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ÖZET 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

ÇAY ATIĞINDAN ADSORBENT ÜRETİMİ VE ÜRETİLEN ADSORBENTİN 
ADSORPSİYON ÖZELİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 
İffet Işıl GÜRTEN 

 
Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 
Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı 

 
Danışman: Prof. Dr. Zeki AKTAŞ 

 
 
Bu tez çalışması kapsamında, ilk kez, ülkemizde her yıl büyük miktarda biriken biyokütle 
atıklardan biri olan çay atığından, yüksek yüzey alanına (>1000 m2/g) sahip gözenekli katı 
üretilmiştir. Elde edilen ürünün ve orijinal biyokütlenin iki farklı sıcaklıkta (15 °C ve 30 °C) 
adsorplama kapasiteleri, fenolün sulu ortamdan adsorpsiyonu ile belirlenerek prosesin 
termodinamik incelemesi gerçekleştirilmiştir. 
 
Gözenekli katı, öncelikle, alışılagelmiş (konvansiyonel) yöntem olmak üzere, bu yönteme 
mikrodalga ön işleminin entegre edilmesiyle uygulanan yeni yöntemle üretilmiştir. Kimyasal 
aktivasyon, insan sağlığına ve çevreye zararsız bir kimyasal olan, K2CO3 ile gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada, öğütülmüş çay atığının iki farklı boyuta sahip (-500µm ve +500µm) fraksiyonu 
kullanılmıştır. Alışılagelmiş yöntemin uygulandığı çalışmada, üretim yöntemi (kimyasal 
aktivasyon, yalnız karbonizasyon), kütlece K2CO3/çay atığı oranı (0.5, 1.0, 1.5, 2.0), kimyasal 
aktivasyon süresi (0 h, 24 h), karbonizasyon sıcaklığı (400, 500, 600, 700, 800, 900 °C) ve 
süresinin (30, 60, 120 dk)  son ürüne etkileri belirlenmiştir. Ürün, yüzey alanı, gözenek boyut 
dağılımı ve yoğunluğuna göre karakterize edilmiştir. Mikrodalga ön işleminin uygulandığı 
çalışmada ise, ortamdaki su miktarının (9.0, 18.0, 27.0 g), ön işlem süresinin (120, 150 s) ve 
mikrodalga reseptörü kullanımının etkisi araştırılmıştır. 
 
Sonuç olarak; kimyasal aktivasyonun, yüksek yüzey alanı ve gözenekliliğe sahip katı madde 
üretiminde çok önemli bir rol oynadığı, kullanılan K2CO3 miktarının ve kimyasal aktivasyon 
işlemi süresinin gözenek gelişimini etkilediği, karbonizasyon sıcaklığının ve süresinin ise hem 
yüzey özellikleri hem de ürün verimi üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Mikrodalga ön işlemi 
ise kimyasal aktivasyon işleminin süresini kısaltarak, zaman ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. 
 
Adsorpsiyon çalışması sonuçlarına göre, üretilen gözenekli katının farklı sıcaklıklardaki  fenol 
adsorpsiyon kapasitesi ise oldukça yüksek olup, sulardaki fenolün uzaklaştırılmasında etkin bir 
adsorbent olarak kullanılabileceği öngörülmüştür 
 
 
Haziran 2008, 136 sayfa 
 
Anahtar Kelimeler: Biyokütle, çay atığı, gözenekli katı, K2CO3, adsorpsiyon, mikrodalga 
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ABSTRACT 

 

Master Thesis 

 

PRODUCTION OF ADSORBENT FROM WASTE TEA AND INVESTIGATION OF 
ADSORPTION PROPERTIES OF THE ADSORBENT PRODUCED 

 
İffet Işıl GÜRTEN 

 
Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 
Department of Chemical Engineering 

 
Supervisor: Prof. Dr. Zeki AKTAŞ 

 
 
In this investigation, for the first time, a porous solid with high specific surface area    (> 1000 
m2/g) was produced from waste tea which is an abundant agricultural by-product in our country. 
The adsorption capacity of the porous solid prepared and the raw material were determined 
toward phenol at two different temperatures (15 °C and 30 °C) and also the thermodynamics 
study of adsorption processes was carried out. 
 
The porous solid was prepared primarily with conventional method. K2CO3, which is not a 
hazardous chemical and not deleterious as it is frequently used for food additives, was used as 
chemical activation reagent. The milled waste tea which has two different particle size (-500 µm 
and  +500 µm) was used in this study. The effect of production procedures (chemical activation, 
only carbonisation), concentration of K2CO3 solutions (2.81, 5.63, 8.43, 11.21 M), impregnation 
ratios (0.5, 1.0, 1.5, 2.0), chemical activation times (0 h, 24 h), carbonisation temperatures (400, 
500, 600, 700, 800, 900 °C) and carbonisation times (30, 60, 120 min) on properties of the 
product (i.e., surface area, pore size distribution, density) were investigated. 
 
A novel method was also applied to prepare porous material as well as conventional method. In 
this new method microwave pretreatment was integrated into conventional method. The effect 
of water content (9.0, 18.0, 27.0 g), microwave treatment period (120, 150 s) and the use of 
microwave receptor were investigated on surface area and porosity of the final product. 
 
The results showed that chemical activation had an important role to obtain porous material 
with high surface area and porosity. Impregnation ratio and chemical activation time 
particularly modified the pore structure. Carbonisation temperature and carbonisation time 
affected the surface properties and yield of the product. Microwave pretreatment did not have 
any significant effect on surface properties of the product. On the contrary, by reducing 
chemical activation time, it saved energy and time of process. 
 
The adsorption capacity of the waste tea increased with increasing temperature. The porous 
material has excellent adsorption capacity for phenol removal, therefore it is suggested that it is 
effective adsorbent to remove phenol from water. 
 
 
June 2008, 136 pages 
 
Key Words:  Biomass, tea waste, porous solid, K2CO3, adsorption, microwave 
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1.GİRİŞ 
 
 
Adsorpsiyon, su ve hava gibi bir akışkanda bulunan değerli ya da atık maddelerin 

ayrılmasında kullanılan oldukça yaygın ve etkin bir yöntemdir. Bir çok organik ve 

inorganik madde gözenekli katılara adsorplanarak ayrılabilmektedir. Gözenekli katılar 

kimya endüstrisinde çeşitli amaçlarla, uzun zamandan beri kullanılmakta ve her geçen 

gün ihtiyaç daha da artmaktadır. Adsorpsiyon ile ayırma tekniğinde, adsorplanan 

maddenin kimyasal yapısı kadar adsorplayıcı katının yapısı,  yüzey alanı ve gözenek 

dağılımı da önemlidir.  

 

Endüstride değişik amaçlarla kullanılan adsorplayıcı katılar (adsorbent),  yapay ve doğal 

adsorbentler olarak ayrılmaktadır. Yapay adsorbentler, yüksek yüzey alanı ve 

mükemmel gözenek yapıları nedeniyle yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahip 

maddelerdir. Kömürler, killer gibi doğal adsorbentler doğada bol bulunmaları ve ucuz 

olmaları nedeniyle adsorpsiyon proseslerinde aktif karbon gibi yapay adsorbentlere göre 

daha fazla tercih edilirler; ancak toplam yüzey alanları düşük olduğu için adsorpsiyon 

kapasiteleri de düşüktür. Son yıllarda araştırmalar, fosil kaynaklar ve biyokütle gibi 

başlangıç maddelerinden, düşük maliyetli, karbon temelli gözenekli adsorbentlerin 

üretimi üzerinde yoğunlaşmıştır (Hayashi et al. 2002a,b, El-Hendawy 2005, Sudaryanto 

et al. 2006). 

 

Endüstrinin birçok alanında, çeşitli amaçlarla kullanılan aktif karbon, ticari potansiyeli 

yüksek olan bir malzemedir. Aktif karbon fosil kaynaklardan, biyokütlelerden ve 

polimerlerden üretilebilir. Ancak üretim maliyetlerinin yüksek oluşu nedeniyle 

araştırmalar, alternatif hammaddelere ve üretim yöntemlerine yönelmiştir. Son yıllarda, 

doğada bol bulunan, yenilenebilir bir kaynak olan biyokütleden aktif karbon üretimi 

önem kazanmıştır. Çeşitli proseslerde atık olarak dışarı verilen odunsu biyokütle 

atıkların aktif karbon hammaddesi olarak kullanımı sürekli gelişen bir araştırma 

alanıdır. 

 
Çevre, tıp, ilaç, atık suların temizlenmesi, NBC koruyucu elbise ve filtreler, gaz 

maskeleri, renk giderme gibi birçok alanda yaygın uygulama olanağı olan aktif karbon,  
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endüstrinin vazgeçilmez bir maddesidir. Özellikle gaz maskelerinde kullanımı, aktif 

karbonu stratejik bir madde haline getirmiştir. 

 

Aktif karbon, evrensel ve çok yönlü bir adsorbenttir. Geniş spesifik yüzey                   

alanı, yüzeyinin yüksek derecede reaktivitesi ve uygun gözenek boyut dağılımı gibi 

spesifik özellikleri onu diğer adsorbentlerdan farklı kılar. Aktif karbon üretiminde 

kullanılabilecek çok geniş aralıkta organik madde grubu vardır. Bu amaçla kullanılan 

maddeler arasında bitkisel kökenli (odun, tarımsal atıklar, hindistan cevizi kabukları, 

meyve çekirdekleri v.b), mineral kökenli (kömür, linyit, turba, petrol koku) veya 

polimerik maddelere (plastikler, eskimiş lastikler) rastlanabilmektedir. Aktif karbonların 

spesifik özelliği, kullanılan ham maddeye ve aktivasyon çeşidine bağlı olarak 

değişmektedir. Adsorpsiyon işlemi, adsorbent yüzeyine  olan bir kütle aktarımı olduğu 

için, adsorbent üzerindeki gözenek boyutunun dağılımı ve gözenek yapısı büyük önem 

taşımaktadır. Bu iki faktör, adsorbentin meydana geldiği ham maddeye bağlıdır. 

Örneğin; linyit ile bitümlü kömürden meydana gelen karbonlar karşılaştırıldığı zaman, 

genel olarak linyit karbonlarının bitümlü kömür karbonundan daha büyük gözeneklere 

ve daha düşük spesifik yüzey alanına sahip olduğu belirlenmiştir. Hindistan cevizi 

kabuğu ile odundan meydana gelen aktif karbon karşılaştırıldığı zaman ise, hindistan 

cevizi kabuğu kökenli aktif karbonda büyük oranda küçük gözeneklerin (mikro 

gözenek: 2 nm’den daha küçük çaplı), odun kökenli aktif karbonunda ise nispeten orta 

gözeneklerin (mezo gözenek: 2-50 nm) ve büyük gözeneklerin (makro gözenek: >50 

nm) önemli miktarda olduğu belirlenmiştir. Kullanılan ham madde ayrıca gözeneğin 

şeklini de etkiler, örneğin hindistan cevizi kabuğu kökenli aktif karbondaki büyük 

gözenekler yarık şeklinde iken, kömür kökenli aktif karbonda eğri-büğrü bir yapı 

gözlenir. Ham maddenin bileşimi de oluşacak aktif karbonun özelliğini belirler. Lignin 

içeriği yüksek maddeden meydana gelen aktif karbonlarda orta ve büyük gözenekler 

fazladır. Aktif karbon oluşumunda uygulanan karbonizasyon/aktivasyon metodu, elde 

edilecek ürünün kalitesinde önemli derecede etkiler (Genç 2005). 

 

Yüksek yüzey alanına sahip, gözenekli karbon-adsorbentler fiziksel ve kimyasal 

aktivasyon yöntemleri ile hazırlanabilmektedir. Fiziksel aktivasyon, inert atmosferde 

ısıl işlem ile hava, karbondioksit ya da su buharı ile yüksek sıcaklıkta aktivasyonu içerir 
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(Hu et al. 2001, Hayashi et al. 2002a,b, Fan et al. 2004, Sudaryanto et al. 2006). 

Fiziksel aktivasyonun en önemli basamağı, karbonizasyonun gerçekleştiği ısıl işlemdir. 

Kimyasal aktivasyon aracı olarak çoğunlukla fosforik asit (Molina-Sabio and 

Rodriguez-Reinoso 2004, Puziy et al. 2005), potasyum hidroksit  (Tsai et al. 2001, 

Diaz-Teran et al. 2003), potasyum karbonat (El-Hendawy 2005, Tseng and Tseng 2005, 

Sudaryanto et al. 2006) ve çinko klorür (Hu et al. 2001) kullanılmaktadır.   

 

Yapılan kaynak araştırması ışığında planlanan ve  gerçekleştirilen bu yüksek lisans 

çalışmasının ana amacı, yenilenebilir biyokütle atıklarından biri olan çay fabrikası 

atığından, alışılagelmiş (konvansiyonel) yöntem ve uygulamalara ilave yeni yöntem 

ve/veya uygulamayla (mikrodalga ön işlemi) yüksek yüzey alanına ve  uygun gözenek 

boyut dağılımına sahip gözenekli katı adsorbent üretmektir. Çay fabrikası atığı, çay 

fabrikalarında üretimin çeşitli aşamalarında ayrılarak biriken çay çöpleri, lifler ve çay 

tozu karışımından oluşan odunsu bir maddedir. Ülkemizde özellikle Doğu Karadeniz 

bölgesinde üretimi yapılan siyah çay yaprağı işleyen fabrikalarda yılda yaklaşık olarak 

30-50 bin ton çay atığı birikmektedir. Bu miktar, çay yapraklarının standartlara 

uymayan hasadı sonucu daha da artmaktadır. Oldukça büyük bir potansiyele sahip olan 

fabrikasyon çay atığı herhangi bir şekilde değerlendirilemediği gibi yakılması ve 

çürümeye terk edilerek yok edilmesi nedeniyle de çevresel problemlere sebep 

olmaktadır (Malkoc ve Nuhoglu 2006). Biyokütle atıklarından aktif karbon üretimi, son 

yıllarda sürekli gelişen bir araştırma alanı olmasına karşın, literatürde çay atığının 

hammadde olarak kullanıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Gerçekleştirilen bu 

çalışma sayesinde, çay fabrikalarının temel atık maddesi olarak önemli miktarlarda 

biriken bu katı atığın değerlendirilmesi ve birçok endüstriyel proseste, çeşitli amaçlarla 

kullanılabilecek yüksek yüzey alanına sahip karbon temelli gözenekli katı üretilmiştir. 

Üretilen adsorbentin kullanılabilirliği ve adsorpsiyon özellikleri ise sularda kirlilik 

oluşturan ve EPA (Environmental Protection Agency) tarafından yüzey sularında en 

fazla 1 ppb derişiminde bulunabileceği belirtilen bir organik,  toksik kirletici olan 

fenolün farklı derişimlerde sulu çözeltileri kullanılarak belirlenmiştir.  
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2. GENEL BİLGİLER VE KAYNAK ÖZETLERİ 
 
 
2.1 Biyokütle 

 

Bitkilerin ve canlı organizmaların kökeni olarak ortaya çıkan biyokütle, genelde güneş 

enerjisini fotosentez yardımıyla depolayan bitkisel organizmalar olarak adlandırılır. 

Biyokütle, bir türe veya çeşitli türlerden oluşan bir topluma ait yaşayan organizmaların 

belirli bir zamanda sahip olduğu toplam kütle olarak da tanımlanabilir. 

 

Biyokütle kaynaklarını, karalardan denizlere kadar hemen her yerde bulmak 

mümkündür. Kendiliğinden var olan kaynakların yanı sıra, son yıllarda yalnız bu 

kaynağı elde etmeye yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. Biyokütle, kökenine göre iki 

ana gruba ayrılabilir: 

 

1. Bitkisel kökenli biyokütleler: Lignoselülozik yapıdadırlar. Örnek olarak; çeşitli 

orman ürünleri, işlem görmemiş odun, enerji bitkileri v.b. 

 

2. Bitkisel kökenli olmayan biyokütleler: Hayvan atıkları, endüstriyel (gıda endüstrisi 

gibi) ve evsel bazı atıklar 

(http://www.energysavingtrust.org.uk/generate_your_own_energy/types_of_renewables

/biomass/). 

 

Biyokütle genellikle karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan bir hidrokarbon olarak 

tanımlanabilir. Biyokütlenin kükürt içeriği ise oldukça düşüktür. Bazı biyokütleler ise 

inorganik maddelerin değişik türlerini içerebilir. Biyokütle tipine bağlı olarak inorganik 

madde miktarı %1 ile %15 arasında değişiklik göstermektedir (Yaman 2004). 

 

Fosil kökenli kaynakların giderek tükenmesi ve sürekli artan enerji ihtiyacı, başlıca 

gelişmiş ülkeler olmak üzere, bir çok ülkeyi yenilenebilir bir kaynak olan biyokütleyi 

enerji amaçlı kullanmaya yönlendirmiştir. Şekil 2.1’de dünyada enerji üretiminin  

kaynaklara göre dağılımı görülmektedir (http://www.powerhouseengineering.com).  
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Şekil 2.1 Dünyada enerji üretiminin kaynaklara göre dağılımı 
               (html://www.powerhouseengineering.com) 
 

Grafikte de görüldüğü gibi, enerji üretiminde en yüksek payı petrol ve kömür alırken, 

biyokütle %11’lik oranı ile dördüncü sıraya yerleşmiştir. 

 

Dünyada canlılar var olduğu sürece, var olacak ve hiçbir zaman tükenmeyecek bir 

kaynak olan biyokütle, doğrudan yakma yoluyla evlerde ısınma ve enerji üretimi amaçlı 

kullanılabildiği gibi, enerji içeriği yüksek olan biyogaz, biyodizel ve biyoetanol 

üretiminde de kullanılmaktadır. Biyokütlenin ve ondan elde edilen ürünlerin enerji elde 

etme amaçlı kullanımındaki bir diğer ve en önemli sebep ise, fosil kaynakların sebep 

olduğu ve özellikle son yıllarda bir çok ülkeyi bu kaynakların kullanımı ile ilgili önlem 

almaya yönlendiren ‘sera etkisi’dir. Sera etkisi, güneş ışınlarının, fosil kökenli 

kaynakların yakılmasıyla ortaya çıkan başlıca, CO2 (karbon dioksit) olmak üzere, CH4  

(metan), NO2 (azot dioksit), HFC (hidrofloro karbon), PFC (hidrokarbur perflor), SO2 

(kükürt dioksit), SF6 (kükürt hegsaflorit)  v.b. gazlar tarafından tutulmasıyla, atmosfer 

ısısının yükselmesi olarak tanımlanabilir (http://www.cevreorman.gov.tr). Biyokütlenin 

enerji amaçlı kullanımı sırasında açığa çıkan bu gazların miktarı, fosil yakıtlara kıyasla 

oldukça düşüktür. Özellikle CO2 emisyonu açısından bakıldığında, biyokütlenin 

yakılmasıyla açığa çıkan miktarın, biyokütle oluşumu sırasında (fotosentez) 

atmosferden alındığı düşünülürse, ortamdaki  CO2 miktarının korunduğu söylenebilir. 

Hidro, % 2.3 

   
       

Biyokütle 
% 11 

 
   Diğer 
   % 0.5 

    Nükleer 
      % 6.8  

    Petrol 
   % 34.8  

Kömür 
% 23.5 

 Doğalgaz 
 % 21.1 
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Son yıllarda, biyokütlenin, enerji üretimi amaçlı kullanımı dışında, ucuz ve  bol bulunur 

bir hammadde oluşu ve kimyasal bileşiminin biliniyor olması sebebiyle, bazı değerli 

kimyasalların (aktif  karbon gibi) üretiminde kullanımı üzerine araştırmalar da artış 

göstermiştir. Tüm bu gelişmeler, dünyada biyokütle kullanımına olan ilgiyi giderek 

arttırmaktadır (Hayashi et al. 2002a,b, El-Hendawy 2005, Sudaryanto et al. 2006, 

Adinata et al. 2007). 

 

2.2 Lignoselülozik Madde Bileşenlerinin Genel Yapısı 

 

‘Lignoselülozik’ terimi, yapısında selüloz, lignin ve hemiselüloz (haloselüloz) içeren 

yapıları ifade etmekte olup, bitkisel kökenli biyokütlenin temelini oluşturmaktadır. 

Polimer yapıdaki karbonhidratlar olan selüloz ve hemiselülozun, hidrojen ve kovalent 

bağlar ile sıkıca lignine bağlanması sonucu lignoselülozik yapılar oluşmaktadır. 

Biyokütlenin yapısında ağırlıkça değişik oranlarda hemiselüloz (%20-40), selüloz 

(%40-60) ve lignin (%10-25)  bulunabilmektedir (Yang et al. 2007). 

 

Bitkisel kökenli biyokütlenin yapısında yer alan bir diğer bileşen grubu ekstraktiflerdir.  

Ekstrakte edilebilen bileşenlerin miktarı genelde %5 civarındadır. Bazı yapılarda bu 

oran %15’e çıkmaktadır. Ekstrakte edilebilen maddeler eter, alkol, benzen ve su gibi 

çözücüler içinde çözünebilen maddeler olarak tanımlanır. Reçine, vaks, tanen, şeker, 

nişasta, boya maddeleri, pektin, protein, zamk, organik asitler ve terpenler ekstrakte 

edilebilen maddeler arasında sayılabilir. Bunlar, nötral çözücülerde yapısında herhangi 

bir değişiklik olmadan ekstrakte edilerek uzaklaştırılabilir. Şekil 2.2’de bir bitki 

hücresinin kimyasal bileşimi şematik olarak görülmektedir. 

 
Şekil 2.2 Bir bitki hücresinin kimyasal bileşimi 

 

 
 

Hücre duvarı 
Hemiselüloz 
Lignin 
Selüloz 

Hücre içi bileşenler, 
Şeker, protein, yağ, 
nişasta, pektin… 
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2.2.1 Selüloz 

 

Selüloz bitkilerin temel yapı maddesidir. Yeşil bitkilerin hücre duvarını meydana 

getiren selüloz, bitkiye sertliğini, katılığını verir. Birçok biyokütlenin iskelet yapısını 

oluşturur. Bitki saplarında, saman ve kamışta önemli oranda selüloz vardır. Pamuk ve 

keten ise hemen hemen saf selülozdur. 

Düz zincirli bir yapıya sahip olan selüloz molekülü, binlerce glikoz molekülünün 

birbirine bağlanmasıyla oluşmaktadır. Elementel bileşimi %44.4 C, %6.2 H, %49.4 O 

şeklinde olan selülozun, kapalı formülü (C6H10O5)n şeklinde ifade edilmektedir. Selüloz, 

300 °C’nin altındaki ve üstündeki sıcaklıklar olmak üzere geniş bir aralıkta 

bozunmaktadır (Tüzün 1999). 300 °C’nin altında molekül ağırlığı ve polimerizasyon 

derecesinde düşme, serbest radikallerin oluşumu, suyun uzaklaşması, karbonil ve 

karboksil gruplarının oluşumu başlar. Bu olaylar sırasında ortama  CO, CO2 şeklinde 

gaz salınımı artar ve geriye yarı koklaşmış katı atık (çar) kalır. Bu atığın yapısı başlıca 

kristalin selülozdur. 300 °C’nin üstünde ise, çar, katran ve gaz ürünlerin oluşumu başlar. 

Oluşan katrandaki temel bileşen levoglikovan (%38-50)’dır. Bu bileşen buharlaşabilir 

ve artan sıcaklıkla beraber parçalanır (Demirbaş 2004, Yaman 2004). Şekil 2.3’de 

selüloz molekülünün yapısı görülmektedir. 

 

 
Şekil 2.3 Selüloz molekülünün yapısı 
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2.2.2 Hemiselüloz 

 

Hemiselüloz hücre duvarında selüloz ile birlikte yer alır. Selülozdan daha kısa zincir 

yapısına sahip ve farklı tipte şeker yapılarından oluşan dallanmış bir polimerdir. 

Hemiselüloz suda çözünmez. Hidrolizi sonucu sadece glikoz veren selülozun aksine, 

hemiselüloz hidroliz olduğunda pek çok sakkarit birimi vermektedir. Bitkisel yapının üç 

temel bileşeni arasında ısıya karşı en hassas olan bileşendir. Bu nedenle 200-260 °C 

arasında bozunabilir. Bu bozunma selülozda olduğu gibi muhtemelen iki basamakta 

gerçekleşmektedir. Bu basamaklar, polimerik yapının çözünebilen bileşenler içinde 

bozunması ve monomer birimlerinin ileri bozunmaya uğrayarak uçucu ürünlere 

dönüşümü olarak ifade edilebilir. Selülozla karşılaştırıldığında, hemiselülozlar daha 

fazla gaz, daha az katran ve çar verirler. Ancak bu reaksiyonlar dizisinde levoglikovan 

oluşumu gözlenmez. Bunun yerine katranda, temel bileşenler olarak asetik asit, formik 

asit ve birkaç furfural türevi bulunur (Yaman 2004).  

 

Hemiselülozun genel formülü (C5H8O4)n’dir. Şekil 2.4’de hemiselüloz molekülünün 

yapısı görülmektedir.  

 

 

 
 

Şekil 2.4 Hemiselüloz molekülünün yapısı 
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2.2.3 Lignin  

 

Lignin polifenolik bir makromoleküldür. Diğer polisakkaritlerin aksine üç boyutlu bir 

polimerdir. Bu yapısı sayesinde bağlayıcılık görevi üstlenmiştir. Lignini oluşturan 

monomerler, eter bağlarıyla selüloz ve hemiselülozla bağlanarak karmaşık yapıdaki 

polimerleri oluştururlar. Lignin 280-500 °C sıcaklık aralığında bozunmaya 

uğramaktadır. Bozunma sırasında çar oluşumu, selülozunkine oranla daha fazladır 

(Demirbaş 2004). Bununla beraber, pek çok aromatik birimin büyük bir çeşitlilikle bir 

arada bulunduğu makromoleküllerde yapı nedeni ile hiçbir bileşen diğerine baskın çıkıp 

temel ürün halini alamaz. Katran, başlıca fenol, guayakol, 2,6-dimetoksi fenol gibi 

fenolik bileşenlerden oluşmaktadır. Gaz ürün ise ligninin yaklaşık %10’unu oluşturup, 

metan, etan ve CO2 içerir. Şekil 2.5’de lignin monomerinin  yapısı görülmektedir. 

 

 
 
Şekil 2.5 Lignin molekülünün yapısı  
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Bazı lignoselülozik materyallerin, kuru temel üzerinden ekstrakte edilebilen maddeler 

dışındaki selüloz, hemiselüloz ve lignin yüzdeleri Çizelge 2.1’de verilmiştir (Demirbaş 

1996). 

 

Çizelge 2.1 Bazı lignoselülozik materyallerin kimyasal bileşimi 
 

Lignoselülozik materyal Selüloz (%) Hemiselüloz (%) Lignin (%) 

Buğday sapı 28.8 39.1 18.6 

Çay atığı 30.2 19.9 40.0 

Fındık kabuğu 25.9 29.9 42.5 

Kayın ağacı 45.8 31.8 21.9 

Ladin ağacı 50.8 21.2 27.5 

Mısır koçanı 52.0 32.0 15.0 

Soya sapı 33.0 53.0 14.0 

Tütün sapı 42.4 28.2 27.0 

 

2.3 Biyokütle Oluşumu 

 

Bitkilerin fotosentezi sırasında kimyasal olarak özellikle selüloz şeklinde depo edilen ve 

daha sonra çeşitli şekillerde kullanılan biyokütle enerjisinin kaynağı güneştir. Güneş 

enerjisinin biyokütle biçimindeki depolanmış enerjiye dönüşümü, insan yaşamı için 

esastır. Bitkisel organizmaların fotosentez sonucu oluşması ve bütün yaşamın güneş 

enerjisinin depo edildiği oksijene bağlı olması, yenilenebilir enerjiyi oluşturan 

fotosentez olayının önemini açıkça göstermektedir. Fotosentez yoluyla enerji kaynağı 

olan organik maddeler sentezlenirken tüm canlıların solunumu için gerekli olan oksijen 

de atmosfere verilir. Üretilen organik maddelerin yakılması sonucu ortaya çıkan 

karbondioksit ise, daha önce bu maddelerin oluşması sırasında atmosferden alınmış 

olduğundan, biyokütleden enerji elde edilmesi sırasında çevre, karbondioksit salınımı 

açısından korunmuş olur. Şekil 2.6’da doğal biyokütle çevrimi görülmektedir. 
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Şekil 2.6 Doğal biyokütle çevrimi 

 

2.4 Çay ve Çay Atığı 

 

Günümüzde ticari amaçla üretimi yapılan ve birbirinden farklı üç tip çay vardır. Bu 

çaylar; siyah, yeşil ve oolong çaylarıdır. Ülkemizde ise daha çok siyah çay 

üretilmektedir. Çay üretimi, ülkemizde sadece Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize ili 

başta olmak üzere Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu’da yapılmaktadır.  

 

2.4.1 Çay üretim aşamaları 

 

Hasat mevsimi tarlalardan toplanan çay çeşitli üretim aşamalarından geçmektedir. Bu 

aşamalar; soldurma, kıvırma, fermantasyon, kurutma, sınıflandırma ve ambalajlamadır. 

Soldurma, taze çay yapraklarının içerdiği % 70-80 oranındaki suyun % 50-55’e 

düşürülmesi işlemi olup, siyah çay üretiminin zorunlu ve en önemli ilk aşamasıdır. 

Atmosferik CO2, su ve güneş ışığı 

Fotosentez ile yeni bitki 
oluşumu 

                 Yakma 

Çevreye CO2 salınımı 
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İşlem, soldurma teknelerinde yapılmaktadır. Soldurma teknelerindeki çayların solma 

süresi yaş çayın tazeliği ve ıslaklık durumuna, hava ve çalışma koşullarına göre değişir.  

Kıvırma, solmuş çay yaprağının değişik çay imalat makinelerinde parçalanması, 

ezilmesi ve bükülmesiyle hücre öz suyunun kıvrılmış yaprak yüzeyine yayılması ve 

oksidasyonun başlaması işlemidir.  

Fermantasyon, kıvrılan yaş çay yaprağının hücre öz suyunda bulunan kimyasal 

bileşiklerinin oksidaz enziminin etkisi ile biyolojik değişikliğe uğrayarak siyah çayda 

istenen renk, burukluk, parlaklık, koku ve aromanın oluşması olayıdır. Çay üretiminde 

ilk kalite kontrolü fermantasyon aşamasında yapılır. Bu esnada çayın kıvrılma ve solma 

durumu hakkında bilgi edinilir. 

Kurutma, kıvrılmış ve fermente olmuş çay yaprağının fırınlanarak nem oranını %2-4 

seviyelerine indirme işlemidir. Kurutmanın amacı; enzim oksidasyonunu durdurarak, 

kazanılan özelliklerin ve oluşan maddelerin yitirilmesine engel olacak ortamı 

oluşturmak, çayı depolanabilir, paketlenebilir ve taşınabilir duruma getirmektir.  

Kurutmada giriş sıcaklığı 90-100°C, çıkış sıcaklığı 45-60°C arasında olur. Çıkış 

sıcaklıkları farklı davlumbaz sistemlerine göre değişebilir. 

Sınıflandırma, fırından çıkan kuru çayların önceden belirlenen standart eleklerden 

geçirilerek incelik, kalınlık ve kalitelerine göre ayrılma işlemidir.  

Gerek fırın çıkışında gerekse sınıflandırmanın çeşitli aşamalarında kurutulmuş çaylar lif 

tutucularından geçirilerek lif ve çay çöplerinden ayrılırlar. Çaylar fırınlardan çıktıktan 

sonra içerdikleri %2-4 oranındaki nem miktarı ile ancak iyi sınıflandırılabilir. Bekletilen 

ve saklama koşullarına uyulmayan çayların nem miktarları arttığından ve esneklik 

kazandıklarından sınıflandırma iyi yapılamaz ve kısa zamanda küflenerek sağlığa zararlı 

hale gelir  (html://www.caykur.gov.tr).  
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2.4.2 Çay atığı 

Çay atığı, çay fabrikalarında üretimin çeşitli aşamalarında ayrılarak biriken çay çöpleri, 

lifler ve çay tozu karışımından oluşan odunsu bir maddedir. Ülkemizde özellikle Doğu 

Karadeniz bölgesinde üretimi yapılan siyah çay yaprağı işleyen fabrikalarda yılda 

yaklaşık olarak 30-50 bin ton çay atığı çıkmaktadır. Bu miktar, çay yapraklarının 

standartlara uymayan hasadı sonucu daha da artmaktadır. Oldukça büyük bir 

potansiyele sahip olan  çay atığı herhangi bir şekilde değerlendirilemediği gibi 

yakılması ve çürümeye terk edilerek yok edilmesi nedeniyle de çevresel problemlere 

sebep olmaktadır (Malkoc and Nuhoglu 2006).  

2.5 Adsorpsiyon 

Adsorpsiyon olayı ilk defa, 1773 yılında Scheele ve 1777 yılında Abbe Fontana 

tarafından keşfedilmiştir. Adsorpsiyon konusunda yapılan araştırmaların 1930’a kadar 

olanını McBain, 1942’ye kadar olanını S. Brunaer ve 1951 yılına kadar kimya 

mühendisliğinde kullanılma yerlerine göre Manntell özetlemiştir (Gregg and Sing 

1982). 

Adsorbsiyon, çözünmüş moleküllerin çözücüyü reddetme özelliği veya katıya olan ilgisi 

veya her ikisinin kombinasyonu sonucu katı yüzey (adsorbent) üzerinde birikimi 

olayıdır. Diğer bir ifadeyle, bir bileşenin birlikte bulunduğu bir fazdan ayrılarak diğer 

bir fazın yüzeyine birikmesi olarak tanımlanabilir (Rouquerol et al. 1999). 

 

Katı örgüsü içinde bulunan iyonlar çekim kuvvetlerince dengelenmiştir. Ancak katı 

yüzeyindeki atomların dengelenmemiş kuvvetleri, çözeltideki maddeleri katı yüzeyine 

çekerler ve yüzey kuvvetleri dengelenmiş olur. Bu şekilde çözeltideki maddelerin katı 

yüzeyine adsorpsiyonu gerçekleşir.  

 

Günümüzde adsorpsiyon, bir çok doğal fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemde önem 

taşımaktadır. Klasik arıtım sistemlerinde giderilemeyen veya bu sistemlerde toksik etki 

gösteren kirleticilerin atık sulardan gideriminde adsorpsiyon prosesi vazgeçilemeyen bir 

fiziksel arıtım yöntemidir. Bunun yanı sıra içme suyu arıtımında olduğu gibi 
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mikroorganizma ile etkileşimin istenmediği durumlarda da bu prosesin kullanımına 

sıklıkla ratlanmaktadır. 

 

Tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi, adsorbentler öncelikle yüzey özellikleri ve 

yüzey kimyası ile karakterize edilir. Bir adsorbentin başlıca yüzey özelliklerinden ilki, 

yüzey alanıdır. Geniş yüzey alanı, büyük adsorpsiyon kapasiteleri için tercih edilebilir. 

Sınırlı bir hacimde geniş bir iç yüzey alanı meydana getirmek, ancak yüzeydeki küçük 

gözeneklerin sayısında bir artışla mümkün olabilir. Gözeneklerin boyutu, adsorplanan 

madde moleküllerinin iç adsorpsiyon yüzeyine geçiş derecesini belirler. Bu sebepledir 

ki, adsorbentin gözenek boyut dağılımı çok önemli bir diğer adsorpsiyon 

karakteristiğidir. Bir adsorbentin geniş iç yüzey alanı ve uygun gözenek boyut 

dağılımına sahip olması, adsorpsiyon prosesinin yeterince etkin olması için yeterli 

değildir. Adsorbentin yüzey kimyası da adsorpsiyonda çok etkili bir parametredir. 

Adsorbentin yapısındaki heteroatomlar (oksijen, azot, hidrojen ve fosfor gibi) ve 

bunların içerdiği fonksiyonel gruplar (ketonlar, fenoller, eterler, laktonlar v.b),  yüzeyin 

asidikliğini, polaritesini,  hidrofobik özelliğini  belirlerler. Bu da adsorbentin, 

adsorplanacak maddeye olan ilgisini doğrudan etkilemektedir (Salame 2003, Genç 

2005). 

 

Başlıca iki tür adsorpsiyondan söz edilebilir. Bunlar, fiziksel ve kimyasal 

adsorpsiyondur. Fiziksel adsorpsiyon, adsorplanan madde molekülleri ile adsorbent 

molekülleri arasındaki elektrostatik ve van der Waals kuvvetlerinden ileri gelen, tek 

veya çok tabakalı, tamamen tersinir bir prosestir.  

  

Kimyasal adsorpsiyon ise adsorplanan madde molekülleri ile adsorbent molekülleri 

arasındaki kimyasal bağ kuvvetleri sebebiyle gerçekleşmekte olduğundan tersinmez 

olup, tek tabakalıdır. Çizelge 2.2’de bu iki adsorpsiyon türünün özellikleri verilmiştir. 
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 Çizelge 2.2 Fiziksel ve kimyasal adsorpsiyonun özellikleri (Sarıkaya 1997) 

 

Adsorpsiyon serbest enerjisi ΔG daima eksi işaretlidir. Çünkü sabit sıcaklık ve sabit 

basınçta olay kendiliğinden gerçekleşir. K, termodinamik denge sabiti, R, evrensel gaz 

sabiti ve T mutlak sıcaklık olmak üzere, 2.1 eşitliği ile ifade edilmektedir. 

ΔGads = -RT lnK (2.1) 

Adsorpsiyon serbest entalpisi ile adsorpsiyon ısısı (ΔH) ve adsorpsiyon entropisi (ΔS) 

arasındaki ilişki 2.2 eşitliğindeki gibidir. 

   ΔGads = ΔHads - T ΔSads (2.2) 

2.6 Adsorpsiyon Mekanizmaları ve İzotermleri 

 

2.6.1 Adsorpsiyon mekanizmaları 

Sulu çözeltilerden yüzey aktif maddelerinin katı maddeler üzerine adsorpsiyonuna 

ilişkin başlıca  mekanizmalar aşağıda özetlenmiştir. 

• İyon değişimi: Çözeltiden katı madde üzerinde adsorplanan karşı iyonların, yüzey 

aktif maddesinin benzer yüklü iyonlarıyla yer değiştirmesidir (Law and Kunze 1966, 

Wakamutsu and Fuerstenau 1968). 

• İyon çiftleşmesi: Yüzey aktif madde iyonlarının boş olan ters yüklü konumlara 

adsorpsiyonudur (Law and Kunze 1966). 

Özellik Fiziksel Adsorpsiyon Kimyasal Adsorpsiyon 

Kuvvetler Van der Waals/elektrostatik kimyasal bağ 

adsHΔ , (kJ/mol) < 40 50 - 200 

Ea, (kJ/mol) önemsiz 60 - 100 

İzotermal tersinirlik tamamen çok yavaş veya hiç 

Tabaka çok tek 
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• Asit-baz etkileşimi: Adsorplanan ve adsorplayıcı arasında ya hidrojen bağıyla ya da 

Lewis asit-baz reaksiyonuyla gerçekleşen adsorpsiyondur (Fowkes 1987). 

• π Elektronlarının polarizasyonu ile adsorpsiyon: Yüzeye tutunacak madde elektron 

yönünden zengin aromatik çekirdekler içerdiğinde adsorbent güçlü pozitif konumlar 

içerdiğinde ortaya çıkan bir mekanizmadır. Elektron yönünden zengin aromatik 

çekirdeklerle pozitif konumlar arasındaki etkileşme adsorpsiyona sebep olmaktadır 

(Snyder 1968). 

• Dağılma kuvvetleriyle adsorpsiyon: Adsorplanan ve adsorplayıcının molekülleri 

arasındaki London-van der Waals dağılma kuvvetleri yoluyla oluşur. Adsorplanan 

maddenin molekül ağırlığı arttıkça adsorpsiyon hızı da artmaktadır. Bu mekanizma 

sadece bağımsız bir mekanizma olarak değil, diğer mekanizmaları tamamlaması 

yönünden önem taşımaktadır (Law and Kunze 1966). 

• Hidrofobik bağlanma: Yüzey aktif maddesindeki hidrofobik gruplar arasındaki 

karşılıklı çekim kuvveti ve söz konusu grupların sulu ortamdan kaçma eğilimlerinin 

sonucunda gerçekleşen bir mekanizmadır (Giles et al. 1974).  

2.6.2 Adsorpsiyon izotermleri 

Sabit sıcaklıkta adsorplanan maddenin ara yüzeydeki derişimini sıvı fazdaki denge 

derişimine bağlayan matematiksel ifadeye adsorpsiyon izotermi denilmektedir. İhtiyaç 

duyulan bilgilerin çoğu adsorpsiyon izotermlerinden elde edildiğinden, izoterm katı-sıvı 

ara yüzeyindeki adsorpsiyonu anlatmak için kullanılan yöntemdir. 

Adsorpsiyon izoterm denklemlerinin bazıları aşağıda sıralanmaktadır. 

• Langmuir izoterm denklemi 

• Freunlich izoterm denklemi 

• Brunauer–Emmett–Teller (BET) izoterm denklemi 

• Dubinin–Radushkevich–Kagener (DRK) izoterm denklemi 

• Polonyi denklemi 
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Langmuir  izoterm denklemi: 

Langmuir tipi izoterme yüzey aktif maddenin çözeltilerden adsorpsiyonunda 

karşılaşılmaktadır. Langmuir denklemi şu koşullarda geçerlidir (Rosen 1988). 

1. Adsorbent homojendir. 

2. Adsorpsiyon filmi tek tabakadır. 

3. Hem yüzey hem de yığın fazı ideal davranış gösterir (her iki fazda da çözünen-

çözünen ya da çözünen-çözücü etkileşimi görülmez). 

4. Hem çözen hem de çözünen madde eş molar yüzey alanı değerlerine sahiptir. 

Langmuir adsorpsiyon izoterm denklemi şu şekilde tanımlanmaktadır (Langmuir 1918). 

denge

dengem
denge bC

bCq
q

+
=

1
 (2.3) 

mq   : Adsorbentin maksimum yüzey derişimi (mg/g) 
 

dengeq  : Adsorplanmış faz içinde adsorplanan maddenin denge derişimi (mg/g) 

dengeC : Dengede sıvı fazdaki  madde derişimi (mg/L) 

 b  :  Langmuir adsorpsiyon sabiti; adsorpsiyon enerjisiyle ilgilidir (L/mg) 

2.3 eşitliği doğrusallaştırılırsa; 

m

denge

mdenge

denge

q
C

bqq
C

+=
1  (2.4)        

denklemi elde edilir. dengeC ’e karşı 
denge

denge

q
C

 grafiğe geçirildiğinde elde edilen doğrunun 

eğiminden 
mq
1 ,  kaymasından  ise 

bqm

1  bulunur. 
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Freundlich izoterm denklemi: 

Langmuir denkleminin türetilmesinde yararlanılan, ideal olarak temiz ve homojen 

olmayan katı yüzeylerindeki adsorpsiyonlar için Alman fizikokimyacı Herbert Max 

Finlay Freundlich (1880–1941) tarafından türetilen yarı-ampirik eşitlik aşağıda 

verilmiştir (Freundlich 1906). 

n
dengedenge Ckq /1)(=  (2.5) 

Bu eşitlik orta ve düşük derişim aralığında yaygın olarak kullanılmaktadır. Deneysel 

çalışmalara dayanılarak türetilen Freundlich denkleminin doğal logaritması grafiğe 

geçirilerek elde edilen doğrunun kayma ve eğiminden k ve n sabitleri bulunur (Hines 

and Maddox 1985, Rudzinski and Everett 1992). 

dengeqln = ln k  + 
n
1  ln dengeC  (2.6) 

dengeq   :Adsorplanmış faz içinde adsorplanan maddenin denge derişimi (mg/g) 

dengeC  : Dengede sıvı fazdaki  madde derişimi (mg/L) 

k (sabit) : Freundlich sabiti,  adsorbent kapasitesinin bir ölçüsüdür. 

n (sabit) : Freundlich sabiti, adsorpsiyon yoğunluğunu (şiddetini) belirtir. 

 

Brunauer–Emmett–Teller (BET) izoterm denklemi:  

Çok tabakalı adsorpsiyon için, Langmuir denkleminin geliştirilmesiyle elde edilmiş bu 

denklem daha çok fiziksel adsorpsiyon için kullanılmaktadır. BET denklemi aşağıda 

görülmektedir. 

)]/)(1(1)[( 00 PPcPP
cP

V
V

m −+−
=                                         (2.7) 
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P : Denge basıncı  

P0  : Adsorplananın denge buhar basıncı 

P/P0  : Bağıl basınç 

V : Birim adsorbent kütlesi başına adsorplananın hacmi 

Vm  : Birim adsorbent kütlesi başına adsorplananın tek tabaka hacmi 

c : Adsorpsiyon ısısı ile ilgili bir sabit 

 

Denklem, gözenekli katıların spesifik yüzey alanlarının hesaplanmasında çok yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Yapılan deneysel çalışmalar, adsorpsiyonda tek tabaka 

kapasitesinin, 0,1 – 0,35 bağıl basınç aralığında dolduğunu göstermiştir. Bu basıncın 

üstünde ikinci adsorpsiyon tabakası oluşmaya başlamakta, fakat yüzey alanı hesabında 

tek tabakalı adsorpsiyon göz önüne alınmaktadır (Gregg and Sing 1982).  

2.7 denkleminin doğrulaştırılmasıyla; 
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geçirilmesiyle belirlenen tek tabaka hacmi, adsorbentin spesifik yüzey alanının 

bulunmasında kullanılır. 

Polonyi izoterm denklemi: 

Polonyi, adsorplanan fazın sıvı özelliğinde olduğunu ve bu sıvının buhar basıncının aynı 

sıcaklıktaki yığın sıvının buhar basıncına eşit olduğunu ileri sürmüştür. Basıncı P denge 

basıncına eşit olan buhar fazından, basıncı p0 olan adsorplanmış faza bir mol maddenin 

tersinir olarak aktarımı sırasındaki serbest entalpi değişimine eşit olan maksimum iş 

Polonyi tarafından adsorpsiyon potansiyeli olarak aşağıdaki eşitlikle tanımlanmıştır. 

ε ≡ Wtr = ΔG = RT ln (P0/P) (2.9) 

 Basınçlar yerine derişimler alınarak eşitlik çözeltiden adsorpsiyon içinde 

kullanılabilmektedir (Sarıkaya 1997). 
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Dubinin–Radushkevich–Kagener (DRK) izoterm denklemi: 

Dubinin ve Radushkevich Şekil 2.6.1.b’deki Polonyi karekteristik eğrisini 

mikrogözenek hacimlerinin adsorpsiyon potansiyeline göre değişimini veren bir Gauss 

dağılımı olduğunu  ileri sürmüşler ve bu eğrinin denklemini 

v = vmi exp (–kε2/β2) = vmi exp [(–k/β2)R2T2 ln2(p0/p)] (2.10) 

şeklinde vermişlerdir. Bu denklemin logaritması alındıktan sonra bazı basitleştirmeler 

yapılarak pratikte çok kullanılan sırayla aşağıdaki eşitliklere geçilmiştir. 

ln v = ln vmi–(B/β2) T2 ln2(p0/p)      (2.11) 

ln v = ln vmi–D ln2(p0/p) (2.12) 

Buradaki B = kR2 adsorplayıcıya bağlı bir sabiti, β adsorplanan maddeye bağlı bir 

sabiti, D = (B/β2)T2 adsorplayıcı ve adsorplanan yanında sıcaklığa da bağlı bir sabiti, 

vmi ise özgül mikrogözenek hacmini göstermektedir. Son bağıntının grafiği              

Şekil 2.6 c’de şematik olarak çizilmiştir. Bu eğrinin doğrusal kısmının uzantısından  ln 

vmi değeri okunmakta ve vmi özgül mikrogözenek hacmine geçilmektedir (Sarıkaya 

1997). 

2.7 Adsorplayıcılar (Adsorbentler) 

 
Metaller ve plastikler de dahil olmak üzere, bir kristal yapıya sahip olsun ya da olmasın 

tüm katılar az veya çok adsorplama gücüne sahiptirler. Adsorplama gücü yüksek olan 

katılar gözenekli yapıdadırlar. Katılar içinde ve görünen yüzeyinde bulunan boşluk, 

oyuk, kanal ve çatlaklara genel olarak gözenek adı verilir. Gözenekler, gerçekte ideal 

bir geometrik yapıya sahip değildir. Silindir, şişe, koni ya da ‘V’ şeklinde gözeneklerin 

olabileceği ileri sürülmektedir. Katılarda rastlanan çeşitli gözenek tipleri Şekil 2.7’de 

görülmektedir (Gregg and Sing 1982). 
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Şekil 2.7  Katılarda rastlanan gözenek çeşitleri  

Gözenekler, Dubinin (1960) tarafından belirtildiği gibi ortalama genişliklerine göre 

sınıflandırılır. Gözeneklerin genişliklerine (açıklıklarına) göre uluslararası 

sınıflandırılması (The International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) 

yapılmış ve bu sınıflandırma Çizelge 2.3’te verilmiştir (Collins 1972). 

Çizelge 2.3 Gözeneklerin genişliklerine göre sınıflandırılması 

Gözenek Tipi Genişlik (Açıklık) 

Mikrogözenek < 2 nm 

Mezogözenek ~  2–50 nm arasında 

Makrogözenek > 50 nm 

 

Her gözenek boyut aralığı tipik adsorpsiyon etkilerine karşılık gelir ve bunlar elde 

edilen eşsıcaklık (izoterm) eğrilerinin tipinden anlaşılabilirler. Küçük gözeneklerdeki 

etkileşim potansiyeli büyük gözeneklerdekinden daha yüksektir, bunun sebebi de 

duvarların yakın olması ve adsorplanan miktarın mikro gözeneklerde çoğalmasıdır. 

Mezo gözeneklerde, tipik histerisis döngüsüyle kılcal yoğunlaşma meydana gelir. 

Makro gözenek aralığında, gözenekler o kadar büyüktür ki, eşsıcaklık eğrisinden bilgi 

edinmek pratik olarak imkansızdır. 

Makrogözenekler, adsorpsiyon prosesinde çok önemli bir rol oynamamakla birlikte, 

mezo ve mikro gözeneklere doğru difüzyonun hızlı olmasını sağlarlar. Gazların ve 
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uçucu bileşiklerin adsorpsiyonunda daha çok mikro gözenekler etkinken, sıvı 

moleküllerin adsorpsiyonunda mezo gözenekler etkilidir. 

 

Mikrogözenek aralığı kendi içinde çok daha küçük gözenek gruplarına ayrılır, bunlar da 

ultra mikro gözenekler ile mezogözenekler arasındaki aralığı kaplar (Dubinin et al. 

1979). 

Şekil 2.8’de farklı tipte gözenekler için, IUPAC sınıflandırmasına göre belirlenmiş 

adsorpsiyon izoterm tipleri görülmektedir. 

 

  
I. tip adsorpsiyon izotermi, aktif karbon, zeolit gibi mikrogözenekli katılarda 

görülmektedir. Katı yüzey ile adsorplanan moleküller arasındaki ilginin büyük olması 

sebebiyle, tek tabakalı adsorpsiyon çok düşük bağıl basınçlarda tamamlanmaktadır. 2. 

tip adsorpsiyon izoterminde, tek tabakalı adsorpsiyon düşük bağıl basınçlarda 

tamamlanırken, yüksek bağıl basınçlarda çok tabakalı adsropsiyon meydana 

gelmektedir. Bu tip izoterm daha çok mikrogözeneklerle birlikte açık yüzeyler içeren 

katılarda görülmektedir. 3. tip adsorpsiyon izotermine  katı ile adsorplanan madde 

arasındaki ilginin zayıf olduğu durumlarda rastlanmaktadır. 4. tip adsorpsiyon izotermi, 

2. tip izoterme benzerlik göstermekte, ancak,  yüksek bağıl basınçlardaki adsorpsiyon, 

Bağıl Basınç, P/P0 

 
Şekil 2.8 Gözenekli katılarda gözlenen adsorpsiyon izoterm tipleri 
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açık yüzeylerde değil, mezogözeneklerde meydana gelmektedir. Bu tip katılarda, kapiler 

kondenzasyonla (yoğuşma) mezogözeneklerin dolması ve boşalması arasında izlenen 

yolun farklı olması sebebiyle, histerizis oluşumu gözlenmektedir. 5. tip adsorpsiyon 

izotermi, mezogözenekler içeren homojen katı yüzeylerde düşük enerjili adsopsiyonda 

görülmekte, 6.tip adsorpsiyon izotermine ise, gözeneksiz yapıdaki katılarda 

rastlanmaktadır (Leofanti et al. 1998). 

 
 
Endüstride farklı kullanım amaçlarına hizmet eden çok sayıda adsorbent çeşidi 

bulunmaktadır. Genel olarak adsorbentler iki gruba ayrılabilir.  

     1. Doğal adsorbentler (kömür, kitosan, moleküler elek (zeolit), kil, selüloz…v.b) 

     2. Yapay adsorbentler (aktif karbon, aktif alümina, silika jel, katalizörler…v.b) 

 

2.7.1 Doğal adsorbent çeşitleri 

 

Doğal adsorbentler, kolay elde edilebilen, maliyeti düşük maddelerdir. Doğal 

adsorbentlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 

 

Kömür: Kömür, yeraltındaki bitki artıklarının, çok uzun bir süre içinde, sıcaklık ve 

basıncın etkisiyle çeşitli fiziksel ve kimyasal değişimlere uğraması sonucunda oluşan 

kompleks ve heterojen bir katıdır. Yapısındaki fonksiyonel grupların çeşitliliği 

sebebiyle çeşitli  adsorpsiyon işlemlerinde  kullanımı söz konusudur. 

 

Kitosan: Kitosanın hammaddesi olan kitin, biyosorbentler arasında, selülozdan sonra en 

bol bulunan ikinci doğal polimerdir. Ağır metaller için etkin bir tutucudur. 

 

Zeolit: Doğal kristal aminosilikatlardır. Stronsiyum (Sr) ve sezyum (Cs) gibi ağır 

metallerin uzaklaştırılmasında iyon değiştirme özellikleri ile dikkat çekmişlerdir. 

 

Selüloz: Yenilenebilir doğal polimerler arasında en bol olanıdır.  
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Kil: Doğada bol miktarda bulunan minerallerdir. Kili meydana getiren maddeler sulu 

alüminyum silikatlardır. Ağır metal gideriminde etkindirler. 

 

2.7.2 Yapay adsorbent çeşitleri 

 

Yapay adsorbentler, maliyeti doğal adsorbentlere göre daha yüksek olan, ihtiyaca ve 

kullanım alanına göre istenilen özelliklerde (yüzey özellikleri) üretilebilen maddelerdir. 

Bazı endüstriyel ve tarımsal atıklar (kül, atık çamur, talaş v.b.) dışında belli başlı birkaç 

yapay adsorbent şu şekilde sıralanabilir: 

 

Aktif karbon: Yaygın olarak kullanılan endüstriyel adsorbentler arasında en 

önemlisidir. 

Silika jel: Endüstride genelde kurutma proseslerinde kullanılır. Uzun kullanım ömrü, 

ucuz oluşu, düşük rejenerasyon enerjisi ihtiyacı en önemli avantajlarıdır. 

Aktif alümina: Bir cins alüminyum oksit olup, hemen tüm endüstriyel kurutma 

işlemlerinde kullanılmaktadır.  

Reçine: İçme suyu arıtma, su yumuşatma, demineralizasyon proselerinde 

kullanılabilecek olan kuvvetli asidik katyon değiştirici reçinelerdir. 

 

2.8 Aktif Karbon 

 

Aktif karbon endüstride kullanılan adsorbentlerden en önemlisidir. Geniş spesifik yüzey 

alanı, yüzeyinin yüksek derecede reaktivitesi ve uygun gözenek boyut dağılımı gibi 

spesifik özellikleri onu diğer adsorbentlerden farklı kılar. Aktif karbon üretiminde 

kullanılabilecek çok geniş aralıkta organik madde grubu vardır. Karbon olabilecek 

maddeler arasında bitkisel kökenli (odun, tarımsal atıklar, hindistan cevizi kabukları, 

meyve çekirdekleri v.b), mineral kökenli (kömür, linyit, turba, petrol koku) veya 

polimerik maddelere (plastikler, eskimiş lastikler) rastlanabilmektedir. Aktif karbonların 

spesifik özelliği, kullanılan ham maddeye ve üretim yöntemine bağlı olarak 

değişmektedir (Yeganeh et al. 2006). 
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Adsorpsiyon işlemi, adsorbent yüzeyine olan bir kütle aktarımı olduğu için, adsorbentin 

gözenek boyut dağılımı ve gözenek yapısı büyük önem taşımaktadır.  Bu iki faktör, 

adsorbentin üretildiği hammaddeye bağlıdır. Örneğin linyit ile bitümlü kömürden 

meydana gelen karbonlar karşılaştırıldığı zaman, genel olarak linyit karbonlarının 

bitümlü kömür karbonundan daha büyük gözeneğe, daha az spesifik yüzey alanına ve 

daha düşük hacim yoğunluğuna sahip olduğu belirlenmiştir. Hindistan cevizi kabuğu ile 

odundan üretilen aktif karbon karşılaştırıldığı zaman ise, hindistan cevizi kabuğu 

kökenli aktif karbonda büyük oranda mikro gözeneklerin, odun kökenli aktif 

karbonunda ise nispeten mezo gözeneklerin ve makro gözeneklerin önemli miktarda 

oluştuğu belirlenmiştir. Kullanılan hammadde ayrıca gözeneğin şeklini de etkiler, 

örneğin hindistan cevizi kabuğu kökenli aktif karbondaki makro gözenekler yarık 

şeklinde iken,  kömür kökenli aktif karbonda  eğri-büğrü bir yapı gözlenir. Ham 

maddenin bileşimi de oluşacak aktif karbonun özelliğini belirler. Örneğin lignin içeriği 

yüksek maddeden meydana gelen aktif karbonlarda mezo ve makro gözenekler fazladır. 

Makro gözenekler, adsorpsiyon prosesinde çok az etkilidirler, ancak çok büyük 

molekülleri ayırmada önemli rol oynarlar. Bu yüzden, adsorpsiyon işleminde yüksek 

oranda mezo ve mikro gözenekler tercih edilir. Mezo gözenekler, organik bileşiklerin 

adsorbsiyonu için çok önemli gözenek gurubudur, oysa uçucu bileşiklerin giderimi, 

mikro gözenekler ile sağlanır.  

 

Aktif karbon adsorpsiyon kapasitesinin belirlenmesinde toplam spesifik yüzey alanı 

önemli bir parametredir. Bunun yanında gözenek yapısı ve gözenek yüzeyindeki 

fonksiyonel grupların varlığı da dikkate alınmalıdır. Karbon yüzeyinin gözenek 

büyüklüğü (ki adsorpsiyon kapasitesini belirler), kimyasal yapısı (adsorplanması istenen 

polar ve polar olmayan molekül ile onun etkileşimini etkiler), aktif konumlar (diğer 

moleküller ile kimyasal reaksiyonun tipini belirler) ve yüzey gruplarının elektriksel 

yükü, karbon yüzeyinde adsorplanması istenen hedef moleküllerin adsorpsiyonuna 

engel olabilir veya artırabilir. Eğer adsorplanması istenen molekül, karbon yüzeyi ile 

aynı elektrostatik yüke sahipse, moleküller arası itme meydana gelerek adsorpsiyon 

prosesi engellenir. Bununla birlikte, eğer adsorplanması istenen molekül ile karbon 

yüzeyi zıt yükler taşıyorsa bu moleküllerin adsorpsiyonu artacaktır. Bu yüzden, aktif 

karbonun adsorpsiyon kapasitesi sadece yüzey alanı temelinde açıklanamaz. Aynı yüzey 
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alanına sahip fakat farklı yöntemlerle veya farklı aktivasyon işlemleri ile hazırlanmış 

karbonlar çoğu kez belirgin şekilde farklı adsorpsiyon özelliği gösterirler. Etkin bir aktif 

karbon, giderilmesi istenen hedef molekülü tutacak uygun gözenek büyüklüğüne sahip 

büyük spesifik yüzey alanlı ve giderilmesi istenen molekül ile zıt yüzey yüküne sahip 

olmalıdır (Genç 2005). Şekil 2.9’da aktif karbonun yapısı şematik olarak görülmektedir. 

 

 

                                                
2.8.1 Aktif karbonun kullanım alanları 

 

Aktif karbon, spesifik özellikleri sebebiyle çok yaygın kullanım alanı olan bir 

materyaldir. NBC koruyucu elbiseler ve gaz maskelerinde kullanımı aktif karbonu 

stratejik bir madde haline getirmiştir.  

Aktif karbonun başlıca kullanım alanları:  

 
 Katalizör ve katalizör destek maddesi olarak 

 Çözeltilerin ve gazların saflaştırılması 

 Atık su arıtımı 

 Adsorpsiyon prosesleri 

 İstenmeyen tat, koku, renk giderimi 

 Alkol saflaştırılması 

 Tıp 

 Uçucu çözücülerin geri kazanılması 

 Solunum aygıtları ve gaz maskeleri 

 NBC koruyucu elbise ve filtreler 

Aktif  karbon 

Gözenekler 

Adsorplanan moleküller 

 
Şekil 2.9 Aktif karbonun şematik  yapısı 
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2.8.1 Aktif karbon türleri 

 

Aktif karbonlar, kullanım yerlerine ve amaçlarına göre farklı türlerde üretilebilirler. 

Başlıca aktif karbon türleri: 

 

• Toz halindeki aktif karbonlar, 

• Granüle aktif karbonlar, 

• Pelet halindeki aktif karbonlar, 

• Küresel aktif karbonlardır. 

 

Karbonun kimyasal aktivasyonu sonucu, toz haldeki aktif karbonlar elde edilirler. Bu 

karbonlar, günümüzde atık suların temizlenmesi işlemlerinde en çok kullanılan aktif 

karbonlardır. Gaz aktivasyonu ile üretilen granüle ürünler ve pelletler daha çok gazların 

saflaştırılmasında kullanılırlar. Ancak granüle haldeki aktif karbonların da atık su 

işleme sistemlerinde oldukça iyi sonuçlar verdiği belirtilmektedir. Granüle ve toz 

haldeki aktif karbonlar organik ve inorganik maddelerin uzaklaştırılmasında mükemmel 

sonuçlar vermektedir. Bu aktif karbonlar biyolojik olarak işlem görmüş atık suları ve 

organik kaynaklı endüstriyel atıklar içeren atık suları temizlemek için de yıllardır 

kullanılmaktadır. Küresel aktif karbon ise petrol ve kömür katranı gibi ağır hidrokarbon 

yağlarından, polimerlerden, reçinelerden veya etilenden üretilir. Başlangıç maddesi 

değişik işlemlerden sonra gözenekli küresel aktif karbona dönüştürülür. Küresel 

adsorplayıcıların tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi, yüzeye 

yapıştırılması durumunda kürenin dış yüzeyinin çok az bir kesri kullanılır. Bunun 

sonucu olarak kullanılabilir yüzeyden ve adsorpsiyon kapasitesinden maksimum 

değerde yararlanılabilir. Aynı zamanda hava geçirgenliği de yüksek seviyede 

olmaktadır.    

 

2.8.2 Aktif karbonun karakterizasyonu 

 

Ticari aktif karbon, kullanım yeri ve amacına göre farklı özelliklere sahip olabilir. Bu 

özellikler aşağıda sıralanmıştır (Yeganeh et al. 2006).  
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Yüzey alanı: Aktif karbonun toplam (iç ve dış) yüzey alanı genellikle BET yöntemine 

göre belirlenir ve m2/g olarak ifade edilir. Yüzey alanını belirlemede azot (N2) gazı 

kullanılır ve 77 K’de ölçülür. Kullanım alanına göre farklı yüzey alanlara sahip aktif 

karbon kullanılır. Literatürde bulunan aktif karbonun yüzey alanı ve gözenek sistemi ile 

ilgili sayısal değerler aşağıda verilmiştir; 

Aktif karbonun yüzey alanı ve gözenek sistemi ile ilgili sayısal değerler: 

 

Yüzey alanı  : 400–1600 m2/g (BET N2)     

Gözenek hacmi : >0.030 m3/100 g     

Gözenek genişliği : 0,3 nm -1000 nm 

   

Gözenek - parçacık boyutu ve dağılımı: Her iki özellik adsorpsiyon hız ve 

kapasitesini önemli ölçüde etkileyen faktörlerdir. 

 

Kapasite ve Adsorplama hızı (kinetiği): Adsorpsiyon kapasite parametreleri aktif 

karbonun yüzeyine alabileceği madde miktarını karakterize etmek için kullanılan bir 

terimdir. Maksimum adsorpsiyon kapasitesine sadece denge konumunda ulaşılabilir. 

Kinetik parametreler sadece adsorpsiyon hızını belirlemede kullanılır ve adsorpsiyon 

kapasitesine ihmal edilecek düzeyde etkiye sahiptirler.  

 

Görünen yoğunluk: Aktif karbon kalitesinin bir ölçüsü olup, belli koşullarda belli 

hacimdeki maddenin ağırlığı olarak tanımlanabilir. 

 

Sertlik: Aşınma ve yıpranmaya karşı direncin bir ölçüsü olup, uzun süreli 

kullanımlarda önem taşımaktadır. 

 

Kül içeriği: Aktif karbonun kül içeriği yapıdaki safsızlık olarak değerlendirilen 

minerallerin bir ölçüsüdür. Yüksek kül içeriği mekanik dayanımı düşürerek, 

adsorpsiyon kapasitesini zayıflatmaktadır.  

 

pH: Aktif karbonun pH’ı kullanım alanına göre değişiklik göstermekle birlikte, su 

arıtım işlemlerinde genellikle nötr pH tercih edilir. 
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İyot Sayısı: En temel parametrelerden biri olup aktif karbonun performansını 

karakterize etmede kullanılır. Aktiflik seviyesinin (yüksek değer yüksek aktivasyon 

derecesini gösterir) ve   mikro gözenek içeriğinin bir göstergesidir. 

 

Metilen mavisi adsorpsiyonu: Mezo gözenek yapı ölçüsüdür. 

 

İletkenlik: Aktif karbonun iletkenliği de kullanım alanına bağlı olmakla birlikte, 

sulardan ağır metal giderimi gibi işlemlerde düşük olması istenir. Çünkü yüksek 

iletkenlik değerine sahip aktif karbon yüzeyi, metallerle girişim yaparak birleşeceğinden 

adsorpsiyon prosesi kısıtlanabilir.  

 

Klor uzaklaştırma yarılama değeri: Aktif karbonun klor uzaklaştırma verimliliğinin 

ölçme testidir. Klor seviyesini 5 ppm’den 2.5 ppm’e indirgeme özeliğidir, daha düşük 

yarı değer süresi mükemmel performansı gösterir.  

 

2.9 Aktif Karbon Üretim Prosesi 

 

Çevreye katı atık olarak bırakılan ve biyokütle olarak adlandırılan çeşitli zirai yan 

ürünler ve bitkisel kaynakların depolanması ciddi problem oluşturmaktadır. Son 

yıllarda, araştırmalar bu problemi ortadan kaldırmak amacıyla, biyokütle atıklarından 

aktif karbon üretimi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu ekonomik yöntemle üretilen aktif 

karbonların, oldukça yüksek yüzey alanı (~2000 m2/g) (Nakagawa et al. 2003) ve 

gözenekliliğe sahip olması, onları, adsorpsiyon proseslerinde kullanımda diğer 

adsorbentlere göre daha cazip hale getirmiştir.   

 

Ticari olarak üretilen aktif karbon türleri toz, pellet veya granül halindedir. Toz aktif 

karbon genellikle atık su arıtımında, granül ve pellet aktif karbonlar ise daha çok gaz 

adsorpsiyonu ve gaz saflaştırma alanlarında kullanılırlar. Örneğin, klima sistemlerinde 

kullanılan filtrelerde olduğu gibi akışkan hızının yüksek olduğu durumlarda, özel olarak 

üretilmiş ve mekanik dayanımı yüksek pellet veya granüler aktif karbonlar tercih 

edilmektedir. (Yan et al. 1996). 
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Yüksek yüzey alanına sahip, aktif karbon, fiziksel ve kimyasal aktivasyon olmak üzere 

iki farklı yöntemle hazırlanabilmektedir. Şekil 2.10.a’da fiziksel aktivasyon, 2.10.b’de 

ise kimyasal aktivasyon prosesinin basamakları verilmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2.10.a. Fiziksel, b. kimyasal aktivasyon prosesi basamakları 

 

 

Kimyasal aktivasyon 
ZnCl2, H3PO4, KOH, 

K2CO3 
(1 – 3 gün bekleme) 

Karbonizasyon 
(350-900 °C) 

 
Aktif Karbon 

Fiziksel 
aktivasyon 

CO2, su buharı, hava 
(600-1200 °C) 

Karbonizasyon 
(350-900 °C) 

 
Aktif Karbon 

(a) (b) 

             
           Prosesler 
(öğütme,yıkama,kurutma…) 

             
           Prosesler 
(öğütme,yıkama,kurutma…) 
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Fiziksel aktivasyon yönteminde, genellikle başlangıç maddesine bağlı olmak üzere, 

inert ortamda, 350-900°C’de sıcaklıklarda karbonizasyon işlemi gerçekleştirilmektedir. 

Elde edilen yüksek karbon içeriğine sahip madde gereksinime göre, hava, 

karbondioksit, su buharı gibi oksitleyici bir gaz ya da bunların belli oranlardaki karışımı 

ile yüksek sıcaklıkta (600-1200°C) aktive edilerek, gözenekli yapının oluşumu 

sağlanmaktadır.  

 

Kimyasal aktivasyonda ise, başlangıç maddesi önce belli oranlarda bir kimyasal 

aktivasyon aracı ile etkileştirilmektedir. Bunu takiben, inert ortamda karbonizasyon 

işlemine tabi tutulan örneğe isteğe bağlı olarak gaz aktivasyonu da uygulanabilmektedir. 

Kimyasal aktivasyon prosesinde, karbonizasyon ve aktivasyon eş zamanlı olarak 

gerçekleşmektedir. Aktivasyon aracı olarak kullanılan kimyasallar, çoğunlukla 

dehidrasyon ya da oksidasyon aracı olarak görev görmektedir (Li et al. 2008). Fiziksel 

ve kimyasal aktivasyon işlemleri sırasında, hammadde yüzeyinde gerçekleşen 

tepkimeler sonucunda, yapıda yeni gözenekler oluşmakta ve böylece yüzey alanı 

artmaktadır. Literatürde kimyasal aktivasyon aracı olarak başlıca, fosforik asit, 

potasyum hidroksit, potasyum karbonat ve çinko klorür kullanımına rastlanmaktadır. 

Ancak, son yıllarda, çinko klorür, fosforik asit gibi korozif ve çevreye zararlı 

kimyasaların aktivasyon amaçlı kullanımında azalma gözlenmektedir. Çünkü, bu 

kimyasallar, basit yıkama yöntemleriyle yapıdan tamamen uzaklaştırılamamakta, bu da 

ürünün kullanım alanında kısıtlamalara sebep olmaktadır. Buna karşın, etkin bir 

aktivasyon aracı olan potasyum karbonatın, gıda katkı maddesi olarak kullanılması ve 

insan sağlığına zararsız olması sebebiyle, biyokütleden aktif karbon üretimi için 

kullanımı her geçen gün artmaktadır (Tsai et al. 2001).  

 
Bu yüksek lisans çalışmasında biyokütleden aktif karbon üretimi amacıyla yukarıda 

anlatılan alışılagelmiş yöntem ve/veya uygulamaya ek olarak yeni bir uygulama olan 

mikrodalga ışınım enerjisi kullanılmıştır. Bu nedenle aşağıda kısaca mikrodalga 

enerjisiyle ilgili bilgi verilmiştir. 
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2.10 Mikrodalga Işınım Enerjisi 
 

Mikrodalgalar elektromanyetik dalgalardır. İngiliz fizikçi James Clerk Maxwell 

elektromanyetik dalgaların varlığını öne süren ilk bilim adamıdır. İngiliz O. Heavisi ve 

Hollandalı H. A. Lorenzt’in elektromanyetik teorinin açıklığa kavuşmasında önemli 

katkıları olmuştur. Denklemlerinin bulunmasından 20 yıl sonra Alman fizikçi H. Hertz 

Maxwell, Maxwell dalgalarını deneysel olarak laboratuvarda elde etmeyi başarmıştır. 

 

Işıma, enerjinin dalga ya da parçacık biçiminde uzayda yayılması olarak tanımlanır. 

Elektromanyetik ışıma ise, elektrik ve manyetik alan dalgalarının uzayda birlikte 

ilerlemesidir. Bu ilerleme ışık hızı ile olmaktadır.  

 

Elektromanyetik dalgalar enine dalgalardır. Boyuna dalgaların tersine enine dalgalarda 

titreşen elektrik ve manyetik alan vektörleri, dalganın yayılma doğrultusuna diktir. 

Enine dalgaların bir diğer özelliği de düzlemsel polarize olmalarıdır. Bu ise titreşen 

elektrik alan vektörünün dalganın her noktasında birbirine paralel olması demektir. 

Manyetik alan vektörleri de birbirine paraleldir. Manyetik alanlar elektrik alanlara göre 

daha etkilidir. Elektrik alanlar, duvarlardan geçemez, insan derisinden geçerken bile 

şiddeti çok düşer. Oysa manyetik alanlar, özel olarak üretilen kimi maddeler dışında 

engel tanımazlar (Halliday and Resnick 1990).  

 

Elektromanyetik dalgalar frekansları ya da dalga boyları ile tanımlanır. Elektromanyetik 

ışımalarda iki dalga tepesi arasındaki uzaklığa dalga boyu denilmektedir ve metreyle 

(m) ölçülmektedir. Belli bir noktadan saniyede geçen dalga sayısı da o ışımanın 

frekansıdır ve hertz (Hz) ile gösterilir. Şekil 2.11’de elektromanyetik spektrum 

görülmektedir. 
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Şekil 2.11 Elektromanyetik spektrum 
 
 
Mikrodalgalar, elektromanyetik spektrumda infrared ile radyo dalgaları arasında yer 

alan iyonize olmamış elektromanyetik radyasyondur. 300 MHz ile 30000 MHz 

arasındaki frekanslara benzer olarak 0.01 ile 1 metre arasındaki dalga uzunluğuna sahip 

dalgalar olarak tanımlanırlar. 

 

 
2.10.1 Mikrodalga ışınım enerjisinin özellikleri 
 
 
Mikrodalga ışınım enerjisi iyonize olmamış elektromanyetik radyasyondur. İyonik 

olmayan radyasyonla ısıtma, radyasyonun yayınma gücüne bağlıdır. Bu nedenle de 

mikrodalga maksimum yayınma gücü sağlamaktadır.  

 

Mikrodalgalar, özellikle polar maddeler üzerinde etkilidir. Madde ne kadar polar ise 

mikrodalga ile etkileşimi o kadar iyidir. Ancak apolar maddelerinde mikrodalga ile 

etkileşimi mümkündür. Bunun için madde içerisine mikrodalga ışınım enerjisi ile 

kolaylıkla ısınabilen bazı maddeler katılarak etkileşim sağlanabilir. Bu maddeler 

reseptör olarak adlandırılmaktadır.  

 

Mikrodalgalar, düşük enerjili fotonlar oldukları için maddelerin moleküler yapısını 

bozmazlar. Maddenin içerisine difüzlenerek, maddeyi çeriden dışarıya doğru ısıttığı için 

ısıtma hızı diğer yöntemlere kıyasla oldukça yüksektir. Mikrodalga, cam, porselen gibi 
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maddelerden geçirilir, metaller tarafından yansıtılır ve polar maddeler tarafından 

absorplanır (Thostenson et al. 1999). 

 

Mikrodalgalarda yansımanın ve yayınmanın dereceleri, maddenin dielektrik 

özelliklerine bağlıdır. Dielektrik sabiti yüksek olan maddeler, polar maddeler 

olduğundan, mikrodalga bu maddelerde daha etkilidir. Örneğin, polar bir madde olan 

suyun dielektrik sabiti, 78.54, apolar olan benzenin ki ise 2.27’dir. Ayrıca maddenin 

fiziksel özellikleri de mikrodalga ısıtmada etkilidir. 

 
Mikrodalga ısıtma sistemlerinde elektromanyetik radyasyon doğrudan madde içerisinde 

ısıya dönüşür. Bu nedenle mikrodalga ısıtma sistemlerinde ısı, alışılagelmiş sistemlerin 

tam tersine maddenin içerisinden dışına doğru taşınmaktadır. Geleneksel ısıtma 

sitemlerinde, ısı kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyon olmak üzere üç farklı 

mekanizmayla aktarılmaktadır. Mikrodalga ile ısıtma işleminde, mikrodalga radyasyon 

ile doğrudan maddenin içine difüzlenmekte ve maddenin içinden dışına doğru ısınma 

gerçekleşirken bu üç ısı aktarım mekanizması aynı anda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, 

çok daha hızlı ve etkin bir ısıtma çok daha kısa bir sürede meydana gelmektedir. Bu 

nedenle de mikrodalga ışınım enerjisiyle bir maddenin ısıtılması alışılagelmiş 

yöntemlere göre daha ekonomiktir.  

 
Mikrodalga enerjisinden birçok proseste yararlanılmaktadır. Mikrodalga etkileşimi ile 

gerçekleşen kimyasal tepkimeler, özellikle kömürün piroliz, gazlaştırma ve sıvılaştırma 

proseslerinde önem taşımaktadır. Mikrodalga enerjisinin, alışılagelmiş ısıtma 

yöntemlerine göre sağladığı bir diğer avantaj ise,  seçimli ısıtmadır. Yüksek ısıtma 

hızında, kontrollü ve seçimli ısıtma gerçekleştirilebildiğinden önemli ölçüde enerji ve 

zaman tasarrufu sağlanmaktadır (Jones et al. 2002).  

 
 
2.11 Kaynak Özetleri 
 
 
Literatürde biyokütleden aktif karbon üretimi ve karekterizasyonu üzerine oldukça fazla 

sayıda çalışma bulunmaktadır. Aşağıda; gerçekleştirilen yüksek lisans çalışması ile ilgili 

olarak seçilen ve/veya kaynak olarak kullanılan bazı çalışmalar özetlenmiştir.  
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Hayashi et al. (2000), ligninden kimyasal aktivasyon yöntemiyle aktif karbon üretmek 

amacıyla K2CO3, Na2CO3, KOH, NaOH, ZnCl2, H3PO4 olmak üzere altı farklı kimyasal 

madde  kullanmış, karbonizasyon sıcaklığı (500-900°C) ve kimyasal türünün elde edilen 

ürünün gözenek yapısı üzerine etkisini araştırmışlardır.  

 

Tüm deneylerde kimyasal/lignin oranı 1.0 olacak şekilde çalışılmış, ürünün, 77 K’de 

azot adsorpsiyon verileri kullanılarak, BET yüzey alanı ve  gözenek boyut dağılımı 

belirlenmiştir. Ayrıca, ürünün TG analizi de (1000°C’de, azot atmosferinde) 

geçekleştirilerek, kimyasal aktivasyon işleminin mekanizması aydınlatılmaya 

çalışılmıştır.  

 

Elde edilen veriler ışığında; ZnCl2 ve  H3PO4’in 600°C’de en yüksek yüzey alanını 

(1000 m2/g) verdiği, bu değerin de ticari aktif karbonun yüzey alanına yakın olduğu 

belirtilmiştir. Bununla birlikte, Na2CO3 dışındaki alkali metallerin, 800°C dolaylarında 

en iyi sonucu verdiği ve özellikle K2CO3 olmak üzere, elde edilen yüzey alanlarının 

(yaklaşık 2000 m2/g), ticari aktif karbonun yüzey alanından çok daha büyük olduğu 

görülmüştür. ZnCl2, 600°C’nin altındaki sıcaklıklarda, dehidrasyon aracı olarak işlev 

görmekte, yapıda katran oluşumuna sebep olmaktadır. Böylece gözenek gelişimi 

sağlanarak, yüzey alanı artmaktadır. K2CO3 ise, 500°C’nin altında ve 600°C’nin 

üstünde farklı mekanizmalarla çalışmaktadır. 500°C’den düşük sıcaklıklarda, 

dehidrasyonu hızlandırmakta, ancak gözenek yapısını çok etkilememektedir. 600°C’nin 

üstünde ise, karbon tarafından indirgenerek, CO gazı açığa çıkmasını sağlamakta yüzey 

alanı ve gözenek hacmini arttırmaktadır. Ancak 800°C’nin üzerinde, aşırı aktivasyon 

sebebiyle mikro gözenekler birleşerek mezo gözenekleri oluşturmakta ve yüzey alanı 

küçülmektedir. 

 

Hu et al. (2001), yeni bir aktivasyon metoduyla, hindistan cevizi kabuğu ve palmiye 

tohumlarından yüksek mikro ve mezo gözenekliliğe sahip aktif  karbon üretmişler, 

üretilen aktif karbonları fenol ve boya adsorpsiyonunda kullanarak, adsorpsiyon 

özelliklerini belirlemişlerdir.  
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Kimyasal aktivasyon işlemi ZnCl2 ile gerçekleştirilmiş, daha sonra klasik yöntemden 

farklı olarak, karbonizasyon sırasında N2 atmosferinde 800°C’ye ısıtılan örnek, birkaç 

saat süreyle CO2 ile aktive edilmiştir. Elde edilen ürünün BET yüzey alanı ve gözenek 

boyut dağılımını 77 K’de N2 adsorpsiyon verilerinden yararlanarak belirlenmiştir. 

 

Buna göre, istenilen gözenek boyut dağılımına sahip aktif karbon elde edebilmenin, 

kullanılan ZnCl2 miktarı ve  karbonizasyon sıcaklığı gibi parametrelerin kontrolü ile 

mümkün olabildiği ortaya konmuştur. Klasik ZnCl2 aktivasyonu yönteminde çoğunlukla 

mikro gözenekli bir yapı meydana gelmekte iken, uygulanan bu yeni yöntem ile, 

hindistan cevizi kabuğundan üretilen aktif karbonda %71, palmiye tohumundan elde 

edilen aktif karbonda ise %94 oranında mezo gözenek oluşumu meydana gelmiştir. 

Uygulanan yeni yöntem ile, parametreler uygun şekilde değiştirilerek hem yüksek 

yüzey alanı (2400 m2/g), hem de fenol ve boya gibi büyük moleküllü kimyasalları da 

adsoplayabilecek uygun gözenek boyut dağılımına sahip aktif karbon üretmenin 

mümkün olduğu belirtilmiştir.  

 

Tsai et al. (2001), KOH, K2CO3, KCl, K3PO4 ve  KNO3  gibi farklı potasyum tuzları ve 

bunu takiben CO2 aktivasyonu ile önemli bir tarımsal atık olan mısır koçanından, aktif 

karbon üretmişlerdir.  

 

Çalışmada, mısır koçanı, potasyum tuzlarının bilinen derişimdeki sulu çözeltileriyle 

belli oranlarda karıştırılarak, sabit azot akışında ve 800°C’de 1h süre ile CO2  

aktivasyonuna tabi tutulmuş, ürünün yapısındaki potasyum tuzları, sırasıyla  HCl 

çözeltisi ve damıtık su ile yıkanarak uzaklaştırılmıştır. Aktif karbonun BET yüzey alanı, 

77 K’de N2 adsorpsiyon verileri kullanılarak belirlenmiş, toplam gözenek hacmi, 

yoğunluk, gözenek boyut dağılımı analizlerini gerçekleştirilmiştir.  

 

Bazı ön denemelerle, pirolizde kullanılan inert gaz (N2) akış hızı ve ısıtma hızının 

üretilen karbonlu ürünün gözenek yapısı üzerine ciddi bir etkisi olmadığı  belirlenmiştir. 

Çalışılan tüm potasyum tuzları arasında en etkili olanların KOH ve K2CO3 olduğuna, 

ancak bu kimyasalların yüksek oranlarında yanma ve sinterleşme sebebiyle istenilen 

karbonlu ürünün elde edilemediğine dikkat çekilmiştir. Bununla birlikte kimyasal ve 
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fiziksel aktivasyonun beraber uygulanmasının, yalnızca kimyasal aktivasyonla aktif 

karbon üretmekten çok daha etkili bir yöntem olduğu belirtilmiştir. Elde edilen ürünün, 

gelişmiş bir mikro gözenekliliğe sahip olması, potasyum tuzlarının bozunmasıyla açığa 

çıkan CO2 ve su buharı gibi gaz ürünlerin, biyokütlenin yapısındaki selüloz ile 

reaksiyon vermesi ve gözenek genişliğini arttırarak yeni gözenek oluşumunu 

desteklemesine bağlanmıştır. Tüm bunlara ek olarak, üretilen aktif karbonun HCl ile 

yıkanması aşamasının da, ürünün fiziksel özellikleri üzerine olumlu etkisi olduğu, tıkalı 

gözeneklerin açılarak, yüzey alanının arttığı belirtilmiştir. 

 

Hayashi et al. 2002a), çalışmada,  fındık, badem, hindistan cevizi, hurma, şam fıstığı ve 

ceviz kabuğu olmak üzere beş farklı biyokütleden kimyasal aktivasyon yöntemiyle aktif 

karbon üretmişlerdir.  

 

Karbonizasyon sıcaklığı ve karbonizasyon işlemi sırasındaki kütle kaybı davranışının, 

oluşan aktif karbonun yüzey alanı ve gözenek yapısı üzerine etkisini belirlemek için, 

gözenek boyut dağılımı ( 77 K ) ve TG analizleri gerçekleştirilmiştir. 

 

Aktif karbon üretiminde kimyasal aktivasyon aracı olarak, K2CO3 kullanılmış,  

karbonizasyon işlemi, paslanmaz çelik bir reaktörde inert (N2) atmosferde 773 – 1173 K 

arasında farklı sıcaklıklarda 10 K/dk ısıtma hızında 1 h süre ile gerçekleştirilmiştir. 

 

Elde edilen sonuçlar ışığında, K2CO3’ın 800 K’in altındaki ve 900 K’in üzerindeki 

sıcaklıklarda farklı mekanizmalarla etkinlik gösterdiği belirtilmiştir. Buna göre,         

800 K’in altında, yapıdaki selüloz ve hemiselülozun bozunması ile kütle kaybı 

gözlenmekte, 900 K’in üzerinde ise, yapıdaki K2CO3’ın karbon tarafından 

indirgenmesiyle, CO açığa çıkarak, gözenek hacmi ve spesifik yüzey alanı artmaktadır. 

Karbonizasyon sıcaklığının artmasıyla 1073 K’e kadar mikro gözenek hacmi de hızla 

arttmakta, ancak bu sıcaklıktan sonra aşırı aktivasyon nedeniyle yapının da çökmesiyle 

gözenekler büyümeye başlamaktadır.  
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En yüksek yüzey alanı değerine, 1073 K’de şam fıstığından üretilen aktif karbonda 

ulaşılmış, kullanılan biyokütle türü ile kütle kaybı davranışının önemli oranda 

değiştiğine dikkat çekilmiştir. 

 

Hayashi et al. 2002b), bir önceki çalışmalarına çok benzer olan  bir diğer çalışmada, 

nohut kabuğundan K2CO3 aktivasyonu ile aktif karbon üretmişlerdir. 

 

Aktivasyon işlemi, K2CO3/hammadde oranı, 1.0 olacak şekilde uygulanmış, 

karbonizasyon işlemi ise bir önceki çalışmayla aynı koşullarda gerçekleştirilmiştir. 

Benzer şekilde, ürünün yüzey alanı ve gözenek boyut dağılım analizi sonuçlarından 

aşağıdaki sonuçlara varılmıştır: 

 

Ürünün spesifik yüzey alanı, sıcaklığın artması ile artmış ve en yüksek değerine     

(1178 m2/g) 1073 K’de ulaşılmıştır. Ancak; bu noktadan sonra sıcaklığın daha da 

arttırılması ile spesifik yüzey alanının düştüğü gözlenmiştir. 1000 K’in altındaki 

sıcaklıklarda, çapraz bağlı yapıların bozunması ile mikro gözenek hacmi ve spesifik 

yüzey alanının arttığı, 1000 K’in üzerinde ise ürün içindeki K2CO3’ın, karbon tarafından 

indirgenerek, CO halinde ayrıldığı ve böylece mikro gözenek hacmi azalırken, mezo 

gözenek hacminin arttığı belirtilmiştir. 

 

Diaz-Teran et al. (2003), İspanya’da yetişen ve ticari bir değeri olmayan Esparto 

bitkisinden KOH aktivasyonu ile aktif karbon üretmişlerdir. 

 

Aktivasyon işlemi sırasında, bitki, farklı oranlarda   (0.2, 0.5, 1, 4) KOH ile karıştırılmış 

ardından inert atmosferde (N2) faklı sıcaklıklarda (673, 873, 1073 K)  30 dk süre ile 

karbonize edilmiştir. Elde edilen ürünün BET yüzey alanı, gözenek boyut dağılımı, 

toplam gözenek hacmi, mikro gözenek hacmi ve alanı gibi fiziksel özellikleri, 77 K’de 

N2 adsorpsiyon verileri kullanılarak belirlenmiş, yapıdaki değişimlerin aydınlatılması 

için XRD ve XPS analiz teknikleri kullanılmıştır.  

 

Buna göre, KOH aktivasyonu sırasında, karbon yüzeyinde farklı potasyum bileşikleri 

(özellikle K2CO3 ve oksitler) meydana gelmekte, yüzey alanı, bu bileşiklerin miktarına 
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bağlı olarak değişim göstermektedir. Yüzeydeki tüm oksijenli gruplar, potasyum 

karbonat ve çeşitli oksitleri halinde yer almaktadır. KOH aktivasyonu sırasında, ana 

aktivasyon ürünü K2CO3 olup, yapıdaki selüloz ve hemiselülozun bozunmasıyla açığa 

çıkan CO2 gazının KOH ile tepkimesi sonucu oluşmaktadır. Dahası, karbonizasyon 

sıcaklığının artmasıyla, K2CO3 oluşumu artmakta, bu da  yüzey alanını, doğrudan 

etkilemektedir. Yüksek miktarda K2CO3,  mezo gözenek oluşumunu desteklemektedir. 

 

Salame et al. (2003), aktif karbona fenol asorpsiyonunda yüzey özelliklerinin etkisini 

incelemişlerdir. 

 

Çalışmada adsorbent olarak, odun temelli iki farklı aktif karbon kullanılmıştır. 

Bunlardan ilki, 900 K sıcaklıkta, fosforik asit aktivasyonu ile elde edilmiş, ikincisi ise, 

1300 K’de  KOH  aktivasyonu ile üretilmiştir. Her iki aktif karbon numunesi, amonyum 

persülfat ile okside edilmiş ve elde edilen bu dört adsorbent fenol adsorpsiyonunda 

kullanılmıştır. Adsorpsiyonda, faklı katı miktarları kullanılarak, 303 ve 333 K olmak 

üzere iki farklı sıcaklıkta çalışılmıştır. İşlem, 72 h süre ve 35 rpm karıştırma hızında, 

250 ppm derişimdeki fenol çözeltisi ile gerçekleştirilmiştir. Kullanılan adsorbentlerin 

yapısal özellikleri ve yüzey kimyasını aydınlatmak amacıyla, azot adsorpsiyonu, Boehm 

titrasyonu metodları kullanılmıştır.  

 

Sonuçlar, fenol adsorpsiyon kapasitesinin, gözeneklilik ve yüzey kimyası olmak üzere 

iki temel özellik ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermiştir. KOH aktivasyonu ile elde 

edilen aktif karbon, fosforik asit ile elde edilene göre daha yüksek yüzey alanına ve 

mikro gözenek oranına sahiptir. Adsorbentlerin okside edilmesi, yüzey alanları ve 

mikro gözenek hacimlerinde düşüşe sebep olmuştur. En iyi adsorpsiyon, KOH  

aktivasyonu ile üretilmiş aktif karbonla 303 K’de gerçekleştirilmiştir. Oksidasyon 

işlemi, karboksilik grupların artmasına sebep olmuş ve adsorpsiyon kapasitesini 

olumsuz etkilemiştir. Bunun sebebi, oksidasyon ile yapıdaki aktif merkezlerin 

enerjisinin düşmesine bağlanmıştır. Boehm titrasyonu sonuçlarına göre, fenol 

adsorpsiyonu, yapıdaki karboksilik grupların miktarı ile iki sebepten dolayı doğrudan 

ilişkilidir: (1) fenol, karboksilik gruplarla reaksiyona girmekte ve ester bağları 
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oluşturmaktadır, (2) karboksilik gruplar, karbon yapı içindeki π-elektronlarını 

uzaklaştırmakta buda aktif merkezlerin enerjisinin yok olmasına sebep olmaktadır. 

 

Fan et al. (2004), çalışmalarında, yulaf ve mısır kabuklarının  pirolizi sonucu meydana 

gelen ürünün aktivasyonu ve aktif karbon üretiminde kullanılabilirliğini incelemişlerdir. 

 

Bu amaçla, biyokütleler hiçbir ön işleme tabi tutulmadan, bir akışkan yatak  hızlı piroliz 

sistemi kullanılarak, inert atmosferde (N2)  yaklaşık 500°C 1.5 h süre ile  piroliz 

edilmiştir. Elde edilen ürünün karbon içeriği TGA yöntemi ile belirlenmiştir. Ürünün 

yapısındaki Na, Mg Al, P, S, K, Ca, Mn, F ve Zn gibi inorganiklerin miktarı  ise X-ray 

spektrometresi kullanılarak tespit edilmiştir. Piroliz ürününden aktif karbon elde etmek 

amacıyla, ürüne farklı sürelerle buhar aktivasyonu uygulanmıştır. Üretilen aktif 

karbonun, BET yüzey alanı (m2/g) ve gözenek boyut analizleri gerçekleştirilmiş, buhar 

aktivasyonu aşamasındaki kütle kayıpları belirlenerek, aktivasyon süresinin etkisi 

incelenmiştir.  

 

Elde edilen bulgulara göre; optimum yüzey alanına sahip (>500 m2/g) bir aktif karbon 

üretmek için, aktivasyon süresinin 90 dk ve üzerinde olması gerektiği belirlenmiştir. 

Mısır kabuğu kullanılarak üretilen aktif karbon için, aktivasyon süresi ile BET yüzey 

alanı arasında doğrusal bir ilişki gözlenmemiştir, buna karşılık, kütle kaybı, aktivasyon 

süresiyle doğru orantılı olarak artmaktadır. BET yüzey alanının, 60 dk sonunda 

düşmeye başlamasının, yapıdaki çökmelerden kaynaklandığı ileri sürülmüştür.  

 

Molina–Sabio and Rodriguez-Reinoso (2004); hammadde olarak şeftali çekirdeğinden 

H3PO4, KOH ve ZnCl2  aktivasyonu ile aktif karbon üretmişlerdir. 

 

Çalışmanın temel amacı; farklı kimyasal aktivasyon araçlarının ve bunların 

miktarlarının, üretilen aktif karbonun gözenek yapısı üzerine etkisini araştırmaktır. 

Ürünün gözenek boyut dağılımı, 77 K’de N2 ve 273 K’de CO2 adsorpsiyonu ile elde 

edilen adsorpsiyon izotermleri kullanılarak belirlenmiştir.  
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Sonuç olarak, farklı kimyasalların farklı aktivasyon mekanizmaları ile yapıda 

değişiklere neden olduğu belirtilerek genel olarak; H3PO4’in yapıda mezo ve makro 

gözenek oluşumuna neden olduğu, kullanılan H3PO4 miktarının artmasıyla gözeneklerin 

genişleyerek, ürün veriminin düştüğü gözlenmiştir. KOH, kullanımı ile elde edilen 

ürünün, daha homojen, mikro gözenekli bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Artan 

KOH miktarlarında mikro gözeneklerin genişlemeye başladığı gözlenmiştir. ZnCl2, 

yapıda başlıca mikro gözenek olmak üzere az miktarda mezo gözenek oluşumunu da 

desteklemiştir. Kullanılan ZnCl2 miktarının artması ile mezo gözenekliliğin artarak ürün 

veriminin düştüğü belirtilmiştir. 

 

Valente Nabais et al. (2004), mikrodalga enerjisi kullanarak, aktif karbon fiberlerinin 

üretimi ve modifikasyonunu gerçekleştirmişlerdir.  

 

Aktif karbon fiberlerinin üretimi için, başlangıç maddesi olarak, üç çeşit akrilik tekstil 

fiberi kullanılmıştır. Fiberler, inert gaz atmosferinde (N2), 800°C’de 1 h süre ile 

karbonize edilmiş, elde edilen ürün CO2  gazı kullanılarak aktive edilerek aktif karbon 

fiberleri üretilmiştir. Bu çalışmada ayrıca üç farklı ticari aktif karbon fiberi 

kullanılmıştır. Aktif karbon fiberleri ile mikrodalga etkileşimi, çok modlu bir 

mikrodalga sisteminde, inert atmosferde (N2) gerçekleştirilmiştir. Kullanılan mikrodalga 

sisteminin gücü 1000 W, frekansı ise 2450 MHz’dir. Mikrodalga etkileşimi boyunca, 

sistemin sıcaklığı ölçülmüştür. Elde edilen aktif karbon fiberlerinin fiziksel ve kimyasal  

karakterizasyonu için, 77 K’de azot adsorpsiyon izotermleri, elementel analiz ve FTIR 

spektrumları incelenmiştir.  

 

Buna göre; mikrodalga etkileşimi, aktif karbon fiberlerinin gözenekliliğini geliştirmekte 

ve yüzey kimyasını değiştirmektedir. Mikrodalga etkileşimi sonrası, yüzey reaktif hale 

geçmektedir. Kısa ısıtma periyotları, yüzeydeki fonksiyonel gruplarda değişikliğe neden 

olmaktadır. Bu değişim, asidik grupların (OH, karbonil, fenolik ve laktonik) 

uzaklaştırılması ve/vaya indirgenmesi ile olmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda 

mikrodalga etkileşiminin, aktif karbonun yüzey kimyasını, konvansiyonel ısıtma 

yöntemine göre çok daha hızlı ve etkili şekilde değiştirdiği sonucuna varılmıştır.  
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Ania et al. (2005), fenol adsorpsiyonunda kullanılmış aktif  karbonların rejenerasyonu 

için mikrodalga etkileşimi ve alışılagelmiş ısıtma yöntemlerini kullanmışlar ve bu iki 

yöntemin mikro ve mezo gözenek yapısı ile aktif karbonun adsorpsiyon kapasitesini 

nasıl etkilediğini araştırmışlardır. 

 

Bu amaçla kömürün, fiziksel aktivasyonu ve odunun kimyasal aktivasyonu (H3PO4)  ile 

elde edilen aktif karbonlara belli derişimde (2 g/L)  fenol çözeltisi adsorpsiyonu 

gerçekleştirilmiştir. Kullanılmış aktif karbonların rejenerasyonu iki ayrı şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemlerden ilkinde, aktif karbonlar bir elektrik fırınında, inert 

atmosferde (N2) 850°C’ye ısıtılmıştır. Diğer yöntemde ise, tek modlu bir mikrodalga 

sistemi kullanılmıştır. Rejenere edilen aktif karbonların karakterizasyonu için, N2 ve 

CO2 adsorpsiyon izotermi verileri kullanılmıştır.  

 

Mikrodalga enerjisinin kullanımı ile, alışılagelmiş yönteme göre rejenerasyon süresinde 

ciddi bir azalma gözlenmiştir. Bununla birlikte mikrodalga enerjisinin, aktif karbonun 

gözenek yapısını daha iyi koruduğu sonucuna varılmıştır. Her iki yöntemde de BET 

yüzey alanının düştüğü, mikrogözenekliliğin azaldığı görülmüştür. Alışılagelmiş 

rejenerasyon yöntemi, aktif karbonun adsorpsiyon kapasitesinde, mikrodalga etkileşim 

yöntemine göre daha büyük bir düşüşe sebep olmuştur, bu da mikrodalga enerjisi 

kullanımının, gözenekli yapıyı daha iyi koruduğunu göstermiştir. Mikrodalga etkileşimi  

ve alışılagelmiş rejenerasyon yöntemleri arasındaki bu farklılığın sebebi; her iki 

yöntemin, ısıtma mekanizmalarının birbirinden farklı olmasına bağlanmıştır. 

 

El-Hendawy (2005), mısır koçanından farklı aktivasyon metodları ile aktif karbon 

üretmiş, ürünün yüzey ve adsorpsiyon özelliklerini incelemiştir. 

 

Bu amaçla, kurutulmuş ve öğütülmüş mısır koçanı, inert atmosferde (N2), 550°C’de 3 h 

süre ile karbonize edilmiştir. Karbonize edilen numunenin bir kısmı, 350°C’de %25 

yanma gerçekleşene kadar hava aktivasyonuna tabi tutulurken, bir kısmı, 900°C’de      

% 23.7 yanma gerçekleşene kadar, azot ile seyreltilmiş su buharı ile aktive edilmiş, 

diğer bir kısmı ise, kullanılan biyokütle ile eşit oranda KOH ile karıştırılarak 3 gün 

bekletildikten sonra 700°C’de 1 h süre ile karbonize edilmiştir. KOH ile aktive edilmiş 
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numunenin bir bölümü ise, derişik nitrik asitle karıştırılmıştır. Uygulanan tüm bu farklı 

yöntemlerin, üretilen aktif karbonun yapısını nasıl etkilediğini açıklayabilmek için, her 

adımda elde edilen örneklerin, BET yüzey alanı, TG/DTA analizleri gerçekleştirilmiş, 

FTIR spektrum analizleri ve SEM analizi ile yapısal ve yüzey özellikleri araştırılmıştır. 

Ayrıca, üretilen aktif karbonun adsorpsiyon özellikleri, fenol, metilen mavisi ve Pb+2 

iyonları adsorpsiyonu ile belirlenmiştir.  

 

Elde edilen bulgulara dayanarak; buhar aktivasyonunun, hava aktivasyonuna göre daha 

yüksek yüzey alanlı ve mikro gözenekli bir yapı oluşumunu desteklediği, KOH’in 

hammaddenin gözenek gelişimi üzerine büyük oranda etkisi olduğu, asitle aktive edilen 

örneğin yapısındaki oksijenli fonksiyonel grupların arttığı, oksidasyona uğramış 

örneklerin adsorpsiyon kapasitelerinde artış olduğu ve hava aktivasyonunun yüzeyi 

aşındırıcı etkisinden dolayı yapıda belirgin gözenekler oluşmasına sebep olduğu 

belirtilmiştir. 

 

Puziy et al. (2005), lignoselülozik yapıdaki şeftali ve kayısı çekirdeklerinden fosforik 

asit aktivasyonu ile aktif karbon üretmiş ve ürünün yüzey kimyasını incelemişlerdir. 

 

Bu amaçla, biyokütle karışımı farklı asit/hammadde oranlarında (0.63-1.02) fosforik asit 

(H3PO4) ile aktive edilmiş ardından inert atmoferde (argon), 400-1000°C sıcaklık 

aralığında çalışılarak karbonize edilmiştir. Ürünün yüzey kimyası, elementel analiz, 

katyon değişim kapasitesi, FTIR spektrumu ve potansiyometrik titrasyon yöntemleri 

kullanılarak aydınlatılmaya çalışılmıştır.  

 

Yapılan çalışmalar sonucunda, yüzeydeki, asidik grupların (karboksilik ve fenolik 

gruplar) en yoğun 800°C’de meydana geldiği gözlenmiştir. Fosforik asitin, 

lignoselülozik yapıyla etkileşimi sonucu, fosfat ve polifosfat esterleri oluşmaktadır. 

Üretilen aktif karbon, mikro ve mezo gözeneklerden oluşan heterojen bir gözenek 

dağılımına sahiptir. En yüksek yüzey alanı değerine (1740 m2/g),  400°C’de ulaşılmıştır. 

Lignoselülozik yapılardan fosforik asit aktivasyonu ile üretilen aktif karbon, gözenek 

dağılımı ve yüksek katyon değişim kapasitesi ile metal iyonlarının adsorpsiyonunda da 

kullanılabilecek bir materyaldir.   
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Tseng et al. (2005), mısır koçanından kimyasal aktivasyon yöntemiyle aktif karbon 

üretmiş, üretilen aktif karbonun gözenek yapısı ve adsorpsiyon kapasitesini 

incelemişlerdir.  

 

Çalışmada, kimyasal aktivasyon aracı olarak KOH kullanılmıştır. Bu amaçla, 

kurutulmuş biyokütle, inert atmosferde (N2), 450°C’de 1.5 h süre ile karbonize edilmiş, 

öğütüldükten sonra farklı kimyasal madde/numune oranlarında (0, 0.5, 1, 2, 3, 4 ve 6)   

KOH ve su ile karıştırılarak, kurutulmuştur. Elde edilen karışım, bu kez 780°C’de 1 h 

süre ile karbonize edilmiştir. Elde edilen ürünün, BET yüzey alanı, gözenek boyut 

dağılımı ve gözenek hacmi, 77 K’de N2 adsorpsiyon izotermi verilerinden yararlanarak 

belirlenmiştir. Yüzey morfolojisindeki değişim ise SEM analizi ile açıklanmıştır. 

Adsorpsiyon kapasitesinin belirlenmesi için, metilen mavisi, fenol, 4-klorofenol,       

2,4-diklorofenol kullanılmıştır.  

 

Sonuç olarak, KOH/numune oranının artmasıyla adsorpsiyon hacminin, mikro 

gözenekliliğin ve yüzey alanının arttığı görülmüştür. KOH miktarının az olduğu 

örneklerde, karbonizasyon işleminden yüzey de etkilenmekte daha düzensiz ve 

dayanıksız gözenekler meydana gelmektedir. Ancak, KOH miktarı arttıkça, yüzey KOH 

ile kaplanarak yüzey pirolizi engellenmektedir, bu da daha dayanıklı ve düzenli bir 

yapının oluşmasını sağlamaktadır. 

 

Carrott et al. (2006), meşe ağacından kimyasal aktivasyon yöntemiyle aktif karbon 

üretiminde, aktivasyon ve piroliz işlemlerinin koşullarını değiştirerek, ürünün gözenek 

boyut dağılımının kontrol edilmesini amaçlamışlardır. 

 

Çalışmada, kimyasal aktivasyon aracı olarak, KOH,  NaOH,  Na2CO3,  K2CO3,  H3PO4 

kullanılmış, kimyasal derişimi, kimyasal/hammadde ağırlık oranı, hammadde parçacık 

boyutu ve piroliz sıcaklığının gözenek gelişimine etkisi araştırılmıştır. Ürünün, 77 K’de 

N2 adsorpsiyon verileri kullanılarak, BET yüzey alanı ve gözenek boyut dağılımı 

belirlenmiştir. Aktivasyon sırasındaki morfolojik ve yapısal değişimleri aydınlatmak 

amacıyla, ürünün SEM, elementel analiz ve kül tayinleri gerçekleştirilmiştir.  
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Buna göre; kimyasal aktivasyon ve piroliz koşullarını kontrol ederek, istenilen yüksek 

gözenek hacmine (0.5-0.7 cm3/g) sahip aktif karbon üretmenin mümkün olabildiği 

görülmüştür. Kullanılan kimyasalın derişimi ve kütle oranı arttıkça, gözenek hacminde 

büyük bir değişim olmazken, ortalama gözenek genişliği artmaktadır. Parçacık 

boyutunun küçülmesiyle, gözenek hacmi artmaktadır. Bazik kimyasal maddelerle 

gerçekleştirilen aktivasyon işleminde, piroliz sıcaklığının artmasıyla gözenek hacmi 

artarken,  H3PO4 aktivasyonu sırasında azalmaktadır. Piroliz sıcaklığının artmasıyla ise 

ortalama gözenek genişliği düşmektedir.  

 

Schröder et al. (2006), farklı biyokütle atıklarından fiziksel aktivasyon yöntemiyle aktif  

karbon üretmişler, bu amaçla pirinç ve buğday sapları, zeytin çekirdeği, fıstık ve fındık 

kabukları, kayın ağacı gövdesi ve kömür kullanmışlardır.  

 

Kullanılan biyokütlelerin, elementel analizi, kül ve nem tayinleri gerçekleştirilmiştir. 

Kurutulup, öğütülen  biyokütlelerin bir kısmı, seyreltik NaOH ile yıkanarak yapıdaki 

kül miktarının azaltılması sağlanmıştır. Bu ön işlemlerden sonra biyokütleler, inert 

atmosferde (N2), 500-600°C sıcaklık aralığında ısıl işleme tabi tutulmuştur. Karbonize 

edilmiş numunelerin aktivasyonu ise, 800-900°C sıcaklık aralığında, buhar ile 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, ısıl işlem süresi, buhar akış hızı, aktivasyon sıcaklığı 

gibi parametrelerin etkisi incelenmiştir. Üretilen aktif karbonun özellikleri, BET yüzey 

alanı ve ürün verimi açısından değerlendirilmiştir.  

 

En yüksek yüzey alanı değerine (1000 m2/g), fındık kabuğundan üretilen aktif  karbonda 

ulaşılmıştır. Pirinç ve buğday saplarının yapısındaki yüksek kül içeriğinin, aktif 

karbonun kalitesini olumsuz etkilediğini ve ısıl işlemden önce uzaklaştırılması gerektiği 

belirlenmiştir. Ürün veriminin, aktivasyon sıcaklığı, buhar akış hızı ve ısıl işlem 

süresinin artmasıyla azaldığı,  bununla birlikte hammaddenin parçacık boyutunun, buhar 

aktivasyonu ile temas sırasında etkili olduğu bunun da aktif karbonun gözenek 

gelişimini etkilediği sonucuna varılmıştır. 

 

Sudaryanto et al. (2006), Endonezya’da yetişen ve nişasta endüstrisinde kullanılan 

Casava bitkisi kabuklarından KOH aktivasyonu ile aktif karbon üretmişlerdir.  
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Kimyasal aktivasyon işlemi farklı KOH/hammadde oranlarında gerçekleştirilmiş, 

ardından karışım, 450-750°C sıcaklık aralığında ve 1–3 h sürelerle karbonize edilmiştir. 

 

Çalışmanın temel amacı; farklı koşullarda hazırlanan aktif karbonların gözenekliliğini 

incelemektir. Gözenek boyut dağılımı analizleri, 77 K’de N2 adsorpsiyonu ile 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Elde edilen deneysel bulgular, karbonizasyon süresinin aktif karbonun gözenek yapısı 

üzerine çok büyük bir etkisi olmadığını; ancak, KOH/hammadde oranı ve 

karbonizasyon sıcaklığının gözenekliliği büyük oranda etkilediğini göstermiştir. En 

yüksek yüzey alanı, (1605 m2/g), karbonizasyon sıcaklığının 750°C ve KOH/hammadde 

oranının 5:2 olduğu durumda elde edilmiştir. Bu oranın artması ile yüzey alanı ve 

toplam gözenek hacmi artarken, KOH, yapıda oksidasyon reaksiyonlarının artmasına 

sebep olmakta bu sebeple ürün verimi düşmektedir. 

 

Yeganeh et al. (2006), farklı biyokütle atıklarından fosforik asit (H3PO4) aktivasyonu ile 

aktif karbon üretmişlerdir.  

 

Çalışmada, aktif karbon üretimi için hammadde olarak, pirinç, badem, ceviz, fıstık 

kabukları, şeftali çekirdeği ve meyan kökü bitkisi kullanılmıştır. Hammaddenin 

kimyasal bileşimi, aktivasyon sıcaklığı, ısıtma hızı, H3PO4/hammadde oranı gibi 

parametrelerin üretilen aktif karbonun özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. 

Biyokütlenin kimyasal bileşimini belirlemek için, hammaddelerin lignin, selüloz, 

hemiselüloz ve kül tayinleri gerçekleştirilmiştir. Aktif karbon üretimi için biyokütleler, 

fosforik asit ile etkileştirilerek, inert atmosferde (N2),  400°C sıcaklıkta 1 h süre ile 

karbonize edilmiştir. Ortamdaki fosforik asidi uzaklaştırmak için, karbonizasyon 

ürününün pH’ı yaklaşık 5 olana kadar damıtık su ile yıkanmıştır. Elde edilen aktif 

karbonlar 100°C’de kurutulmuş ve karakterizasyon işlemine geçilmiştir. Bu amaçla, 

üretilen aktif karbonların, iyot sayısı, BET yüzey alanı, yoğunluk, oksijenli fonksiyonel 

gruplar (Boehm metodu), kül içeriği, pH ve iletkenlik gibi karakteristikleri 

belirlenmiştir.  
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Sonuçlar; üretilen aktif karbonun özelliklerinin, kullanılan hammadde ve aktivasyon 

metoduna bağlı olduğunu, yüksek kül içeriğinin aktif karbonun mekanik dayanımı, 

yüzey alanı ve adsorpsiyon kapasitesi üzerine olumsuz etki ettiğini göstermiştir. En 

yüksek ürün verimi, pirinç kabuğu, en yüksek yüzey alanı da sırasıyla fıstık kabuğu ve 

şeftali çekirdeği kullanılarak üretilen aktif karbonlarda elde edilmiştir. 

 

Adinata et al. (2007), tropikal bölgelerde bol bulunan bir tarımsal yan ürün olan 

palmiye ağacı kabuğundan K2CO3 aktivasyonu ile  aktif karbon üretmişlerdir. 

  

Çalışmada, karbonizasyon sıcaklığı ve  K2CO3/hammadde oranının, gözenek oluşumu 

ve ürün verimi üzerine etkisi araştırılmıştır. Karbonizasyon işlemi 600-1000°C sıcaklık 

aralığında  20°C/dk ısıtma hızında 2 h süre ile gerçekleştirilmiştir. Ürün 

karakterizasyonu     273 K’de CO2 adsorpsiyonu ile elde edilen adsorpsiyon izotermleri 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

 

En yüksek yüzey alanı (1170 m2/g), 800°C ve 1.0 K2CO3/hammadde oranı koşullarında 

elde edilmiş, karbonizasyon sıcaklığı ve emdirme oranının yükselmesi ile, mezo 

gözenek hacminin arttığı, verimin düştüğü ancak ürünün adsorpsiyon kapasitesinin 

arttığı gözlenmiştir. 800°C’nin üzerinde, K2CO3’ın indirgenmesi ile hammadde 

içerisindeki karbonun,  CO şeklinde ayrıldığı belirtilmiştir. 

 

Yang et al. (2007),  biyokütlenin üç temel bileşeni olan, selüloz, hemiselüloz ve ligninin 

piroliz davranışlarını incelemişlerdir. 

 

Bu amaçla, sırasıyla bir TGA/DSC sistemi ve bir dolgulu kolon kullanılmıştır. Piroliz 

sırasında açığa çıkan gaz ürünlerin analizi FTIR spektroskopisi kullanılarak, dolgulu 

kolon sistemi ile yapılan çalışma sırasında açığa çıkan H2 gazı ve toplam gaz ürün 

verimi, Mikro-GC sistemi kullanılarak belirlenmiştir.  

 

Yapılan çalışmalar, termal analiz sırasında, hemiselüloz ve selüloz pirolizinin çok hızlı 

gerçekleştiğini göstermiştir. Hemiselüloz için kütle kaybının gerçekleştiği sıcaklık 

aralığı 220-315°C, selüloz için, 315-400°C olarak belirlenmiştir. Buna karşın, ligninin 
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bozunması çok daha zor olup, 160-900°C, gibi geniş bir sıcaklık aralığında 

gerçekleşmiştir. Kalan katı miktarı ise oldukça yüksektir (ağırlıkça %40). Düşük 

sıcaklıklarda (<500°C) selüloz pirolizi endotermik reaksiyonlar içerirken, hemiselüloz 

ve ligninin pirolizi, ekzotermik olarak gerçekleşmektedir. Yüksek sıcaklıklarda 

(>500°C) ise  bu durumun tam tersi meydana gelmektedir. Her üç bileşenin gaz  

ürünlerinin, CO2, CO, CH4 ve bazı organikleri içerdiği görülmüştür. Ancak, 

hemiselülozda CO2, selüloz ise CO verimi yüksek iken, lignin pirolizinde ise yüksek H2 

ve CH4 verimi  elde edilmiştir.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1 Başlangıç Maddesinin (Ham maddenin) Hazırlanması 

 
Yüksek yüzey alanına sahip gözenekli katı üretimi için başlangıç maddesi olarak çay 

atığı seçilmiştir. Şekil 3.1’de görülen çay atığı, Rize/Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 

bulunan bir çay fabrikasından temin edilmiştir.  

 

 

Şekil 3.1 Çay fabrikasından temin edilen çay atığı 

 

Çay fabrikası atığı yüksek hızlı (20000 rpm) değirmende (IKA M20 Universal Mill) 

öğütülerek toz haline getirilmiştir. Öğütülmüş çay atığının tamamı 500 µm gözenek 

açıklığına sahip elekten geçecek şekilde elenmiştir. Elek üstünde kalan parçacıklar 

öğütülerek yeniden elenmiştir. Son aşamada elek üzerinde kalan fraksiyon deneylerde 

kullanılmak üzere ayrılmıştır. Böylece çay fabrikası atığından, parçacık boyutu -500 µm 

ve +500 µm olan iki fraksiyon hazırlanmıştır.  

 

Hazırlanan örnekler, içerisinde engeller bulunan 25 L hacmindeki kapaklı, plastik bir 

kaba yerleştirilmiş, 30 dk süreyle sabit hızda karıştırılarak homojenize edilmiştir. Şekil 

3.2’de hazırlanan çay atıkları görülmektedir. 
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  +500 µm (elek üstü fraksiyon)                    -500 µm (elek altı fraksiyon)  

                     

Şekil 3.2 İki farklı parçacık boyutunda hazırlanan çay atığı 

 

3.2 Kül ve Nem Tayini 

 
Hazırlanan çay atıklarının kül ve nem içeriği standart yöntemler ile belirlenmiştir.  

Kül Tayini: Sabit tartıma getirilmiş porselen krozelere konulan 1 g numune sıcaklık 

programlı kül fırınında (Nabertherm Program Controller S27) 600 °C’de yakılmıştır. 

Oluşan kül miktarı tartılarak numunenin kül içeriği (%) hesaplanmıştır                 

(ASTM E1755-01). 

 

Nem Tayini: Sabit tartıma getirilmiş porselen krozelere 1 g numune alınmıştır. 105 °C 

sıcaklıktaki etüvde 6 saat bekletildikten sonra, krozeler tekrar tartılmıştır. Sabit tartıma 

ulaşıncaya kadar kurutma sürdürülmüş ve 24 saat sonunda tekrar tartım alınmıştır. Bu 

işlem sonundaki ağırlık kaybından yararlanarak nem içeriği (%) hesaplanmıştır (TS 

1561).  

 

3.3 Elementel Analiz 

 

Deneylerde kullanıma hazır hale getirilmiş ham maddenin ve elde edilen gözenekli 

katıların, elementel analizi (C, H, N,S) Tübitak Ankara Test ve Analiz Laboratuvarında, 

LECO CHNS 932 cihazıyla yapılmıştır. Oksijen içeriği ise yüzde farktan 

hesaplanmıştır. 
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3.4 Lignoselülozik Bileşen Analizleri 

 

Lignoselülozik yapıdaki çay atıklarının, içerdiği selüloz, hemiselüloz ve lignin 

miktarlarını belirlemek amacıyla Van Soest yöntemine göre bileşen analizi 

gerçekleştirilmiştir. Bu metoda göre bitkisel kökenli biyokütleler, prensip olarak hücre 

içi unsurları (şekerler, nişasta, çözünebilen karbonhidratlar, pektin, protein olmayan 

azotlu bileşikler, protein, yağlar, mineral ve vitaminler) ile hücre duvarı unsurlarından  

(selüloz, hemiselüloz, lignin) oluşmaktadır. Asıl amacı hücre duvarı bileşenlerinin 

miktarını belirlemek olan yöntemde, hücre içi unsurları çözünerek ayrılmakta, geriye 

kalan kütle üzerinden selüloz, hemiselüloz ve lignin analizi yapılmaktadır. 

Gerçekleştirilen analizde, hücre duvarını oluşturan nötr deterjanda çözünmeyen lif 

(NDF), asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF) ve asit deterjanda çözünmeyen lignin 

(ADL) miktarları belirlenmektedir (Van Soest 1963). 

. 

NDF = Hemiselüloz + Selüloz + Lignin + Kül 

ADF = Selüloz +Lignin + Kül 

ADL = Lignin +Kül  

 

Yukarıda sözü geçen analitik yöntem, Ankom firmasının geliştirdiği ve şekil 3.3’de 

görülen ‘Ankom 200  Fiber Analyzer’ cihazı ile gerçekleştirilmiştir. NDF, ADF ve 

ADL analizleri için gerekli kimyasal madde ve/veya maddelerin bir kısmı üretici firma 

tarafından  cihazla birlikte verilmiş, bir kısmı ise tarafımızca temin edilmiştir. 

 

 
Şekil 3.3 Ankom 200  Fiber Analyzer cihazı 
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3.5 Termal Analizler 

 

Gerçekleştirilen tez çalışması kapsamında, çay atıklarından gözenekli katı üretim 

yöntemi gereği hammaddeler kimyasal aktivasyon ve yüksek sıcaklıklarda 

karbonizasyon işlemine tabi tutulmaktadır. Bu işlemler sırasında hammaddelerin ve 

kimyasal aktivasyon aracı olan K2CO3 – çay atığı karışımının kimyasal özelliklerinin ve 

ağırlık değişimlerinin sıcaklığın fonksiyonu olarak belirlenmesi amacıyla orijinal çay 

atıkları ve çay atığı, K2CO3 ile karıştırılarak, 110°C’de 24 h bekletildikten sonra elde 

edilen karışımın TGA/DTA analizleri gerçekleştirilmiştir. Eş zamanlı olarak Shimadzu 

DTG-60H termal analiz cihazında gerçekleştirilen analizin koşulları çizelge 3.1’de 

verilmiştir. 

 

Çizelge 3.1 TGA/DTA analiz koşulları 

Numune miktarı, mg 8-20 

Ortam  Azot, 100 ml/dk 

Sıcaklık aralığı, °C 25-850 

Isıtma hızı, °C/dk 20 

 

3.6 FTIR Spektrum Analizi 

 

Gözenekli katı üretimi işleminin mekanizmasını aydınlatabilmek ve hammadenin 

yapısındaki fonksiyonel gruplarla ilgili bilgi edinmek amacıyla orijinal ve K2CO3 ile 

aktive edilmiş çay atıklarının FTIR spektrum analizleri Shimadzu FTIR-8400S cihazı 

ile gerçekleştirilmiştir. Pelletler, çay atığı/KBr oranı 1/50 olacak şekilde hazırlanmış 

ardından 24 h süreyle 105°C sıcaklığındaki etüvde kurutulduktan sonra analizlenmiştir. 

 

3.7 Yüzey Alanı ve Gözenek Boyut Dağılımı Analizi 

 

Çalışmada kullanılan hammaddelerin ve elde edilen ürünlerin BET yüzey alanları ve 

gözenek boyut dağılımları Quantachrome Nova 2200 serisi yüzey alanı ve gözenek 
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boyut analizörü kullanılarak belirlenmiştir. Adsorplanan gaz olarak   % 99.999 saflıkta 

azot gazı kullanılmıştır. 

Yüzey alanı ölçüm işlemi iki ana basamaktan oluşmaktadır. Bunlardan ilki gaz 

uzaklaştırma yani aktivasyon işlemidir. Aktivasyon işlemi için yeterli miktarda örnek 

ölçüm hücresine koyularak, vakumda 120°C da gaz uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. 

Böylece katı yüzeyinde ve  açık gözeneklerde bulunan nem ve gazlar uzaklaştırılmıştır. 

Ardından; cihazın uygun istasyonuna yerleştirilen gazı uzaklaştırılmış hücre içindeki 

katı örneğin adsorpsiyon kapasitesini belirlemek için tamamen otomatik olan sistemin 

“bilgi girişi” tuşlarından gerekli veriler girilmiştir. Bu işlemlerden önce adsorpsiyonun 

gerçekleştiği hücrenin daldırılacağı sıvı azot kabı (dewar kabı) sıvı azot (77 K) ile 

doldurulmuştur. Adsorpsiyon/desorpsiyon süreci boyunca elde edilen ölçüm verileri, 

doğrudan bilgisayara kaydedilmiştir.  

BET yüzey alanları, 0,1-0,35 bağıl basınç (P/P0) aralığında N2 adsorpsiyon verileri 

kullanılarak çok nokta yöntemi ile; gözenek boyut dağılımları ise 

adsorpsiyon/desorpsiyon verileri kullanılarak, BJH (Barret et al. 1951) ve NLDFT 

(Tarazona 1995, Ravikovitch et al. 1998) yöntemlerine göre belirlenmiştir 

(Quantachrome Nova 2200 Paket Programı). 

 

3.8 SEM Analizi 

 

Kullanılan hammaddelerin ve üretilen gözenekli katıların yüzey morfolojisinin 

belirlenmesi amacıyla, SEM analizleri JEOL JSM-6060 LV & IXRF cihazı ile 

gerçekleştirilmiştir.  

  

3.9 Yoğunluk Analizi 

 
Çok farklı kullanım alanına sahip olan gözenekli katıların yoğunlukları, kullanım yerine 

göre oldukça önem taşımaktadır. Bu nedenle  hammadde ve ürünlerin katı yoğunluk 

analizleri gerçekleştirilmiştir. Analiz için, ‘helyum yer değiştirme yöntemine’ göre 

çalışan Quantachrome Ultrapycnometer 1000 cihazı kullanılmıştır. 
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3.10 Deney Yöntemi 

 

Gerçekleştirilen bu yüksek lisans çalışması, iki ana bölümden oluşmaktadır. Bunlardan 

ilki, çay atığından kimyasal aktivasyon ve karbonizasyonla gözenekli katı üretimi, 

ikincisi ise, üretilen gözenekli katının adsorplama özelliklerinin incelenmesidir.  

 

Çay atığından gözenekli katı üretimi iki farklı yöntemle gerçekleştirilmiştir. İlk yöntem, 

bu çalışmanın büyük bir bölümünü oluşturan ve bölüm 2.9’da da ayrıntıları verilmiş 

olan ‘alışılagelmiş’ gözenekli katı üretim yöntemi, ikincisi ise, alışılagelmiş yönteme 

ilave olarak gerçekleştirilen ve yeni bir yöntem olan mikrodalga ön işlemidir. Her iki 

yöntemde de hammadde, kimyasal aktivasyon ve karbonizasyon işlemlerine tabi 

tutulmuştur. Gerçekleştirilen çalışmanın basit bir akış diyagramı, şekil 3.4’de 

görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 3.4 Gerçekleştirilen çalışmanın basit akış diyagramı 

 

Çalışmada hem hammaddenin hem de iki farklı yöntemle üretilmiş olan gözenekli 

katının karakterizasyonuna önem verilmiştir. 

 

 

Çay Atığı Öğütme  Eleme 

Mikrodalga 
 Etkileşimi 

   Karbonizasyon 
    (N2 atmosferi) 

Kimyasal Aktivasyon 
(K2CO3 sulu çöz.)  

 
• Karakterizasyon 
• Değerlendirme 
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3.10.1 Kimyasal aktivasyon, karbonizasyon ve mikrodalga ön işlemi 

 

Alışılagelmiş gözenekli katı üretim yöntemi gereğince, hammaddeye öncelikle kimyasal 

aktivasyon işlemi uygulanmıştır. Kimyasal aktivasyon aracı olarak potasyum karbonat 

(Sigma-Aldrich) kullanılmıştır. Potasyum karbonatın bazı özellikleri çizelge 3.2’de 

verilmiştir.  

 

Çizelge 3.2 Potasyum karbonatın bazı özellikleri 
 
Kimyasal adı  

       

Molekül yapısı 

Potasyum karbonat (K2CO3)   

     

Molekül ağırlığı, g/mol 138.20  

Yoğunluğu, g/cm3 2.29  

Erime Noktası, 0C 891 

Kaynama Noktası, 0C Bozunur 

Çözünürlük 112 g/100 ml (20°C) 

Dielektrik sabiti 4.96 

 

Karbonizasyon işlemi ise, aktivasyonun ardından, Nabertherm Program Controller S27 

marka sıcaklık programlı fırında, paslanmaz çelik bir reaktör içerisinde inert ortamda 

(N2) gerçekleştirilmiştir. 

 

Mikrodalga ön işleminin uygulandığı yeni yöntemde, kimyasal aktivasyon aracı ile 

hammadde karıştırılmış ve beklemeksizin Vestel marka bir ev tipi mikrodalga fırında ön 

işlem gerçekleştirilmiştir. Ardından, ön işlem görmüş örnek yukarıda bahsedilen şekilde 

karbonizasyon işlemine tabi tutulmuştur. 
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Mikrodalga ön işleminin gerçekleştirildiği ev tipi mikrodalga fırın  (Vestel) şekil 3.7’de 

görülmektedir. Fırının içerisinde numunenin yerleştirildiği bir döner tabla 

bulunmaktadır. İşlem sırasında, numune, tabla üzerinde sürekli dönerek mikrodalgaya 

maruz kalmaktadır. Kullanılan mikrodalga fırının gücü, 900 W ve frekansı, 2.45 

GHz’dir. Deneyler sırasında fırın, %100 güçte çalıştırılmıştır.    

 

 
 

Şekil 3.5 Mikrodalga ön işleminin gerçekleştirildiği ev tipi mikrodalga fırın 

 

3.10.2 Deneyin yapılışı 

 

Alışılagelmiş gözenekli katı üretim yönteminin uygulandığı çalışmada, Bölüm 3.1’de 

anlatıldığı gibi çeşitli ön işlemlerden geçirilerek hazırlanan  iki farklı parçacık boyutuna 

(-500 µm ve +500 µm) sahip çay atığından 7.00 g  alınarak, 250 ml’lik bir cam beher 

içerisine konulmuştur. Kimyasal aktivasyon aracı olan K2CO3 ise, ayrı bir beher 

içerisinde kütlece farklı K2CO3/çay atığı oranı değerlerinde (0.5, 1.0, 1.5, 2.0) olacak 

şekilde  tartılarak, çay atığının tam olarak ıslanmasını sağlayacak miktarda su ile     

(9.00 g) iyice karıştırıldıktan sonra, ham maddenin üzerine ilave edilmiş ve tamamen 

homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmıştır. Bu karışım, hammadde ile 

K2CO3  arasında kimyasal etkileşimin gerçekleşmesi için 24 h süreyle 110°C’de ara sıra 

karıştırılarak bekletilmiştir. Bu süre sonunda suyu tamamen uzaklaşmış olan karışım, 

oda sıcaklığına soğutulduktan sonra,  yüksek sıcaklığa dayanıklı kapaklı porselen 

krozelere konulmuştur. Krozeler, bir çelik kap içerisinde şekil 3.5’de görülen sıcaklık 
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programlı fırına (Nabertherm Program Controller S27) yerleştirilmiştir ve içerisinden 

sürekli olarak N2 gazı (1 L/dk) geçirilmiştir. Isıl işlem için, fırın, istenilen sıcaklık 

değerine ayarlanmış, fırının ısıtma hızı 20 ºC/dk olarak belirlenmiştir. Hedeflenen  

sıcaklıkta belirli süre (30, 60, 120 dk) bekletilerek ısıl işlem uygulanmıştır. 

Karbonizasyonun ardından elde edilen katı üründen (gözenekli katı) K2CO3’ı 

uzaklaştırmak amacıyla pH’ı nötr olana kadar sıcak damıtık su ile  yıkanmış, ardından 

etüvde 24 h süre ile 110 ºC’de kurutulmuş, yüksek hızlı (20000 rpm) değirmende (IKA 

M20 Universal Mill) tekrar öğütülerek, iyice karıştırılıp homojen hale getirilmiştir. 

Şekil 3.6’da üretilen gözenekli katı görülmektedir. 

 

 

Şekil 3.6  Karbonizasyon işleminin gerçekleştirildiği sıcaklık programlı fırın 
 

 

 

 

Şekil 3.7 Üretilen gözenekli katı 
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Mikrodalga ön işleminin uygulandığı çalışmada ise, -500 µm parçacık boyutuna sahip 

çay atığının kullanılması uygun görülmüştür. Bunun sebebi, gerek alışılagelmiş 

yöntemle gerçekleştirilmiş deneyler gerekse mikrodalga ile yapılan ön denemelerde 

+500 µm parçacık boyutuna sahip çay atığının, kimyasal bileşiminden dolayı (selüloz, 

hemiselüloz ve lignin içeriği) yüksek sıcaklıklarda kabararak karbonizasyon işlemini 

zorlaştırmasıdır.  

 

Çay atığı-K2CO3 sulu çözeltisi karışımı, beklemeksizin teflon bir beher içerisinde belli 

sürelerle (120, 150s) mikrodalga ön işlemine tabi tutulmuştur. Ani ısınmadan ileri 

gelebilecek yanmaya engel olmak amacıyla, mikrodalga işlemi, 30’ar saniye aralıklarla 

kesikli olarak gerçekleştirilmiştir.  

 

Yapılan ön denemelerle, dielektrik sabiti küçük olan K2CO3’ın  mikrodalga enerjisini az 

miktarda absorplaması sebebiyle mikrodalga etkileşimi sırasında beklenen hızlı ve etkili 

ısıtmanın sağlanamadığı görülmüştür. Polar bir madde olan suyun, mikrodalga ile 

etkileşiminin iyi olduğu bilinmektedir. Bu sebeple, hammadde-K2CO3 sulu çözeltisi 

karışımının, mikrodalga ile etkileşimini arttırmak amacıyla, bu karışım içindeki su 

miktarı belli oranlarda arttırılmıştır. Mikrodalga ön işleminin ardından, suyu uzaklaşmış 

olan  numune oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra, alışılagelmiş yöntem de 

anlatıldığı şekilde ve aynı koşullarda karbonizasyona, ardından sırasıyla yıkama, 

kurutma ve öğütme işlemlerine tabi tutularak  hazırlanmıştır. Ham madde-K2CO3 

karışımının mikrodalga ile etkileşimini arttırmak amacıyla yapılan diğer bir denemede 

ise, ortama, mikrodalgayı iyi adsorpladığı bilinen V2O5 reseptörü ilave edilerek, kapaklı 

teflon bir reaktörde inert atmosferde (N2) ön işlem gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Üretilen gözenekli katının adsorpsiyon özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, sularda 

kirlilik yaratan, toksik bir kirletici olan fenolün farklı derişimlerde sulu çözeltileri 

kullanılmıştır. Adsorpsiyon proseslerinde kullanılabilirliğini belirlemek amacıyla, çay 

atığının (-500µm) da aynı koşullarda adsorpsiyon işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Adsorpsiyon çalışmasının detayları bölüm 3.11.2’ de verilmiştir. 
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3.11 Yapılan Deneyler 

 

Bu yüksek lisans çalışması kapsamında gerçekleştirilen deneyler, gözenekli katı üretimi 

ve üretilen gözenekli katının adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi olarak iki ana 

başlık altında aşağıda verilmiştir. 

 

3.11.1 Gözenekli katı üretimi 

 

Çay atığından, yüksek yüzey alanı ve gözenekliliğe sahip katı üretimek amacıyla 

‘alışılagelmiş gözenekli katı üretim yönteminin’ uygulandığı çalışmada, aşağıda 

sıralanan parametreler incelenmiş, elde edilen ürünün karakterizasyonu 

gerçekleştirilerek, bu parametrelerin, ürün verimi ve özellikleri üzerine etkisi 

araştırılmıştır.  

 

• Çay atığı (ham madde) parçacık boyutu (-500µm, +500µm) 

• Karbonizasyon sıcaklığı (400, 500, 600, 700, 800,  900°C) 

• Üretim yöntemi (Kimyasal aktivasyon, yalnız karbonizasyon) 

• Kimyasal aktivasyon süresi (Bekleme yok, 24 h bekleme) 

• Kütlece K2CO3/Çay atığı oranı (0.5, 1.0, 1.5, 2.0) 

• Karbonizasyon süresi (30, 60, 120 dk) 

 

Belirtilen her bir parametre incelenirken diğer parametreler sabit tutulmuştur. Kimyasal 

aktivasyon amacıyla bekleme işlemi 110 °C’de gerçekleştirilmiştir. Karbonizasyon 

işlemi sırasında inert gaz (N2) akış hızı ve karbonizasyon sıcaklığına ısıtma hızı bütün 

deneyler için sabit olup; sırasıyla, 1L/dk ve 20 °C/dk olarak ayarlanmıştır. Yapılan tüm 

deneyler ve deney koşulları çizelge 3.3’de verilmiştir. 
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Çizelge 3.3 Alışılagelmiş yönteme göre yapılan deneyler ve koşulları 
 

Deney 

No 

Parçacık 

Boyutu, 

µm 

Karb. 

Sıcaklığı, 
0C 

Üretim 

Yöntemi 

Kimyasal 

Aktivasyon

Süresi, h 

K2CO3/Ç.A1 

Oranı 

K2CO3 

Derişimi, 

M 

Karb4. 

Süresi, 

dk 

1 +500 400 Kim. Akt2. 24  1.0 5.63 60 

2 +500 500 Kim. Akt. 24 1.0 5.63 60 
3 +500 600 Kim. Akt. 24 1.0 5.63 60 
4 +500 700 Kim. Akt. 24 1.0 5.63 60 
5 +500 800 Kim. Akt. 24 1.0 5.63 60 
6 +500 900 Kim. Akt. 24 1.0 5.63 60 
7 +500 800 Yal. Karb.3 --- --- --- 60 
8 -500 400 Kim. Akt. 24  1.0 5.63 60 
9 -500 500 Kim. Akt. 24 1.0 5.63 60 

10 -500 600 Kim. Akt. 24 1.0 5.63 60 
11 -500 700 Kim. Akt. 24 1.0 5.63 60 
12 -500 800 Kim. Akt. 24 1.0 5.63 60 
13 -500 900 Kim. Akt. 24 1.0 5.63 60 
14 -500 800 Yal. Karb.3 --- --- --- 60 
15 -500 800 Kim. Akt. 0 1.0 5.63 60 
16 -500 700 Kim. Akt. 0 1.0 5.63 60 
17 -500 800 Kim. Akt. 24 0.5 2.81 60 
18 -500 800 Kim. Akt. 24 1.5 8.43 60 
19 -500 800 Kim. Akt. 24 2.0 11.21 60 
20 -500 900 Kim. Akt. 24 0.5 2.81 60 
21 -500 900 Kim. Akt. 24 1.5 8.43 60 
22 -500 900 Kim. Akt. 24 2.0 11.21 60 
23 -500 800 Kim. Akt. 24 1.0 5.63 30 

24 -500 800 Kim. Akt. 24 1.0 5.63 120 
1Çay atığı 
2Kimyasal aktivasyon 
3Yalnız Karbonizasyon 
4Karbonizasyon 
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Ürün verimi, eşitlik 3.1’e göre kuru temel üzerinden, kütlece üretilen katı miktarının, 

başlangıçta kullanılan çay atığı miktarına oranı olarak belirlenmiştir. 

 

                     kuru temel üzerinden üretilen gözenekli katının kütlesi     
% verim =   * 100   (3.1) 
                       kuru temel üzerinden kullanılan çay atığının kütlesi 
 

Çay atığından gözenekli katı üretimi amacıyla alışılagelmiş yönteme ek olarak 

uygulanan ve yeni bir uygulama olan  mikrodalga ön işleminin, üretilen gözenekli 

katının yüzey özellikleri üzerine  etkisi incelenmiştir. Bölüm 3.10.2’de belirtildiği 

üzere, kimyasal aktivasyonu gerçekleştirilmiş numunenin, mikrodalga ile etkileşimin 

yeterli olmaması sebebiyle, deney sayısı ve koşullarında bir takım kısıtlama ve 

düzenlemelere gidilmiştir. Bu amaçla; i) K2CO3 çözeltisinin hazırlanması sırasında 

kullanılan su miktarı (9.00 g), iki (18.00 g) ve üç (27.00 g) katına çıkarılarak,                  

ii) mikrodalga reseptörü kullanarak, hammadde-mikrodalga etkileşimi arttırılmaya 

çalışılmıştır. Mikrodalga işlemi, 120 ve 150 s sürelerle uygulanmıştır. Mikrodalga 

işleminin ardından, karbonizasyon işlemi, 20°C/dk ısıtma hızında, 1 h süreyle 700°C’de 

gerçekleştirilmiştir. İşlem sırasında inert gaz akış hızı 1 L/dk’dır. Elde edilen sonuçlar 

alışılagelmiş yöntemle kıyaslanarak mikrodalga ön işleminin ürünün yüzey özellikleri 

(yüzey alanı ve gözenek boyut dağılımı) üzerine etkisi araştırılmıştır. Yapılan deneyler 

ve deney  koşulları çizelge 3.4’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.4 Mikrodalga ön işleminin uygulandığı deneyler ve koşulları 
 

Deney 

No 

Parçacık 

Boyutu, 

µm 

Kim. 

Akt. 

Süresi, h 

MW1 

Süresi, 

s 

MW 

Uyg. 

Şekli 

K2CO3/Ç.A 

Oranı 

Su 

Miktarı 

g 

Resep. 

Miktarı 

g 

İnert 

Ortam 

25 -500 0 150 Kesikli 1.0 9.00 _ _ 

26 -500 0 120 Kesikli 1.0 18.00 _ _ 

27 -500 0 150 Kesikli 1.0 18.00 _ _ 

28 -500 0 120 Kesikli 1.0 27.00 _ _ 

29 -500 0 150 Kesikli 1.0 9.00 3.5 Azot 
1Mikrodalga ön işlemi 
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3.11.2 Adsorpsiyon deneyleri 

 

Üretilen gözenekli katının ve başlangıç maddesi olan çay atığının adsorpsiyon 

proseslerinde kullanılabilirliği ve adsorpsiyon özelliklerinin incelenmesi amacıyla, 

sularda kirlilik yaratan ve organik toksik bir kirletici olan fenol kullanılmıştır. 

Adsorplanan madde olan fenolün bazı özellikleri çizelge 3.5’te görülmektedir. 

 

Çizelge 3.5 Fenolün bazı özellikleri 
 
Kimyasal adı  Fenol (C6H5OH) 

Molekül yapısı 

 

Molekül ağırlığı, g/mol 94.11  

Yoğunluğu, g/cm3 1.07  

Erime Noktası, °C 40.5 

Kaynama Noktası, °C 181.7 

Çözünürlük 8.3 g/100 ml (20 °C) 

 

 

Adsorpsiyon deneylerinde kullanılmak üzere, -500 µm parçacık boyutuna sahip çay 

atığı ile alışılagelmiş yöntemle üretilen yüksek yüzey alanı ve ürün verimine (% 22.7) 

sahip gözenekli katı (Çizelge 3.3, Deney 12) seçilmiştir. Üretilen gözenekli katının 

adsorpsiyon kapasitesiyle karşılaştırmak amacıyla, aynı koşullarda ticari granül aktif 

karbonla da (Riedel de Haen) adsorpsiyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. Kullanılan 

adsorbentlerin yüzey alanları çizelge 3.6’da verilmiştir. 
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Çizelge 3.6 Deneylerde kullanılan adsorbentlerin 77 K’de ölçülen BET yüzey alanları 
 

Adsorbent Üretilen Gözenekli 

Katı (toz)** 

Ticari Aktif Karbon 

( granül) 

Çay Atığı 

(-500 µm) 

Yüzey Alanı, m2/g 1125 1021 0.4285 

**üretim koşulları 

parçacık boyutu: -500µm 

K2CO3/çay atığı: 1.0 
Kimyasal aktivasyon süresi: 24 h 
karbonizasyon sıcaklığı: 800°C 
karbonizasyon süresiı: 60 dk 
 
 

3.11.2.1 Stok ve standart çözelti hazırlama 

Adsorpsiyon işleminde kullanılacak olan stok fenol çözeltileri, tartımlar hassas terazide 

alınarak 1000 ve 2000 ppm derişiminde hazırlanmıştır. Hazırlanan 1 L’lik stok 

çözeltiler, hem 10, 15, 25, 50, 75, 100, 150 ppm derişimlerinde standart çözeltilerin 

hazırlanmasında hem de adsorpsiyonda kullanılmıştır. Çözeltiler kapaklı cam balon 

jojelerde hazırlanıp karanlıkta saklanmıştır. Her deney seti için taze çözeltiler 

kullanılmıştır. 

3.11.2.2 Adsorpsiyon işlemi 

Adsorpsiyon işlemi, 15 ml hacminde, lastik tıpalı ve kapaklı, koyu renkli cam şişelerde 

gerçekleştirilmiştir. Tüm çalışmalarda, adsorbent/(adsorbent + sıvı) oranı, kütlece %2 

olan karışımlar kullanılmıştır. Karıştırma işlemi ısıtma-soğutma özelliğine sahip orbital 

çalkalayıcıda, 150 rpm çalkalama hızında gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalarda 

önce adsorpsiyon dengesi için gerekli süre belirlenmiş, daha sonra adsropsiyon işlemine 

geçilmiştir. 

• Adsorpsiyon kinetiği: Adsorpsiyon denge süresini belirlemek için yapılan kinetik 

çalışmalarda -500 µm çay atığı adsorbent olarak kullanılmıştır. Bu amaçla, 30°C 

sıcaklıkta, 50 ppm derişimindeki fenol çözeltisiyle farklı sürelerde adsorpsiyon 

gerçekleştirilmiştir.  
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Denge süresinin belirlenmesinin ardından, farklı derişimlerdeki fenol çözeltilerinin, 

15°C ve 30°C sıcaklıkta çay atığı, üretilen gözenekli katı ve ticari aktif karbon olmak 

üzere üç farklı katıya adsorpsiyonu gerçekleştirilmiştir.  

• Filtrasyon işlemi: Adsorpsiyon süreçlerinin sonunda adsorbent–çözelti karışımı 

filtrasyon işlemine tabi tutulmuştur. İşlemde membran filtrelerden yararlanılmıştır. Cam 

şırınga yardımı ile çekilen katı/sıvı karışımı filtre tutucunun giriş kısmına yerleştirilerek, 

şırınga pistonuna basınç uygulanmış ve süzme işlemi gerçekleştirilmiştir. 

• UV analizleri: Filtre edilmiş süzüntüde adsorplanmadan kalan madde miktarını 

belirlemek için süzüntüler Shimadzu UV 1601 spektrofotometresinde analizlenmiştir. 

Bu işlem için öncelikle, dalga boyu taraması yapılarak, fenolün absorbans verdiği dalga 

boyu (270 nm) belirlenmiş, analizler bu dalga boyunda gerçekleştirilmiştir.   
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

 

4.1 Deneylerde Kullanılan Çay Atıklarının Özellikleri 

 

Gözenekli katı üretiminde kullanılan -500 µm ve +500 µm parçacık boyutundaki çay 

atıklarının kuru temel üzerinden elementel analiz sonuçları çizelge 4.1’de, nem ve kül 

tayini sonuçları çizelge 4.2’de, lignoselülozik bileşen analizi sonuçları ise çizelge 4.3’te 

verilmiştir.  

 

Çizelge 4.1 Çay atıklarının elementel analiz sonuçları (% ağırlıkça, kuru temel) 

Çay Atığı 

(-500 µm) 

Çay Atığı 

(+500 µm) 

% C % H % O % N % S % C % H % O % N % S 

50.46 6.07 40.80 2.50 0.17 51.18 6.28 41.38 1.06 0.10 

 

Çizelge 4.1’de görüldüğü gibi elementel analiz sonuçlarının, hammaddenin her iki 

fraksiyonu için, N elementi dışında benzerlik gösterdiği görülmektedir. 

 

Çizelge 4.2 Çay atıklarının nem ve kül tayini sonuçları (% ağırlıkça) 

Çay Atığı 

(-500 µm) 

Çay Atığı 

(+500 µm) 

% Nem % Kül % Nem % Kül 

5.88 4.29 4.92 2.14 

 

Çizelge 4.3 Çay atıklarının lignoselülozik bileşen analizi sonuçları  (% ağırlıkça) 
 

Çay Atığı 

(-500 µm) 

Çay Atığı 

(+500 µm) 

% Selüloz % Hemiselüloz % Lignin % Selüloz % Hemiselüloz % Lignin 

29.78 5.46 15.95 36.82 8.26 36.22 
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Çizelge 4.3’te verilen lignoselülozik bileşen analizi sonuçlarına bakıldığında; bitki 

hücre duvarının temel bileşeni olan, bitkiye sertliğini veren selüloz ve selülozun 

etrafında destek katısı görevi görerek odunsu yapıyı meydana getiren lignin içeriğinin, 

+500 µm parçacık boyutuna sahip çay atığında daha yüksek olduğu görülmektedir. Elek 

üstü fraksiyonun oldukça sert ve odunsu bir yapıda olması bu analiz sonucunu 

desteklemektedir. Şekil 4.1’de  % lignoselülozik madde bileşiminin parçacık boyutu ile 

değişimi görülmektedir. 
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Şekil 4.1 Lignoselülozik madde bileşiminin parçacık boyutuyla değişimi 

 
 
4.2 Çay Atıklarının Termal Analizi  
 
 
Deneylerde kullanılmak üzere hazırlanan orijinal çay atıkları (-500 µm ve +500 µm)  ve 

çay atığı (-500 µm) - K2CO3 karışımının TGA/DTA analizleri yapılmıştır. Orijinal çay 

atıkları için elde edilen termogramlar şekil 4.2’de, çay atığı (-500 µm) - K2CO3 karışımı 

için elde edilenler ise şekil 4.3’te verilmiştir. 
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Şekil 4.2 Çay atıklarının TGA/DTA analizi termogramı 

 

Orijinal çay atıklarının şekil 4.2’de ki TGA/DTA  eğrileri, çay atıklarının inert N2 

ortamında, yaklaşık olarak 200-500 °C sıcaklık aralığında bozunmaya uğradığını 

göstermektedir. 100 °C’de görülen belirgin endotermik pikler, bu sıcaklıkta yapıdaki 

nemin uzaklaşmasından kaynaklanmaktadır.  Hemiselüloz, selüloz ve lignin yapılarının 

bozunması birbirini takip eden ekzotermik pikler şeklinde görülmektedir. Buna göre, 

her iki fraksiyonda da 300-350 °C aralığında meydana gelen pikler hemiselülozun,   

370-450 °C arasında görülen pikler selülozun ve 450-500 °C aralında meydana gelen 

pikler ise ligninin bozunmasına karşılık gelmektedir (Hayashi et al. 2002a). Bu 

değişimlere karşılık toplam kütlede yaklaşık olarak  % 50-70 oranında azalma 

gözlenmektedir. Bu kütle kaybı, bozunma sırasında oluşan gaz ürünler ve uçucu 

bileşenlerin yapıdan uzaklaşmasından kaynaklanmaktadır.  

 

çay atığı (- 500µm) 

çay atığı (+ 500µm) 
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Şekil 4.3 Çay atığı (-500 µm) - K2CO3 karışımının TGA/DTA analizi termogramı 

 
Şekil 4.3’te verilen çay atığı-K2CO3 karışımına ait termogramdan görüldüğü gibi,       

200 °C civarında yapıdaki nem ve bazı uçucu bileşenlerin uzaklaşmasından 

kaynaklanan belirgin bir endotermik pik bulunmaktadır. 500°C’nin altındaki 

sıcaklıklarda elde edilen piklere bakıldığında, hemiselüloz, selüloz ve ligninin 

bozunmasına karşılık gelen pikler ve çay atığının kütle kaybı davranışının şekil 4.2’deki 

orijinal biyokütlenin davranışından farklılık gösterdiği görülmektedir. Bunun sebebi, 

K2CO3’ın lignoselülozik yapıyı oluşturan bileşenlerle reaksiyona girerek bu bileşenlerin 

sıcaklık karşısındaki davranışını değiştirmesidir. 588 °C’de gözlenen endotermik pikin 

şekli ve bu sıradaki kütle kaybı davranışına bakıldığında bu sıcaklıkta bir hal 

değişiminden söz edilebilir. Bu hal değişiminin tek başına K2CO3’ın buharlaşmasından 

değil, K2CO3’ın lignoselülozik bileşenlerle verdiği reaksiyon sonucu açığa çıkan uçucu 

bileşenlerin buharlaşmasından kaynaklandığı açıktır. Çünkü; K2CO3  900 °C’nin 

üzerindeki sıcaklıklarda buharlaşmaktadır. 900 °C’de görülen endotermik pik ise, inert 

ortamda K2CO3’ın biyokütlenin yapısındaki karbon tarafından aşağıdaki tepkime 

gereğince indirgenerek; 

K2CO3  +  2C  ⎯→⎯    2K  + 3CO 
 
CO gazının açığa çıkmasından kaynaklanan kütle kaybını ifade etmektedir (McKee 

1983, Hayashi et al. 2000). 
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4.3 Çay Atıklarının FTIR Analizi 

 
 
Deneylerde kullanılmak üzere hazırlanan orijinal çay atıkları (-500 µm ve +500 µm)  ve 

çay atığı (-500 µm) - K2CO3 karışımının FTIR analizleri yapılmıştır. Orijinal çay 

atıkları için elde edilen spektrumlar şekil 4.4’te verilmiştir. Şekil 4.5’te ise,                 

çay atığı - K2CO3 karışımı ve orijinal çay atığının spektrumları birlikte görülmektedir. 
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Şekil 4.4 Çay atıklarının FTIR spektrumları 

 

Şekil 4.4’teki spektruma göre, +500 µm parçacık boyutundaki çay atığında daha yoğun 

olmak üzere, her iki fraksiyonda da 3400 cm-1 civarında gözlenen şiddetli pikler, 

yapıdaki hidrojen bağları içeren grupların varlığından kaynaklanan O-H titreşimlerinden 

ileri gelmektedir.  

 

2864 - 2942 cm-1 arasındaki pikler ise alifatik CH3 gruplarının asimetrik ve simetrik    

C-H gerilim titreşimleri olarak yorumlanabilir. Ayrıca 870, 800 ve 690 cm-1’de 

gözlenen küçük karakteristik  pikler, yapıdaki aromatik C-H titreşimlerinin bir 

göstergesidir. 1539 cm-1 civarında özellikle elek üstü fraksiyonda gözlenen  pikler ise 

aromatik yapıdaki olefinik C=O titreşimlerinden kaynaklanmaktadır. 1635 cm-1’de 

gözlenen pikler ise C=C iskelet gerilimlerinden ileri gelmektedir. 

-500µm çay atığı     
+500µm çay atığı 
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1742 cm-1’de gözlenen, ve elek üstü fraksiyonda çok daha belirgin olan pikler, karbonil 

C=O gerilimlerini, bu da yapıda aldehit, keton ve ester türevlerinin varlığını 

göstermektedir. Spektrumda 1050 cm-1 ile 1300 cm-1 arasında yer alan pikler 

numunenin yapısında bulunan asitler, alkoller, fenoller, eterler ve esterlerde yer alan   

C-O gerilmesinden kaynaklanmaktadır.  
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Şekil 4.5 Çay atığı - K2CO3 karışımı ve orijinal çay atığının FTIR spektrumları 

 

Şekil 4.5’te verilen spektrumlara bakıldığında ise, spektrumlar arasında çok belirgin 

farklılıklar gözlenmemektedir. Ancak; çay atığı-K2CO3 karışımında, orijinal çay 

atığından farklı olarak 900  cm-1, 1150 cm-1, 1230 cm-1 ve 1650 cm-1’de küçük pik 

oluşumları gözlenmiştir. Bu pikler oksijenli bileşiklerden kaynaklanmaktadır. 1730 cm-1 

civarındaki pikte (C=O) ise azalma gözlenmiştir (Budinova et al. 2006, El-Hendawy 

2006, Yang et al. 2007). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-500µm çay atığı           
-500µm çay at.-K2CO3 
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4.4 Alışılagelmiş Yöntemle Üretilen Gözenekli Katının Karakterizasyonu 
 
 
Alışılagelmiş yönteme göre Bölüm 3.10.2’de anlatıldığı şekilde gerçekleştirilen 

gözenekli katı üretiminde incelenen parametreler ve bu parametrelerin ürün 

karakterizasyonuna etkisi aşağıda verilmiştir. 

 

4.4.1 Karbonizasyon sıcaklığının BET yüzey alanı, ürün verimi ve gözenek    

gelişimine etkisi 

 

Karbonizasyon sıcaklığının BET yüzey alanı ve ürün verimi üzerine etkisi, hem +500 

µm (elek üstü) hem de -500 µm (elek altı) parçacık boyutuna sahip çay atığından 

üretilmiş gözenekli katılar için incelenmiştir. Sıcaklığın etkisi incelenirken diğer 

parametreler sabit tutulmuştur. Yapılan deneyler ve koşulları çizelge 3.3’te 

görülmektedir. Çizelge 4.4’te +500 µm parçacık boyutundaki çay atığından, çizelge 

4.5’te ise -500 µm parçacık boyutundaki çay atığından üretilen gözenekli katıların BET 

yüzey alanı (m2/g) ve kuru temel üzerinden % ürün verimi değerleri verilmiştir. Ürün 

verimleri eşitlik 3.1’den hesaplanmıştır. 

 

Çizelge 4.4 Karbonizasyon sıcaklığının çay atığından (+500 µm) üretilen gözenekli 
katının yüzey alanı ve ürün verimi üzerine etkisi (K2CO3/Çay atığı = 1.0) 

 
Deney  

No 

Karbonizasyon  

sıcaklığı  °C 

BET Yüzey Alanı 

m2/g 

% Verim 

(kuru temel) 

Ç.A (+500 µm)/orj1. - 1.80 - 

1 400 18.54 30.65 

2 500 405.2 28.54 

3 600 584.6 27.49 

4 700 938 21.48 

5 800 1413 19.53 

6 900 938 6.91 
1Orijinal çay atığı (+500 µm) 
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Çizelge 4.5 Karbonizasyon sıcaklığının çay atığından (-500 µm) üretilen gözenekli 
katının yüzey alanı ve ürün verimi üzerine etkisi (K2CO3/Çay atığı = 1.0) 

 
Deney  

No 

Karbonizasyon 

sıcaklığı  °C 

BET Yüzey Alanı 

m2/g 

% Verim 

(kuru temel) 

Ç.A(-500 µm)/orj1 - 0.43 - 

8 400 19.2 28.2 

9 500 394.6 27.8 

10 600 530.7 27.0 

11 700 793 26.1 

12 800 1125 22.7 

13 900 1722 17.4 
1Orijinal çay atığı (-500 µm) 
 
 
Çizelge 4.4 ve çizelge 4.5’te görüldüğü gibi her iki parçacık boyutunda da, 

karbonizasyon sıcaklığının artmasıyla BET yüzey alanı artarken, ürün verimi 

azalmaktadır. Bunun nedenlerinden biri, 500 °C’nin altındaki sıcaklıklarda kimyasal 

aktivasyon aracı olan K2CO3’ın yapıda dehidrasyon ve eliminasyon reaksiyonlarının 

artmasına sebep olması ve buna bağlı olarak yapıdaki uçucu bileşenlerin uzaklaşmasıyla 

yeni gözenek oluşumunun artmasıdır. Bir diğer ve en önemli neden ise, inert ortamda, 

700°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda, biyokütlenin yapısındaki kristal ve çapraz bağlı 

yapıların kısmen bozulması sonucu, yapıdaki karbonun; 

K2CO3  +  2C  ⎯→⎯    2K  + 3CO  reaksiyonu ile harcanmasıdır.  

 

Çünkü, yüksek sıcaklıkta çapraz bağlı yapıların kısmi bozulması ile daha düzensiz bir 

hale geçen karbon,  kolaylıkla reaksiyona girmektedir (Hayashi et al. 2002a, Adinata et 

al. 2007).  

 

Ayrıca, karbonizasyon sıcaklığı potasyumun kaynama noktası olan 762°C’ye 

ulaştığında, yukarıdaki reaksiyon sonucu serbest hale geçen potasyum, buharlaşmakta 

ve karbonlu yapının içine difüzlenerek yeni gözenek oluşumuna sebep olmaktadır (Li et 

al. 2008). 
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Şekil 4.6’da ürün veriminin, şekil 4.7’de BET yüzey alanının karbonizasyon sıcaklığıyla 

değişimi görülmektedir. Buna göre, 600 °C’ye kadar ürün verimi, elek üstü farksiyonda 

(+500 µm) daha yüksek iken bu sıcaklıktan sonra hızla düşmekte ve elek altı 

fraksiyonun (-500 µm)  gerisinde kalmaktadır. Bunun, iki fraksiyonun bileşiminin farklı 

olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Yüksek sıcaklıklarda bozunan ligninin, 

elek üstü fraksiyondaki  miktarı  oldukça yüksektir. Bu nedenle sıcaklık arttıkça, ürün 

veriminin hızla düşmesi beklenen bir sonuçtur.  

 

900 °C’ye kadar, elek üstü fraksiyondan üretilmiş gözenekli katının yüzey alanı değeri 

daha yüksek iken bu sıcaklıktan sonra hızla düşmüştür. Bu sonuç, 900 °C’de ürün 

verimin de ani olarak düşmesi ile bağlantılıdır. 800 °C’nin üzerinde, özellikle yapıdaki 

ligninin,  K2CO3  ile oluşturduğu yapının bozunması ve buna bağlı olarak gözenekler 

arası duvarların yıkılması ile küçük gözeneklerin birleşmesi sonucu yüzey alanı ve 

verim azalmaktadır (Hayashi et al. 2000). 
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Şekil 4.6 Ürün veriminin karbonizasyon sıcaklığıyla değişimi 
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Şekil 4.7 BET yüzey alanının karbonizasyon sıcaklığıyla değişimi 
 
 
Genel olarak, çay atığından K2CO3 aktivasyonu ile üretilen gözenekli katıların, 600 °C 

üzerindeki sıcaklıklarda oldukça yüksek yüzey alanı değerlerine ulaştığı, bu 

sıcaklıklarda  K2CO3’ın oldukça etkin  bir aktivasyon aracı olduğu söylenebilir. Elde 

edilen ürün verimi değerleri ise ortalama % 20-25 arasında değişmekte olup, 

biyokütleden K2CO3 aktivasyonu ile gözenekli katı üretimi için literatürde yer alan 

sonuçlarla uyum sağlamaktadır (Adinata et al. 2007). 

 
 
Üretilen gözenekli katının gözenek (özellikle mikro ve mezo gözenekler) boyut 

dağılımının  belirlenmesi, adsorpsiyon proseslerinde kullanılabilirliği açısından çok 

önemlidir. Gözenek boyut dağılımının belirlenmesiyle ilgili, varsayımları ve 

uygulamaları farklı bir çok yöntem bulunmaktadır. Bu tez çalışması kapsamında, 

hammaddelerin ve elde edilen ürünlerin gözeneklilikleri NLDFT ve BJH  yöntemleri ile 

belirlenmiştir (Quantachrome Nova 2200 Paket Programı). 

 

NLDFT yönteminde, 77 K’de N2 adsorpsiyon verileri kullanılmış, gözeneklerin 

silindirik olduğu varsayımı yapılmıştır. Bu yöntemin en büyük avantajı, adsorpsiyon 

verilerinin tamamının kullanılabilmesidir. Böylece mikro, mezo ve makro gözenek 

hacimleri ve bunların fraksiyonları belirlenebilmektedir. Ek 1’de NLDFT yöntemiyle 

ilgili genel bilgi verilmiştir (Webb and Orr 1997). 
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Ham maddeler ve elde edilen ürünlerin N2 adsorpsiyon verilerinden  mikro, mezo ve 

toplam gözenek hacimleri NLDFT yöntemi ile belirlenmiştir. Bu yöntemde gözenek 

çapına (nm) karşı  kümülatif gözenek hacmi (cm3/g) değerleri hesaplanmış, mikro ve 

mezo gözenek fraksiyonları belirlenmiştir.  

 

Çizelge 4.6’da -500 µm çay atığından, çizelge 4.7’de ise  +500 µm çay atığından farklı 

sıcaklıklarda üretilen gözenekli katıların mikro ve mezo gözenek hacimleri ile bunların 

fraksiyonları verilmiştir. 

 

Çizelge 4.6 Mikro ve mezo gözenek hacimleri (cm3/g) ve fraksiyonlarının 
karbonizasyon sıcaklığı ile değişimi (-500 µm çay atığı); Yöntem: NLDFT  

 
Karb. 

Sıcaklığı, 
 0C 

Toplam Hacim 
(mikro+mezo),  

P/Po=1.0 
 

Mikro Gözenek 
Hacmi, 
≤2 nm 

Mezo Gözenek 
Hacmi, 

 2-50 nm 

Mikro Gözenek  
Fraksiyonu, 

% 

Mezo Gözenek
Fraksiyonu, 

% 

Ç.A/orj. 0.002 0.000 0.002 0 100 
400 0.022 0.00157 0.0204 7.14 92.86 
500 0.226 0.163 0.063 72.12 27.88 
600 0.293 0.258 0.035 88.05 11.95 
700 0.425 0.385 0.040 90.59 9.41 
800 0.592 0.542 0.050 91.55 8.45 
900 0.965 0.569 0.396 58.96 41.04 

 
 
Çizelge 4.6’dan görüldüğü gibi, mikro gözenek hacim fraksiyonu 400 °C’de % 7,14 

iken 500 °C’de çok keskin bir artış göstererek % 72,12’ye yükselmektedir. Bu artış, 500 

°C’de BET yüzey alanında meydana gelen ani artış ile de desteklenmektedir. Bu 

sıcaklıktan sonra mikro gözenek hacmi daha yavaş artarak, 800 °C’de maksimum 

değerine (% 91,55) ulaşmaktadır. 500 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda mikro gözenek 

hacminin artması, oluşan katranın bozunması sonucu tıkalı gözeneklerin açılmasına 

bağlanabilir (Hayashi et al. 2002b). Toplam gözenek hacmi (mikro+mezo),  800 °C ve 

900 °C’de oldukça yüksek değerlere ulaşmaktadır. Ancak; 900 °C’de aşırı aktivasyon 

sebebiyle, mikro gözenekler arası duvarların çökmesi ve daha büyük gözeneklerin 

meydana gelmesi sonucu mezo gözenek hacminde ani bir artış meydana gelmektedir. 

Orijinal çay atığının (-500 µm) gözenekliliği ise oldukça düşük (0.002 cm3/g) olup, 

mikro gözenek içermemektedir.  
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Şekil 4.8’de üretilen gözenekli katının mikro ve mezo gözenek fraksiyonlarının 

sıcaklıkla değişimleri görülmektedir. 
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Şekil 4.8 Mikro ve mezo gözenek fraksiyonlarının karbonizasyon sıcaklığıyla değişimi 

(-500 µm çay atığı) 
 
 
Çizelge 4.7 Mikro ve mezo gözenek hacimleri (cm3/g) ve fraksiyonlarının 

karbonizasyon sıcaklığı ile değişimi (+500 µm çay atığı) Yöntem: NLDFT 
 

Karb. 
Sıcaklığı, 

 0C 

Toplam Hacim 
(mikro+mezo),  

P/Po=1.0 
 

Mikro Gözenek 
Hacmi, 
≤2 nm 

Mezo Gözenek 
Hacmi, 

 2-50 nm 

Mikro Gözenek  
Fraksiyonu, 

% 

Mezo Gözenek
Fraksiyonu, 

% 

Ç.A/orj. 0.004 0.000 0.004 0 100 
400 0.028 0.0000485 0.0279 0.17 99.83 
500 0.227 0.158 0.069 69.60 30.40 
600 0.313 0.284 0.029 90.73 9.27 
700 0.500 0.480 0.020 96.00 4.00 
800 0.757 0.545 0.212 71.99 28.01 
900 0.594 0.225 0.369 37.87 62.13 

 

Çizelge 4.7’ye göre, elek üstü fraksiyonun mikro gözenek hacmi de benzer şekilde,   

400 °C’de % 0,17 gibi çok düşük bir değerden, ani bir artışla, 500 °C’de % 69.60’a 

yükselmektedir. Bu sıcaklıktan sonra mikro gözenek hacmindeki artış yavaşlayarak, 

maksimum değerine (% 96.00), elek altı fraksiyondan farklı olarak, 700 °C’de 

ulaşmaktadır. Bu sıcaklıktan sonra, mikro gözenek hacminde düşüş meydana gelmekte, 

mezo gözeneklilik artış göstermektedir. 800 °C’de mikro gözeneklilik azalmasına 

rağmen yüzey alanı ciddi şekilde artmaktadır bunun nedeni, toplam gözenek hacminde  
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(mikro+mezo) meydana gelen artıştır. Ancak; 900 °C’de üretilen gözenekli katı için 

aynı durum söz konusu değildir. Bu sıcaklıkta mikro gözeneklilikte çok ani bir düşüş 

meydana gelmekte öyle ki mikro gözenek fraksiyonu, mezo gözenek fraksiyonunun 

gerisinde kalmaktadır. Ürün veriminde meydana gelen ani düşüş ile ilgili olduğu 

düşünülen bu olay, gözenekli yapının yüksek sıcaklıkta bozunmasından ve karbonlu 

yapının çökmesinden kaynaklanmaktadır. Elek altı ve üstü fraksiyonlardan üretilen 

gözenekli katıların sıcaklık karşındaki bu farklı davranışı, kullanılan hammaddelerin 

lignoselülozik bileşen içeriğinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Şekil 4.9’da 

üretilen gözenekli katının mikro ve mezo gözenek fraksiyonlarının sıcaklıkla 

değişimleri görülmektedir. 
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Şekil 4.9 Mikro ve mezo gözenek fraksiyonlarının karbonizasyon sıcaklığıyla değişimi 

(+500 µm çay atığı) 
 

NLDFT yönteminin özellikle mikro gözenekliliği yoğun olan katıların deneysel 

adsorpsiyon verileriyle mükemmel uyum sağladığı 800 °C’de üretilmiş gözenekli 

katının (deney no:12) adsorpsiyon izoterminde açıkça görülmektedir (Ek 2). Deneysel 

verilerin, NLDFT metoduyla hesaplanan verilere uydurulmasındaki hata payı % 0,160 

olarak belirlenmiştir (Quantachrome Nova 2200 Paket Programı). 

 

Gözenekliliğin belirlenmesi için kullanılan BJH yöntemi ise, daha çok mezo gözenek 

dağılımı belirlemek için kullanılmaktadır. Elde edilen ürünün mezo gözenekli bir yapıda 
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olup olmadığı, adsorpsiyon-desorpsiyon izotermlerinde meydana gelen ‘histerisis’ den 

anlaşılabilmektedir. 

 

Ek 3’de iki farklı fraksiyondaki orijinal çay atığının ve üretilen gözenekli katıların 77 

K’de gerçekleştirilmiş N2 adsorpsiyon-desorpsiyon verilerinden elde edilmiş izotermler 

verilmiştir. İzotermler incelendiğinde, en düşük ve en yüksek karbonizasyon sıcaklıkları 

olan 400 °C ve 900 °C’de histerisis oluşumu göze çarpmaktadır.  

 

Histerisis, desorpsiyon sırasında meydana gelen kapiler kondenzasyondan (yoğuşma) 

ileri gelmekte olup, mezo gözenekliliğin bir göstergesidir. Bu nedenle, histerisis 

oluşumunun yoğun şekilde gözlendiği orijinal biyokütle ve gözenekli katıların gözenek 

boyut dağılımları, NLDFT metodunun yanı sıra, N2 desorpsiyon verileri kullanılarak 

BJH metoduyla da belirlenmiştir. 

 

Şekil 4.10’da hammaddenin iki farklı fraksiyonu için, şekil 4.11’de 400 °C’de üretilen 

ve şekil 4.12’de 900 °C’de üretilen gözenekli katılar için, BJH yöntemine göre 

belirlenmiş gözenek boyut dağılımı grafikleri görülmektedir.  
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Şekil 4.10     Farklı fraksiyonlardaki hammaddenin BJH yöntemiyle belirlenen gözenek 

boyut dağılımları 
 
 
Orijinal biyokütlelerin BJH yöntemine göre belirlenmiş gözenek boyut dağılımlarına 

bakıldığında (Şekil 4.10), NLDFT yönteminde olduğu gibi, elek üstü fraksiyonun 
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gözenek hacminin, elek altı fraksiyona göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Her iki 

fraksiyonda da mezo gözenek çapları, ağırlıklı olarak 2-10 nm arasında değişmekte 

olup, yapı genel olarak küçük mezo gözeneklerden oluşmaktadır.  

Gözenek Çapı, nm

1 10 100 1000

D
ife

ra
ns

iy
el

 G
öz

en
ek

 H
ac

m
i, 

dV
/d

A

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

Deney no:1  (+500 μm)
Deney no: 8 (-500 μm) 

 
Şekil 4.11 400 °C’de üretilen gözenekli katıların BJH yöntemiyle belirlenen gözenek  

boyut dağılımları  
 
 
400 °C’de iki farklı parçacık boyutundaki hammadden elde edilmiş gözenekli katıların 

BJH gözenek boyut dağılımlarına göre (Şekil 4.11), 2-6 nm çapındaki mezo 

gözeneklerin hacmi, elek üstü fraksiyondan elde edilmiş olan gözenekli katıda daha 

fazla iken, 7-50 nm çapındaki mezo gözeneklerin hacmi elek altı fraksiyonda bir miktar 

daha yüksektir. NLDFT yöntemiyle elde edilen verilere benzer olarak, elek üstü 

fraksiyondan elde edilen ürünün toplam gözenek hacmi daha fazladır.  
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Şekil 4.12 900 °C’de üretilen gözenekli katıların BJH yöntemiyle belirlenen gözenek 

boyut dağılımları  
 
 
900 °C’de üretilen gözenekli katıların BJH gözenek boyut dağılımı grafiğinde de  (Şekil 

4.12) görüldüğü gibi mezo gözenek dağılımları her iki fraksiyon için de oldukça 

benzerlik göstermektedir. 400 °C’de üretilen ürünlerin gözenekliliğiyle kıyaslandığında, 

elek üstü fraksiyonun toplam gözenek hacminin bağıl olarak azaldığı, özellikle 2 nm 

çapındaki diferansiyel gözenek hacminin elek altı fraksiyonda daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu sonucun, 900 °C’de elek üstü fraksiyonda meydana gelen toplam 

gözenek hacmi ve BET yüzey alanının düşmesiyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir.  

 

Genel olarak, karbonizasyon sıcaklığının artmasıyla her iki fraksiyonda da toplam 

gözenek hacmi artarken mezo gözenek çapının küçüldüğü görülmektedir. NLDFT ve 

BJH yöntemleriyle belirlenen gözenek boyut dağılımlarının kendi içinde oldukça 

anlamlı olduğu ve BET yüzey alanı sonuçlarıyla uyumluluğu dikkat çekmektedir. 
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4.4.2 Üretim yönteminin BET yüzey alanı, ürün verimi ve gözenek gelişimine etkisi 

 
Çay atığından gözenekli katı üretiminde kimyasal aktivasyon işleminin, ürünün yüzey 

alanı ve gözenek gelişimi üzerine etkisini incelemek amacıyla, K2CO3 aktivasyonuyla 

yüksek yüzey alanı ve gözenek hacminin elde edildiği sıcaklık olan 800 °C’de      

(Bölüm 4.4.1) her iki fraksiyondaki orijinal çay atığının, karbonizasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Çizelge 4.8’de elek üstü, çizelge 4.9’da ise elek altı fraksiyondan 

kimyasal aktivasyon ve yalnız karbonizasyon ile üretilmiş ürünün BET yüzey alanı ve 

verim değerleri görülmektedir. Çizelge 4.10’da ise, her iki fraksiyondaki ham 

maddeden, farklı yöntemlerle üretilmiş gözenekli katıların DFT metodu ile belirlenmiş 

gözenek hacimleri ile mikro ve mezo gözenek fraksiyonları görülmektedir. 

 

 
Çizelge  4.8 Üretim yönteminin çay atığından (+500 µm) üretilen gözenekli katının  

BET yüzey alanı (m2/g) ve ürün verimi üzerine etkisi 
 

Deney 

No 

Üretim 

Yöntemi 

Karbonizasyon 

sıcaklığı,  °C 

Yüzey Alanı, 

m2/g 

Verim, 

%(kt) 

7 Yal.karb. 800 48.3 28.4 

5 Kim.akt. 800 1413 19.53 

 
 
 
Çizelge  4.9 Üretim yönteminin çay atığından (-500 µm) üretilen gözenekli katının  

BET yüzey alanı (m2/g) ve ürün verimi üzerine etkisi 
 
Deney 

No 

Üretim 

Yöntemi 

Karbonizasyon 

sıcaklığı,  °C 

Yüzey Alanı, 

m2/g 

Verim, 

%(kt) 

14 Yal.karb. 800 2.41 30 

12 Kim.akt. 800 1125 22.7 
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Çizelge 4.10 Mikro ve mezo gözenek hacimleri (cm3/g) ve fraksiyonlarının üretim 
yöntemi ile değişimi; Yöntem: NLDFT 

 

 
 

Çizelge 4.10’da görüldüğü gibi, her iki boyuttaki ham maddeden, yalnız 

karbonizasyonla üretilen ürünlerin toplam gözenek hacmi, kimyasal aktivasyonla 

üretilenlere göre oldukça düşük olup, tamamen mezo gözeneklerden oluşmaktadır. Buna 

karşın, K2CO3 aktivasyonuyla elde edilen ürünlerde oldukça yüksek toplam ve mikro 

gözenek hacmi görülmektedir. Bu sonuçlar, çizelge 4.8 ve çizelge 4.9’da verilen 

spesifik yüzey alanı değerleriyle uyum göstermektedir.  

 

Buna göre, doğrudan karbonizasyonla elde edilen, gözenek hacmi düşük,  mikro 

gözenek içermeyen ürünlerin yüzey alanları, kimyasal aktivasyonla üretilenlerle 

kıyaslanamayacak ölçüde düşüktür. Genel olarak, orijinal biyokütlenin kimyasal 

aktivasyon işlemine tabi tutulmadan karbonizasyonu sonucu, gerçek anlamda bir 

gözenekli katı oluşumundan söz etmek mümkün değildir. Karbonizasyon işlemi 

sırasında biyokütlenin yapısında meydana gelen gözenekler, daha çok, lignoselülozik 

yapının bozunmasıyla H2O, CO, CO2, CH4, aldehit v.b. yapıların uzaklaşmasından 

kaynaklanmaktadır (Molina-Sabio and Rodriguez-Reinoso 2004). Ancak kimyasal 

aktivasyon aracı olan K2CO3, lignoselülozik bileşenlerle etkileşerek, yapıda 

dehidrasyon ve  eliminasyon reaksiyonlarıyla gözenek oluşumuna sebep olmaktadır. 

Kimyasal aktivasyonda ürün veriminin daha düşük olması da bu sebepten 

kaynaklanmaktadır. 

 

Karbonizasyonla elde edilen ürünlerin düşük gözenek hacminde, mezo gözeneklerden 

meydana geldiği Ek 1’de görülen adsorpsiyon-desorpsiyon izotermlerinden açıkça 

görülmektedir. Bu sebeple, iki farklı yöntemle üretilen ürünün gözenek boyut 

dağılımları, BJH yöntemiyle de belirlenmiştir (Şekil 4.13 ve Şekil 4.14).  

Toplam Hacim 
(mikro+mezo),  

P/Po=1.0 
 

Mikro 
Gözenek 
Hacmi, 
≤2 nm 

Mezo 
Gözenek 
Hacmi, 

 2-50 nm 

Mikro  
Gözenek  

Fraksiyonu, 
% 

Mezo  
Gözenek 

Fraksiyonu, 
% 

 
 
Üretim 

Yöntemi 
+500 -500 +500 -500 +500 -500 +500 -500 +500 -500 

Kim.Akt. 0.757 0.592 0.545 0.542 0.212 0.050 71.99 91.55 28.01 8.45 
Yal.Karb. 0.045 0.006 0 0 0.045 0.006 0 0 100 100 
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Deney no: 14  (Yal.karb.)
Deney no: 12  (Kim.akt.)

 
 
Şekil 4.13 Çay atığından (-500 µm) iki farklı üretim yöntemiyle üretilen gözenekli 

katıların BJH yöntemi ile belirlenen gözenek boyut dağılımları (800°C) 
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Deney no: 7  (Yal. karb.)
Deney no: 5   (Kim. akt.)

 
 

Şekil 4.14 Çay atığından (+500 µm) iki farklı üretim yöntemiyle üretilen gözenekli    
katıların BJH yöntemi ile belirlenen gözenek boyut dağılımları (800°C) 

 

Ürünlerin BJH gözenek boyut dağılımları da biyokütlenin yalnızca karbonize 

edilmesiyle meydana gelen yapının gözenekliliğinin, kimyasal aktivasyonla elde edilene 

göre yok denecek kadar az olduğunu göstermektedir. Elek üstü fraksiyondan, kimyasal 

aktivasyonla elde edilmiş ürünün elek altı fraksiyona göre, daha yüksek mezo ve toplam 

gözenek hacmine sahip olduğu görülmektedir. 
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4.4.3 K2CO3 miktarının BET yüzey alanı, ürün verimi ve gözenek gelişimine 

etkisi 

 

İki farklı fraksiyondaki çay atığından, farklı karbonizasyon sıcaklıklarında üretilen 

ürünlerin, yüzey alanı ve gözeneklilik analiz sonuçları değerlendirildiğinde, elek üstü 

fraksiyonun aksine, elek altı fraksiyonda 800 °C ve 900 °C’de yüzey alanının ve toplam 

gözenek hacminin oldukça yüksek değerlere ulaştığı görülmüştür. Bu sebeple, kimyasal 

aktivasyon aracı olarak kullanılan K2CO3 miktarının ürün karakterizasyonu üzerine 

etkisi yalnızca elek altı fraksiyondan üretilen gözenekli katı için incelenmiştir. 

 

Çizelge 4.11’de çay atığından (-500 µm)  kütlece farklı  K2CO3/çay atığı oranı 

değerlerinde üretilen gözenekli katıların, BET yüzey alanı ve % ürün verimi değerleri 

verilmiştir. Şekil 4.15 ve şekil 4.16’da ise sırasıyla, ürünün BET yüzey alanının ve ürün 

verimini K2CO3  miktarı ile değişimi grafiksel olarak görülmektedir.  

 

Çizelge 4.11 Çay atığından (-500 µm) üretilen gözenekli katının BET yüzey alanı ve 
ürün verimi üzerine kullanılan  K2CO3 miktarının etkisi 

 
Deney 

No 
K2CO3/Ç.A 

Oranı 
Karb. 

Sıcaklığı 
°C 

BET Yüzey 

Alanı, m2/g 

Verim 

%, (kt) 

17 0.5 800 582 19.0 
12 1.0 800 1125 22.7 
18 1.5 800 1085 22.0 
19 2.0 800 1243 20.1 
20 0.5 900 609 16.0 
13 1.0 900 1722 17.4 
21 1.5 900 1502 15.9 
22 2.0 900 1597 13.05 

 
 
Çizelge 4.11 ve şekil 4.15’te de görüldüğü gibi, 800 °C’de, kütlece K2CO3/çay atığı 

oranı 0.5 değerinden 1.0’a yükseldiğinde ürünün BET yüzey alanı, ciddi bir artış 

göstermektedir. Oran 1.5 değerine ulaştığında yüzey alanında az miktarda bir düşüş 

meydana gelmekte olup, 2.0 değerinde tekrar artışa geçerek en yüksek değerine 

ulaşmaktadır. 900 °C’de ise, ürünün yüzey alanı, K2CO3 miktarının artmasıyla farklı bir 
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davranış göstererek, en yüksek değerine 1.0 oranında ulaşmakta, bu noktadan sonra 

kullanılan K2CO3 miktarının artmasıyla azalıp artmaktadır. 
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Şekil 4.15 BET yüzey alanının K2CO3/Çay atığı oranı ile değişim (Karbonizasyon   

sıcaklığı:  800 ve 900 °C)  
 

 
Çizelge 4.11 ve şekil 4.16’te ki ürün verimi değerlerine bakıldığında ise, her iki 

sıcaklıkta benzer sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Buna göre, K2CO3/çay atığı 

oranının 0.5’den 1.0’a yükselmesiyle ürün verimi artmakta bu noktadan sonra artan 

K2CO3 miktarıyla verim düşmektedir.  
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Şekil 4.16 Ürün veriminin K2CO3/çay atığı oranı ile değişim (Karbonizasyon sıcaklığı:  

800 ve 900 °C)  
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Farklı K2CO3 miktarları kullanılarak iki farklı sıcaklıkta elde edilen gözenekli katıların 

NLDFT metoduyla belirlenen mikro ve mezo gözenek hacimleriyle bunların 

fraksiyonları çizelge 4.12’da verilmiştir. Şekil 4.17’te ise mikro ve mezo gözenek 

fraksiyonlarının  K2CO3 miktarı ile değişimi görülmektedir. 

 
Çizelge 4.12 Mikro ve mezo gözenek hacimleri (cm3/g) ve fraksiyonlarının K2CO3  

miktarları ile değişimi; Yöntem: NLDFT 
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Şekil 4.17 Mikro ve mezo gözenek fraksiyonlarının K2CO3 miktarları ile değişimi 
 
 
800 ve 900 °C’de NLDFT yöntemiyle elde edilen sonuçlara göre, K2CO3/çay atığı oranı 

0.5’ten 1.0’a çıktığında  mikro gözenek fraksiyonu ciddi bir artış göstererek, en yüksek 

değerine ulaşmakta, bu noktadan sonra kullanılan K2CO3 miktarının artmasıyla tekrar 

Toplam Hacim
(mikro+mezo), 

P/Po=1.0 
 

Mikro 
Gözenek 
Hacmi, 
≤2 nm 

Mezo 
Gözenek 
Hacmi, 

 2-50 nm 

Mikro  
Gözenek  

Fraksiyonu, 
% 

Mezo  
Gözenek 

Fraksiyonu, 
% 

 
 
K2CO3/Ç.A 

Oranı 
800  900  800  900  800  900  800  900 800  900  

0.5 0.338 0.395 0.194 0.157 0.144 0.238 57.40 39.75 42.6 60.25 
1.0 0.592 0.965 0.542 0.569 0.050 0.396 91.55 58.96 8.45 41.04 
1.5 0.586 0.943 0.512 0.407 0.074 0.536 87.37 43.16 12.63 56.84 
2.0 0.680 0.980 0.565 0.416 0.115 0.564 83.09 42.45 16.91 57.55 
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azalmaktadır. 900 °C’de elde edilen ürünlerin BET yüzey alanı ve ürün verimi değerleri 

de, bu sonuçla uyumlu olarak 1.0 oranında en yüksek değerlerine ulaşmakta ve artan 

K2CO3 miktarı ile düşmektedir. 

 

K2CO3/çay atığı oranı 1.0 değerinin üstüne çıktığında, aşırı aktivasyon sebebiyle, 

dehidrasyon ve eliminasyon reaksiyonlarının yoğunlaşması sonucu mikro gözenekler 

arasındaki duvarlar parçalanarak mezo gözenekler meydana gelmekte, böylece spesifik 

yüzey alanı ve ürün verimi azalmaktadır (Evans et al. 1999).  

 

Ancak, 800 °C’de elde edilen yüzey alanı değerleri, mikro gözenek fraksiyonunun 

azalmasıyla uyumluluk göstermemektedir. Bu sıcaklıkta, 1.0 oranından sonra bir miktar 

düşen yüzey alanı, 2.0 oranında, mikro gözenek fraksiyonunun düşmesine rağmen 

tekrar artmıştır. Bunun, beklenmeyen bir sonuç olduğu ve deneysel bir hatadan 

kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. 

 

Her iki sıcaklıkta da ürünlerin mezo gözenek fraksiyonu, 1.0 oranının altında ve 

üstündeki değerlerde artış göstermektedir. Bu nedenle, 0.5, 1.5 ve 2.0 oranlarında elde 

edilen ürünlerin gözenek boyut dağılımları BJH yöntemiyle de belirlenmiştir.          

Şekil 4.18, şekil 4.19 ve şekil 4.20’de sırasıyla 0.5, 1.5 ve 2.0 K2CO3/çay atığı 

oranlarında, 800 ve 900 °C’de üretilmiş ürünlerin gözenek boyut dağılımları 

görülmektedir. 
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Deney no: 17 (-500 μm, 800 0C)
Deney no: 20 (-500 μm, 900 0C)

 
Şekil 4.18 800 ve  900 °C’de  üretilen gözenekli katıların BJH yöntemiyle belirlenen 

gözenek boyut dağılımları (K2CO3/çay atığı oranı: 0.5) 
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Deney no: 18  (-500 μm, 800 0C)
Deney no: 21  (-500 μm, 900 0C)

 
Şekil 4.19 800 ve  900 °C’de  üretilen gözenekli katıların BJH yöntemiyle belirlenen 

gözenek boyut dağılımları (K2CO3/çay atığı oranı: 1.5) 
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Deney no: 19   (-500 μm, 800 0C)
Deney no: 22   (-500 μm, 900 0C)

 
Şekil 4.20 800 ve  900 °C’de  üretilen gözenekli katıların BJH yöntemiyle belirlenen 

gözenek boyut dağılımları (K2CO3/çay atığı oranı: 2.0) 
 

Şekil 4.18, şekil 4.19 ve şekil 4.20’de görüldüğü gibi her iki sıcaklıkta da K2CO3/çay 

atığı oranı arttıkça ürünün mezo gözenekliliği artmaktadır. Genel olarak, 900 °C’de 

daha yüksek mezo gözenek hacmi elde edilirken, K2CO3 oranının artmasıyla, 800 ve 

900 °C’de üretilen ürünlerin mezo gözenek hacimleri arasındaki fark büyümektedir. 

Bunun sebebi K2CO3 miktarındaki artışın, mikro gözeneklerin birleşmesine ve daha 

büyük gözeneklerin oluşmasına sebep olmasıdır.  
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BJH yöntemine göre, farklı K2CO3 miktarları kullanılarak elde edilmiş ürünlerin mezo 

gözenek çapları 2-10 nm arasında değişmektedir. Elde edilen sonuçlar, yüzey alanı ve 

verim değerleriyle uyum sağlamaktadır. 

 

4.4.4 Kimyasal aktivasyon süresinin BET yüzey alanı, ürün verimi ve gözenek 

gelişimine etkisi 

 
Gözenekli katı üretiminde kullanılan çay atığının K2CO3 ile aktivasyonu, 24 h süreyle 

110 °C gerçekleştirilmiştir. Uygulanan kimyasal aktivasyon süresi ve sıcaklığı yapılan 

literatür araştırması sonucu belirlenmiştir (Hayashi et al. 2002a, Adinata et al. 2007).  

 

Ancak; prosesin ekonomik boyutu göz önüne alındığında, aktivasyon işleminin, daha 

kısa sürede ve daha düşük sıcaklıkta gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, en 

yüksek mikro gözenek fraksiyonunun elde edildiği parçacık boyutu (-500 µm), 

karbonizasyon sıcaklığı (800 °C) ve kütlece K2CO3/çay atığı oranı (1.0) değerlerinde 

çalışılmıştır. Aktivasyon amacıyla K2CO3’ın sulu çözeltisiyle oda koşullarında 

karıştırılan ham madde, beklemeksizin karbonize edilmiştir. Elde edilen gözenekli 

katının ve aynı koşullarda 24 h süreyle 110 °C’de kimyasal aktivasyonla üretilen ürünün 

BET yüzey alanı ve ürün verimi değerleri çizelge 4.13’te verilmiştir. Çizelge 4.14’te ise, 

üretilen gözenekli katıların, NLDFT yöntemiyle belirlenmiş gözenek hacimleri ve 

bunların fraksiyonları görülmektedir. 

 
 
Çizelge 4.13 Kimyasal aktivasyon süresinin çay atığından (-500 µm) üretilen gözenekli 

katının BET yüzey alanı (m2/g) ve ürün verimi üzerine etkisi 
 

 

Deney No 

Kimyasal Aktivasyon 

Süresi, h 

Karbonizasyon 

sıcaklığı,  °C 

Yüzey Alanı, 

m2/g 

Verim,

%(kt) 

15 0 800 1013 18.6 

12 24 800 1125 22.7 
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Çizelge 4.14 Mikro ve mezo gözenek hacimleri (cm3/g) ve fraksiyonlarının kimyasal 
aktivasyon süresi ile değişimi; Yöntem: NLDFT 

 

 
 
Çizelge 4.13’de görüldüğü gibi, 24 h süreyle aktive edilmiş ürünün spesifik yüzey alanı, 

bir miktar daha yüksek olmakla birlikte, genel olarak, kimyasal aktivasyon işlemi 

süresinin ürünün yüzey alanı üzerinde çok ciddi bir değişikliğe sebep olmadığı 

söylenebilir. Ürün verimi değerlerinin ise, aktivasyon süresinin artmasıyla bir miktar 

arttığı görülmektedir. 

 

Ancak; çizelge 4.14’te verilen gözenek hacmi ve fraksiyonlarına bakıldığında, 

aktivasyon süresinin 0’dan 24 h’e çıkmasıyla ürünün, mikro gözenekliliğinde önemli bir 

artış olduğu gözlenmiştir. Bunun sebebi, uzun kimyasal aktivasyon süresinin, yeni 

gözenek oluşumuna veya kapalı gözeneklerin (özellikle mikro gözenekler) açılmasına 

olanak sağlaması olabilir. Şekil 4.21’de ürünlerin mikro ve mezo gözenek 

fraksiyonlarının değişimi grafiksel olarak verilmiştir.  
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Şekil 4.21 Mikro ve mezo gözenek fraksiyonunun kimyasal aktivasyon süresi ile 

değişimi 
 
Genel olarak, kimayasal aktivasyon işlemi süresi, elde edilen ürünün, yüzey alanını 

ciddi oranda değiştirmezken, mikro gözenekliliği fazlaca etkilemektedir. 

 
Kim.Akt. 
Süresi, h 

Toplam Hacim
(mikro+mezo), 

P/Po=1.0 
 

Mikro 
Gözenek 
Hacmi, 
≤2 nm 

Mezo 
Gözenek 
Hacmi, 

 2-50 nm 

Mikro  
Gözenek  

Fraksiyonu, 
% 

Mezo  
Gözenek 

Fraksiyonu, 
% 

0 0.556 0.403 0.153 72.48 27.52 
24 0.592 0.542 0.050 91.55 8.45 
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4.4.5 Karbonizasyon süresinin BET yüzey alanı, ürün verimi ve gözenek gelişimine   

etkisi 

 
Gözenekli katı üretim prosesinin en önemli basamaklarından biri karbonizasyon 

işlemidir. Yapılan deneyler sonucunda, çay atığından gözenekli katı üretiminde 

K2CO3’ın genelde yüksek karbonizasyon sıcaklıklarında (>600 °C) etkili bir kimyasal 

aktivasyon aracı olduğu görülmüştür (Bölüm 4.4.1). Bu nedenle karbonizasyon 

işleminin uzun süreli olması prosesi ekonomik açıdan olumsuz etkilemektedir. 

 

Literatürde, gözenekli katı üretimi amacıyla, K2CO3 aktivasyonu ile hazırlanmış 

biyokütlelerin, farklı sürelerde karbonizasyonuna rastlanmaktadır (Hayashi et al. 2000, 

Hayashi et al. 2002b, Li et al. 2008). Gerçekleştirilen çalışmada ise, 30 , 60 ve  120 dk 

olmak üzere üç farklı karbonizasyon süresinde çalışılmıştır. Bu amaçla, -500 µm 

parçacık boyutundaki çay atığı kullanılmış, sabit K2CO3/çay atığı oranı (1.0) ve   

karbonizasyon sıcaklığında (800°C) deneyler yapılmıştır. Çizelge 4.15’te farklı 

karbonizasyon sürelerinde üretilen ürünlerin verim ve yüzey alanı değerleri, çizelge 

4.16‘da ise, NLDFT yöntemiyle belirlenmiş gözenek hacimleri ve fraksiyonları 

verilmiştir. 

 
Çizelge 4.15 Karbonizasyon süresinin çay atığından (-500 µm) üretilen gözenekli 

katının BET yüzey alanı (m2/g) ve ürün verimi üzerine etkisi 
 

Deney 

No 

Karbonizasyon

Süresi, dk 

Karbonizasyon

sıcaklığı,  °C 

Yüzey Alanı, 

m2/g 

Verim, 

%(kt) 

23 30  800 1041 18.6 

12 60 800 1125 22.7 

24 120 800 979 13.2 

 
Çizelge 4.16 Mikro ve mezo gözenek hacimleri (cm3/g) ve fraksiyonlarının 

karbonizasyon süresi ile değişimi; Yöntem: NLDFT 
 

Karb. 
Süresi, 

dk 

Toplam Hacim 
(mikro+mezo),  

P/Po=1.0 
 

Mikro 
Gözenek 
Hacmi, 
≤2 nm 

Mezo 
Gözenek 
Hacmi, 

 2-50 nm 

Mikro 
Gözenek  

Fraksiyonu, 
% 

Mezo 
Gözenek 

Fraksiyonu, 
% 

30 0.554 0.504 0.05 90.97 9.03 
60 0.592 0.542 0.050 91.55 8.45 
120 0.566 0.355 0.211 62.72 37.28 
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Çizelge 4.15’te görüldüğü gibi, karbonizasyon süresinin 30 dk’dan 60 dk’ya çıkmasıyla 

ürünün spesifik yüzey alanında az miktarda bir artış meydana gelmiştir. Ancak, bu 

noktadan sonra karbonizasyon süresinin artması ile yüzey alanında düşüş meydana 

gelmektedir. Üretilen gözenekli katının yapısındaki bu değişim, çizelge 4.16’da ki 

mikro ve mezo gözenek hacimlerine bakıldığında daha net anlaşılmaktadır.  

 

Karbonizasyon süresinin artmasıyla toplam gözenek hacminde ciddi değişimler 

meydana gelmemiştir. 30 ve 60 dk karbonizasyon sürelerinde elde edilen ürünün, mikro 

gözenekliliği oldukça yüksektir. Ancak; sürenin 60 dk’dan 120 dk’ya çıkarılmasıyla 

mikro gözenek fraksiyonunda önemli bir düşüş görülmektedir. Bunun sebebi, yüksek 

sıcaklıkta, karbon-K2CO3 reaksiyon hızının artmasıyla meydana gelen mikro gözenekli 

yapının, karbonizasyon süresinin uzamasıyla bozulması, gözenekler arası duvarların 

çökerek daha büyük gözenekleri meydana getirmesidir. Sürenin artmasıyla ürün 

veriminde (Çizelge 4.15) meydana gelen ani düşüş bu sonucu doğrulamaktadır.       

Şekil 4.22’de mikro ve mezo gözenek fraksiyonunun karbonizasyon süresi ile değişim 

grafiksel olarak da görülmektedir. 
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Şekil 4.22  Mikro ve mezo gözenek fraksiyonunun karbonizasyon süresi ile değişimi 
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Karbonizasyon süresinin 120 dk’ya çıkarılmasıyla mezo gözenek hacim fraksiyonunda 

ani bir artış meydana gelmesi sebebiyle, ürünün gözenek boyut dağılımı BJH yöntemine 

göre de belirlenmiştir (Şekil 4.23). Buna göre, ürünün yapısındaki, 2-4 nm boyutundaki 

küçük mezo gözeneklerin hacminde artış olduğu görülmektedir. Üretilen gözenekli 

katıların N2 adsorpsiyon desorpsiyon izotermleri Ek 1’de verilmiştir. 
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Deney no: 24 (-500 μm, 800 0C)

 
 
Şekil 4.23 120 dk karbonizasyonla üretilen gözenekli katının BJH yöntemiyle belirlenen 

gözenek boyut dağılımı  
 

 

4.4.6 Elementel analiz sonuçları 

 

Alışılagelmiş yöntemle farklı koşullarda üretilmiş ürünler arasından seçilen 

numunelerin elementel analizleri gerçekleştirilmiştir.  

 

Çizelge 4.17’de elek üstü, çizelge 4.18’de ise elek altı farksiyondan farklı 

karbonizasyon sıcaklıklarında üretilmiş gözenekli katıların kuru temel üzerinden 

elementel analiz sonuçları görülmektedir. 
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Çizelge 4.17 Çay atığından (+500 µm), farklı karbonizasyon sıcaklıklarında üretilen 
gözenekli katıların elementel analiz sonuçları (kuru temel, % ağırlıkça) 

 
Deney  

No 

Karbonizasyon  

sıcaklığı  °C 

 

% C 

 

% H 

 

% N 

 

% S 

 

% O 

Ç.A/orj - 51.18 6.28 1.06 0.10 41.38 

1 400 76.21 3.73 0.75 0.17 19.14 

2 500 77.70 2.42 0.65 0.13 19.09 

3 600 75.27 1.86 0.74 0.15 21.97 

4 700 77.28 1.15 2.61 0.21 18.73 

5 800 78.80 0.90 0.82 0.26 19.22 

6 900 67.38 1.45 1.06 0.16 29.95 

 

 

Çizelge 4.18 Çay atığından (-500 µm), farklı karbonizasyon sıcaklıklarında üretilen 
gözenekli katıların elementel analiz sonuçları (kuru temel, % ağırlıkça) 

 
Deney  

No 

Karbonizasyon  

sıcaklığı  °C 

 

% C 

 

% H 

 

% N 

 

% S 

 

% O 

Ç.A/orj - 50.46 6.07 2.50 0.17 40.80 

8 400 74.43 3.75 1.51 0.10 20.21 

9 500 74.03 2.39 1.51 0.16 21.91 

10 600 75.60 1.63 1.58 0.16 21.03 

11 700 78.76 1.06 0.96 0.17 19.05 

12 800 83.50 0.68 0.74 0.17 14.91 

13 900 83.73 0.54 0.52 0.16 15.05 

 

 

Çizelge 4.17’de görüldüğü gibi, elek üstü fraksiyondan üretilen gözenekli katıların 

karbon içerikleri, 800 °C’ye kadar artarak, bu sıcaklıkta en yüksek değerine 

ulaşmaktadır. Elek üstü fraksiyondan 600 °C’de üretilen ürünün, karbon içeriğinde 

meydana gelen azalmanın deneysel bir hatadan kaynaklanmış olabileceği 

düşünülmektedir. Ancak, bu noktadan sonra, sıcaklığının 900 °C’ye çıkmasıyla, ürünün 

karbon içeriğinde ani bir düşüş meydana gelmektedir. Üretilen gözenekli katıların 
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karbon içeriklerindeki bu değişim, BET yüzey alanı ve toplam gözenek hacmi sonuçları 

ile uyum göstermektedir. 800 °C’ye kadar, aktivasyonun artmasıyla birlikte yapıdaki 

karbon olmayan maddelerin eliminasyonu ile gözenek oluşumu ve yüzey alanı 

artmaktadır. Ancak, 900 °C’de, aşırı aktivasyon sebebiyle karbonlu yapının bozunmaya 

başlamasına bağlı olarak, hem yüzey alanı hem de toplam gözenek hacminde ani bir 

düşüş meydana gelmektedir. Çizelge 4.18’de görülen elek altı fraksiyondan üretilen 

ürünler için de benzer yorum yapılabilir. Ancak, bu kez sıcaklık 900 °C’ye ulaştığında, 

ürünün karbon içeriğinde bir düşüş meydana gelmemektedir. 

 

Çizelge 4.19’da elek altı fraksiyondan, farklı K2CO3 miktarları kullanılarak, 800 °C 

sıcaklıkta üretilen gözenekli katıların elementel analiz sonuçları verilmiştir. Buna göre, 

en yüksek karbon içeriği, K2CO3/çay atığı oranı 1.0 değerinde elde edilmiştir. Oran 0.5 

iken, ürünün karbon içeriğinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, 

kullanılan K2CO3 miktarının, etkin bir kimyasal aktivasyon için yeterli olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Bulgular, ürünlerin yüzey alanı sonuçları ile uyumludur. 

 

Çizelge 4.19 Çay atığından (-500 µm), farklı K2CO3/ hammadde oranlarında üretilen 
gözenekli katıların elementel analiz sonuçları (kuru temel, % ağırlıkça) 

 
Deney  

No 

K2CO3/Ç.A  

Oranı 

 

% C 

 

% H 

 

% N 

 

% S 

 

% O 

17 0.5 59.11 1.46 1.91 0.23 37.29 

12 1.0 83.50 0.68 0.74 0.17 14.91 

18 1.5 82.82 0.71 0.76 0.17 16.08 

19 2.0 81.21 0.69 0.94 0.20 16.96 

 

 

Çizelge 4.20’de elek altı fraksiyondan, farklı sürelerde kimyasal aktivasyon, ardından 

800 °C’de karbonizasyonla üretilen gözenekli katıların elementel analiz sonuçları 

görülmektedir. Kimyasal aktivasyon işleminin 24 h süreyle gerçekleştirilmesi, ürünün 

karbon içeriğinde artışa sebep olmaktadır. Bunun sebebi, aktivasyon aracı olan    

K2CO3’ın hammaddenin yapısındaki bileşenlerle verdiği dehidrasyon ve eliminasyon 

reaksiyonlarının aktivasyon süresince devam etmesidir. 
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Çizelge 4.20 Çay atığından (-500 µm), farklı kimyasal aktivasyon sürelerinde üretilen 
gözenekli katıların elementel analiz sonuçları (kuru temel, % ağırlıkça) 

 
Deney  

No 

Kim.Akt. 

Süresi, h 

 

% C 

 

% H 

 

% N 

 

% S 

 

% O 

15 0 77.48 1.15 1.87 0.15 19.35 

12 24 83.50 0.68 0.74 0.17 14.91 

 

 

Çizelge 4.21’de elek altı fraksiyondan, 800°C sıcaklıkta farklı karbonizasyon 

sürelerinde, üretilen gözenekli katıların elementel analiz sonuçları verilmiştir. Buna 

göre, en yüksek karbon içeriği 60 dk’da elde edilirken, 120 dk karbonizasyonla üretilen 

gözenekli katının karbon içeriğinde, ani bir düşüş meydana gelmektedir. Bunun nedeni, 

yüksek sıcaklıkta uzun süre karbonize olan ürünün gözenekleri arasındaki duvarların 

yıkılarak, karbonlu yapının bozunmaya uğramasıdır. Elde edilen yüzey alanı ve gözenek 

analiz sonuçları da bunu desteklemektedir. 

 

Çizelge 4.21 Çay atığından (-500 µm), farklı karbonizasyon sürelerinde üretilen 
gözenekli katıların elementel analiz sonuçları (kuru temel, % ağırlıkça) 

 
Deney  

No 

Karb.Süresi, 

dk 

 

% C 

 

% H 

 

% N 

 

% S 

 

% O 

23 30 82.82 0.64 0.74 0.17 15.63 

12 60 83.50 0.68 0.74 0.17 14.91 

24 120 71.19 1.23 2.20 0.18 25.20 

 

 

Elementel analiz sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde; farklı koşullarda üretilen 

gözenekli katıların yapılarında %0.1-0.26 arasında değişen oranlarda kükürt 

bulunmaktadır. Oksijen içeriği ise, artan karbon oranına bağlı olarak düşüş 

göstermektedir. 
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4.4.7 SEM analizi sonuçları 

 

İki farklı parçacık boyutundaki orijinal çay atığı ile bu atıklardan alışılagelmiş yöntemle 

üretilen gözenekli katılar arasından seçilen bazı örneklerin SEM analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 4.24’te elek üstü, şekil 4.25’te ise elek altı fraksiyondaki 

orijinal çay atığı ve bu çay atığından üretilen bazı gözenekli katıların SEM görüntüleri 

verilmiştir. 

 

 
  Çay atığı/Orj. (+500 µm) 

 

 
              

                   800 °C (Deney no:5)                               900 °C (Deney no:6)                              
 
Şekil 4.24  Orijinal çay atığı (+500 µm) ve üretilen bazı gözenekli katıların SEM  

görüntüleri (Büyütme oranı: 5000) 
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Çay atığı/Orj. (-500 µm) 

                       
400 °C (Deney no:8)                          800 °C (Deney no:12) 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 

                     
                                  900 °C (Deney no: 13) 
 
Şekil 4.25  Orijinal çay atığı (-500 µm) ve üretilen bazı gözenekli katıların SEM  

görüntüleri (Büyütme oranı: 5000) 
 

Şekil 4.24’te görüldüğü gibi +500 µm parçacık boyutundaki orijinal çay atığının yüzeyi 

gözeneksiz ve düzgün tabakalardan oluşan bir görünüm sergilemekte iken, K2CO3 

aktivasyonu ile 800 °C sıcaklıkta üretilen, en yüksek yüzey alanına sahip gözenekli 

katının (Deney no:5) yüzeyinde yoğun miktarda oyuk ve/veya gözenek oluşumu 

görülmektedir. Yüzeyde bulunan gözeneklerin genel olarak düzenli bir yapıda oldukları 

söylenebilir. SEM görüntülerinde kullanılan büyütme oranı, yüzeydeki mikro 

gözeneklerin görülmesi için yeterli değildir. Ancak ürünlerin mikro gözenek 

fraksiyonunun oldukça yüksek olduğu yapılan gözenek analizi ile belirlenmiş 
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olduğundan, görüntülerdeki büyük gözeneklerin etrafında veya içinde çok sayıda mikro 

gözenek bulunduğu tahmin edilmektedir. 900 °C sıcaklıkta üretilen ürünün SEM 

görüntüsü (Deney no: 6) dikkatle incelendiğinde ise, yüzeyde yoğun oyuk ve/veya 

gözenek oluşumu ile birlikte, 800 °C’de ki oluşumdan farklı olarak gözenekler arası 

yapıların bozunmaya başlayarak, bazı gözeneklerin birleştiği ve gözenek açıklığının 

arttığı gözlenmektedir. Bu gözlem, 900 °C’de ürünün yüzey alanı ve mikro gözenek 

fraksiyonundaki düşüşü desteklemektedir. 

 

-500 µm parçacık boyutundaki orijinal çay atığının SEM  görüntüsü (Şekil 4.25) ise, 

elek üstü fraksiyona benzer şekilde düzgün, gözeneksiz bir yapıdadır. Bu fraksiyondan, 

K2CO3 aktivasyonu ile 400 °C’de üretilen ürünün (Deney no: 8) yüzeyinde büyük ve 

düzensiz oyuk/gözenek benzeri yapı oluşumları dikkat çekmektedir. En yüksek mikro 

gözenek fraksiyonunun elde edildiği 800 °C’de (Deney no: 12) gözeneklerin sayıları 

artarken açıklıkları küçülerek daha düzenli bir yapı meydana gelmektedir. Yüzeyde çok 

sayıda küçük gözenek oluşumu dikkat çekmektedir. En yüksek yüzey alanının elde 

edildiği 900 °C’de ise, gözenekler daha da düzenli bir hale geçmekte ancak,  açıklıkları 

bir miktar artmaktadır. 

 
4.4.8 Yoğunluk analizi sonuçları 
 
 
Alışılagelmiş yöntemle farklı koşullarda üretilmiş ürünler arasından seçilen 

numunelerin katı yoğunluk analizleri gerçekleştirilmiştir.  

 

Çizelge 4.22’te orijinal çay atıklarının, çizelge 4.23’te elek altı, çizelge 4.24’te elek üstü 

farksiyondan farklı karbonizasyon sıcaklıklarında üretilmiş gözenekli katılardan 

bazılarının yoğunluk analiz sonuçları verilmiştir. 

 

Çizelge 4.22 Orijinal çay atıklarının yoğunluk analizi sonuçları 
 

Çay Atığı/Orj. Yoğunluk, g/cm3 
-500 µm 1.301 
+500 µm 1.291 
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Çizelge 4.23 Çay atığından (-500 µm) farklı karbonizasyon sıcaklıklarında üretilmiş 
gözenekli katıların yoğunluk analizi sonuçları 

 
Deney No Karb. Sıc., °C Yoğunluk, g/cm3 

8 400 1.294 
10 600 1.508 
12 800 1.710 

 
 
Çizelge 4.24 Çay atığından (+500 µm) farklı karbonizasyon sıcaklıklarında üretilmiş 

gözenekli katıların yoğunluk analizi sonuçları 
 

Deney No Karb. Sıc., °C Yoğunluk, g/cm3 
2 500 1.458 
3 600 1.461 
5 800 1.546 

 
 

Elde edilen sonuçlardan da görüldüğü gibi K2CO3 aktivasyonunun ardından farklı 

sıcaklıklarda karbonize edilmiş gözenekli katıların yoğunluğu sıcaklık arttıkça 

artmaktadır. Bunun sebebi, artan sıcaklıkla K2CO3’ın biyokütlenin yapısındaki 

bileşenlerle verdiği eliminasyon ve dehidrasyon reaksiyonlarının yoğunlaşması sonucu 

yüksek karbon içerikli, kalıcı düzenli bir yapının meydana gelmesidir (Diaz-Teran et al. 

2003). 

 

Çizelge 4.25’da elek altı fraksiyondan, farklı K2CO3/çay atığı oranları kullanılarak,   

800 °C sıcaklıkta üretilen gözenekli katılardan bazılarının, yoğunluk analizi sonuçları 

görülmektedir. Buna göre, en yüksek yüzey alanı ve mikro gözenekliliğin elde edildiği 

K2CO3/çay atığı oranı olan 1.0 değerinde üretilen ürünün yoğunluğu, oranın 2.0’a 

çıkmasıyla düşmektedir. Bunun nedeni, yüksek sıcaklıkta, artan K2CO3 miktarının, 

gerçekleşen reaksiyonların aşırı miktarda yoğunlaşmasına neden olması ve böylece 

oluşan karbonlu yapının bozunmasından kaynaklanmaktadır. 

 
Çizelge 4.25 Çay atığından (-500 µm) farklı K2CO3/ hammadde oranlarında üretilen 

gözenekli katıların yoğunluk analizi sonuçları 
 

Deney No K2CO3/Ç.A Oranı Yoğunluk, g/cm3 
12 1.0 1.710 
19 2.0 1.361 
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Çizelge 4.26’de elek altı fraksiyondan, farklı sürelerde kimyasal aktivasyonun ardından, 

800 °C’de karbonizasyonla üretilen gözenekli katıların yoğunluk analizi sonuçları 

verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, kimyasal aktivasyon işleminin süresi, ürünün 

yoğunluğunu önemli oranda etkilemektedir. K2CO3 ile etkileştirilmiş hammaddenin 

beklemeden karbonize edilmesi sonucu oluşan ürünün yoğunluğunun daha düşük 

olması, aktivasyon aracı ile biyokütlenin verdiği tepkimelerin tamamlanmadığını 

göstermektedir.  

 

Çizelge 4.26 Çay atığından (-500 µm), farklı kimyasal aktivasyon sürelerinde üretilen 
gözenekli katıların yoğunluk analizi sonuçları  

 
Deney No Kim. Akt. Süresi,  h Yoğunluk, g/cm3 

15 0 1.447 
12 24 1.710 

 
 
Çizelge 4.27’de elek altı fraksiyondan, 800 °C sıcaklıkta farklı karbonizasyon 

sürelerinde, üretilen gözenekli katıların yoğunluk analizi sonuçları verilmiştir. Buna 

göre, karbonizasyon işlemi 60 dk süresince gerçekleştirildiğinde en yüksek yoğunluk 

değerine ulaşılmıştır. 30 dk süresince gerçekleştirilen işlem sırasında, aktivasyonun 

tamamlanmamış olması, 120 dk sonunda ise, aşırı aktivasyon oluşması sebebiyle 

ürünün yoğunluğu azalmaktadır. Üretilen gözenekli katıların karbon içeriklerinin 

değişimi de yoğunluk analizi sonuçları ile uyum sağlamaktadır. 

 

Çizelge 4.27 Çay atığından (-500 µm), farklı karbonizasyon sürelerinde üretilen 
gözenekli katıların yoğunluk analizi sonuçları  

 
Deney No Karb. Süresi, dk Yoğunluk, g/cm3 

23 30 1.605 
12 60 1.710 
24 120 1.398 
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4.5 Mikrodalga Ön İşlemi ile Üretilen Gözenekli Katının Karakterizasyonu 
 
 
Alışılagelmiş yönteme ilave olarak gerçekleştirilen mikrodalga ön işlemi ile Bölüm 

3.10.2’de anlatıldığı şekilde üretilen gözenekli katıların karakterizasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Mikrodalga ön işleminin, çay atığından K2CO3 aktivasyonu ile 

üretilen gözenekli katıların yüzey alanı ve gözenek gelişimi üzerine etkisi incelenmiştir. 

 

Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, kimyasal aktivasyon aracı olan K2CO3’ın  

mikrodalga ile olan etkileşimi zayıftır. Yeterli etkileşimin sağlanabilmesi için, polar bir 

madde olan suyun karışım içindeki miktarı arttırılmıştır. Bu amaçla, K2CO3/çay atığı    

(-500 µm) oranı 1.0 olacak şekilde çalışılmış, ancak K2CO3 sulu çözeltisinin 

hazırlanmasında kullanılan su miktarı alışılagelmiş yöntemde kullanılan miktarın (9.0 g) 

iki ve üç katına çıkarılarak deneyler yapılmıştır. Çay atığı, K2CO3 sulu çözeltisi ile 

karıştırıldıktan sonra, ağzı açık teflon bir kap içerisinde, beklemeksizin mikrodalga ön 

işlemine tabi tutulmuş ardından,  700 °C sabit sıcaklıkta  karbonizasyon ile gözenekli 

katı üretimi gerçekleştirilmiştir.  

 

Yapılan deneylere ek olarak, etkileşimin arttırılması amacıyla ortama, mikrodalga 

enerjisini absorplayarak, numunenin daha hızlı ve etkin ısınmasını sağlayan V2O5 

reseptörü ilave edilmiş, karışımın yanmasını engellemek amacıyla işlem, kapalı bir 

teflon kapta, azot atmosferinde gerçekleştirilmiştir. Çizelge 4.28’da yapılan deneylerin 

koşulları ve ürünlerin BET yüzey alanı değerleri (m2/g) verilmiştir. Çizelge 4.29’da ise 

ürünlerin NLDFT yöntemiyle belirlenmiş gözenek hacimleri ve fraksiyonları 

görülmektedir. Üretilen gözenekli katıların N2 adsorpsiyon-desorpsiyon izotermleri ise 

Ek 4’de görülmektedir. 
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Çizelge 4.28 Mikrodalga ön işlemi ile gerçekleştirilen deneylerin koşulları ve üretilen 
gözenekli katıların BET yüzey alanları 

 
Deney 

No 
MW1 

 Süresi, 
s 

Su 
Miktarı,

g 

Karb. 

Sıcaklığı, °C 

Reseptör/Ç.A 

Oranı 

İnert 
Atmosfer 

 

BET Yüzey 
Alanı, 
m2/g 

25 150 9.0 700 - - 770.58 

26 120 18.0 700 - - 782.18 

27 150 18.0 700 - - 806.76 

28 120 27.0 700 - - 818.52 

29 150 9.0 700 0.5 N2 762.13 
1Mikrodalga ön işlemi süresi 
 
 
Çizelge 4.29 Mikrodalga ön işlemi ile üretilen gözenekli katıların mikro ve mezo 

gözenek hacimleri (cm3/g) ve fraksiyonları Yöntem: NLDFT 
 

Deney 
No 

Toplam Hacim 
(mikro+mezo)  

P/Po=1.0 
 

Mikro 
Gözenek 
Hacmi, 
≤ 2 nm 

Mezo 
Gözenek 
Hacmi, 

 2 - 50 nm

Mikro 
Gözenek  

Fraksiyonu,
% 

Mezo 
Gözenek 

Fraksiyonu, 
% 

25 0,414 0,372 0,042 89,85 10,15 

26 0,423 0,385 0,038 91,01 8,99 

27 0,431 0,395 0,036 91,64 8,36 

28 0,440 0,401 0,039 91,13 8,87 

29 0,698 0,305 0,393 43,69 56,31 

 
 
Çizelge 4.28 ve çizelge 4.29’da görüldüğü gibi, reseptörsüz gerçekleştirilen deneylerde, 

ortamdaki su miktarının artmasıyla yüzey alanında bir miktar artış meydana 

gelmektedir. Ayrıca, sabit su miktarında, 150 s süresince gerçekleştirilen mikrodalga ön 

işlemi sonunda elde edilen yüzey alanının, 120 s’lik uygulamada elde edilen değerden 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Deney 26 ve 27). Gözenek hacim ve fraksiyonlarına 

bakıldığında ise, elde edilen ürünlerin çok yüksek mikro gözenek fraksiyonuna sahip 

olduğu görülmektedir. 

  

Alışılagelmiş yöntemde kimyasal aktivasyon süresi etkisinin (Bölüm 4.4.4) incelendiği 

çalışmalarda, aktivasyon işlemi 24 h süreyle, 110 °C sıcaklıkta gerçekleştirildiğinde 

elde edilen mikro gözenek fraksiyonunun, beklemeksizin gerçekleştirilen işleme kıyasla  
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fark edilir derecede yüksek olduğu belirlenmiş ve çay atığından K2CO3 aktivasyonu ile 

mikro gözenekli katı üretiminde, kimyasal aktivasyon işlemi sırasındaki bekleme 

süresinin önemli olduğu vurgulanmıştı. Kimyasal aktivasyonun ardından, beklemeden 

mikrodalga ön işlemine tabi tutularak üretilen ürünün yüzey alanı ve mikro gözenek 

fraksiyonu, alışılagelmiş yöntemle 700 °C’de üretilen gözenekli katı (Deney no: 11) ile 

kıyaslandığında, oldukça benzerlik gösterdiği, hatta, ortamdaki su miktarının 

artmasıyla, mikrodalganın, alışılagelmiş yöntemden daha etkili olduğu söylenebilir.  

 

Bu sonuç, 110 °C’de 24 h süreyle uygulanan aktivasyon işlemin, birkaç dakikalık 

mikrodalga ön işlemi ile de gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. Yani, mikrodalga 

kullanımı ile, önemli oranda enerji ve zaman tasarrufu sağlanmakta bu da prosesi 

ekonomik açıdan olumlu yönde etkilemektedir. 

 
Mikrodalga enerjisini absorplayarak, hammadde ile etkileşiminin artmasına neden olan 

vanadyum (V) oksitin reseptör olarak kullanıldığı çalışma (Deney no: 29) sonuçları 

incelendiğinde; en dikkat çeken bulgu, ürünün mezo gözenek fraksiyonundaki artış 

olmaktadır. Bu artışın nedeni, reseptör olarak kullanılan maddenin, mikrodalgayı 

yüksek oranda absorplaması ve dolayısıyla ortamda çok yüksek ısı açığa çıkmasına 

sebep olmasıdır, böylece aktivasyon sırasında meydana gelen mikro gözenekler arası 

duvarlar yıkılarak, gözenekler birleşmekte ve mezo gözenekler meydana gelmektedir. 

Şekil 4.26’da bu gözenekli katının BJH gözenek boyut dağılımı görülmektedir.  

 

Şekilde de görüldüğü gibi, ürünün mezo gözenek hacmi yüksek olup, 2-50 nm arasında 

farklı boyutta gözenekler içermektedir. Ancak, yapıyı ağırlıklı olarak 3-4 nm 

boyutundaki mezo gözenekler oluşturmaktadır. 
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Gözenek Çapı, nm
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Şekil 4.26  Mikrodalga reseptörü kullanılarak üretilen gözenekli katının BJH yöntemi 

ile belirlenen gözenek boyut dağılımı 
 
Mikrodalga etkileşimi ile herhangi bir maddenin ısıtılması, alışılagelmiş ısıtma 

yöntemlerine göre çok daha hızlı ve etkin olarak gerçekleştirilebilmekte, böylece büyük 

oranda zaman ve enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.  

 

Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalarda, mikrodalga ön işlemi kullanımıyla asıl 

hedeflenen, kimyasal aktivasyon işlemi sırasındaki bekleme süresinin yanı sıra, yüksek 

sıcaklıklarda gerçekleştirilen karbonizasyon işlemini de tamamen ortadan kaldırmak ya 

da daha düşük sıcaklıklarda ve daha kısa sürede uygulanmasını sağlamaktır. Ancak, 

gerçekleştirilen deneylerde, çay atığı-K2CO3 karışımının mikrodalga ile etkileşiminin 

yeterince etkin olmaması sebebiyle, yalnızca kimyasal aktivasyon süresi 

indirgenebilmiştir.  

 

Son dönemde literatürde bu etkileşimin arttırılmasına yönelik bazı yeni çalışmalar yer 

almaktadır (Li et al. 2008). Bu çalışmalarda, ham maddenin daha düşük sıcaklıklarda 

(350-500 °C) karbonize edilmesinin ardından elde edilen karbonlu yapının, kimyasal 

aktivasyona tabi tutulması ve daha sonra inert ortamda mikrodalga işleminin 

uygulanması ile yüksek yüzey alanı ve gözenek hacmine sahip ürün elde 

edilebilmektedir. Bu yeni yöntemde, mikrodalga ön işleminden önce karbonize edilen 

yapının kendisi, mikrodalga reseptörü olarak işlev görmekte, böylece kimyasal 
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aktivasyon işleminin, daha etkin ve daha kısa sürede gerçekleşmesine sebep olmaktadır 

(Djebabra et al. 1991). Sonuç olarak, bu yöntemin uygulanması ile, biyokütleden 

K2CO3 aktivasyonuyla üstün özelliklere sahip gözenekli katı üretimini çok daha 

ekonomik olarak gerçekleştirmek mümkün olmaktadır. 

 
 
4.6 Çay Atığına ve Üretilen Gözenekli Katıya Fenol Adsorpsiyonu 
 
 
Gerçekleştirilen tez çalışması kapsamında, alışılagelmiş yöntem ile üretilmiş yüksek 

yüzey alanı (1125 m2/g)  ve yüksek mikro gözenek fraksiyonuna (%91,55) sahip olan 

gözenekli katının (Deney no:12), ticari granül aktif karbonun (1021 m2/g) ve gözenekli 

katı üretiminde ham madde olarak kullanılan -500 µm parçacık boyutuna sahip orijinal 

çay atığının adsorpsiyon özelliklerini belirlemek amacıyla adsorpsiyon deneyleri 

yapılmıştır. Bu deneylerde farklı derişimlerde fenol çözeltileri kullanılmıştır. 

 

Kinetik ve denge adsorpsiyon çalışmalarında elde edilen verilerin değerlendirilmesi 

amacıyla öncelikle bilinen derişimlerde standart fenol çözeltileri hazırlanmış, hazırlanan 

çözeltilerin UV spektrofotometresinde gerçekleştirilen analizi sonucu elde edilen 

absorbans değerleriyle (Ek 4) şekil 4.27’de görülen kalibrasyon doğrusu 

oluşturulmuştur. Elde edilen doğru denkleminde (Sigma Plot 9.0 Grafik Programı) 

derişimi bilinmeyen örneğin absorbans değeri yerine konularak derişim hesaplanmıştır.  
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Şekil 4.27 Fenol adsorpsiyonu kalibrasyon doğrusu 
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4.6.1 Çay atığına fenol adsorpsiyonunda adsorpsiyon denge süresinin belirlenmesi 

 

Adsorpsiyon işlemi için denge süresinin belirlenmesi amacıyla, 50 ppm başlangıç 

derişiminde fenol çözeltisi kullanılmıştır. Şekil 4.28’de çay atığına fenol adsorpsiyonu 

kinetik eğrisi görülmektedir.  
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Şekil 4.28 Çay atığına fenol adsorpsiyonunda derişimin zamanla değişimi (30 °C) 
 
 

Şekilden de görüldüğü gibi, fenol adsorpsiyonunun, ilk 72 h süresince bağıl olarak daha 

hızlı olduğu, 120 h civarında yavaşladığı ve 168 h sonra dengeye ulaştığı kabul 

edilebilir. Bu nedenle adsorpsiyon dengesi çalışmaları 168 h süresince 

gerçekleştirilmiştir. 

 

4.6.2 Çay atığının adsorpsiyon kapasitesinin belirlenmesi 

 

Adsorpsiyon deneyleri materyal ve yöntem bölümünde açıklandığı gibi 

gerçekleştirilmiş, sıcaklığın, çay atığının adsorpsiyon kapasitesi üzerine etkisi 

incelenmiştir. Elde edilen denge adsorpsiyon verilerinden yararlanarak çay atığına        

(-500µm) fenol adsorpsiyonu prosesinin termodinamik incelemesi gerçekleştirilmiştir.  
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Deneylerde kullanılan adsorbentin kütlesi başına adsorplanan fenol miktarı, dengeq  

aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır: 

m
VCC

q denge
denge

)( 0 −=   (4.1) 

Burada, 0C , fenol çözeltisinin başlangıç derişimi (mg/L), dengeC , fenol çözeltisinin 

denge derişimi (mg/L), m , kullanılan adsorbentin kütlesi (mg) ve V , adsorpsiyon 

çözeltisinin hacmidir (L). 

Adsorpsiyon izotermleri, dengeC ’ye karşı dengeq  grafiğe geçirilerek oluşturulmuştur. Elde 

edilen deneysel veriler Ek 4’te verilmiştir.  

İzotermlerin, Freundlich (Şekil 4.29) ve Langmuir (Şekil 4.30) adsorpsiyon modellerine 

uygunluğunu belirlemek amacıyla, modellerin doğrusallaştırılması ile elde edilen 2.4 ve 

2.6 eşitlikleri kullanılarak model katsayıları hesaplanmıştır. Langmuir ve Freundlich 

denklemlerinin doğrusallaştırılması ile elde edilen grafikler Ek 5’te verilmiştir. 

Çizelge 4.30’de ise Langmuir ve Freundlich katsayıları ve bu modellere uydurulmaları 

sonucu elde edilen r2 (r: korelasyon katsayısı) değerleri verilmiştir (Sigma Plot 9.0 

Grafik Programı). 
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Şekil 4.29 Çay atığına fenol adsorpsiyonunda sıcaklığın etkisi (Freundlich izotermleri) 
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Şekil 4.30 Çay atığına fenol adsorpsiyonunda sıcaklığın etkisi (Langmuir izotermleri) 
 

Şekil 4.29 ve şekil 4.30’da görüldüğü gibi, sıcaklığın yükselmesiyle adsorplanan fenol 

miktarı da artmaktadır. Bunun nedeni artan sıcaklıkla fenol difüzyonunun hızlanmasıdır. 
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Çizelge 4.30 15 ve 30  °C’de çay atığına fenol adsorpsiyonundan elde edilen Langmuir    
ve Freundlich katsayıları  

 

 
 
Langmuir modelinden elde edilen mq , maksimum adsorpsiyon kapasitesini b , ise 

adsorplanan ile adsorbent yüzeyi arasındaki ilgiyi ifade etmektedir. Sıcaklık yükseldikçe 

bu değerlerin artması, fenol adsorpsiyonunun arttığını göstermektedir. Freundlich 

modelinin katsayıları olan k, adsorbentin kapasitesini, n ise adsorpsiyonun 

yoğunluğunun ifade etmektedir. Bu değerler de benzer şekilde, yüksek sıcaklıkta 

adsorbentin adsorpsiyon kapasitesi ve adsorpsiyonun şiddetinin arttığını göstermektedir. 

Her iki modelin korelasyon katsayıları kıyaslandığında, çay atığına fenol adsorpsiyonu 

prosesinin Frundlich modeline daha çok uyduğu görülmektedir. Her iki sıcaklıkta da 

adsorplanan madde miktarlarının (mg/g katı) çok yüksek olmadığı,  bunun çay atığının 

yüzey alanı ve gözenekliliğinin düşük olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca, 

adsorpsiyon işlemlerinde katı yüzeyinin kimyasal özelliklerin de çok önemli rol 

oynadığı bilinmektedir. 

4.6.3 Çay atığına fenol adsorpsiyonu prosesinin termodinamik incelemesi 
 
Çay atığına fenol adsorpsiyonu için Gibbs serbest enerjisi ( )adsGΔ , 2.1 eşitliğinden 

hesaplanmıştır. Eşitlikte R  gaz sabiti (8,314 J/mol K), T  ise mutlak sıcaklığı ifade 

etmektedir, dengeq ’ye karşı 
denge

denge

C
q

 değerlerinin grafiğe geçirilmesi ile elde edilen en 

uygun doğrunun dikey ekseni kestiği nokta, termodinamik denge sabiti, K’nın değerini 

vermektedir (Demirbaş et al. 2006, Lu et al. 2006). Çay atığına fenol adsorpsiyonu için, 

iki farklı sıcaklıkta denge sabitinin bulunması için çizilen grafikler Ek 4’te verilmiştir. 

  

 Langmuir Katsayıları Freundlich Katsayıları 

Sıcaklık, °C
mq , (mg/g) b ,  (L/mg) r2 k n r2 

15 0,8446 0,0061 0,91 0,0102 1,3229 0,94 

30 0,8810 0,0393 0,90 0,0811 1,9677 0,95 
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Adsorpsiyon entalpisi ( )adsHΔ  ve entropi ( )adsSΔ değişimlerinin hesaplanması için, 2.1 

eşitliği 2.2’de yerine yazılarak aşağıdaki eşitlik elde edilir: 

 

adsads STHKRT Δ−Δ=− ln         (4.2) 

Bu eşiliğin düzenlenmesiyle 4.3 eşitliği elde edilir: 

RT
H

R
S

K adsads Δ
−

Δ
=ln         (4.3) 

bu denklem gereğince, T/1 ’ye karşı ln K grafiğe geçirilerek (Ek 4) elde edilen 

doğrunun eğim ve kaymasından sıcaklığın fonksiyonu olarak adsHΔ  ve adsSΔ değerleri 

hesaplanmıştır. Çay atığına fenol adsorpsiyonu için elde edilen termodinamik 

parametreler çizelge 4.31’de görülmektedir. 

 
Çizelge 4.31 Çay atığına fenol adsorpsiyonu için elde edilen termodinamik parametreler 
 

Sıcaklık, °C K 
 

,adsGΔ  
kJ/mol 

,adsHΔ  
kJ/mol 

,adsSΔ  
kJ/molK 

15 5.3 -3.993 

30 36.4 -9.055 

 
92.29 

 

 
0,33 

 
Elde edilen sonuçlardan görüldüğü gibi çay atığına 15 °C ve 30 °C sıcaklıklarda fenol 

adsorpsiyonu için Gibbs serbest enerjisi değerlerinin negatif olması adsorpsiyon 

işleminin kendiliğinden gerçekleştiğini göstermektedir. Adsorpsiyon ısısının pozitif 

olması, prosesin endotermik olduğunu göstermektedir. Adsorpsiyonun çoğunlukla 

ekzotermik bir proses olduğu bilinmekle birlikte, literatürde endotermik adsorpsiyon 

proseslerine de rastlanmaktadır (Ghosh and Bhattacharyya 2002, Gökmen and Serpen 

2002, Kilislioglu and Bilgin 2003, Tahir and Rauf 2003, Yıldız et al. 2005).  İki farklı 

sıcaklık için adsorpsiyon dengesi verileri kıyaslandığında, sıcaklık arttıkça fenol 

adsorpsiyonun arttığı görülmekte bu da olayın endotermik olarak gerçekleştiğini 

desteklemektedir. Adsorpsiyon entropisinin pozitif olması ise, işlem sırasında 

düzensizliğin arttığını göstermektedir. Bunun sebebi, fenol molekülleri ile çay atığının 

yüzeyindeki fonksiyonel gruplar arasındaki molekül değişimi sonucu, su moleküllerinin 

serbest hale geçmesi ve böylece  katı/sıvı ara yüzeyinde düzensizliğin artması olarak 

açıklanabilir (Lu et al. 2006).  
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4.6.4 Üretilen gözenekli katı ve ticari aktif karbona fenol adsorpsiyonu 
 

Üretilen gözenekli katının adsorpsiyon özelliklerini belirlemek amacıyla çay atığıyla 

yapılan çalışmada olduğu gibi 15 °C ve 30 °C olmak üzere iki farklı sıcaklıkta 

çalışılmıştır. Üretilen gözenekli katı miktarının az olması sebebiyle çalışmalarda, 

adsorpsiyon denge süresini belirlemek için ayrıca kinetik çalışma yapılmamış, çay atığı 

ile yapılan çalışmada belirlenen denge süresi (168 h) kullanılmıştır. Belirlenen bu denge  

sürenin, gözenekli katıya fenol adsorpsiyonu için fazlasıyla yeterli olduğu yapılan 

literatür araştırması ile de desteklenmiştir (Salame and Bandosz 2003). Üretilen 

gözenekli katının adsorpsiyon kapasitesiyle karşılaştırmak amacıyla, ticari granül aktif 

karbonun da aynı koşullarda adsorpsiyon çalışması gerçekleştirilmiştir. 

 

Çalışmada, çay atığına fenol adsorpsiyonunda da kullanılan 10 - 150 ppm aralığında 

farklı derişimlerde fenol çözeltileri kullanılmış; Ancak, işlem sonrasında, gözenekli 

katının ve ticari aktif karbonun her iki sıcaklıkta da  fenolü tamamen adsorpladığı 

görülmüştür. Bu nedenle, adsorpsiyon kapasitesini belirlemek amacıyla, 1000 ve 2000 

ppm derişimlerinde hazırlanan stok çözeltiler kullanılmıştır. Çizelge 4.32 ve çizelge 

4.33’de 30 °C’de, çizelge 4.34 ve çizelge 4.35’de ise 15 °C’de elde edilen adsorpsiyon 

çalışması sonuçları görülmektedir. 

 

Çizelge 4.32 Üretilen gözenekli katının adsorpsiyon çalışması sonuçları (30 °C) 
 

Başlangıç Derişimi, ppm Suda Kalan Derişim, ppm % Adsorpsiyon 

1000 0,251 99,97 

2000 2,767 99,86 

 
 
Çizelge 4.33  Ticari aktif karbonun  adsorpsiyon çalışması sonuçları (30 °C) 
 

Başlangıç Derişimi, ppm Suda Kalan Derişim, ppm % Adsorpsiyon 

1000 0,445 99,95 

2000 17,090 99,14 
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Çizelge 4.34 Üretilen gözenekli katının adsorpsiyon çalışması sonuçları (15 °C) 
 

Başlangıç Derişimi, ppm Suda Kalan Derişim, ppm % Adsorpsiyon 

1000 0,574 99,94 

2000 3,671 99,81 

 
 
Çizelge 4.35 Ticari aktif karbonun  adsorpsiyon çalışması sonuçları (15 °C) 
 

Başlangıç Derişimi, ppm Suda Kalan Derişim, ppm % Adsorpsiyon 

1000 1,800 99,81 

2000 20,703 98,96 

 

Elde edilen sonuçlardan da görüldüğü gibi, üretilen gözenekli katı, yüzey suları için çok 

yüksek değerler olan, 1000 ve 2000 ppm derişimlerdeki fenolün neredeyse tamamını 

adsorplamaktadır. 30 °C’de adsorplanmadan kalan fenol derişimi, 15  °C’deki derişime 

göre bir miktar azdır, bu sıcaklığın artmasıyla gözeneklere difüzyonun artmasından 

kaynaklanmaktadır. 

 

Adsorpsiyon çalışması sonuçlarının en dikkat çekici tarafı, her iki sıcaklıkta da, üretilen 

gözenekli katının adsorpsiyon kapasitesinin, ticari granül aktif karbonun adsorpsiyon 

kapasitesinden yüksek olmasıdır. Özellikle 2000 ppm derişiminde, adsorplanmadan 

kalan fenol derişimi ticari aktif karbonda çok daha yüksektir. Bu sonuç, elde edilen 

gözenekli katının, yüzey alanı ve gözenek boyut dağılımı bakımından, toksik bir 

kirletici olan fenolün adsorpsiyonu için iyi ve etkin bir adsorbent olduğunu 

kanıtlamaktadır. 
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5. SONUÇLAR 
 
Çay atığından, alışılagelmiş yöntem ve mikrodalga ön işlemi uygulamasıyla gözenekli 

katı üretiminde, farklı parametrelerin, ürün özellikleri üzerine etkisi incelenmiş, elde 

edilen bazı önemli bulgular aşağıda sıralanmıştır. 

 

1. Kullanılan iki ayrı parçacık boyutundaki hammaddenin lignin ve selüloz içerikleri 

oldukça farklılık göstermekte, bu da biyokütlenin, kimyasal aktivasyon aracı olan 

K2CO3 ile etkileşiminde, dolayısıyla da elde edilen ürünün yüzey alanı ve gözenek 

yapısında farklılıklara sebep olmaktadır.  

 

2. Kimyasal aktivasyon prosesinde aktivasyon ve karbonizasyon işlemlerinin eş zamanlı 

olarak gerçekleşmesi sebebiyle, yüksek yüzey alanı ve gözenekliliğe sahip katı ürün 

elde edilmektedir. 

 

3. Elde edilen gözenekli katıların yüzey alanı ve gözenek analizi sonuçları, genel olarak, 

K2CO3’ın etkin bir  kimyasal aktivasyon aracı olduğunu göstermektedir. K2CO3 yapıda 

dehidrasyon ve eliminasyon reaksiyonlarının oluşumunu desteklemekte böylece yeni 

gözeneklerin oluşumu ile yüzey alanı artmaktadır. En yüksek mikro gözenek fraksiyonu 

ve yüzey alanı değerine kütlece K2CO3/çay atığı oranı 1.0 değerinde ulaşılmıştır. 

Kullanılan K2CO3 miktarının artmasıyla, eliminasyon reaksiyonları da artmakta, 

böylece mevcut mikro gözenekler birleşmekte ve mezo gözeneklik oranı artmaktadır. 

 

4. Karbonizasyon sıcaklığının artmasıyla, ürünün yüzey alanı, elek altı ve elek üstü 

fraksiyonlarda farklılık göstermektedir. Elek altı fraksiyon için, sıcaklığın artmasıyla, 

yüzey alanı da artmakta ve en yüksek değerine (1722 m2/g), 900 °C sıcaklıkta 

ulaşmaktadır. Elek üstü fraksiyonda ise en yüksek yüzey alanı (1413 m2/g)  800 °C’de 

elde edilmekte, bu noktadan sonra sıcaklığın artmasıyla, yüzey alanı ani bir düşüş 

göstermektedir. 

 

5. Her iki farksiyonda da, karbonizasyon sıcaklığının artmasıyla ürün veriminin azaldığı 

görülmektedir. Bunun nedeni, K2CO3’ın farklı sıcaklıklarda farklı mekanizmalarla 

etkinlik göstermesidir. 500 0C’ye kadar dehidrasyon aracı olarak işlev görmekteyken, 
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600 0C’nin üstündeki sıcaklıklarda, karbon tarafından indirgenerek, yapıdan CO gazı 

uzaklaşmasına sebep olmakta, dolayısıyla ürün verimi azalmaktadır. 

 

6. Karbonizasyon sıcaklığının  800 °C’nin üstüne çıkmasıyla, her iki fraksiyonda da 

mikro gözenek hacmi azalmaktadır. Bunun nedeni, K2CO3’ın yüksek sıcaklıklarda aşırı 

aktivasyona sebep olarak, gözenek açıklığını arttırmasıdır. 

 

7. Kimyasal aktivasyon işleminin süresi, ürünün yüzey alanını ciddi oranda 

etkilemezken, mikro gözenek fraksiyonunda önemli değişikliklere sebep olmaktadır. 

Kimyasal aktivasyon sırasındaki bekleme süresi, yapıda yeni gözenek oluşumunu 

sağlamakta ve mikro gözenek fraksiyonunda artışa neden olmaktadır. 

 

8. 30 ve 60 dk’lık karbonizasyon işlemleri sonrasında elde edilen ürünlerin yüzey alanı 

ve mikro gözenek farksiyonları arasında önemli bir fark gözlenmezken, işlemin 120 

dk’ya çıkmasıyla, aşırı aktivasyon sebebiyle, özellikle mikro gözenek hacmi olmak 

üzere yüzey alanı ve ürün veriminde de bir miktar azalma meydana gelmektedir.  

 

9. Genel olarak çay atığından K2CO3 aktivasyonu ile üretilen gözenekli katı, yüksek 

yüzey alanı ve çok yüksek mikro gözenekliliğe sahip bir yapı göstermektedir. Farklı 

koşullarda üretilen ürünlerin ve orijinal biyokütlenin SEM görüntüleri, yapıdaki 

gözenek oluşumunun ne derece yoğun olduğunu kanıtlamaktadır. Yüzey alanı, mikro 

gözenek fraksiyonu ve ürün verimi açısından bakıldığında optimum özelliklere, elek altı 

fraksiyondaki çay atığıyla, kütlece 1.0 oranında K2CO3/çay atığı kullanılarak, 24 h 

kimyasal aktivasyonun ardından,  800 °C’de 1 h süreyle karbonizasyon sonucu 

ulaşıldığı görülmektedir. 

 

10. Mikrodalga ön işlemi ile, ürünün yüzey özelliklerinde, alışılagelmiş yönteme  

kıyasla ciddi bir değişim sağlanamamıştır. Ancak; mikrodalga ön işlemi, 24 h boyunca 

110 °C’de gerçekleştirilen kimyasal aktivasyon süresinin birkaç dakikada 

tamamlanmasını sağlayarak üretim maliyetinin düşmesine sebep olabilir.  
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Orijinal çay atığının ve üretilen gözenekli katının farklı sıcaklıklarda gerçekleştirilen 

adsorpsiyon çalışmaları sonucu elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir. 

 

11. Çalışılan sıcaklık aralığında, orijinal çay atığının fenol adsorpsiyon kapasitesi, 

sıcaklık arttıkça artmaktadır. Adsorpsiyon işleminin termodinamik analizi ile elde 

edilen sonuçlar, çay atığına fenol adsorpsiyonunun endotermik ve kendiliğinden 

gerçekleşen bir proses olduğunu göstermektedir. 

 

12. Çay atığından üretilen gözenekli katının (1125 m2/g), çok yüksek derişimdeki 

fenolün (2000 ppm) bile neredeyse tamamını adsorpladığı belirlenmiş, fenol 

adsorpsiyon kapasitesinin, ticari olarak üretilmiş granül aktif karbondan (1021 m2/g) 

yüksek olduğu görülmüştür. 

 

Sonuç olarak, çay atığından K2CO3 aktivasyonu ile üretilen gözenekli katının yüksek 

yüzey alanı ve mikrogözenek fraksiyonuna sahip olduğu, ancak, üretim parametrelerinin 

değiştirilmesi ile mezo gözenek fraksiyonunun da arttırılarak farklı kullanım amaçlarına 

yönelik ürün elde edilebileceği söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 117

KAYNAKLAR 
 
 
Adinata, D., Daud, M.A. and Aroua, M.K. 2007. Preparation and characterization of 

activated carbon from palm shell by chemical activation with K2CO3. 
Bioresource Technology, 98, 145-149. 

Ania, C.O., Para, J.B., Menendez, J.A. and Pis, J.J. 2005. Effect of  microwave and 
conventional regeneration on the microporous and mesoporous network and on 
the adsorptive capacity of activated carbons. Microporous and Mesoporous 
Materials, 85, 7-15. 

Anonim. 2008. Web sitesi: html://www.caykur.gov.tr, Erişim tarihi: 01.03.2008. 
Anonim. 2008.Websitesi: 

http://www.iklim.cevreorman.gov.tr/Gazi/sera_etkisi_yapan_gazlar.htm, Erişim 
tarihi: 16.01.2008. 

Anonymous. 2008. Web site:  
http://www.energysavingtrust.org.uk/generate_your_own_energy/types_of_rene
wables/biomass/  Erişim tarihi: 16.01.2008. 

Anonymous. 2008. Web site:  
http://www.powerhouseengineering.com. Erişim tarihi: 10.01.2008.   

Barrett, E.P.,  Joyner, L.G. and  Halenda,  P.H. 1951. The determination of pore volume 
and area distribution in porous substances: I. Computation from nitrogen 
isotherms. J. Am. Chem. Soc., 73, 373. 

Budinova, T., Ekinci, E., Yardim, F., Grimm, A., Björnbom, E., Minkova, V. and  
Goranova, M. 2006. Characterization and application of activated carbon 
produced by H3PO4 and water vapor activation. Fuel Process, Technology       
87, 899-905. 

Collins, G.L. and Jameson, G.J. 1972. Experiments on the flotation of fine particles. 
The influence of particle size and charge. Colloid and Surface Chemistry Pure 
App. Chem., 31, 578. 

Carrott, P.J.M., Ribeiro  Carrott, M.M.L. and  Mourao, P.A.M. 2006. Pore size control 
in activated carbons obtained by pyrolysis under different conditions of 
chemically impregnated cork. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 75, 
120-127. 

Demirbaş, A., 1996. Yields of oil products from thermochemical biomass conversion 
processes. Energy Conversion and Management, 39, 685-690. 

Demirbaş, A., 2004. Effects of temperature and particle size on bio-char yield from 
pyrolysis of agricultural residues. Journal of a Analytical and applied Pyrolysis, 
72, 243-248. 

Demirbaş, A. and  Sari, A., Isildak, O. 2006. Adsorption thermodynamics of stearic acid 
onto bentonite. Journal of Hazardous Materials, B135, 226-231. 

Diaz-Teran, J., Nevskaia, D.M., Fierro, J.L.G., Lopez-Peinado, A.J. and  Jerez, A. 2003. 
Study of chemical activation process of a lignocellulosic material with KOH by 
XPS and XRD. Microporous and Mesoporous Materials, 60, 173-181. 

Djebabra, D., Dessaux, O. and Goudmand, P. 1991. Coal gasification by microwave 
plasma in water vapour. Fuel, 70, 1473-1475. 

Dubinin, M.M., Gregg, S.J., Sing, K.S.W. and Stoeckli, H.F. 1979. In Characterisation 
of Porous Solids. Society of Chemical Industry. 



 118

El-Hendawy, A.A. 2005. Surface and adsorptive properties of carbons prepared from                  
biomass. Applied Surface Science, 252, 287-295.  

El-Hendawy, A.A. 2006. Variation in the FTIR spectra of a biomass impregnation. 
carbonization and oxidation conditions. Journal of Analytical and Applied 
Pyrolysis, 75, 159-166. 

Evans, M.J.B., Halliop, E. and MacDonald, J.A.F. 1999. The production of chemically-
activated carbon. Carbon, 37, 269-274. 

Fan, M., Marshall, W., Daugaard, D. and Brown, R.C. 2004. Steam activation of chars 
produced from oat hulls and corn stover. Bioresource Technology,  93, 103-107. 

Fowkes, F.M. 1987. Role of acid-base interfacial bonding in adhesion. Adhesion Sci. 
Tech., 1(1); 7-27. 

Freundlich, H.Z. 1906. Phys. Chem., 57; 385. 

Genç, N. 2005/2. Applicability of agricultural by-product as adsorbrnt in wastewater 
treatment. Journal of Engineering and Natural Sciences, 101-116. 

Ghosh, D. and Bhattacharyya, K.G. 2002. Adsorption of methylene blue on kaolinite. 
Appl. Clay Sci. 20,  295–300. 

Giles, C.H., D’silva, A.P. and Easton, I.A. 1974. A general treatment and classification 
of the solute adsorption isotherm Part II. Experimental Interpretation. Journal of 
Colloid and Interface Science, 47(3); 766-778. 

Greg, S.J. and Sing, K.S.W. 1982. Adsorption. Surface Area and Porosity. 2 nd ed. 
Academic Pres, London. 

Gokmen, V. and  Serpen,  A. 2002. Equilibrium and kinetic studies on the adsorption of 
dark colored compounds from apple juice using adsorbent resin. J. Food Eng.             
53, 221–227 

Halliday, D. and  Resnick, R. 1990. Fiziğin Temelleri II Elektrik (Çeviri: C. Yalçın). 1. 
Baskı.. Cantekin Matbaası, Ankara. 

Hayashi,  J., Kazehaya, A., Muroyama, K. and Watkinson, A.P. 2000. Preparation of 
activated carbon from lignin by chemical activation. Carbon, 38, 1873-1878. 

Hayashi, J., Horikawa, T., Takeda I., Muroyama, K. and Ani, F.N. 2002a. Preparing 
activated carbon from various nutshells by chemical activation with K2CO3. 
Carbon, 40, 2381-2386. 

Hayashi, J., Horikawa, T., Takeda, I., Muroyama, K. and Gomes, V.G. 2002b. 
Preparing activated carbon from chickpea husk by chemical activation with 
K2CO3: preparation and characterization. Carbon, 55, 63-68.  

Hines, A.L. and Maddox, R.N. 1985. Mass Transfer Fundamentals and Applications. 
Prentice-Hall, 463, New Jersey. 

Hu, Z., Srinivasan, M.P. and  Ni, Y. 2001. Novel activation process for preparing highly 
microporous and mesoporous activated carbons. Carbon, 39, 877-886.   

Jones, D.A., Lelyveld, T.P., Mavrofidis, S.D., Kingman, S.W. and Miles, N.J. 2002. 
Microwave heating applications in enviromental engineering-a review. 
Resources. Conservation and Recycling, 34, 75-90. 

Kilislioglu, A. and Bilgin, B. 2003. Thermodynamic and kinetic investigations of 
uranium adsorption on amberlite IR-118H resin. Appl. Radiat. Isotopes 58, 155–
160. 

Langmuir, I. 1918. The adsorption of gases on plane surfaces of glass. mica and 
platinum. Journal of the American Chemical Society,  40; 1361-1403. 



 119

Law, J.P. and Kunze, G.W. 1966. Reactions of surfactants with montmorillonite: 
adsorption mechanisms. Soil Sci. Soc. Am. Proc., 30(3); 321-327. 

Leofanti, G., Padovan, M., Tozzola, G. and Venturelli, B. 1998. Surface and pore 
texture of catalysts. Catalysis Today, 41, 207-219. 

Li, W.., Zhang, Li-bo., Peng, Jin-hui., Li, N. and  Zhu, Xue-yun. 2008. Preparation of 
high surface area activated carbons from tobacco stems with K2CO3 activation 
using microwave radiation. Industrial Crops and Products,  Paper in pres. 

Lu, C., Chung, Y. and Chang, K. 2006. Adsorption thermodynamic and kinetic studies 
of trihalomethanes on multiwalled carbon nanotubes. Journal of Hazardous 
Materials, 138/2, 304-310. 

Malkoc, E. and Nuhoglu, Y. 2006. Removal of Ni(II) ions from aqueous solutions using 
waste of tea factory: Adsorption on a fixed-bed column. Journal of Hazardous 
Materials, 135, 328-336. 

McKee, DW. 1983. Mechanisms of the alkali metal catalysed gasification of carbon. 
Fuel, 62(2), 170-5. 

Molina-Sabio, M. and Rodriguez-Reinoso, F. 2004. Role of chemical activation in the 
development of carbon porosity. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. 
Aspects, 241, 15-25. 

Nakagawa, K., Mukai, S.R., Suzuki, T. and  Tamon, H. 2003. Gas adsorption on 
activated carbons from PET mixtures with a metal salt. Carbon, 41, 823–831. 

Puziy, A.M., Poddubnaya, O.I., Martinez-Alonso, A., Suarez-Garcia, F. and Tascon, 
J.M.D. 2005. Surface chemistry of phosphorus-containing carbons of 
lignocellulosic origin. Carbon, 43, 2857-2868.  

Ravikovitch, P.I., Haller, G.L. and Neimark, A.V. 1998. Density functional theory 
model for calculating pore size distributions: pore structure of nanoporous 
catalysts. Adv. Colloid Interface Sci., 76-77, 203-226. 

Rouquerol, F., Rouquerol, J. and Sing, K. 1999. Adsorption by powders &  Porous 
solids, Academic Pres. London. 

Rosen, M.J. 1988. Surfactants and Interfacial Phenomena. Sec. Edi., John Wiley & 
Sons, 39-42. 

Rudzinski, W. and Evertt, D.H. 1992. Adsorption of Gases on Heterogeneous Surfaces, 
Academic Pres, London. 

Salame, I.I. and  Bandosz, T.J. 2003. Role of surface chemistry in adsorption of phenol 
on activated carbons. Journal of Colloid and Interface Science, 264, 307-312. 

Schröder, E., Thomauske, K., Weber, C.,  Hornung, A. and Tumiatti, V. 2006. 
Experiments on the generation of activated carbon from biomass.  Journals  of 
Analytical and Applied Pyrolysis, 79(1-2); 106-111. 

Snyder, L.R. 1968. Interactions responsible for the selective adsorption of nonionic 
organic compounds on alumina. Comparisons with adsorption on silica. The 
Journal of Physical Chemistry, 72(2); 489-494. 

Sarıkaya, Y. 1997. Fizikokimya. Gazi Kitabevi, Ankara. 



 120

Sudaryanto, Y., Hartono, S.B., Irawaty, W., Hindarso, H. and Ismadji, S. 2006. High 
surface area activated carbon prepared from cassava peel by chemical activation. 
Bioresource Technology,  97, 734-739.  

Tahir,  S.S. and Rauf,  N. 2003.  Thermodynamic studies of Ni(II) adsorption onto 
bentonite from aqueous solution. J. Chem. Thermodyn. 35, 2003–2009. 

Tarazona, P. 1995. Solid-fluid transition and interfaces with density functional 
approaches. Surface Science, 331-333, 989-994. 

Thostenson, E.T. and Chou, T.W. 1999. Microwave processing : fundamentals and 
pplications. Composites: Part A Applied Science and Manufacturing, 30, 1055-
1071. 

Tsai, W.T., Chang, C.Y., Wang, S.Y., Chang, C.F., Chien, S.F. and Sun, H.F. 2001. 
Preparation of activated carbons from corn cob catalyzed by potassium salts and 
subsequent gasification with CO2. Bioresource Technology, 78, 203-208.  

Tseng, R. and Tseng, S. 2005. Pore structure and adsorption performance of the KOH-
activated carbons prepared from corncob. Journal of Colloid and Interface 
Science 287, 428-437.  

Tüzün, C. 1999. Organik Kimya. Palme Yayınları, Ankara. 
Valente -Nabais., J.M., Carrott, P.J.M., Ribeiro -Carrott, M.M.L. and Menendez, J.A. 

2004. Preparation and modification of activated carbon fibres by microwave 
heating. Carbon,  42, 1315-1320. 

Van Soest, P.J. 1963. Use of detergent in the analysis of fibrous feed: A rapid method 
fort he determination of fiber and lignin. J. Ass. Off. Agric. Chem., 46, 825-835. 

Webb, P.A. and Orr, C. 1997. Analytical Methods in Fine Particle Technology. 
Micromeritics Instrument Corporation, Norcross, GA USA. 

Wakamatsu, T. and Fuersthenau, D.W. 1968. In Adsorption from aqueous solution. 
American Chem. Soc., Washington DC., 161-172. 

Yaman, S. 2004. Pyrolysis of  biomass to produce fuels and chemical feedstocks. 
Energy Conversion & Management, 45, 651-671. 

Yan, Z.Q., McCue, J. and Tolles, E. 1996. Preparation of high activity. high density 
activated carbon with activatable binder. US Patent, 5, 538.932. 

Yang, H., Yan, R., Chen, H., Lee D.H. and Zheng, C. 2007. Characteristics of 
hemicellulose, cellulose and lignin pyrolysis. Fuel, 86, 1781-1788. 

Yeganeh, M.M., Kaghazchi, T. and Soleimani, M. 2006. Effect of raw materials on 
properties of activated carbons. Chem.Eng. Technol., 10, 1247-1251. 

Yıldız, N., Gönülşen, R.,  Koyuncu, H. and Calımlı, A. 2005.  Adsorption of benzoic 
acid and hydroquinone by organically modified bentonites, Colloids Surf. A: 
Physicochem. Eng. Aspects 260, 87–94. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 121

EKLER 
 
 
EK 1 NLDFT Yöntemi………………………………………………………………..122 
 
EK 2 DFT Modeliyle Hesaplanan Adsorpsiyon Verilerinin Deneysel……………….124 
          Verilere Uygunluğu 
 
EK 3 Orijinal Çay Atıklarının ve Alışılagelmiş Yönteme Göre Üretilen  
         Gözenekli Katıların N2  Adsorpsiyon-Desorpsiyon İzotermleri (77 K)………...125 
 
EK 4 Mikrodalga Ön İşlemiyle Üretilen Gözenekli Katıların N2  
         Adsorpsiyon-Desorpsiyon İzotermleri (77 K)…………………………………..130 
 
EK 5 Çay Atığına Fenol Adsorpsiyonu Çalışmasına Ait Veri ve Grafikler…………..131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 122

EK 1: NLDFT Yöntemi 
 

NLDFT (Non Local Density Functional Theory) yöntemi, gözenekli malzemeler içinde 

toplanan akışkanın faz davranışını ve sorpsiyon özelliklerini tanımlamak için 

geliştirilmiş güçlü bir yöntemdir. Bu yöntem, yüzeye ve gözenek içine adsorplanan 

akışkanın denge yoğunluk profillerini hesaplamaya yardım eder. Elde edilen yoğunluk 

profillerinin hesaplanması sıvı-sıvı ve sıvı-katı moleküller arası etkileşime bağlıdır. 

NLDFT teorisi, dar gözeneklere biriken akışkanı oldukça iyi tanımlar ve her iki 

yöntemle de katı-sıvı ara fazında akışkan yoğunluk profillerinin güçlü salınım 

karakteristikleri belirlenebilir. 

 

Denge yoğunluk profilleri, serbest enerji fonksiyonunun minimize edilmesi ile elde 

edilir. Serbest enerji fonksiyonu adsorpsiyon deneyi sırasında yığın faz ile dengede olan 

gözenek sistemi için grand serbest enerji veya grand potansiyeldir. Bu serbest enerji 

potansiyeli, sıvı-sıvı ve sıvı-katı ara yüzeyinde itme ve çekme kısımlarını tanımlayan 

terimlerden oluşmaktadır. Başka bir tanımlama yapmak gerekirse, dengedeki sistemler 

minimum serbest enerjiye (Helmholtz) sahiptir. Bu kavram termodinamik olarak grand 

potansiyel enerji olarak bilinir ve aşağıdaki gibi tanımlanır:  

 

∫ −+= drrVrrFrW ))()(()]([)([ μρρρ  
 
Bu eşitlikte, ρ(r), r koordinatı boyunca denge yoğunluğu ve μ kimyasal potansiyeldir. F, 

dengedeki gazın moleküler yoğunluk dağılımının ρ(r)’nin fonksiyonu olarak Helmholtz 

serbest enerjisidir. 

 

 
 
GAI denkelemi aşağıda verilmiştir; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genelleştirilmiş adsorpsiyon izoterm denklemi (GAI) 
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Burada; 
 
N(P/Po) = deneysel adsorpsiyon izoterm verisi 

W = gözenek genişliği 

N(P/Po, W )= W genişliği için tek gözenek izotermi 

f(W) = gözenek boyut dağılım fonksiyonudur. 

 
 
GAI denklemi izotermin sadece tek boyuttaki gözeneklerden oluştuğunu varsayar, bu 

izoterm bağıl dağılım (f(W)) ile çarpılır ve gözenek boyut aralığına bölünür. Sistem 

(adsorplayıcı/adsorplanan) için verilen belirli izotermler NLDFT yöntemi kullanılarak 

bulunabilir. Gözenek boyut dağılımı ise daha sonrasında GAI’nın sayısal olarak 

çözümlenmesi ile elde edilebilir. 
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EK 2: NLDFT Modeliyle Hesaplanan Adsorpsiyon Verilerinin Deneysel Verilere 
Uygunluğu 
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Şekil 1 Çay atığından (-500 µm) 800 °C üretilen gözenekli katının N2 adsorpsiyon 

verilerinin NLDFT yöntemine uygunluğu (hata: % 0.160) 
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EK 3: Orijinal Çay Atıklarının ve Alışılagelmiş Yönteme Göre Üretilen Gözenekli 
Katıların N2  Adsorpsiyon-Desorpsiyon İzotermleri (77 K) 
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Deney No: 1 (elek üstü, 400 0C)
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P/P0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

H
ac

im
 (c

m
3 /g

)

90

100

110

120

130

140

150

160

 
 

Deney No: 3 (elek üstü, 600 0C)
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Deney No: 4 (elek üstü, 700 0C)
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Deney No: 5  (elek üstü, 800 0C)
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Deney No: 6 (elek üstü, 900 0C)
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Deney No: 7 (elek üstü, 800 0C, yal. karb.)
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Deney No: 9 (elek altı, 500 0C)
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Deney No: 11 (elek altı, 700 0C)
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Deney No: 12 (elek altı, 800 0C)
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Deney No: 13 (elek altı, 900 0C)
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Deney No: 14 (elek altı, 800 0C, yal. karb.)
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Deney No: 15 (elek altı, 800 0C, kim.akt: 0 h)

P/P0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

H
ac

im
, (

cm
3 /g

)

240

260

280

300

320

340

360

380

400

Deney No: 16 (elek altı, 700 0C, kim. akt: 24 h)
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Deney No: 18 (elek altı, K2CO3/Ç.A: 1.5, 800 0C)
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Deney No: 19 (elek altı, K2CO3/Ç.A: 2.0, 800 0C)
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Deney No: 20 (elek altı, K2CO3/Ç.A: 0.5, 900 0C)
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Deney No: 21 (elek altı, K2CO3/Ç.A: 1.5, 900 0C)
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Deney No: 23 (elek altı, 800 0C, 30 dk karb.)
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EK 4: Mikrodalga Ön İşlemiyle Üretilen Gözenekli Katıların N2  Adsorpsiyon-
Desorpsiyon İzotermleri (77 K) 

 

Deney No: 25 (elek altı, 700 0C, 150 s MW, 9 g su)
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Deney No: 27 (elek altı, 700 0C, 150 s MW, 18 g su)
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Deney No: 28 (elek altı, 700 0C, 120 s MW, 27 g su)
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Deney No: 29 (elek altı, 700 0C, reseptörlü)
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EK 5:  Çay Atığına Fenol Adsorpsiyonu Çalışmasına Ait Veri ve Grafikler 
 
Çizelge E5.1: Adsorpsiyon deneylerinde kullanılan standart fenol çözeltilerin derişim ve 

absorbans değerleri (λ = 270 nm) 
 

Derişim, ppm Absorbans 
5.0000 0.0820 
10.0000 0.1660 
15.0000 0.2440 
25.0000 0.4000 
50.0000 0.7920 
75.0000 1.1840 
100.0000 1.5730 
150.0000 2.3230 

 
 
Çizelge E5.2: Çay atığına fenol adsorpsiyonunda derişimin zamanla değişimi (30 °C) 

(Başlangıç derişimi: 50 ppm) 
 

Zaman, h Suda kalan madde derişimi 
ppm 

24.0000 46.9500 
48.0000 44.1200 
72.0000 42.3100 
96.0000 41.0700 
120.0000 40.2300 
144.0000 39.8500 
168.0000 39.6000 

 
 
Çizelge E5.3: 30°C’de çay atığına fenol adsorpsiyonu verileri 
  

Denge Derişimi 
ppm 

Adsorplanan madde, 
katıg

mg
.

 

9.7354 0.2510 
17.0900 0.3780 
39.6060 0.4940 
85.4120 0.6910 
127.5410 1.0686 
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Çizelge E5.4: 15°C’de çay atığına fenol adsorpsiyonu verileri 
 

Denge Derişimi 
ppm 

Adsorplanan madde. 
katıg

mg
.

 

13.4770 0.0685 
21.1540 0.1796 
45.2830 0.2167 
69.6060 0.2450 
93.4129 0.2990 
140.7677 0.4208 
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Şekil E5.1: 30 °C’de çay atığına fenol adsorpsiyonu verileri (Doğrusallaştırılmış   

Freundlich izotermi) 
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Şekil E5.2: 30 °C’de çay atığına fenol adsorpsiyonu verileri (Doğrusallaştırılmış   
Langmuir izotermi) 
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Şekil E5.3: 15 °C’de çay atığına fenol adsorpsiyonu verileri (Doğrusallaştırılmış   

Freundlich izotermi) 
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C denge, mg/L
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Şekil E5.4: 15 °C’de çay atığına fenol adsorpsiyonu verileri (Doğrusallaştırılmış   

Langmuir izotermi) 
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Şekil E5.5: 30 °C’de çay atığına fenol adsorpsiyonu için  dengeq ’ye karşı 
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Şekil E5.6: 15 °C’de çay atığına fenol adsorpsiyonu için  dengeq ’ye karşı 
denge
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Şekil E5.7: 15 °C ve 30 °C’de çay atığına fenol adsorpsiyonununun termodinamik 

parametrelerin  belirlenmesi için çizilen 1/T-ln K grafiği 
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