiyon hızı (2.22), kapasitesi ve yarılanma süresi (2.23)  

bulunabilmektedir.  

 

𝒉 = 𝒌𝟐𝒒𝒆
𝟐                                                                             (2.22) 

 

 

𝒕𝟏
𝟐⁄
=

𝟏

𝒌𝟐𝒒𝒆
                                                                            (2.23) 

 

 
Şekil 2.6 Yalancı ikinci dereceden denklem grafiği 
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Ho ve ark. (2.21) denklemindeki katsayıları kullanarak denge kapasitesini ve başlangıç 

hızını bulabilmişlerdir. Eşitlik (2.21)’den elde edilen qe değerleri yani adsorpsiyon 

işlemi sonrasında çözeltide kalan adsorbat miktarı bulunabilir (2.24) (Şahan 2007). 

 

𝑪𝒆𝒑 = 𝑪𝟎 −
𝒒𝒆𝒒𝒎𝒔

𝑽
                                                                    (2.24) 

 

Bu denklemde Cep işlem sonrası çözeltide kalan adsorbat konsantrasyonunu (mg/L), C0 

başlangıç adsorbat konsantrasyonunu (mg/L), ms kullanılan adsorbent kütlesini (g) ve V 

toplam deney hacmini (L) ifade etmektedir.  

 

Aktivasyon enerjisinin belirlenebilmesi için hız sabiti k2
 
sıcaklık fonksiyonu olarak 

Arrhenius denkleminde yerine konulur (2.25). 

 

𝒍𝒐𝒈𝒌𝟐 = 𝒍𝒐𝒈𝒁𝒆 −
𝑬𝒂

𝟐,𝟑𝟎𝟑𝑹𝑻
                                                          (2.25) 

 

Bu denklemde Ze frekans faktörünü, R evrensel gaz sabitini (8,314 j/mol K), T mutlak 

sıcaklığı (K) ve Ea aktivasyon enerjisini ifade etmektedir. Eğer 1/T değerleri logk2 

grafiğe geçirilirse elde edilen doğrunun eğiminden aktivasyon enerjisi belirlenir.  

 

2.2.3 Adsorpsiyon termodinamiği 

 

Adsorpsiyon işlemi sırasında sıcaklığın değişiminin etkisi entalpi, entropi ve serbest 

enerji değişimleri gibi termodinamik parametreler kullanılarak incelenebilir.  

 

Entalpi, bir maddenin depoladığı her türlü enerjinin toplamıdır. Kimyasal tepkimelerde 

girenler ve ürünlerin entalpileri toplamı farkına tepkime entalpisi (ΔH) adı verilir. 

Entalpi termodinamikte ısı ve işin toplamına eşittir (2.26).  

 

H=U+PV                                                                                                       (2.26) 

 

Entalpi bir sistemin ısı alan (endotermik) ya da ısı veren (egzotermik) bir sistem 

olduğunun incelenmesinde önemli bir parametredir. ΔH>0 ise olay endotermik, ΔH<0 
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ise olay egzotermiktir. Dolayısıyla adsorpsiyon işlemi sırasında olayın egzotermik ya da 

endotermik olduğunu anlamak için ΔH değerlerinin hesaplanması önemlidir.  

 

Düzensizliğin bir ölçüsü olan entropi, fiziksel bir sistemde mekanik işe çevrilemeyecek 

termal enerjiyi temsil eden Clasius tarafından keşfedilen termodinamik bir terimdir 

(2.27). Sistemin entropisi arttıkça düzensizliği de artar. Adsorpsiyon işlemi sırasında 

adsorbentle adsorbat arasında kurulan ilişki dolayısıyla adsorbat adsorbent yüzeyinde 

birikmeye başlar ve sistem daha düzenli hale geçer yani entropisi düşer. Bir sistemin 

entropisinin sıfır olması için sistemin sıcaklığının -273,15 C° (0 K) olması gerektiği öne 

sürülmüş ve bu referans noktası mutlak entropi olarak adlandırılmıştır. Termodinamiğin 

üçüncü yasası ile ifade edilir.  

 

𝒅𝑺 = (
𝜹𝑸

𝑻
)𝒕𝒆𝒓                                                                         (2.27) 

 

Gibbs serbest enerjisi, enerji potansiyelinin işe dönüştürülmesiyle ilgilenen, olayların 

kendiliğinden gerçekleşip gerçekleşmediğinin anlaşılması için kullanılan termodinamik 

bir terimdir. Gibbs serbest enerjisi entalpiden, entropi ve mutlak sıcaklığın çarpımının 

çıkarılmasıyla bulunur (2.28).  Bu enerji kimyasal tepkimelere uygulandığında Gibbs 

serbest enerjisindeki değişim hesaplanarak reaksiyonun ürünler yönünde mi yoksa 

girenler yönünde mi ilerlediği belirlenebilir. Eğer bir olay kendiliğinden gerçekleşiyorsa 

sistem en kararlı hale geçmek için enerjisini minimuma, entropisini ise maksimuma 

çekmek ister. 

 

G=H-TS                                                                                                          (2.28)  

 

Gibbs enerjisindeki ve standart koşullardaki Gibbs enerjisindeki değişim sırasıyla eşitlik 

(2.29) ve (2.30)’te verilmiştir. 

 

∆𝑮 = ∆𝑯 − 𝑻∆𝑺                                                                     (2.29) 

 

∆𝑮° = ∆𝑯° − 𝑻∆𝑺°                                                                  (2.30) 
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Evrenin toplam entropi değişimi sistemin ve çevrenin entropileri toplamıyla bulunur 

(2.31). 

 

∆𝑺𝒆 = ∆𝑺ç + ∆𝑺𝒔                                                                    (2.31) 

 

Aynı zamanda çevrenin entropsindeki değişim eşitlik (2.28)’ten –ΔH(s)/T’ye eşittir ve 

eşitlik (2.31)’de yerine konulursa: 

 

∆𝑺𝒆 = −
∆𝑯𝒔

𝑻
+ ∆𝑺𝒔                                                                  (2.32) 

 

eşitliği elde edilir. Paydayı yok etmek için eşitliğin her iki tarafı –T ile çarpılır ve eşitlik 

(2.33) elde edilir. 

 

−𝑻∆𝑺𝒆 = ∆𝑯𝒔 − 𝑻∆𝑺𝒔                                                             (2.33) 

 

Gibbs serbest enerjisi entalpiden entropi ve sıcaklığın çıkarılması anlamına geldiğinden 

evrenin entropisindeki değişimle sistemin serbest Gibbs enerjisi arasındaki bağıntı şu 

şekildedir: 

 

∆𝑮𝒔 = −𝑻∆𝑺𝒆                                                                        (2.34) 

 

ΔG ve ΔG° arasında ise eşitlik (2.35)’daki gibidir. 

 

∆𝑮 = ∆𝑮𝟎 + 𝑹𝑻𝒍𝒏𝑸                                                                (2.35) 

 

Bu denklemde R evrensel gaz sabitini (8,314 j/mol K), T mutlak sıcaklığı (K) ve Q 

tepkime orantısını ifade etmektedir. Kimyasal bir reaksiyon dengeye ulaştığında ΔG=0 

ve Q=K olur (2.36). 

 

𝟎 = ∆𝑮𝟎 +𝑹𝑻𝒍𝒏𝑲                                                                  (2.36) 

 

Eşitlik (2.36)’ya göre ΔG<0 ise denge sabiti 1’den büyüktür ve reaksiyon ürünler 

tarafına kayar, ΔG>0 ise denge sabiti 1’den küçüktür ve reaksiyon girenler tarafına 

kayar. ΔG=1 olduğunda ise denge sabiti 1’e eşit olur ve reaksiyon dengeye ulaşmış 

demektir. Eşitlik (2.35)’daki ΔG° yerine eşitlik (2.36)’dan –RTlnK konulursa eşitlik  

 



30 

 

∆𝑮 = −𝑹𝑻𝒍𝒏𝑲 + 𝑹𝑻𝒍𝒏𝑸                                                        (2.37) 

 

haline gelir. Bu denklem düzenlenirse: 

 
∆𝑮

𝑹𝑻
= −𝒍𝒏𝑲+ 𝒍𝒏𝑸                                                                   (2.38) 

 

elde edilir. 

 

Eşitlik (2.38)’e göre bir reaksiyonun kendiliğinden gerçekleşmesi için ΔG<0 yani Q<K, 

reaksiyonun girenler yönüne kayması için ΔG>0 yani Q>K olması gerekir. ΔG=0 ise 

reaksiyon dengededir (Dolfing 1992, Petrucci vd. 2010,  Kotz vd. 2011). 

 

Adsorpsiyon işleminin Gibbs serbest enerjisini bulabilmek için reaksiyonun denge sabiti 

olan Kc’yi bulmak gerekir.  

 

𝑲𝒄 =
𝑪𝒂𝒅𝒔

𝑪𝒆
                                                                              (2.39) 

 

Bu denklemde Cads denge anında adsorplanan adsorbat derişimini (mg/L) ve Ce denge 

anında çözeltide kalan adsorbat derişimini (mg/L) ifade eder.  

 

Eşitlik (2.40)’e göre eğer lnKc’ye karşı 1/T değerleri grafiğe geçirilirse doğrunun 

eğiminden ΔH° değeri, kesim noktasından ise ΔS° değeri bulunabilir.  

 

𝒍𝒏𝑲𝒄 = −
∆𝑯𝟎

𝑹𝑻
+

∆𝑺𝟎

𝑹
                                                                 (2.40) 

 

Bu denklemde ΔH° standart entalpiyi, ΔS° standart entropiyi ifade etmektedir. 

Denklemden entalpi değerleri bulunarak adsorpsiyon işleminin endotermik ya da 

egzotermik olduğuna karar verilir. Standart entropideki pozitif değerler ise çözelti ve 

katı arasındaki rastlantısallığın arttığını göstermektedir (Şahan 2007). 
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2.3. Biyokütle 

 

Biyokütle biyolojik kökenli fosil olmayan organik maddeler olup yeşil bitkilerin güneş 

enerjisini fotosentez yardımıyla kimyasal enerjiye depolaması sonucu oluşan 

yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Doğada kullanımının hiçbir risk taşımaması ve çevre 

dostu oluşu, yenilenebilir olması sebebiyle dünyanın fosil yakıtlara bağımlılığını 

oldukça azaltma potansiyeli olan stratejik bir enerji kaynağıdır (Lynam vd. 2014). 

Endüstride en çok biyomalzeme, biyokimyasal ve biyoyakıt üretiminde 

kullanılmaktadır. Biyokütleye örnek olarak birçok atık (orman atığı, gübre, hayvansal 

yağlar, kanalizasyon atıkları, ensdüstriyel atıklar, kağıt atıkları, yemek atıkları, atık 

yağlar), algler, yeşil bitkiler, çimen vb. verilebilir.  

 

Biyokütle doğrudan yanma ile enerji kaynağı olarak ya da termokimyasal dönüşüm 

(yanma, gazlaştırma, sıvılaştırma, kavurma, piroliz, hidrotermal yöntem) ya da 

biyokimyasal dönüşüm yoluyla (anaerobik fermantasyon yöntemi) ile uygun ve verimli 

gaz, sıvı ve katı ürünlere dönüştürülebilir. Piroliz oksijensiz ortamda ya da çok çok az 

oksijen bulunan bir ortamda malzemeleri termal olarak dönüştürme yöntemidir. Yavaş 

(geleneksel) ve hızlı piroliz olmak üzere ikiye ayrılır. Gazlaştırma yüksek sıcaklıkta 

(ısıtmayla veya elektrikle) ve çok az oksijen ortamında sentetik gaz yakıtlar üretilmesi 

prosesidir. Pirolizden farklı olarak gazifikasyon biyokütleyi oksijen kontrollü ortamda 

sentez gazına dönüştürür. Kavurma prosesi ise biyokütle enerji yoğunluğunu, hidrofobik 

yapıyı etkiler ve orman ürünlerinin enerji üretimi için kullanılmasının daha ucuz bir 

şekilde olmasının önünü açmaktadır (Mohan vd. 2014). Biyokütle dönüşümü sonucunda 

elde edilen ürünlerin çeşitlendirilmesinde biyokütlenin fiziksel özellikleri oldukça 

önemlidir. Bu özellikler biyokütle yoğunluğu ve nem miktarıdır. Bu özelliklerin 

bilinmesi biyokütle dönüşümü proseslerinin dizaynında son derece önemli rol 

oynamaktadır. Biyokütle yoğunluğu yığın ve gerçek yoğunluk olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Gerçek yoğunluk her tek parça biyokütle hacmi başına düşen ağırlık 

olarak alınmaktadır (kg/m
3
) ve literatürde spesifik yoğunluk olarak da kullanılmaktadır. 

Yığın yoğunluk ise malzeme ağırlığının yığın hacmine bölünmesiyle bulunur (kg/m
3
) 

(Kumar ve Sarma, 2013). 
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Biyokömür, International Biochar Initiative (IBI)’in tanımına göre oksijensiz ortamda 

biyokütlenin termokimyasal dönüşümüyle elde edilen katı maddedir (IBI, 2012). 

Biyokömür, karboksilat (-COO
-
), -COH ve hidroksil (-OH) gibi oksijen içeren grupları 

fazlasıyla ihtiva eder ve kolay ve ucuz adsorbent sentezlemek için kullanılabilirler (Xu 

vd. 2011).  

 

Zhang vd. (2012)’de yaptıkları çalışmada buğdayı eterifikasyon yöntemiyle modifiye 

ederek kuaterner amonyum modifiyeli adsorbent elde etmişler, katyonik ve anyonik 

boyalar için maksimum adsorpsiyon kapasitesini araştırmışlardır (Metil oranj için 300 

mg/g, asit yeşili 25 için 950 mg/g). Adsorpsiyon işleminin tek tabakalı kimyasal 

adsorpsiyon olduğu görülmüştür. Sonuç olarak anyonik boyaların adsorpsiyon 

kapasitesinin sıcaklıktan bağımsız olduğunu fakat pH değişimleriyle değişebileceğini 

belirtmişlerdir.  

 

Biyokütle olarak alglerin kullanılması çalışmalarına bir örnek Marungrueng vd.’nin 

yaptığı çalışmadır (2007). Yeşil bir makro alg olan Caulerpa lentillifera metilen 

mavisinin çözeltiden adsorpsiyonunun kapasitesini arttırmak için (417 mg/g) biyokütle 

olarak kullanılmıştır. Langmuir izotermine göre adsorpsiyonun tek tabakalı kaplanma 

şeklinde olduğu görülmüştür.  

 

Endüstriyel atıklar da biyokütle olarak kullanılabilir ve bunun bir örneği Gülnaz vd. 

(2004)’te yaptıkları çalışmadır. Örnek olarak aldıkları çamur Adana Organize 

Sanayi’nden elde edilmiş ve suda çözünmeyen metal hidroksitler ve diğer tuzları ihtiva 

etmektedir. Adsorpsiyon işlemi tek tabakalı olup metilen mavisinin adorpsiyon 

kapasitesi 256,41 mg/g’dır.   

 

Ekrami vd. (2015)’te yaptıkları çalışmada girdi maddesi olarak pamuk kullanarak aktif 

karbon elde etmişlerdir. Langmuir izotermine göre tek tabakalı adsorpsiyon 

gerçekleşmiş ve metilen mavisinin maksimum adsorpsiyon kapasitesi 344,82 mg/g 

bulunmuştur. Adsorpsiyon kinetiğinin yalancı ikinci dereceden kinetik modeline 

uyduğunu ve işlem boyunca endotermik bir reaksiyon gerçekleştiğini belirtmişlerdir.  
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Liu vd. (2015) hem tekli hem ikili çözeltilerden boya adsorpsiyonu için girdi maddesi 

olarak akrilik asit ve akrilamid kullanarak selüloz bazlı biyoadsorbent sentezlemişlerdir. 

Başlangıç konsantrasyonu olarak 2500 mg/L alındığında hem anyonik bir boya olan asit 

mavisi 93 için hem de katyonik bir boya olan metilen mavisi için maksimum 

adsorpsiyon kapasitesi 1373 mg/g olarak bulunmuştur. Denel sonuçlardan adsorpsiyon 

işleminin Freundlich izotermine ve yalancı ikinci dereceden kinetik modele uyduğu 

gözlemlenmiştir. Biyoadsorbent ve adsorbat arasında adsorpsiyon işlemi sırasında 

elektrostatik kuvvetlerin baskın olduğu görülmüş, ekstra olarak elde edilen 

biyoadsorbentlerin tekrar kullanılabilirliğinin de yüksek olduğu belirtilmiştir.  

 

Liu vd. (2012)’de yaptıkları çalışmada yavaş piroliz yöntemiyle girdi maddesi olarak 

buğday kullanılarak çözeltiden metilen mavisinin adsorpsiyonu için adsorbent 

sentezlemişlerdir. Adsorpsiyon kapasitesinin gelişip gelişmeyeceğini görmek için 

ortamda tuz (NaCl) kullanılmış fakat adsporpsiyon kapasitesine etki etmediği 

gözlemlenmiştir. Biyokömürün yüzeyindeki –OH ve diğer fonksiyonlu gruplar 

sayesinde biyokömürün pHpzc’sinin 7,8 olduğu belirlenmiş dolayısıyla metilen mavisi 

adsorpsiyonu için en uygun pH ortamının 8-9 olduğu belirtilmiştir. Adsorpsiyon 

işleminin Sips izotermine uyduğu ve bu sonuçlardan yola çıkarak maksimum 

adsorpsiyon kapasitesinin 12,03 olduğu belirlenmiştir. Termodinamik verilerden yola 

çıkarak adsorpsiyon işleminin endotermik ve kendiliğinden gerçekleştiği belirtilmiştir.   

 

Sıvılaştırma yöntemiyle pirinç kabuğundan elde edilen adsorbentlerin çözeltiden 

malahit yeşilinin adsorplanması için kullanılması çalışmasını (2015) yılında Leng vd. 

gerçekleştirmiştir. Sentezlenen bu adsorbentler malahit yeşili gibi katyonik boyalarda 

yüksek adsorpsiyon kapasitesi gösterirken, metil oranj gibi anyonik boyalarda aynı 

performansı gösterememişlerdir. Bu durumun kullanılan adsorbentin yüzeyindeki 

oksijen içeren gruplardan özellikle karboksilik gruplardan kaynaklandığı belirtilmiştir 

dolayısıyla elektrostatik etkileşimlerin çözeltiden malahit yeşilinin adsorplanmasında 

önemli rol oynadığı ortaya konmuştur.  
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Gökçe vd. (2014) yılında çay atıklarını girdi maddesi olarak kullanarak elde ettikleri 

adsorbenti nitrik asitle modifiye ederek çözeltiden metilen mavisi ve fenolün 

adsorplanması için kullanmışlardır. Nitrik asitle modifikasyon sonrasında aktif 

karbonun yüzeyinde oksijen içeren grupların arttığı ve adsorpsiyon işleminin adsorbent 

yüzeyindeki bu oksijen içeren gruplar ve adsorbat molekülleri arasındaki elektrostatik 

ve dağılma kuvvetleriyle yakından ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Adsorbent 

yüzeyi üzerinde oluşan karboksilik grupların metilen mavisi adsorpsiyonu üzerinde 

dispersiyon kuvvetlerini zayıflatmasıyla adsorpiyon kapasitesini düşürdüğü ve 

elektrostatik kuvvetleri ise arttırarak adsorpsiyon kapasitesini yükselttiğini belirterek iki 

şekilde etkilediğini belirtmişlerdir. Fenol adsorpsiyonunda ise yüzeyde bazik 

fonksiyonel grupların olmayışı ve karboksilik grupların varlığı adsorpsiyon 

kapasitesinin düşmesinde baskın faktörler olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Li vd. (2015)’te yaptıkları çalışmada girdi maddesi olarak ipek böceği kozası kullanarak 

yüksek yüzey alanına sahip fiber aktif karbon madde elde etmişlerdir. Sentezlenen fiber 

aktif karbon madde önce (NH4)2HPO4 ile muamele edilmiş daha sonra KOH 

aktivasyonu uygulanmıştır. Karakterizasyon için yapılan analizler sonucu bu maddenin 

ipekböceği kozasının lifli yapısına sahip olduğu, yüzeyinde fazla miktarda oksijenli 

grup içerdiği, yüzey alanının 1153-2797 m
2
/g, toplam gözenek hacminin ise 0,64-1,74 

cm
3
/g olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada sentezlenen fiber aktif karbon, çözeltiden 

kongo kırmızısının adorpsiyonu için adsorbent olarak kullanılmış ve maksimum 

adsorpsiyon kapasitesinin 512 mg/g olduğu görülmüştür. Adsorpsiyon işleminin hızı 

yalancı ikinci dereceden kinetik modeline uyarken, adsorpsiyon dengesi Langmuir 

izoterm modelinden belirlenmiş yani tek tabakalı adsorpsiyon gerçekleştiği 

belirtilmiştir. Adsorpsiyon işleminin mekanizması ise partikül içi difüzyon modeline 

uymaktadır.  
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Çizelge 2.3 Biyokütleden elde edilmiş çeşitli adsorbentlerin adsorpsiyon kapasiteleri 

 

Adsorbent Adsorbat Adsorpsiyon 

Kapasitesi 

(mg/g) 

Referans 

Buğday Metil oranj 

Asit yeşili 25 

Metil oranj: 300 

Asit yeşili 25: 

950 

Zhang, 2012 

Ekmek mayası Metilen mavisi 896,6 Yu, 2009 

Caulerpa 

lentillifera (deniz 

börülcesi) 

Metilen mavisi 417 Marungrueng, 

2007 

Sanayi çamuru Metilen mavisi 256,41 Gülnaz, 2004 

Pamuktan elde 

edilmiş aktif 

karbon 

Metilen mavisi 344,82 Ekrami, 2015 

Pirinç Malahit yeşili 149 Hameed, 2008 

Şekerkamışı 

küspesi 

Cr
+3

 15,9 Zhi-hui, 2013 

Mısır koçanı Fenol 589 Liu, 2011 

Badem kabuğu Dibromklorpropan 102 Klasson, 2013 

Caulerpa 

racemosa var. 

Cylindracea 

Metilen mavisi 5,23 Cengiz, 2008 

Kavak ağacı 

tortusu 

Metilen mavisi 142,36 Hamdaoui, 

2006 

Kömür uçucu 

külü 

Metilen mavisi 

 

7,99 Wang, 2008 

Selüloz Metilen mavisi 

Asit mavisi 93 

1372 Liu, 2015 

Buğday Metilen mavisi 12,03 Liu, 2012 
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Çizelge 2.3 Biyokütleden elde edilmiş çeşitli adsorbentlerin adsorpsiyon kapasiteleri 

(devam) 

 

Kereste 

Mısır atığı 

Cu
+2

 

Zn
+2

 

Cu
+2

: 12,52 

Zn
+2

: 11 

 

Chen, 2011 

Yer fıstığı 

kabuğu/MgO 

Fosfat 

Nitrat 

Fosfat: 835 

Nitrat: 94 

Zhang, 2012 

Şeftali sakızı Metilen mavisi 

Metil viyole 

Metilen mavisi: 

298 

Metil viyole: 277 

Zhou, 2014 

Pirinç kabuğu Malahit yeşili 67,6 Leng, 2015 

Atık çaydan elde 

edilmiş aktif 

karbon 

Metilen mavisi 

Fenol 

Metilen mavisi: 

683,6 

Fenol: 108,4 

Gökçe, 2014 

İpek böceği 

kozasından elde 

edilmiş fiber aktif 

karbon 

Kongo kırmızısı 512 Li, 2015 

 

2.4 Biyokütleyi Temsil Eden Yapı Olarak Glikoz 

 

Glikoz, altı karbon atomu ve bir aldehit grubundan oluşur ve aldoheksoz olarak 

sınıflandırılırlar. Glikozun halkalı yapısı, zincir yapısındaki aldehite ait karbonla beşinci 

karbonundaki hidroksil grubu arasında molekül içi reaksiyonla bağlanırken C-O-C 

eterik bağı ile birbirine bağlanması ve yapıdan su çıkması sonucunda hemiasetal 

yapısının oluşumu gerçekleşmiş olur. Sulu çözeltisinde her iki yapı mevcut olmakla 

birlikte çoğunlukla halkalı yapı ihtiva eder. Glikozun halkalı yapısındaki karbonlardan 

dördü hidroksil yapısına bağlı olmakla birlikte beşinci karbonda halka dışında CH2OH 

grubu vardır ve bu grup altıncı bir karbona bağlıdır. Glikoz halkalı yapıya geçtiğinde 

birinci karbon atomu asimetrik bir merkez haline gelir ve anomerik karbon adını alır, bu 
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sayede yapıda α-glikoz ve β-glikoz olmak üzere iki halkasal yapı oluşur. Aralarındaki 

fark anomerik karbona bağlı OH grubunun yönüdür.  

 

 

 

Şekil 2.7 Glikoz molekülünün zincir ve halkalı yapısı 

 

Selüloz, D-glikoz zincirlerinin β(1→4) glikozit bağı ile birbirlerine bağlanması sonucu 

oluşan bir polisakkarittir. Lignoselülozik biyokütleler genel olarak selüloz, hemiselüloz 

ve ligninden oluşur (Menon ve Rao 2012). Çizelge 2.4’ten de görüldüğü gibi literatürde 

biyokütle olarak kullanılan lignoselülozik materyallerin çoğunun içeriğinde en fazla 

selüloz bulunmaktadır. Dolayısıyla selülozun temel yapı taşı olan glikozun adsorpsiyon 

özelliklerinin anlaşılması, lignoselülozik biyokütlelerin adsorbent olarak kullanımlarının 

araştırılmasında önemlidir. Biyokütlenin temel bileşenleri olan selüloz, hemiselüloz ve 

lignin kuru biyokütle içerisinde sırasıyla yaklaşık olarak kütlece %40-60, %20-40, %10-25 

oranlarında bulunur (Donar 2013). 

 

Çizelge 2.4 Bazı lignoselülozik biyokütlelerin %selüloz, hemiselüloz ve lignin oranları 

(Anwar vd. 2014) 

  

Lignoselülozik Biyokütle Selüloz (%) Hemiselüloz (%) Lignin (%) 

Ahşap-kereste 40-55 24-40 18-25 

Yumuşak ağaç 45-50 25-35 25-35 

Ceviz kabuğu 25-30 25-30 30-40 

Mısır koçanı 45 35 15 

Çimen 25-40 35-50 10-30 

Kağıt 85-99 0 0-15 
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Çizelge 2.4 Bazı lignoselülozik biyokütlelerin %selüloz, hemiselüloz ve lignin oranları 

(Anwar vd. 2014) (devam) 

 

Buğday samanı 30 50 15 

Yaprak 15-20 80-85 0 

Pamuk 80-95 5-20 0 

Gazete kağıdı 40-55 25-40 18-30 

Şeker kamışı küspesi 42 25 20 

Pirinç 32.1 24 18 

Muz kabuğu 13.2 14.8 14 

 

 

 

 

Şekil 2.8 Lignoselüloz yapı 

 

2.5 Hidrotermal Karbonizasyon (HTC) 

 

Biyokütlelerin hidrotermal karbonizasyonu, materyal sentezi, adsorpsiyon, kataliz ve 

enerji depolanması alanlarında kullanılmak üzere karbonumsu maddeler sentezlemek 

için çevre dostu olması, pahalı bir işlem olmaması ve kolay uygulanabilir olması 
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özellikleriyle oldukça gelecek vaat eden bir yöntemdir. Biyokütlenin piroliz vb. 

dönüşümünden elde edilen ürünlere biyokömür denirken, son yıllarda hidrotermal 

karbonizasyon işleminin sıklıkla kullanılması sayesinde bu dönüşüm sonrasında elde 

edilen malzemelere hidrokömür denilmeye başlanmıştır. Aslında hidrotermal 

karbonizasyon işlemi 1900’lerin başından beri bilinmekle beraber son yıllarda yıldızı 

tekrar parlayan bir işlemdir. Hidrotermal yöntemle ilgili ilk yapılan bilimsel deney 1913 

yılında Bergius tarafından selülozun hidrotermal dönüşümle kömür benzeri ürün elde 

etmesi suretiyle gerçekleşmiştir. Daha sistematik çalışmalar ise 1932 yılında Berl ve 

Schmidt tarafından gerçekleştirilmiştir. Berl ve Schmidt su içerisindeki farklı örneklerin 

dönüşümünü, suyu 150-350°C arasında ısıtarak incelemişlerdir. Daha sonra 

Schuhmacher, Huntjens ve Van Kravelen gerçekleşen reaksiyonlarda pH’ın etkisini 

incelemiş, pH değişimiyle elde edilen ürünler arasında ciddi farklılıklar gözlemlemiş ve 

bu farklılıkları baz alarak çeşitli bozunma grafikleri ortaya koymuşlardır (Titirici ve 

Antonietti 2010).  

 

Hidrotermal karbonizasyon işlemi biyokütlenin, basınçlı bir kap içerisinde çözücü 

olarak su kullanılması ve 180°C-250°C arasında ısıtılmasıyla gerçekleşir. Buradaki 

basınç girdi maddesinden ve su buharından oluştuğu için basınç kontrol edilemez. Elde 

edilen hidrokömür karbonizasyon derecesine göre, yüzeyinde ihtiva ettiği aromatik ve 

fonksiyonlu gruplara göre yüksek enerji yoğunluğuna sahip, kolay parçalanabilir ve 

işlem görmemiş biyokütle halinden daha fazla hidrofobik yapıya sahip kahverengimsi 

renkte bir kömür halini alır (Reza vd. 2013). Gaz ürün çok az çıkar ve genellikle CO2’tir 

(girdi maddesinin %5’inden düşük miktarda) (Weiner vd. 2013). Piroliz işlemindeki 

gibi oksijensiz ortam mevcuttur fakat elde edilen ürünler farklı karbonizasyon 

işlemlerinden geçtikleri için birbirlerinden oldukça farklıdır (Wiedner vd. 2013). 

Pirolizden elde edilen biyokömürler daha çok aromatik gruplar ihtiva ederken, 

hidrokömürler alifatik gruplar ihtiva eder (Titirici vd. 2008). Biyokütlenin hidrotermal 

karbonizasyonu sırasında bir dizi hidroliz, kondenzasyon, dekarboksilasyon ve 

dehidrasyon reaksiyonu gerçekleşmesiyle birlikte yine de hidrotermal karbonizasyon 

mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır (Funke ve Ziegler 2010). 
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Hidrotermal karbonizasyon işlemi uygulanan sıcaklıklara göre yüksek sıcaklık (300-

800°C) ve düşük sıcaklık (<300°C) hidrotermal karbonizasyonu olmak üzere ikiye 

ayrılır. Su, fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak şartların değişmesiyle hem 

reaktan hem de solvent olarak davranabilir. Yüksek sıcaklık HTC işleminde ise suyun 

iyonlaşması artacağından hem baz hem asit olarak davranabilir. Ayrıca suyun dielektrik 

sabiti azalacağından bu sıcaklıklarda daha çok apolar çözücü gibi davranır (Lynam vd. 

2014). Yüksek sıcaklık HTC işleminde sadece nano yapılı karbon malzemeler elde 

edilir fakat düşük sıcaklık HTC işleminde bu karbon nano yapılı malzemeler yanında 

kömür benzeri ürünler de elde edilir (Aydıncak 2012). 

 

Karbonhidratların HTC işlemi sırasında furfural ve 5-hidroksimetilfurfural gibi furanik 

aldehitler oluşur. Bu ara ürünler değerli kimyasalların eldesinde ve biyoyakıt 

ürünlerinin eldesinde oldukça önemlidir. Furfuraller beş karbonlu şekerlerden elde 

edilirken HMF glikoz, fruktoz, selüloz gibi monomerik ve polimerik altı karbonlu 

karbonhidratlardan elde edilir. Çözücü olarak kullanılan su, 200°C’de hemiselülozun 

β(1-4) bağlarını kırarak şeker monomerlerine parçalanmasını sağlar, daha sonra bu 

monomerler ise furfural ve diğer moleküllere özellikle HMF’ye parçalanırlar (Reza vd. 

2013). Ayrıca HMF, biyokütle dönüşümü sırasında, fruktozun izomerizasyonuyla 

glukoza dönüşüp, glikozun dehidrasyonu sonucu oluşur (Lam ve Luong 2014). Daha 

ileriki aşamalarda HMF’nin hidrolizinden diğer değerli kimyasallara dönüştürülebilen 

levulinik asit ve formik asit oluşur.   
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Şekil 2.9 Glikozun dönüşümü ile HMF ve HMF bazlı kimyasallar 

 

Lignoselülozik biyokütleler hemiselüloz, selüloz ve lignin gibi fraksiyonlardan oluşur. 

Selüloz, birçok glikozun birbirleriyle β(1-4) glikozid bağlarıyla bağlanmasıyla oluşan 

bir polisakkarittir. HTC işlemi boyunca selüloz hidroliz yoluyla glikoza parçalanır, 

glikoz ise izomeri olan fruktoza dönüşür (Lynam vd. 2014). Kuru termokimyasal 

dönüşümden farklı olarak selülozun HTC sırasında glikoza hidroliz olması ilk 

basamaktır. Fruktozun dehidrasyonu sonucu HMF, furan benzeri yapılar, aldehitler gibi 

yapılar oluşur, bozunması ile de formik asit, asetik asit gibi organik asitler oluşur. Bu 

sırada oluşan H
+
 ve OH

-
 iyonları bozunma sırasında katalitik etki gösterir. Oluşan HMF, 

furan benzeri vb. yapılardan sonra bir dizi polimerizasyon ve kondenzasyon (aldol 

kondenzasyou, moleküller arası dehidrasyon) reaksiyonları gerçekleşir ve ardından 

aromatikleşme sağlanması için keto-enol tautomerizmi ve molekül içi dehidrasyonla 

yeniden düzenlenme gerçekleşir. Düşük sıcaklıklarda biyokütlenin HTC dönüşümü 

sırasında katı-katı dönüşümü mekanizması kavurma prosesine benzetilmektedir (Kruse 

vd. 2013). Kritik süper doygunluk noktasına ulaşıldığında çekirdeklenme gerçekleşir ve 

çekirdekler küre halini alır. Girdi maddesi olarak glikoz kullanıldığında elde edilen 

hidrokömür daha çok polifuranik yapıya sahiptir, lignoselülozik biyokütlelerden elde 

edilen hidrokömür ise daha fazla aromatik yapı gösterir (Aydıncak 2012). 
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Şekil 2.10 Selülozun glikoza hidrolizi (Lam ve Luong 2014) 

 

HTC prosesi üzerine oldukça çeşitli çalışmalar mevcuttur. Qi vd. (2015)’te yaptıkları 

çalışmada glikozun hidrotermal karbonizasyonuyla elde ettikleri karbonumsu 

mikroküreleri, fruktozun 5-HMF’ye katalitik dehidrasyonu sırasında kullanmışlardır. 

Elde edilen bu mikrokürelerin, fruktozun iyonik bir sıvı olan 1-bütil-3-

metilimidazolyum klorit ([BMIM][Cl]) içerisinde 5-HMF’ye dehidrasyonu için oldukça 

iyi bir katı asit katalizi olduğunu görmüşlerdir. 100°C’de 90 dk’da, -COOH gruplarının 

da katkısıyla verim %88,1 bulunmuştur. Bu çalışmada dikkat çeken nokta, HTC 

işleminden elde edilen bir ürünün hiçbir fonksiyonlaştırma işlemi olmadan başka bir 

biyokütle dönüşümü için efektif şekilde katalizör olarak kullanılmasıdır. Elde edilen 

katalizör beş kez tekrar kullanılarak fruktozun 5-HMF’ye dönüşmesinde ucuz ve kolay 

elde edilen bir katalizör olarak rahatlıkla kullanılabileceğinin kanıtı olmuştur.  

 

Biyokütlenin HTC işlemi sonucunda elde edilen hidrokömürlerin özellilklerinin 

iyileştirilmesi için de son yıllarda yapılan çalışmalar artmaya başlamıştır. Glikozun 

hidrotermal dönüşümü sırasında ortama çok küçük miktarda grafen oksit ekleyen 

Krishnan vd. (2014) elde edilen ürünün morfolojisinin oldukça değiştiğini, yüksek 

derecede karbonize olduğunu ve ürünün iletken olduğunu görmüşlerdir. Düşük 

konsantrasyonda grafen oksitin eklenmesiyle glikoz bazlı karbon kaplı ince grafen oksit 

tabakaları oluşmuştur. Yüksek grafen oksit konsantrasyonunda ise iletken grafen oksit 

tabakası destekli karbon monolitlerin oluştuğunu belirtmişlerdir. Bu sonuçlardan yola 

çıkarak eklenen grafen oksitin glikozun karbonizasyon basamaklarını değiştirdiği 

düşünülmektedir. 

 

Floresan biyomateryallerin sentezinde de HTC yöntemine başvurulmaktadır. Yang vd. 

kitosanın hidrotermal karbonizasyonuyla 180°C’de amino grubuna sahip floresan 
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karbon elde etmişlerdir (2012). Elde edilen bu floresan karbonlar, biyoişaretleme için 

insan akciğer adenokarsinom A459 hücrelerinde kullanılmıştır ve düşük sitotoksisiteye 

ve hücre için yüksek uygunluğa sahiptir (Yang vd. 2012). 

 

2.6 Boehm Titrasyonu 

 

Bu titrasyon metodu karbon siyahının yüzeyinde oksijen ihtiva eden fonksiyonlu 

grupların miktarını bulmak için Boehm tarafından geliştirilmiş asit-baz titrasyonuna 

dayanan yarı-kantitatif bir analiz yöntemidir, 1 g fonksiyonlaştırılmış madde 

içerisindeki asit-baz grupları mmol cinsinden tayin edilir. (Boehm 1994). Boehm 

titrasyonunda kullanılan reaktanların (NaHCO3, Na2CO3, ve NaOH) 0,05M çözeltisi 

hazırlanır ve karbon siyahı ya da aktif karbon örnekleri bu çözeltilere eklenerek uzun 

süre karıştırılır. Daha sonra katı, çözeltiden ayrılır ve CO2’in ayrılması için çözelti asitle 

kaynatılır. Başlangıçtaki reaksiyon boyunca katı ile nötralize olmuş Boehm 

reaktanlarının miktarını belirlemek için ayrılan sıvı kısım standart NaOH çözeltisiyle 

geri titre edilir. Lakton ve laktoller hidroliz olurken NaOH, fenol ve karboksilik asit 

dahil bütün Bronsted asitlerinden; Na2CO3, pKa değeri 10,3’ten küçük fonksiyonlu 

gruplardan ve NaHCO3 ise pKa değeri 6,4’ten küçük fonksiyonlu gruplardan proton alır 

(Fidel 2013). Dolayısıyla NaOH karboksilik, laktonik ve fenolik grupları, Na2CO3 

karboksilik ve laktonik grupları, NaHCO3 ise sadece karboksilik grupları nötralize eder 

(Paulo vd. 2006). 

 

Bu titrasyon yöntemi Boehm tarafından farklı pKa değerlerine göre aktif karbonun ve 

karbon siyahının yüzeyindeki organik fonksiyonlu grupların miktarının anlaşılması için 

geliştirilmiş ve son yıllarda biyokömür karakterizasyonu için de sıklıkla kullanılmaya 

başlanmıştır (Boehm 1994). Her ne kadar aktif karbon ve karbon siyahı biyokömüre 

benzerlik gösterse de farklı girdi maddelerinin termal dönüşüme uğradıktan sonra elde 

edilen ürünler birbirlerinden farklılık gösterir. Yine de aktif karbon, karbon siyahı ve 

biyokömürler yüksek karbon miktarı ve kül içeriği yüzünden orjinal Boehm 

titrasyonuna uygunluğu tartışılmakta ve bu ürünler için geliştirilmeye çalışılmaktadır. 

Boehm titrasyonu katı ürün yüzeyinde benzer pKa değerlerine sahip karboksilik asit, 
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lakton, laktol, fenol ve diğer fonksiyonlu grupların miktarı hakkında bir fikir verir. 

Dolayısıyla reaktif olmayan ve bir pKa değerine sahip olmayan gruplar bu metotla tayin 

edilemezler (Fidel 2012).   

 

Fidel vd. (2013)’te yaptıkları çalışmada biyükütlenin Boehm titrasyonu boyunca 

karşılaşılabilecek problemleri araştırmışlardır. Bunlardan ilki Boehm reaktanlarının 

bulunduğu çözeltide çözünmemiş organik maddelerin, HCl titrasyonu boyunca HCl’den 

proton aldığı ve geri titrasyon sırasında bu protonun geri verilmediğidir. Bu olay 

çözeltide çözünmemiş organik maddelerin kalabileceği her Boehm titrasyonu için 

geçerlidir. İkincisi NaOH ile yapılan titrasyon sırasında çözeltideki çözünmemiş 

organik maddelerin ortama proton vereceğidir. Bu çalışmada yedi farklı biyokütle ve 

referans olarak karbon siyahı alınarak Boehm titrasyonunu biyokömürler için daha 

uygun hale getirmeye çalışmışlardır. Üç farklı Boehm titrasyonu modeli 

kullanmışlardır. İlki serpme metodu adı verilen asidifikasyon yöntemidir. İkincisi 

santrifüj işleminden sonra BaCl2 ile muamele edilmeyi içeren Baryum metodudur. 

Üçüncüsü ise titrasyondan önce karbonat ve çözünmemiş organik bileşiklerin 

uzaklaştırılması için asidifikasyondan sonra bir katı faz ekstraksiyon aşamasıdır 

(cartridge metodu). Bütün metodlar uygulanmadan önce biyokömürler bir kere 0,05 M 

HCl, iki kere 1 M CaCl2, dört kere deiyonize su ile yıkanmış ve 50°C’de 60 saat 

kurutulmuştur. Bu işlemlerin sonunda pH=5’e ulaşılmıştır. Çözeltiden çözünmemiş 

organik maddelerin ayrılması için baryum metodunda 1 M BaCl2
 
çöktürme işlemi 

gerçekleştirmişlerdir. Karbonat giderimi için ise serpme yönteminde ve cartiridge 

metodunda asidifikasyon uygulanmış, baryum metodunda ise yine 1 M BaCl2 ile 

çöktürme işlemi gerçekleştirmişlerdir. En sonunda da bütün metotlarda örnekler NaOH 

ile titre edilmiştir. Serpme modelinin çeşitli kombinasyonları fonksiyonlu grupların 

miktarını düşük pKa aralığında (̴5-6,4), baryum metodu ise yüksek pKa aralığında (̴6,4-

10,3 ve ̴10,3-13) hata olmadan belirleyebilmiştir. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM  

 

3.1 Deneylerde Kullanılan Malzemeler 

 

Bu çalışmada model biyokütle olarak glikoz (D-(+) glikoz monohidrat, Sigma Aldrich) 

kullanılmıştır. Metilen mavisi, metil oranj, KCl, NaHCO3, Na2CO3, NaOH, CTAB 

Sigma Aldrich’den temin edilmiştir.  

 

3.2 Glikoz Bazlı Biyokömürlerin Sentezi 

 

Çalışmada kullanılan biyokömürler, hidrotermal karbonizasyon yöntemi ile 1 L iç 

hacime sahip, karıştırmalı ve sıcaklık kontrollü Parr marka otoklav sistemi kullanılarak 

sentezlenmiştir.  

 

 

 

Şekil 3.1 Parr otoklav sistemi 
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Deneyler 220°C, 6 saat süre ve 200 g/L derişimde gerçekleştirilmiştir. Ekstra bir basınç 

verilmeden kendi basıncıyla süren deneyler, 4°C/dk ısıtma hızıyla belirlenen 

sıcaklıklığa kadar ısıtılmıştır. Deney sonunda otoklav kendiliğinden soğumaya 

bırakılmıştır. Oda sıcaklığına geldikten sonra açılan otoklavdan alınan numune 

örnekleri, çözelti içerisindeki katı ürünü alabilmek için vakum filtrasyonu işlemine tabi 

tutulmuştur. Ayrılan karbon içerikli biyokömür su ve etil alkol ile üçer kez yıkanmış ve 

80°C’de 24 saat süreyle etüv içerisinde kurutulmuştur.  

 

3.3 Yüzey Fonksiyonlaştırılması 

 

Fonksiyonlaştırma işlemininin amacı, yüzey modifiye edici ajanlar kullanarak 

yüzeydeki oksijenli grup miktarını arttırmaktır. Yüzey fonksiyonlaştırması için 

sentezlenen karbon bazlı biyokömürler, asitlerle (H2SO4, HCl), bazlarla (NaOH, NH3) 

ve (NH4)2SO4 tuzu ile muamele edilmiştir. Bu işlem magnetik karıştırıcılı bir ısıtıcının 

üzerine yerleştirilen geri soğutuculu iki ağızlı balon içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

Sentezlenen karbon bazlı malzemelerin 80°C’de asidik ortamda tamamen çözündüğü 

görülmüştür. Dolayısıyla fonksiyonlaştırma işlemi, 1 M 100 mL’lik modifiye edici ajan 

çözeltisi ve 1 g karbon bazlı malzemenin balona aktarılıp, 60°C’de 4 saat ısıtılmasıyla 

gerçekleşmiştir. Katı ürünü ayırmak için çözelti vakum filtrasyonu işlemine tabi 

tutulmuş ve elde edilen katı ürün 80°C’de 24 saat etüv içerisinde kurutulmuştur. 

 

3.4 Adsorpsiyon İşlemi 

 

Kullanılan her iki boyanın da UV-Vis spektrofotometresinden alınan sonuçların ve renk 

giderimi miktarının dolaylı yoldan belirlenebilmesi için farklı derişimlerde çözeltiler 

hazırlanarak çalışma grafikleri çıkarılmıştır. Bu çalışma iki kez tekrarlanmış ve elde 

edilen grafiklerden iki farklı denklem ortaya çıkmış ve ortalama değerleri alınmıştır. 
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Şekil 3.2 Metilen mavisine ait çalışma grafikleri 
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Şekil 3.3 Metil oranja ait çalışma grafikleri 

 

Metilen mavisi (MB) ve metil oranj (MO) çözeltilerinin derişiminin belirlenmesi için 

Lambert-Beer yasası baz alınmış ve metilen mavisi ve metil oranjın başlangıç 

derişimlerinin sırasıyla 10 ppm ve 20 ppm olması kararlaştırılmıştır. Her iki boyadan da 

y = 0.0812x + 0.0052 
R² = 0.9974 
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y = 0.0876x + 0.003 
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200 mL çözelti hazırlanarak içerisine MB için 10 mg, MO için 150 mg adsorbent madde 

eklenmiştir. Adsorpsiyon-desorpsiyon dengesinin kurulması için numuneler manyetik 

karıştırıcı üzerinde 240 dk karanlıkta karıştırılmıştır. Verilen zaman aralıklarında 

numuneden 10 mL’lik örnekler alınmış ve 5 dk boyunca santrifüj edilmiştir, daha sonra 

süzüntü UV-Vis spektrofotometresi ile analiz edilmiştir. Adsorbentin birim kütlesi 

başına düşen adsorplanan boya miktarı eşitlik (3.1)’den hesaplanmıştır. 

 

𝒒𝒕 =
(𝑪𝟎−𝑪𝒆)𝑽

𝒎
                                                                           (3.1) 

 

Bu eşitlikte qt biyokömürün adsorpsiyon kapasitesini (mg/g), C0 başlangıç 

konsantrasyonunu (mg/L), Ce boya çözeltisinin denge konsantrasyonunu (mg/L), V 

boya çözeltisinin hacmini (L) ve m kullanılan biyokömürün kütlesini (g) ifade 

etmektedir.  

 

3.5 pHpzc Ölçümü 

 

Adsorpsiyon olayının pH’la ilişkisinin daha rahat anlaşılabilmesi için adsorbentlerin 

elektriksel yük yoğunluğunun sıfır olduğu pH noktasının yani sıfır yük noktasının (point 

of zero charge) bilinmesi gerekmektedir. Adsorbentin pHpzc değeri belirlendikten sonra, 

bu pH noktasından daha aşağıdaki pH değerlerinde çözelti asidik demektir ve ortamda 

hidroksit gruplarından daha çok proton vardır, dolayısıyla adsorbent yüzeyi pozitif 

yüklenir ve anyonik grupları kendine çeker. Tam tersi durumda ise yani ortamın pH’ı 

pHpzc değerinin üzerindeyse adsorbent negatif yüklenir ve katyonik grupları kendine 

çeker. Sentezlenen adsorbentlerin pHpzc değerlerinin belirlenebilmesi için 50 mg katı 

örnek 50 mL 0,001 M NaCl çözeltisinde pH 2-12 değerleri arasında çeşitli çözeltiler 

hazırlanarak 24 saat boyunca karıştırıcının üzerinde bekletilmiştir. Başlangıç pH 

ölçümleri 0,1 M HCl ya da NaOH çözeltileri kullanılarak belirlenmiştir (pHi). 24 saat 

karıştırılan çözeltilerin son pH’ları ölçülmüş (pHf) ve ilk pH ve son pH değerleri 

arasındaki fark alınmıştır (ΔpH). ΔpH, pHi’ ye karşı grafiğe geçirilerek ΔpH’ın sıfır 

olduğu nokta pHpzc değeri olarak alınmıştır (Kumar vd. 2015). 
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3.6 X-Işınları Kırınımı (XRD) 

 

X-ışınları kırınımı analizi katı maddelerdeki atomların diziliminin ve kristal yapısının 

aydınlatılmasında kullanılan hata payı oldukça düşük bir analiz yöntemidir. Kristal 

yapıyı aydınlatmak için alınan toz örneklerden saçılan monokromatik x-ışınından, ışının 

kırınım açısı ve şiddeti ölçülür ve bu ölçümler her malzemeye özel sonuçlar verir. X 

ışınlarının dalga boyu 1 angstrom civarındadır yani kristal yapı içindeki atomlar arası 

mesafeye çok yakındır dolayısıyla kristal yapının aydınlatılmasında X-ışınları oldukça 

uygundur. Kristal yapıyı analiz etmek için x-ışınları kristal yapının üzerine düşürülür, 

gönderilen ışın, ışının gönderildiği katının üzerinden tam yansır ve kristal kafesteki 

atomların paralel her atom düzlemi tarafından saçılır (kırınım). Yansımaya uğrayan ışık, 

girişim desenleri oluşturur. X-ışınlarının katı kristallerdeki kırınımı Bragg Kanunu ile 

açıklanır (3.2) (Wang vd. 2015). 

 

𝒏𝝀 = 𝟐𝒅𝒔𝒊𝒏𝜽                                                                         (3.2) 

 

Bu eşitlikte n kırınım sabitini, λ dalga boyu, d kafes aralığını, θ ise kırılma açısını ifade 

etmektedir.  

 

 

 

Şekil 3.4 X ışınları kırınımı 

 

X ışınları kırınım desenlerinden elde edilen veriler  Scherrer eşitliğinde (3.2) yerine 

konularak kristal boyutu bulunur (Sang vd. 2014). 
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𝑫 = 𝑲𝝀/𝜷𝒄𝒐𝒔𝜽                                                                       (3.3) 

 

Deneylerden elde edilen biyokömürler için XRD kırınım desenlerinden 2θ ve β 

değerleri okunarak eşitlik (3.5.2)’den numunelerein kristal boyları hesaplanmıştır. Cu-

Kα için λ=0,1542 ve K=0,9 alınmıştır. Sentezlenen biyokömürlerin X-ışını kırınımı 

(XRD) analizi Rigaku D/Max-2200 ULTIMAN X-ışını difraktometresiyle yapılmıştır. 

Analizler için Cu-Kα ışınımı (λ=1,54046 Å) kullanılmış olup çekimler X ışını tüpüne 30 

kV voltaj ve 40 mA akım değerleri uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan tüm 

analizlerde yarık genişliği 0,3 mm ve tarama hızı 1°/dakika olarak belirlenmiştir. Elde 

edilen X-ışınları kırınım desenlerinin yorumlanmasında JCPDS (Joint Committee on 

Powder Diffraction Standards) ve International Centre for Diffraction Data (ICDD) 

dosyalarından yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlar JCPDS (Joint Committee on 

Powder Diffraction Standards) tarafından verilmiş olan kart bilgileri ile kıyaslanarak 

incelenen örneklerin içerikleri kontrol edilmiştir.  

 

3.7 Element Analizi 

 

Bir numunenin ihtiva ettiği elementlerin yüzdeleri, 1000-1100°C gibi yüksek 

sıcaklıklarda yakma yoluyla analiz edilmektedir. Örnekler gümüş ve kalay kapsüller 

içerisinde oksijenli ortamda yakılarak analiz edilir. Bu yakma sonucu karbonun 

yanmasıyla birlikte CO2, H2O ve SO2 gazları oluşur ve bu gazlardan numunedeki C, H, 

N, S miktarları yüzde olarak belirlenir.  

 

Elde edilen biyokömürler LECO 932 CHNS element analiz cihazı ile analiz edilmiştir. 

 

3.8 Van Kravelen Diyagramı 

 

Bu diyagram yatay eksende molar oksijen/karbon oranı, dikey eksende ise molar 

hidrojen/karbon oranı olacak şekilde çizilir. Kömürler, yağlar, karbonhidratlar gibi 

birçok bileşik Van Kravelen diyagramıyla incelenebilir ve her maddenin kendine has 

H/C veya O/C oranı olduğundan incelenen her madde diyagram üzerinde kendilerine 
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özel belirli bir alana sahip olmaktadır. Bu diyagram karbon içerikli malzemeler için 

oksijen ve hidrojen içeriği arasında karşılaştırma yapılabilmesini sağlar. Düşük 

sıcaklıklarda karbon-oksijen ve karbon-hidrojen bağları, karbon-karbon bağları ile 

karşılaştırılabilir (Ahmad ve Subawi 2013). 

 

3.9 Raman Spektroskopisi 

 

Raman spektroskopisi numunenin görünür bölge ya da yakın infrared monokromatik 

ışından oluşan lazer kaynağıyla ışınlanmasıyla saçılan ışının belirli bir açıdan ölçümüne 

dayanır. Monokromatik ışın demeti şeffaf bir ortamdan geçtiğinde ışın saçılır fakat 

ortamdaki tanecikler moleküler boyuttaysa bu saçılma gözle görülemez yani ışık 

adsorpsiyonu gerçekleşmez. Bu tür saçılmalara "Rayleigh saçılması" denir. C.V. Raman 

moleküller tarafından saçılan ışınların dalga boyunun gönderilen dalga boyundan farklı 

ve her molekülün kimyasal yapısına göre farklı olduğunu keşfetti. Raman 

spektroskopisinde gelen ve saçılan ışının dalga boyları arasındaki fark orta infrared 

bölgesine düşer. Dolayısıyla Raman ve IR spektrumlarının birlikte incelenmesi analizin 

yorumunu kolaylaştırır. Raman spektroskopisi katı, sıvı ve gaz örneklerin kalitatif ve 

kantitatif analizi için uygun bir yöntemdir.  

 

Raman etkisi yapan titreşimler genelde molekülün temel hali ve birinci titreşim hali 

arasındaki geçişlerdir. Moleküllerin gönderilen IR ışınının fotonunu absorplayabilmesi 

için molekül titreşirkenki dipol momentinde periyodik ve gönderilen fotonun frekansına 

eşit bir değişme olması gerekir. –C=C-, - CC-, -N=N-, -S-S-, -C-O-C- türü titreşimler 

ve halkalı bileşiklerdeki halka daralması ya da genişlemesi titreşimleri şiddetli Raman 

piklerine yol açar. Bu bantlar IR spektroskopisinde zayıf olarak gözlenir (Colthup 

1975).  

Deneylerden elde edilen ürünlerin Raman spektrumları HR-800 (HORIBA Jobin Yvon) 

Konfokal Raman Spektrofotometresiyle elde edilmiştir. 
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3.10 Katı faz CP-MAS 
13

C-NMR Analizi 

 

Nükleer manyetik rezonans (NMR), organik ve biyokimyasal yapıları aydınlatmak için 

kullanılan bir yöntemdir. Karbon-13 NMR spektrumu, proton NMR spektrumla aynı 

prensibe sahiptir. Manyetik momente sahip tüm çekirdekler (tek sayılı nükleon içeren 

ve çift sayılı bazı çekirdekler), manyetik momenti dışarıdan verilen bir manyetik alan ile 

aynı doğrultuya sokulur ve momentin yönlenmesiyle bir elektromanyetik alanın etkisi 

bozulur. Yani Karbon-13 NMR analizi, küçük bir mıknatıs gibi davranan spini olan 

çekirdek, manyetik alan içerisinde kendi frekansına uygun bir radyo dalgasının 

frekansıyla rezonans haline gelmesi ilkesine dayanır. En çok kullanılan çekirdekler 

hidrojen ve karbondur. Alınan karbon-13 NMR spektrumları ile molekülün iskeleti, 

bağlanma şekli, molekül kütlesi ve formülü hakkında bilgi edinilir. Alınan sinyallerin 

sayısıyla molekülde kaç tane karbon veya eşdeğer karbon olduğu belirlenir. (Zhu vd. 

2015). Ayrıca spektrumdaki pik alanları, piki oluşturan çekirdeklerin sayısı ile doğru 

orantılıdır. Kimyasal kayma değerlerinin birbirleri ile karşılaştırılabilmesi için bir 

referans kullanılması gerekmektedir. En çok kullanılan referans maddesi tetrametil 

silandır (TMS, Si(CH3)4). TMS’ye ait pikin kimyasal kayma değeri sıfır kabul edilir ve 

diğer piklerin kimyasal kayma değerleri TMS’ye göre verilir. 

 

Elde edilen numunelere Bruker Superconducting FT.NMR Spectrometer Avance TM 

300 MHz WB cihazı ile yüksek güç UltrashieldTM 300 MHz süper iletken mıknatıs 

kullanılarak CP-MAS 
13

C NMR analizi uygulanmıştır. 

 

3.11 X-Işını Fotoelektron Spektroskopisi (XPS) 

 

XPS, numune yüzeyinde bulunan elementler ve miktarlarının, bileşiminin ve 

elektrostatik seviyesinin belirlenmesi, çekirdek seviyelerinin incelenmesi için kullanılan 

bir analiz yöntemidir. Yüzeyde bulunan atomların iç kabuklarındaki enerji 

seviyelerindeki elektronların fotoelektrik olayla uyarılması prensibine dayanır. Bu 

bağlamda elektronların kinetik enerjilerinden yola çıkarak bağlanma enerjileri 

hesaplanır ve XPS spektrumları elde edilir. Spektrumda elde edilen piklerden bu 
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enerjiler tespit edilerek analiz edilen numunenin hangi atomları içerdiği belirlenebilir. 

XPS yöntemiyle elementlerin yüzey bileşimi ve içeriği (H ve He hariç), geçiş 

metallerinin oksidasyon durumları (örn: Ti
+3

 ya da Ti
+4

), elektronik yapıların valans 

bandları, kimyasal bağ çeşitleri (örn: Si-O ya da Si-C) ve ince filmlerin morfolojisi 

hakkında fikir edinilebilir ve %10-15 hata ile yarı kantitatif analiz yapılabilir (Brundle 

ve Baker 1978). 

 

Elementin çeşidine ve orbitallerine göre bağlanma enerjisi atomun oksidasyon 

basamağına ve çevresindeki atomlara bağlıdır. Her iki durumda 5 eV’dan küçük enerji 

kaymalarına sebep olur. Oksidasyon basamağının artması bağlanma enerjisini de arttırır. 

Bu oksidasyon basamaklarını incelemek için XPS yöntemi özellikle kataliz işlemi için 

oldukça sıklıkla kullanılmaktadır. Elektronegatif sübtitüyenler karbon atomundaki 

elektron yoğunluğunu azaltırlar dolayısıyla C(1s) bağlanma enerjisinde çok az bir 

küçülmeye sebep olurlar. 

 

Çizelge 3.1 Farklı fonksiyonlu grupların C(1s) bağlanma enerjileri 

 

Fonksiyonlu Grup C(1s) Bağlanma Enerjisi (eV) 

Hidrokarbon, C-H, C-C 285,0 

Amin, C-N 286,0 

Alkol, eter, C-O-H, C-O-C 286,5 

Klor bağlı karbon, C-Cl 286,5 

Flor bağlı karbon, C-F 287,8 

Karbonil, C=O 288,0 

 

Elde edilen numunelerin XPS spektrumları PHI 5000 VersaProbe cihazı kullanılarak 

alınmıştır.  
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3.12 Fourier Dönüşüm Kızılötesi Spektroskopisi (FT-IR) 

 

İnfrared spektroskopisi organik maddelerin yapılarındaki fonksiyonlu grupların 

aydınlatılmasında ve iki organik bileşiğin aynı olup olmadığını anlamak için kullanılan 

bir analiz yöntemidir. Moleküllerin öteleme ve dönme hareketleri kimyasal bağın 

uzunluğunun periyodik olarak uzamasına veya kısalmasına ve titreşim hareketlerine 

neden olmaktadır. Bu titreşim enerjileri kuantumludur yani belirli enerji değerleri 

alabilirler dolayısıyla uygun foton absorpsiyonunun gerçekleşmesi için bu enerji 

değerlerine eşit olması ve molekülün yaptığı titreşim hareketi sırasında bir dipol 

momentin oluşması gerekmektedir. Böyle moleküllere IR aktif moleküller denir. 

Örneğin H2, N2, O2 ve C2H2 titreşim hareketi sırasında dipol momentleri 

değişmediğinden IR inaktif molekül olarak adlandırılırlar. İnfrared yani kırmızı ötesi 

ışıma elektromanyetik spektrumda görünür ve mikrodalga bölgesi arasında, yani 2500-

15000 nm (4000-650 cm
-1

) aralığında bulunur. 4000-1300 cm
-1

 arasındaki bölgede 

karşılaşılan IR bantları çeşitli fonksiyonel gruplara aittir. Halojenler ve ağır metal 

atomları molekül kütlelerinden dolayı uzak infrared bölgede gözlenirler. İnfrared 

bölgenin 1300-650 cm
 -1

 frekans aralığı tamamen moleküle özgü olduğu için bu bölgeye 

parmak izi bölgesi denir. Titreşim frekansları moleküldeki hidrojen bağları, çift bağlar 

ve rezonanstan etkilenir. Ölçüm yapılırken maddenin infrared ışığı absorplayabilmesi 

için ışığı tamamen geçiren KBr ya da NaCl pelletleri veya ince bir film tabakası 

kullanılır.  

 

Deneylerden elde edilen karbon bazlı numunelerin FT-IR spektrumları Thermo 

Scientific Nicolet iS10 FT-IR cihazı ile elde edilmiştir. 

 

3.13 Termal Analiz 

 

Analizi yapılacak numunenin fiziksel bir özelliğinin sıcaklık fonksiyonu olarak 

alınmasına ve alınan veya açığa çıkan ısının ölçülmesine dayanan analiz yöntemleri 

termal analiz yöntemleri olarak adlandırılır. Sıcaklığın çevre koşullarından 1200°C’lere 

kadar arttırlmasına karşı numunenin kütlesindeki azalmanın ölçüldüğü yöntemlere ise 
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termogravimetrik analiz  (TGA) denir ve elde edilen sıcaklık-kütle eğrilerine termogram 

denir, bu termogramlar kalitatif ve kantitatif analizlerde kullanılır. TGA ile analiz edilen 

numunenin saflığı, bozunması ve kinetiği incelenebilir. Termogramın y ekseninde 

sıfırdan yukarıda bulunan pikler egzotermik reaksiyonları, sıfırdan aşağıda bulunan 

pikler ise endotermik prosesleri tanımlar. Uçucu bileşenlerin buharlaşması, metallerin 

yükseltgenmesi, termal bozunma, kimyasal reaksiyonlar ve bazı bileşiklerin manyetik 

özelliğinin değişimi ısı değişikliğine neden olmaktadır.  

 

Deneylerden elde edilen katı örneklerin termal analizleri Shimadzu TG-60H cihazı ile 

gerçekleştirilmiştir. Sıcaklık oda sıcaklığından başlanarak 10 °C/dk ısıtma hızı ile 1200 

K’ye çıkarılmıştır.  

 

3.14 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) 

 

Taramalı elektron mikroskobu yüksek çözünürlüklü resim oluşturmak için çok küçük 

bir alana odaklanan vakum ortamında oluşturulan yüksek enerjili elektron demetleri ile 

analizi yapılan maddenin yüzeyini taraması ilkesine dayanır. Atomların dış yörünge 

elektronları ile gerçekleşen girişimler sonucu yörüngesinden atılan elektronların enerjisi 

azalır ve yüzeyde toplanır. Bu elektronlara ikincil elektronlar denir. Dolayısıyla bu 

elektronlar 10 nm daha derininden geldiği için analiz edilen numunenin yüksek 

çözünürlüğe sahip topografik resimleri elde edilir. SEM analiz yöntemi ile sıvı ve 

iletken olan her türlü örnek analiz edilebilir. Eğer yalıtkan bir malzeme söz konusuysa 

ince bir iletken malzemeyle kaplanarak incelenebilir.  

 

3.15 Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) 

 

Geçirimli elektron mikroskobu, analiz edilecek numunenin vakum altında tungsten ya 

da LaB6 filamente sahip bir elektron tabancasından üretilen ve stabilize edilmiş pozitif 

voltajdan geçirilerek 100-200 kV değerinde hızlandırılan elektronlar tarafından 

bombardımana tutulması ilkesine dayanan analiz yöntemidir. Bu elektronların 

yönlendirilmesi elektromanyetik lensler kullanılarak sağlanır. Bu lenslere uygulanan 
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akımın değiştirilmesiyle lenslerin odak noktası değişir dolayısıyla görüntünün büyüyüp 

küçülmesi sağlanır. Elektronlar enerji seviyelerine göre numuneden geçerler ya da 

kırınıma uğrarlar. Saçılan elektronların görüntü üzerine tekrar gelmesi engellenir bu 

sayede bu bölgeler alınan görüntüde karanlık bir alan oluştururlar. Elektronların 

numune ile etkileşimi sonucu oluşan görüntü büyütülür. TEM ile analizi yapılacak 

numuneler genellikle 3mm çapa sahiptir. Bu analizin avantajlarından birisi de aynı anda 

numunenin görüntüsü ve kırınım bilgisi hakkında bilgi edinilebilmesidir.   

 

Çalışma kapsamında yapılan analizler FEI Tecnai G2 (200 kV) geçirimli elektron 

mikroskobu ile analiz edilmiştir. Numuneler analize hazırlanırken etanol içerisinde 

uygun derişimde dağıtılarak grid üzerine damlatılmıştır. Etanol uzaklaştırıldıktan sonra 

grid cihaza konulmuştur ve yeterli vakum sağlandıktan sonra numunenin görüntüleri 

alınmıştır.  

 

3.16 BET Yüzey Alanı Analizi (Brauner-Emmett-Teller gaz adsorpsiyonu) 

 

BET analiz yöntemi katı malzemelerin yüzey enerjileri sayesinde gaz moleküllerini (N2, 

CO2, Ar, vb.) adsorplama ilkesine dayanır. Bu analiz yöntemiyle malzemelerin gözenek 

yapısı, yüzey alanı ölçümleri ve gözenek boyut dağılımı belirlenebilir. Gözenekli 

malzemelerin özgül yüzey alanı, numune yüzeyi moleküllerle tek tabaka adsorpsiyonu 

ile kaplanacak kadar gereken azot miktarını hesaplayarak adsorpsiyon izotermlerinin 

çizilmesiye hesaplanır.  

 

Deneylerden elde edilen katı numuneler BET metodu ile Quantachrome NOVA 2200 

serisi volumetrik gaz adsorpsiyon cihazı ile analiz edilmiştir. Numunelere nem ve diğer 

etmenlerden dolayı kapanmış olabilecek gözeneklerin açılması için analiz işleminden 

önce vakum altında belli sıcaklıklarda ısıl işlem uygulanmıştır. Analizler 77 K ‘de 

gerçekleşmiştir. BET yöntemine göre tüpe gönderilen azot numune yüzeyinde tek 

tabaka halinde adsorplanır. Gaz basıncı arttığında çok katmanlı adsorpsiyona geçilir ve 

kapiler kondenzasyon gerçekleşir. Elde edilen sonuçlardan malzemenin gözenek 

boyutu, hacmi ve dağılımı belirlenir (Yağmur vd. 2008). 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

4.1 HTC İşleminden Elde Edilen Ürünlerin Verimi 

 

HTC yöntemi ile elde edilen ürünlerin verimini, girdi maddelerinin sudaki çözünürlüğü 

oldukça etkilemektedir. D-glikoz, biyokütle içerisinde en çok bulunan şeker birimidir ve 

lignoselülozik biyokütlelerin asidik hidrolizinin temel ürünüdür. Glikoz 25°C’de 909 

g/L çözünürlük ile suda tam olarak çözünebilen bir şekerdir dolayısıyla HTC işlemi 

sonunda hesaplanan verim tamamen işlem sonunda elde edilen malzemenin verimini 

yansıtmaktadır. Glikoz için hidrotermal alt sıcaklığı 160°C’dir ve elde edilebilecek 

maksimum teorik verim %60 olabilmektedir (Falco vd. 2011). Yapılan ön denemelerde 

220°C sıcaklık ve 200 g/L konsantrasyonda farklı süreler denenmiş elde edilen 

ürünlerin verimlerinde kayda değer bir farklanma söz konusu olmamıştır. Aynı şekilde 

220°C sıcaklıkta ve 6 saat süreyle yapılan deneylerde biyokütle derişimi değiştirilmiş ve 

yine verimlerde büyük farklılıklar gözlemlenmemiştir. Dolayısıyla bu çalışmada %39,3 

verim elde edilen 220°C sıcaklık, 6 saat süre ve 200 g/L biyokütle derişimi 

parametreleri seçilmiştir. Glikozun hidrotermal karbonizasyonu ile elde edilen ürün 

GHTC olarak kodlanmıştır.  

 

4.2 XPS Analizleri 

 

 
Şekil 4.1 Biyokömürlerin XPS spektrumları (220°C, 6 saat, 200g/L derişim) 
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Deney sırasında kullanılan biyokütlelerin HTC işlemi sonrasında elde edilen ürünlerin 

XPS spektrumlarında yapılan pik düzeltmeleri sonucu elde edilen pik alanları üzerinden 

yarı-kantitatif analiz yapılmıştır. Çizelge 4.1’den görüldüğü gibi en yüksek % alana 

CHx, C-C/C=C grupları sahiptir, yani GHTC en çok bu grupları ihtiva etmektedir. 

GHTC’nin FTIR analizlerinden de görüleceği gibi karbonil grupların ve aromatik 

grupların varlığı XPS analizlerinden gelen yarı-kantitatif sonuçlarla da 

kanıtlanmaktadır. 

 

Çizelge 4.1 GHTC’nin XPS analizi sonuçları 

 

CHx, C-C/C=C C-OH/C-O-C >C=O/COO -COOR 

eV %alan eV %alan eV %alan eV %alan 

284,6 59,15 285,8 21,4 287,1 11,13 288,9 8,12 

 

4.3 FT-IR Analizleri 

 

 

Şekil 4.2 Sentezlenen GHTC’nin ve işlem görmemiş glikozun IR spektrumu (220°C, 6 

saat, 200g/L derişim) 
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İşlem görmemiş glikozun IR spektrumunda 3240 cm
-1

’de gözlemlenen geniş pik 

glikozun yapısında bulunan OH gruplarını temsil etmektedir. Hidrotermal 

karbonizasyon sonucu GHTC spektrumunda görüldüğü gibi bu pik kaybolmuş ve yerini 

yapıda karbonil gruplarının varlığını gösteren 3000-3700 cm
-1’

deki karbonil 

gruplarındaki –OH bölgelerini temsil eden pike bırakmıştır. Bu sonuç GHTC 

spektrumunun aksine işlem görmemiş glikozun spektrumunda C=O bağına ait olan 

1700 cm
-1

’deki pikin görülmemesiyle de desteklenebilir (Sevilla ve Fuertes 2009). 

Dolayısıyla glikozun hidrotermal karbonizasyon sonucu elde edilen karbon temelli 

GHTC’nin yapısında karbonil, kinon, ester ya da karboksilik gruplar olduğu sonucu 

çıkarılabilir. 2324 ve 2350 cm
-1

 dalga boyunda gözlemlenen pikler de CO2’e aittir. 

2900-2975 cm
-1

 civarında görülen pik alifatik C-H gerilmesine aittir. Bu pik işlem 

görmemiş glikozun spektrumunda daha şiddetli gözlemlenirken, GHTC’de ise 

şiddetinin azaldığı görülmektedir. Temel olarak görece daha az kararlı olan alkil 

gruplarının belirli bir sıcaklıktan sonra parçalandığı düşünülmektedir. GHTC’deki 

aromatik grupların varlığı 1610 cm
-1

’de gözlemlenen C=C titreşimi ve 750-875 cm
-1

 

arasında gözlemlenen aromatik C-H düzlem dışı gerilmeleriyle açıkça görülmektedir 

(Lua ve Yang 2004, Sun ve Li 2004). 

 

4.4 TEM ve SEM Analizleri 

 

Şekil 4.4.1’deki SEM görüntüleri hidrotermal karbonizasyon sonucu elde edilen 

GHTC’nin birbirlerinden bağımsız kusursuz kürelerden meydana geldiğini 

göstermektedir. SEM görüntülerinden belirlenen parçacık büyüklükleri yaklaşık 1,00 

mikron civarındadır. TEM görüntülerinden ise 100 nm’nin altında parçacıkların da 

mevcut olduğu görülmektedir. Bu durum analizler sırasındaki numune hazırlama 

tekniklerinin farklı olmasından ve topaklanmadan kaynaklanırken; elde edilen üründe 

yaklaşık 50 nm ile 2 mikron arasında farklı büyüklüklerde parçacıkların bulunduğunu 

göstermektedir. Karbon temelli kürelerin oluşumu ise glikozun dehidratasyon 

reaksiyonu sonucu ilk ürün olarak furfural ve HMF’ye parçalanmasıyla başlar. 

Araştırma grubumuzun önceki çalışmalarında reaksiyon mekanizmasının HMF 

üzerinden yürüdüğü detaylı olarak açıklanmıştır (Aydıncak vd. 2012).  
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Şekil 4.3 Hidrotermal karbonizasyon sonucu elde edilen biyokömürlerin SEM ve TEM 

görüntüleri (220°C, 6 saat, 200g/L derişim) 

 

4.5 BET Yüzey Alanı Analizi Sonuçları 

 

Sentezlenen adsorbentlerin yüzey alanları GHTC için 5,44 m
2
/g’dır. GHTC’nin düşük 

yüzey alanına sahip olması, sentez sonunda elde edilen GHTC numunesine ait kürelerin 

pürüzsüz bir yüzeye sahip olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir ve bu durum 

TEM görüntüleriyle de desteklenmektedir (Şekil 4.3).  

 

4.6 pHpzc Değerleri 

 

Yapılan pH ölçümleri sonrasında GHTC için pHpzc değerleri 3.78 olarak bulunmuştur. 

Bu durum GHTC’nin yüzeyinde asidik gruplar ihtiva ettiğini göstermektedir. Ortamın 

pH’ı 4’ün altına düştüğünde GHTC’nin yüzeyi negatif olarak yüklenir ve katyonik bir 

boya olan metilen mavisi ile aralarında elektrostatik bir çekim kuvveti oluşur. 
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4.7 GHTC’nin Karakterizasyonu 

 

4.7.1 Element analizi sonuçları 

 

Glikozun hidrotermal karbonizasyonu ile elde edilen biyokömür elementel analiz 

yöntemiyle incelenmiş ve %C değeri 69,62, %H değeri 4,83, %O değeri 25,55, O/C 

oranı 0,28 ve H/C oranı 0,83 bulunmuştur. Elde edilen ürünün tamamen karbon, 

hidrojen ve oksijen atomlarından oluştuğu görülmüştür. Yapılan ön denemelerde 

sıcaklık arttıkça %C miktarında artma gözlemlenmiştir.  

 

4.7.2 Van Kravelen diyagramı 

 

 

 

Şekil 4.4 GHTC ve işlem görmemiş glikozun Van Kravelen Diyagramı (220°C, 6 saat, 

200g/L derişim) 

 

Şekil 4.4’den görüldüğü üzere GHTC’nin H/C ve O/C oranı glikozun işlem görmemiş 

haline göre oldukça azalmıştır. Bu durum sıcaklığın da yükseltilmesiyle elde edilen 

ürünün kondenzasyon derecesinin yükseldiğini açıklamaktadır (Sevilla ve Fuertes 

2009). Yapılan ön denemeler sonucu biyokütle derişiminin H/C ve O/C oranlarında 
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herhangi bir değişime yol açmadığı görülmüştür. HTC işleminde ana reaksiyonun 

dehidratasyon olduğu anlaşılmaktadır. Sıcaklığın 220°C’de görece yüksek sıcaklıkta 

olması dekarboksilasyon, deney süresinin 6 saat sürmesi yani yapılan ön çalışmalardan 

daha uzun süre gerçekleşmesi demetanasyon reaksiyonlarını ön plana çıkarmıştır 

(Parshetti vd. 2013). 

 

4.7.3 GHTC’nin X-ışını kırınım desenleri (XRD) 

 

 

 

Şekil 4.5 GHTC’nin XRD deseni (sağ üst, glikoz) (220°C, 6 saat, 200g/L derişim) 

 

Elde edilen GHTC ve işlem görmemiş glikoz arasında XRD deseninin oldukça farklı 

olduğu görülmektedir. Bu durum glikozun oldukça iyi karbonize olduğunu gösterir. 

Şekil 4.5’de görülen 20°’deki geniş pik düzensiz yapıda polisiklik aromatik bölgeler 

içeren amorf karbon yapısının oluştuğunu göstermektedir (Gong vd. 2014). 

 

4.7.4 Raman spektrumları 

 

Şekil 4.6’da görülen 1000-2000 cm
-1

’dalga boyları arasında, karbon temelli malzemeler 

için spesifik olan D (1330-1360 cm
-1

) ve G (1570-1600 cm
-1

) bantları görülmektedir. 

Raman spektrumunda D bandı düzensiz/bozulmuş (kısmen hidrojenlenmiş) grafitik 

karbon bölgelerini temsil ederken, G bandı 2 boyutlu hekzagonal grafen tabakalarındaki 
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sp
2
 hibritleşmesi yapmış C atomlarının varlığını göstermektedir (Wang vd. 2010). 

Raman spektroskopisinden elde edilen sonuca göre GHTC’nin yapısında  kondanse yapı 

oluşturan küçük aromatik gruplar bulunmaktadır. (Sevillave Fuertes 2009). Saf grafen 

ile karşılaştırıldığında, D bandının gözlemlenmesinin yanı sıra G bandının şiddetinin 

düşük ve pikin geniş olması elde edilen ürünlerin grafitizasyon oranının düşük olduğu 

anlamına gelmektedir. D bandının şiddetinin, G bandının şiddetine oranı (ID/IG) 

grafitizasyon derecesini (GD) vermektedir (Wang vd. 2010). GHTC’nin Raman 

Spektroskopisinden elde edilen değerleri D bandının şiddeti ID 4346.24, G bandının 

şiddeti IG 5552.93, D bandının dalga boyu 1353.16 cm
-1

, G bandının dalga boyu 

1588.57 cm
-1

 ve GD grafitizasyon derecesi 0,8 olarak elde edilmiştir. ID/IG oranının 

artması bozulmuş grafitik karbon bölgelerinin düzenli grafitik karbon bölgelerine 

oranının arttığı, yani düşük grafitizasyon derecelerine sahip olunduğu anlamına gelir. 

ID/IG oranının düşük olması grafitizasyon oranının da yükseleceğini gösterir. 

Dolayısıyla grafitizasyon dercesinin yorumlanabilmesi için D ve G bantlarının 

şiddetlerinin bilinmesi önemlidir. 

 

 

 

Şekil 4.6 GHTC’nin Raman Spektrumu (220°C, 6 saat, 200g/L derişim) 
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4.7.5 CP-MAS 
13

C-NMR analiz sonuçları 

 

 

 

Şekil 4.7 GHTC’nin 13C CP-MAS spektrumu (220°C, 6 saat, 200g/L derişim) 

 

Şekil 4.7’deki spektrumdan anlaşılacağı gibi 220°C’de yapılan deneylerde sp
2
 

hibritleşmesi gözlemlenmesi ve yapılan ön denemelerden GHTC sentezinde sıcaklığın 

artmasıyla birlikte furanik yapı pikinin azalması, sıcaklığın yüksek tutulmasıyla birlikte 

ürünün yapısındaki aromatikliğin arttığını göstermektedir (Falco vd. 2011). 110 ppm’de 

görülen pik furan halkasının beta karbonuna, 150 ppm’de görülen pik ise alfa karbonuna 

ait pikler olmasıyla birlikte şiddetlerinin az olması 220°C’de yapılan deneylerde furanik 

yapının azaldığının başka bir göstergesidir. 175 ppm’de gözlenen pik yapıda yapıda 

karboksilik asit gruplarının varlığını göstermektedir. Sıcaklığın artması, elementel 

analiz sonuçlarıyla da desteklendiği üzere karbon oranının artmasına ve oksijen oranının 

azalmasına yol açmaktadır. Sıcaklığın artması molekül içi kondenzasyon, dehidratasyon 

ve dekarboksilasyon reaksiyonlarının artmasına sebep olur dolayısıyla elde edilen yapı 

daha kondanse sp
2
 hibritleşmesi yapmış bir yapıdır (Aydıncak 2012). Bu durum 

elementel analiz sonuçları ve Van Krevelen diyagramıyla da desteklenmektedir. 
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4.7.6 Termal analiz 

 

 

 

Şekil 4.8 GHTC’ye ait TGA-DTA eğrileri 

 

Şekil 4.8’de görülen azot ortamında gerçekleştirilen TGA analizlerinden elde edilen 

termogramda 25-110°C aralığında görülen kütle kaybı yapıdaki nemden 

kaynaklanmadır (Xiao vd. 2001). 300°C’nin altında kütle kaybının az olmasından 

dolayı elde edilen ürünün kısmen kararlı olduğu görülmektedir. 350-550°C sıcaklık 

aralığında ise maksimum kütle kaybı gözlemlenmiştir. GHTC’nin 1000°C sıcaklıkta 

yaklaşık %50’sinin stabil kaldığı gözlemlenmiştir.  
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4.8 Fonksiyonlu Grupların Etkisinin İncelenmesi 

 

Hidrotermal karbonizasyon yöntemiyle sentezlenen GHTC numuneleri asitlerle (H2SO4, 

HCl), bazlarla (NaOH, NH3) ve (NH4)2SO4 tuzu ile muamele edilmiştir. Yapılan 

işlemler sonucu sentezlenen adsorbentlerin yüzeylerindeki fonksiyonlu grupların 

miktarındaki değişimlerin incelenmesi için Boehm titrasyonu, yine yüzeydeki 

fonksiyonlu grupların değişimini incelemek için FT-IR analizleri yapılmıştır. 

Numuneler BiyokütleHTC_YüzeyFonksiyonlaştırıcısı olarak kodlanmıştır. 

 

4.8.1 Boehm Titrasyonu Sonuçları 

 

Çizelge 4.4 Boehm titrasyonu sonuçları 

 

 Karboksilik Laktonik Fenolik Toplam asit Bazik 

GHTC 2,96±0,76 3,84±0.40 5,32±0,28 12,12±1,44 0,40±0,28 

GHTC_H2SO4 16,16±1,12 5,56±0.40 1,64±1,20 23,36±2,72 28,24±3,56 

GHTC_HCl 1,88±0,48 2,52±1.64 11,28±2,12 15,68±4,24 1,32±1,24 

GHTC_NaOH 0,0±0,0 8,2±1.68 5,28±1,2 13,48±2,88 16,8±0,28 

GHTC_NH3 9,6±0,0 2,64±0.32 5,04±0,96 17,28±1,28 2,96±1,68 

GHTC_(NH4)2SO4 0,48±0,72 3,04±0.4 19,68±1,68 23,20±2,8 10,64±4 

 

Çizelge 4.4 incelendiğinde fonksiyonlaştırma işlemlerinin sentezlenen adsorbentlerin 

yüzeyinin kimyasal bileşiminde net bir değişikliğe neden olduğu açıkça görülmektedir. 

Yani glikozun hidrotermal karbonizasyonuyla elde edilen biyokömürlerin temel yapısı 

aynı kalmış, fonksiyonlaştırma işlemi ile elde edilen ürünlerin sadece yüzeyinin 

fonksiyonlaştırıldığı ortaya konmuştur. Bu durum fonksiyonlaştırma işlemi sonrası elde 

edilen ürünlerin adsorpsiyon davranışlarının sadece yüzeylerinde meydana gelen 

değişimle ilgili olduğunu kanıtlamaktadır. Ayrıca bu durum fonkisyonlaştırma işlemine 
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tabi tutulmamış GHTC ve fonksiyonlaştırılmış ürünlerin FTIR spektrumunda da açıkça 

görülmektedir (Şekil 4.9). GHTC’nin H2SO4 fonksiyonlaştırılması sonucu yüzeyinde 

toplam asit grubunun GHTC’ye göre arttığı görülmektedir. Bu durum FTIR analizi 

sonuçlarından da görüleceği gibi yüzeydeki sülfonik asit grubundaki OH gruplarının 

varlığıyla desteklenmektedir. Her ne kadar Boehm titrasyonu sonuçlarında (Çizelge 4.4) 

gösterilmese de toplam asit sayısındaki artışa bu grupların da sebep olduğu oldukça 

açıktır ve GHTC_H2SO4 için çizelgedeki karboksilik asit gruplarının sayısı için 

karboksilik asit+sülfonik asit=16.16±1.12 denilebilir. GHTC’nin HCl ile 

fonksiyonlaştırılması ile fenolik grup sayısında artış olmuş bu durum yine FTIR 

analizinden fenolik yapının C-O bağı pikinden desteklenmektedir. GHTC’nin NaOH ile 

fonksiyonlaştırılması sonrasında elde edilen ürünün toplam asit sayısında fazla bir 

değişim olmazken, toplam bazik grup sayısının oldukça artması, katyonik bir boya olan 

metilen mavisinin adsorpsiyonu için oldukça büyük önem arz etmektedir. NH3 ile 

fonksiyonlaştırma sonrasında bazik grup sayısında gözlemlenemeyen artış ve FTIR 

sonuçlarından da görüleceği gibi yüzeyde –NH2 fonksiyonlu gruplarının oluşmadığını 

göstermektedir. Fakat NH3’ün aksine, (NH4)2SO4 kullanılarak yapılan fonksiyonlaştırma 

sonrasında hem FTIR piklerinden hem de yapıdaki bazik grup sayısındaki artış yüzeyde 

–NH2 fonksiyonlu gruplarının varlığını kanıtlamaktadır. 
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4.8.2 Fonksiyonlaştırılmış adsorbentlerin FT-IR analizleri 

 

4.8.2.1 Fonksiyonlaştırılmış GHTC’nin FT-IR analizi 

 

 

 

Şekil 4.9 Fonksiyonlaştırılmış GHTC’nin IR spektrumları 

  

Şekil 4.9’de fonksiyonlaştırılmış tüm adsorbentlerin ve GHTC’nin (Şekil 4.2) IR 

spektrumları görülmektedir. GHTC_H2SO4 numunesinin IR spektrumu incelendiğinde 

1042 cm
-1

’deki pik S=O gerilmesini, 1172 cm
-1

’deki pik ise R-SO2-OH asimetrik 

gerilmesini işaret etmektedir. 3380 cm
-1

’deki şiddetli pik ise OH grubuna aittir. Bu 

durum GHTC’nin H2SO4 ile fonksiyonlaştırılması sonucu GHTC’nin yüzeyinde 

sülfonik asit gruplarının oluştuğunu kanıtlamaktadır. GHTC_HCl’ye ait IR spektrumu 

incelendiğinde 745-695 cm
-1

’de C-Cl bağının şiddetli piki görülmemiştir. 1238 cm
-1

’de 

bulunan pik ise fenolik yapının C-O bağını göstermektedir. 3354 cm
-1

’de bulunan 

şiddetli pik R-OH bağına ait olduğu düşünülmektedir. GHTC_NaOH’a ait IR spektrumu 

incelendiğinde 1416 cm
-1

’de bulunan pik O-H eğilmesidir ve hemen hemen bütün 

spektrumlarda farklı şiddetlerde yer almaktadır. 1550-1650 cm
-1

’de bulunan pik 
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karboksilat anyonudur ve NaOH ile fonksiyonlaştırma sonucu GHTC’de bulunan 

karboksilik asit gruplarının karboksilat anyonlarına dönüştüğü düşünülmektedir. 

GHTC_NH3’e ait IR spektrumu incelendiğinde 3354 cm
-1

’deki şiddetli pik O-H 

gerilmesine işaret etmekte olup NH3 ve numunedeki nemden oluşan NH4OH’dan 

kaynaklandığı düşünülmektedir. GHTC_ (NH4)2SO4’e ait IR spektrumu incelendiğinde 

ise 1084 cm
-1

’de S=O gerilmesi görülmektedir. 1448 cm
-1

’de ise C-H eğilmesi 

gözlenirken 3350-3240 cm
-1

’de R-NH2 bağlarını göstermektedir. Bu durum NH3 ile elde 

edilemeyen –NH2 fonksiyonlu gruplarının (NH4)2SO4 kullanılarak rahatlıkla elde 

edilebildiğini göstermektedir.  

 

4.9 Metilen Mavisi ve Metil Oranjın Adsorpsiyon İşlemi Sonuçları 

 

4.9.1 Metilen mavisi adsorpsiyonu 

 

İyonik boyaların çözeltiden adsorpsiyonu, genellikle adsorban maddenin yüzeyindeki 

oksijen içeren fonksiyonlu gruplar ve yüzeydeki asidik gruplar ile boya molekülleri 

arasında elektrostatik etkileşimler ile açıklanmaktadır (Unur 2013). Katyonik bir boya 

olan metilen mavisi aromatik bir halkaya ve pozitif yüklenmiş amin grubuna sahiptir. 

Fonksiyonlaştırma işlemi sonucu yüzeyde oksijen içeren fonksiyonlu grupların sayısının 

artışı ile metilen mavisi adsorpsiyonu artar.  
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Şekil 4.10 Glikoz bazlı adsorbentlerin metilen mavisi adsorpsiyon kapasiteleri 

 

Metilen mavisi için yüksek adsorpsiyon şartları genellikle ortamın pH’ının 8 ve 8’den 

büyük olduğu zamanlarda sağlanır (Liu vd. 2012). Adsorbent yüzeyindeki oksijenli 

gruplar düşük pH ortamında H
+
 iyonlarını tutarlar dolayısıyla metilen mavisi 

moleküllerine ulaşamazlar. Yüksek pH ortamı karboksilik asit ve diğer grupların 

deprotonasyonunu gerçekleştireceği için metilen mavisi adsorpsiyonunu arttırmaktadır 

(Leng vd. 2015).  

 

Şekil 4.10’de GHTC ve fonksiyonlaştırılmış glikoz bazlı adsorbentlerin metilen mavisi 

adsorpsiyon kapasiteleri görülmektedir. GHTC_(NH4)2SO4 ve GHTC_HCl’nin 

adsorpsiyon kapasiteleri, fonksiyonlaştırılmamış GHTC ile aynıdır ve adsorpsiyon 

yapmamaktadır. Bu durum GHTC_HCl’nin asidik ve bazik gruplarının toplam 

sayılarının GHTC’ye göre değişiklik göstermemesi ile açıklanabilir (Çizelge 4.4). 

GHTC_(NH4)2SO4’ün ise toplam asidik ve bazik gruplarının GHTC’den farklı 

olmasına rağmen bazik grup miktarının, asidik grup miktarından az olmasından dolayı 

numune çözeltisinin pH’ını oldukça etkilemesi GHTC_(NH4)2SO4’ün metilen 

mavisinin çözeltiden adsorpsiyonunu engellemiştir. GHTC_H2SO4, GHTC_NH3 ve 
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GHTC_NaOH’in ise adsorpsiyon yaptığı görülmektedir. GHTC_NH3’ün 

GHTC_H2SO4 ve GHTC_NaOH’dan daha az adsorpsiyon yapması ise yine toplam 

asidik ve bazik grup miktarlarıyla açıklanabilir. GHTC_NH3’ün de tıpkı 

GHTC_(NH4)2SO4’de olduğu gibi yüzeyindeki bazik grup sayısı, asidik grup sayısına 

göre az olması adsorpsiyon kapasitesini düşürürken yine de adsorpsiyon olayının 

gerçekleşmesi numune pH’ının yükselmesiyle iyonik dengenin sağlanması sayesinde 

olmuştur. GHTC_H2SO4 yüzeyinde GHTC’ye göre toplam olarak hem asidik hem 

bazik daha fazla fonksiyonlu grup ihtiva etmektedir. Bazik grup sayısının asidik grup 

sayısından daha fazla olmasına rağmen numunenin pH’ını 3’e düşürmesinden dolayı 

GHTC_NaOH’e göre adsorpsiyon kapasitesinin düşmesine sebep olmuştur. 

GHTC_NaOH ise hem yüzeyinde bazik grup sayısının asidik grup sayısından fazla 

olmasıyla hem de ortamın pH’ını yükseltmesiyle fonksiyonlaştırılmış glikoz bazlı 

adsorbentler arasında adsorpsiyon kapasitesi en yüksek olandır. Ayrıca GHTC’de var 

olan karboksilik asit gruplarının CH3COOH+NaOH  CH3COO
-
Na

+
 olarak 

karboksilat anyonuna dönüştüğü ve bu anyonların katyonik bir boya olan metilen 

mavsini kendine çektiği düşünülmektedir. Yüzeyde oksijenli grup sayısının fazla 

olmasının adsorpsiyon kapasitesini arttırdığı daha önce belirtilmiştir. Dolayısıyla asidik 

grup sayısının bazik grup sayısına göre fazla olmasının adsorpsiyon kapasitesini 

arttıracağının düşünülmesine rağmen, metilen mavisi adsorpsiyonu için bazik grup 

sayısının miktarının artması pH’ı değiştireceğinden bazik grup sayısının asidik grup 

sayısından fazla olması ama yine de oksijenli grup ihtiva etmesi bakımından da asidik 

grup sayısının da yüksek olması metilen mavisinin çözeltiden adsorpsiyonu için önemli 

parametreler olduğu görülmüştür. 

 

 

 

Şekil 4.11 Metilen mavisi 
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Çizelge 4.5 Elde edilen adsorbentlerin metilen mavisi için adsorpsiyon kapasiteleri 

 

Adsorbent Adsorpsiyon Kapasitesi 

(mg/g) 

GHTC_NaOH 198,39 

GHTC_H2SO4 69,87 

GHTC_NH3 49,91 

GHTC 0,00 

GHTC_HCl 0,00 

GHTC_(NH4)2SO4 0,00 

 

 

4.9.2 Metil oranj adsorpsiyonu 

 

 

 

Şekil 4.12 Glikoz bazlı adsorbentlerin adsorpsiyon kapasiteleri 

 

Şekil 4.12 HCl, H2SO4 ve (NH4)2SO4 ile fonksiyonlaştırılmış GHTC ile GHTC’nin 

kendisinin adsorpsiyon kapasitelerini göstermektedir. GHTC_HCl, GHTC_(NH4)2SO4 
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ve GHTC’nin yüzeyinde fenolik grupların miktarı fazladır (Çizelge 4.4.), OH grupları 

adsorbent yüzeyini negatif yüklediğinden ve pH’ı yükselttiğinden metil oranjın 

çözeltiden adsorpsiyonunu engellemektedir. GHTC_NaOH’in metil oranjın 

adsorpsiyonunda adsorbent olarak kullanılmamasının sebebi yüzeyinde oluşan 

karboksilat anyonlarının metil oranjı itmesi ve ortamın pH’ını oldukça yükselterek 

elektrostatik kuvvetleri azaltmasıdır. Ayrıca C=C, C=O ve C-O fonksiyonlu gruplarının 

varlığı GHTC’nin hidrofilik yapısını kanıtlamaktadır (Şekil 4.3.1). Dolayısıyla diğer 

yüzey fonksiyonlaştırıcılar ortamın pH’ını oldukça yükselttiği için adsorbent ve 

adsorbat arasında iyonik denge sağlanamadığından adsorpsiyon işlemi yapılmamıştır. 

Yüzeyde bulunan oksijenli grupların varlığı adsorbentin sudaki dağılımı ve çözünürlüğü 

ile yakından ilişkilidir. Metil oranj suda çözünebilen bir moleküldür ve bu çözünürlük 

adsorpsiyonun sulu fazda gerçekleşmesi için uygun ortam yaratılması ve adsorbe olacak 

moleküllere daha kolay ulaşılması anlamına gelmektedir (Ma vd. 2012).  Metil oranj 

antrakinon ve kromofor grup olmak üzere iki kimyasal yapıya sahip anyonik bir boyadır 

(Şekil 4.13). Bu durumdan anyonik bir boya olan metil oranjın çözeltiden adsorpsiyonu 

için adsorbent ve adsorbat arasındaki elektrostatik çekim kuvvetlerinin oldukça önemli 

olduğu sonucu çıkarılmaktadır. GHTC_H2SO4’ün yüzeyindeki toplam asit sayısının 

GHTC’den oldukça fazla olması ve ortamın pH’ını 3’e indirmesi metil oranjın 

çözeltiden adsorpsiyonu için oldukça uygun koşullar sağlamıştır. GHTC_H2SO4’ün 

adsorpsiyon kapasitesi 251,55 mg/g’dır.  

 

 

 

Şekil 4.13 Metil oranj 
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4.10 CTAB, KCl ve NaHCO3’ın Adsorpsiyon Üzerine Etkisi 

 

Doğada bulunan gerçek atık sulardan alınan örneklerde yüksek derecede boya ve tuz 

konsantrasyonu olduğu bildirilmiş ve dolayısıyla bu tuzların metilen mavisi ve metil 

oranjın çözeltiden adorpsiyonunda iyonik etkisini incelemek için son yıllarda birçok 

çalışma yapılmıştır (Liu vd. 2012). Bu çalışmada metilen mavisi ve metil oranj için en 

yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahip adorbentler seçilmiş ve CTAB, KCl ve 

NaHCO3’ın adsorpsiyon üzerine etkileri incelenmiştir.  

 

 

 

Şekil 4.14 Glikoz bazlı adsorbentlerle kullanılan CTAB, KCl ve NaHCO3’ın metilen 

mavisi adsorpsiyonu üzerine etkisi 

 

İyonik surfaktanların çok küçük konsantrasyonlarının bile biyokütleden elde edilmiş 

adsorbentlerin çözünürlüğünü arttırdığı ve polar yapıların miktarını azalttığı 

bilinmektedir (Klevens 1950). Yapılan çalışmada 0,6 mol/L KCl, 10 mmol/L CTAB ve 

0,6 mol/L NaHCO3 hazırlanan metilen mavisi çözeltilerinin içerisine eklenerek bu 

yardımcı maddelerin adsorpsiyona etkisi incelenmiştir. Metilen mavisinin çözeltiden 

adsorpsiyonunda en efektif adsorbentler NaOH ile fonksiyonlaştırılmış adsorbentlerdir. 
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Kullanılan yardımcı maddeler ise NaOH ile fonksiyonlaştırılmış adsorbentlerin 

adsorpsiyon kapasitelerinde çok büyük değişiklikler yapmamıştır. Şekil 4.10.1. 

incelendiğinde metilen mavisi için adsorpsiyon kapasitelerinin GHTC_NaOH_KCl> 

GHTC_NaOH_CTAB > GHTC_NaOH olduğu görülmektedir. Metilen mavisinin 

adsorpsiyon kapasitesi boya moleküllerinin agregasyonu ile yakından ilişkilidir. Tuz 

iyonları metilen mavisi moleküllerini iterek agregasyonunu ve boya moleküllerinin 

GHTC_NaOH ile adsorplanmasını sağlamaktadır (Al-Degs vd. 2008). Çözeltiye 

KCl’nin eklenmesi metilen mavisi moleküllerinin dimerizasyonunu gerçekleşerek 

elektrostatik kuvvetlerin artmasını sağlamakta ve GHTC_NaOH_KCl’nin adsorpsiyon 

kapasitesini diğer adsorbentlere göre arttırmaktadır. İyonik boya ve iyonik surfaktan 

arasındaki elektrostatik ve hidrofobik kuvvetler boya adsorpsiyonu için önemli rol 

oynamaktadır. Bilindiği üzere CTAB katyonik bir surfaktandır. Eğer surfaktan ve boya 

aynı yüke sahipse hidrofobik kuvvetler elektrostatik kuvvetlerin üzerine çıkar (Zaghbani 

vd. 2007). Bu durum GHTC_NaOH_CTAB ve GHTC’nin adsorpsiyon kapasitelerinin 

birbirine çok yakın olmasını açıklamaktadır (sırasıyla qt=199,64 ve 198,39). NaHCO3 

bilindiği gibi asidik bir tuzdur ve beklendiği gibi metilen mavisi adsorpsiyonunu 

arttırmaktadır. Bu bilgiler ışığında glikoz bazlı adsorbentler için adsorpsiyon kapasitesi 

sıralaması GHTC_NaHCO3 > GHTC_KCl > GHTC_CTAB olarak elde edilmektedir. 

Özetle glikoz bazlı adsorbentler için NaHCO3, CTAB ve KCl metilen mavisinin 

çözeltiden adsorpsiyonunu kolaylaştırmaktadır. 

 

 

 

Şekil 4.15 CTAB 

 

Tüm bu yapılan deneyler CTAB ve KCl’nin metilen mavisi adsorpsiyonunu az da olsa 

arttırdığı, NaHCO3’ın ise oldukça arttırdığı sonucunu vermektedir.  

 

 

 



77 

 

Çizelge 4.6 Metilen mavisi için CTAB, KCl ve NaHCO3’ün fonksiyonlaştırılmış 

adsorbentlerin adsorpsiyon kapasitelerine etkisi 

 

Adsorbent Adsorpsiyon Kapasitesi 

(mg/g) 

GHTC_NaOH_KCl 202,13 

GHTC_NaOH_CTAB 199,64 

GHTC_NaHCO3 39,93 

GHTC_KCl 17,47 

GHTC_CTAB 11,23 

 

 

 

Şekil 4.16 Glikoz bazlı adsorbentlerle kullanılan CTAB, KCl ve NaHCO3’ın metil oranj 

üzerine etkisi 

 

Şekil 4.16 incelendiğinde çözeltiye KCl ve CTAB eklenmesiye GHTC_H2SO4’ün 

fonksiyonlaştırılmış adsorbentlerinin adsorpsiyon kapasitesi sıralamasının 

GHTC_H2SO4_KCl > GHTC_H2SO4_CTAB > GHTC_H2SO4 olduğu görülmektedir. 

Metil oranjın sahip olduğu –SO3Na grupları asidik sulu çözeltilerde iyonize olurlar 

(Mahanta vd. 2008). KCl tuzunun eklenmesiyle metil oranjın sulu çözeltisi pH=2,5 

olarak ölçülmüştür, dolayısıyla adsorpsiyon miktarı artmıştır. Ayrıca adsorbent 
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üzerindeki oksijenli grupların K
+
 iyonları ile nötralize olması ve yüzey üzerinde 

elektriksel çift tabaka oluşturması anyonik boya ve adsorbentin birbirini elektrostatik 

olarak itmesini engellemiştir (Ahmad vd. 2014). CTAB’ın katyonik karakteri metil 

oranj moleküllerini iterek agregasyonuna sebep olur. Dolayısıyla ortama CTAB ve KCl 

eklenmesi metil oranjın çözeltiden adsorpsiyonunu yükseltmiştir. Adsorpsiyon 

kapasiteleri GHTC_H2SO4_KCl için 306,13 mg/g, GHTC_H2SO4_CTAB için 296,63 

mg/g, CHTC_KCl için 21,36 mg/g ve HSHTC_HCl_CTAB için 2,37 mg/g’dır. 

 

4.11 Adsorpsiyon İzotermleri 

 

Adsorpsiyon izotermlerinin incelenmesi adsorpsiyon işlemi esnasında sulu fazla katı faz 

arasındaki ilişkiyi anlamak için önemlidir (Wang vd. 2005). Yapılan deneylerin 

sonuçları birçok izoterm modeline göre analiz edilmiş, en uygun izotermlerin metilen 

mavisi için Langmuir izotermi, metil oranj için ise Temkin izotermleri olduğu sonucuna 

varılmıştır.  

 

Çizelge 4.7 Metilen mavisi adsorpsiyonu için Langmuir izotermi parametreleri 

 

 b (L/mg) Qmax (mg/g) R
2
 RL 

GHTC_NaOH 2,31 149,25 0,9982 0,036 

GHTC_NaOH_KCl 2,63 158,73 0,9993 0,0031 

GHTC_NaOH_CTAB 2,19 147,05 0,9975 0,038 
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Çizelge 4.8 Metil oranj adsorpsiyonu için Temkin izotermi parametreleri 

 

 KTe (L/g) bT  (J/mol) R
2
 

GHTC_H2SO4 0,871 170,96 0,9889 

GHTC_H2SO4_CTAB 0,929 214,63 0,976 

GHTC_H2SO4_KCl 0,936 222,16 0,9744 

 

Çizelge 4.7’den görüldüğü gibi R
2
 değerlerinin 1’e çok yakın olması ve RL değerlerinin 

ise 0 ve 1 arasında olması metilen mavisi adsorpsiyonunun Langmuir izotermine 

uyduğu sonucunu vermektedir. Aynı şekilde Çizelge 4.8 ise R
2
 değerlerinden yola 

çıkarak metil oranj adsorpsiyonunun Temkin izotermine uyduğunu göstermektedir.  

 

4.12 Adsorpsiyon Kinetiği 

 

Adsorpsiyon kinetiğinin anlaşılması alıkonma süresinin yani adsorbent ve boya arasında 

ki temas süresininin bulunabilmesi için önemlidir. 

 

Çizelge 4.9 Metilen mavisinin adsorpsiyonu için yalancı birinci ve ikinci dereceden 

kinetik modellerin parameteleri 

 

 Yalancı birinci derece Yalancı ikinci derece 

 k1 (dk
-1

) qe (mg/g) R
2
 k2 (g/mg dk) qe (mg/g) R

2
 

GHTC_NaOH 0,0086 1,7751 0,8232 0,005 0,0236 0,9997 

GHTC_NaOH_KCl 0,0073 1,6405 0,7921 0,0049 0,0172 0,9998 

GHTC_NaOH_CTAB 0,0074 1,8245 0,8601 0,0049 0,0306 0,9994 
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Çizelge 4.10 Metil oranjın adsorpsiyonu için yalancı birinci ve ikinci dereceden kinetik 

modellerin parameteleri 

 

 Yalancı birinci derece Yalancı ikinci derece 

 k1 (dk
-1

) qe (mg/g) R
2
 k2 (g/mg dk) qe (mg/g) R

2
 

GHTC_H2SO4 0,0062 2,5619 0,984 0,0036 1,4524 0,2504 

GHTC_H2SO4_CTAB 0,006 2,607 0,9789 0,0003 0,7308 0,0094 

GHTC_H2SO4_KCl 0,0066 2,6459 0,9639 0,0005 0,5663 0,1213 

 

Çizelge 4.9’dan görüldüğü üzere R
2
 değerleri göz önüne alındığında metilen mavisi 

adsorpsiyon kinetiğinin yalancı ikinci dereceden kinetik modele uyduğu görülmektedir. 

Çizelge 4.10 ise yine R
2
 değerleri baz alınarak metil oranjın adsorpsiyon işleminin 

yalancı birinci dereceden kinetik modele uyduğunu göstermektedir.  
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5. SONUÇ  

 

Bu çalışmada, model biyokütle olarak alınan glikozun hidrotermal karbonizasyonu ile 

karbon bazlı adsorbentler sentezlenmesi amaçlanmıştır. Metilen mavisi ve metil oranj 

tekstil endüstrisinde en çok kullanılan boyalardan olduğundan, atık suların temizlenmesi 

için model kirletici olarak seçilmiştir. Adsorpsiyon kapasitesinin geliştirilmesi için 

sentezlenen adsorbentler yüzeydeki oksijenli grup sayısının arttırılması için HCl, 

H2SO4, NaOH, NH3 ve (NH4)2SO4 ile fonksiyonlaştırılmıştır. Gerçek atık sular hem azo 

boyar madde hem de iyonik tuz ihtiva ettiğinden KCl, NaHCO3 ve CTAB gibi yardımcı 

maddelerle adsorpsiyon işlemi sırasında muamele edilmiş ve adsorpsiyon kapasitesinin 

değişimi incelenmiştir.  

 

Hidrotermal karbonizasyon sonucu elde edilen adsorbentlerin verimleri glikoz için 

%39,3 olarak bulunmuştur. FT-IR analizleri sonucunda glikozun hidrotermal 

karbonizasyonuyla elde edilen GHTC’de aromatik, karbonil, kinon, ester ve karboksilik 

grupların varlığı gözlenmiştir. Bu sonuç CP-MAS 
13

C-NMR analiz sonuçları ile de 

desteklenmektedir. Yapılan Boehm titrasyonunda da asidik grupların toplam sayısının 

arttığı görülmüştür. GHTC’nin yüzey alanının oldukça küçük olması adsorpsiyon 

kapasitesini düşürürken, yapısında aromatik ve asidik grupların varlığı yapılan 

fonksiyonlaştırma işlemleri sonrası adsorpsiyon kapasitesinin artmasına oldukça yarar 

sağlamaktadır.  TEM ve SEM analizlerinde hidrotermal karbonizasyon sonucu elde 

edilen GHTC’nin birbirlerinden bağımsız kusursuz monodispers kürelerden oluştuğu 

görülmüştür ve bu durumun GHTC’nin yüzey alanının düşük olmasına sebebiyet 

verdiği düşünülmektedir.  BET yüzey analizi sonucunda GHTC için yüzey alanı 5,44 

m
2
/g olarak bulunmuştur. Yüzey alanının küçük olmasına rağmen fonksiyonlaştırma 

sonucu GHTC’nin adsorpsiyon kapasitesinin arttırılması adsorpsiyon işlemi için sadece 

yüzey alanının değil, yüzeyin oksijenli grup miktarı, aromatik yapı, π-π
* 

geçişleri ve 

ortamın pH’ının da önemli olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır. pHpzc ölçümlerinin de 

gösterdiği gibi GHTC’nin pHpzc değerinin 3.78 olması GHTC’nin yapısında asidik 

gruplar ihtiva ettiğini göstermektedir ve yukarıda belirlenen sonuçları desteklemektedir. 

GHTC elementel analiz sonuçları ve van kravelen diyagramı %C miktarında artış, H/C 

ve O/C atomik oranlarında azalma olduğunu göstermiştir. Bu durum HTC işleminde ana 
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reaksiyonun dehidratasyon olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca yapılan XRD çalışmaları 

işlem görmemiş glikoz ile GHTC arasında oldukça farklı spektrumlar elde edilmesiyle 

glikozun oldukça iyi karbonize olduğunu göstermiştir. Raman spektrumundan elde 

edilen sonuçlara göre sentezlenen adsorbentlerin grafitizasyon derecelerinin literatürle 

uyumlu olduğu ve GHTC’nin yapısında kondanse yapı oluşturan küçük aromatik 

grupların varlığı görülmüştür.  

 

Fonksiyonlaştırma işlemi sonucunda adsorbentlerin yüzeylerinde ihtiva ettikleri 

fonksiyonlu grupların miktarının anlaşılması için Boehm titrasyonu yapılmıştır. 

Fonksiyonlaştırma işlemi sonrası adsorbentlerin yapısında değişme olmadığı 

görülmüştür. Bu durum adsorpsiyon kapasitesinin değişikliğinin yapıda bozulmadan 

değil de yüzeyde oluşan fonksiyonlu gruplar tarafından değiştiğini anlamak için 

önemlidir.  

 

GHTC H2SO4 ile fonksiyonlaştırılması sonucu yüzeyinde sülfonik asit gruplarının 

oluştuğu FTIR sonuçlarıyla desteklenmiştir. GHTC’nin NaOH ile 

fonksiyonlaştırılmasında yüzeyde OH grupları gözlemlenirken, (NH4)2SO4 ile 

fonksiyonlaştırılmasında –NH2 fonksiyonlu grupların oluştuğu görülmüştür.  

 

Metilen mavisi adsorpsiyonunda adsorbentin yüzeyinde oksijenli grup ihtiva etmesinin 

yanında bazik grup sayısının da önemli olduğu görülmüştür. Sadece asidik grup 

sayısının yüksek olması ortamın pH’ını düşüreceğinden bazik grup sayısının da yüksek 

olmasına ihtiyaç vardır. Bu koşullar altında glikoz bazlı adsorbentler arasında 

adsorpsiyon kapasitesi en yüksek olan adsorbent GHTC_NaOH’tir. Bu durum Boehm 

titrsayonu ve pHpzc değerleri ile de desteklenmiştir.  

 

Metil oranjın adsorpsiyonunda glikoz bazlı adsorbentlerde yüzeyde bulunan oksijenli 

grupların varlığı boya ve adsorbent arasında elektrostatik etkileşimi engellediğinden 

adsorpsiyon işlemi gerçekleşememiştir. Sadece GHTC_H2SO4 oksijenli grup ihtiva 

etmesine rağmen ortamın pH’ını çok düşürdüğü için ve bazik grup sayısı az olduğu için 

yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahiptir. 
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NaHCO3 asidik bir tuz olduğu için metilen mavisinin çözeltiden adsorpsiyonunda 

ortamın pH’ını değiştirerek adsorpsiyona en çok katkısı olan yardımcı madde olmuştur. 

CTAB ve KCl’de düşük olmakla birlikte genel olarak adsorpsiyon kapasitesini 

arttırmıştır. Metil oranj da ise NaHCO3 ortamın pH’ını bu boya için olumsuz 

kılmaktadır. KCl ortamın pH’ını düşürerek CTAB ise aglomerasyon yardımcı olarak 

metil oranjın adsorpsiyon kapasitesini arttırmışlardır.  

 

Metilen mavisi için adsorpsiyon işlemi Langmuir izotermine uymuş ve adsorpsiyonun 

homojen ve tek tabakalı olduğu anlaşılmıştır. Hesaplanan RL değerleri ile de bu durum 

desteklenmiştir. Metil oranj için ise Temkin izotermine uygun sonuçlar elde edilmiş 

adsorpsiyon işlemi sırasında entalpinin de önemli olduğu görülmüştür. Metilen mavisi 

için adsorpiyon kinetiğinin yalancı ikinci dereceden kinetik modeline, metil oranjın ise 

yalancı birinci dereceden kinetik modeline uyduğu görülmüştür.  

 

Özetle metilen mavisinin ve metil oranjın çözeltiden adsorpsiyonu için glikoz temelli 

ucuz ve kolay elde edilebilen adsorbentler sentezlenmiş ve adsorpsiyon işlemi başarıyla 

gerçekleştirilmiştir. Ilıman şartlarda yapılan fonksiyonlaştırma işlemi sonucunda 

yüzeyde oksijenli grup sayısı arttırılarak adsorpsiyon kapasitesi geliştirilmiştir. 

Kullanılan yardımcı maddeler ile de amaçlandığı gibi bu iki boyanın sulu çözeltiden 

adsorpsiyonu arttırılmıştır. Sonuç olarak HTC yöntemi ile elde edilen glikoz bazlı 

adsorbentlerin hiçbir şekilde adsorpsiyon yapmamasına rağmen fonksiyonlaştırma ve 

yardımcı maddelerin kullanımıyla en yüksek adsorpsiyon kapasitesi metilen mavisi için 

202,13 mg/g, metil oranj için ise 306,13 mg/g olarak bulunmuştur.  
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