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KİRLENMİŞ SULARDAN KİLLERLE AGIR METAL 

İYONLARININ G!DERİLMESİ 

Ö 2 E T 

Çevre kirliliğinde etkili olan Pb(!!) ve Cd<II) 

iyonlarının tic degisik adsorbanda -Unye 

Montmorilloniti Ckil). Biga.dic Klinoptiloliti 

Czeoli t) ve kırmızı çamurda <Seydişehir Alüminyum 

tesısleri atığı)- tutulmaları incelendi. 

Söz konusu katyonların kirlenmiş sulardan 

gider ı !meler inin kan ti ta ti f tay ini ıçin kar ıstı rma. 

ve kolon denemelerınden yararlanıldı. Karıştırma 

yöntemınde her iki metal iyonunun maksimum 

giderilmesi için 1 saatlik karıştırma süresinin 

yeterli olduğu bulundu. Bu stire sonunda elde edilen 

tutma kapası tesi deger ler i 1 g adsorban var lığında 

kırmızı çamur. kil. zeoli t sırasıyla PbC II) iyonu 

için; 98 mg. 50 mg. 26 mg . CdCII) iyonu için; 17.8 

mg. 6.8 mg , 3.46 mg olarak saptandı. Her iki metal 

iyonunun uygun konsantrasyonda.ki çözeltileriyle aöi 

gecen Uç adsorbanla yapılan kolon denemelerinde elde 

edilen kapasite degerlerinın ise karıştırma ile 

bulunan değerlerden daha yUksek olduğu görtildti. Bu 

degerler yukarıdaki sırayla PbCII) iyonu için; 47.5 

mg • 76 mg , 46 . 9 mg Cd ( I I ) iyonu ı ç in; 3 O . 4 . 11 . l , 

4.55 mg'dır. 



THE REMOVAL OF HEAVY METAL IONS FROM CONTAMINATED 

WATER BY THE AID OF CLAYS 

S V M M A R Y 

Tiı.e uptake of environmentally important heavy 

metals such as Pb(II) and Cd(II) by three different 

sorbents, ı.e., montmorillonite type clay from Unye. 

clinopti lali te Czeoli te) from Bigadiç and bauxi te 

waste Cred mud) from Seydişehir Aluminium Plant has 

been investigated . 

Contact a.nd column tests were per formed for the 

quantitative eslimation of the removal ef ficiency of 

these cations from contaminated water. An agitation 

per iod of one hour was suf f icient for achieving 

maximum removal of the two metal ions in contact 

experiments. Tiı.e equilibrium uptake of 1 g amounts 

of the sorbents, i.e .• red mud, montmorillonite and 

zeolite were 98 mg. 50 mg and 26 mg for PbCII) and 

ı 7 . 8 mg • 6 . 8 mg and 3 . 46 mg f or Cd C I I ) • 

respecti vel~,. Tiı.e equi libr i um uptake capacı ty of the 

metals on the same sorbents was found to be 

basically greater in column experiments than that of 

conta.et tests. Column resul ts were 47. 5 mg. 76 mg 

and 45.8 mg Pb(II) , and 30.4 mg, 11 .1 mg and 4 . 65 mg 

for Cd(II) red mud. montmorillonite and zeolite, 

respectively. 

Key words : Sorption, leadCII), cadmiumCII), bauxite 

• . ..ıaste red mud, montmor i llonı te , clay, 

clinoptilolite. zeolite. heavy metal removal. 



1.G!RİS 

1.1. Konuntm Tanıtımı ve Amacı 

Endüstrileşmenin ve nüfus artışının ortaya çıkardığı 

çevre kirlenmesine uygulanabilir. ekonomik ve kesin bir 

çözüm getirmek gtinümtizUn önemli konuları arasındadır. 

Kir lenmiş çevreyi temizlemek oldukça pahalı ve kompleks 

tesisleri gerektiren uzun bir çalışma ile mümkündür. Bu 

nedenle, su, toprak ve hava kaynaklarının kirlenmesini 

önleyici etkin tedbirlerin alınmasına çalışmak daha da 

önemli olmaktadır. 

Arıtma proseslerinde temizleyici-tutucu ortamlar arasında 

düşük maliyetli olanlar tercih edildiğinden doğal 

oluşumlar. killer ve zeolitler. 

atıklar özellikle metalurji 

öncelikle düşünülmektedir. 

nitelikli endüstriyel 

sanayii yan ürünleri 

Bu görüş altında, çalışmamızda doğal materyal olarak Unye 

montmorilloniti ve Bigadiç klinoptiloliti ile sanayi 

atığı olarak Seydişehir Aluminyum tesislerinin kırmızı 

çamuru adsorban olarak kullanıldı. Sözü edilen maddelerin 

PbCII), CdCII) ağır metallerini tutma dereceleri iki 

farklı yolla incelenerek optimum şartlar belirlendi . 

Böylece olası endüstriyel arıtma üniteleri için veri 

sağlanarak bu konudaki bilgi birikimine katkı amaçlandı. 

l 



2. G E N E L B Ö L U M 

Toprak. gaz halindeki O • N • NH • SO • H S gibi 
2 2 3 2 2 

molekülleri. cözel tılerde dipol özel ligi gösteren su ve 

benzeri maddeleri adsorpsiyonla yüzeyine baglayabilir. Su 

moleküllerinin kil mineralleri. silikatlar ve organik 

kolloidler tarafından a.dsorbe edildikleri bilinmektedir 

( 1]. 

Topraklar. kolloid sistemini meydana. getiren 

taneciklerin yüzeylerindeki negatif uçlar ile kalyonları 

tut.arlar. Bu katyonlar çözelti içerisindeki serbest 

kat.yanlarla yer değiştirebilirler. Kolloid yUzeyindeki 

katyon lar i le serbest olanlar arasında kimya.sal b i r denge 

bulunur. 

Genelli kle yeraltı sularının hiçbir temizleme iş lemine 

tabi t utu l madan .iç me suyu olarak kul lanı lınası ve agır 

metal konsantrasyonlarının oldukça düsUk olması bunların 

zeminde t utu l abilecegini gösterir C2J. Topraktan stiztilen 

suda bulunan metallerin hareketlerinin adsorbsiyon ve 

cökelme olayları ile engellendikleri de bilinmektedir 

(3 J. Zeminde iyonların tutulması toprak yapısına bag lı 

olduğu gibi iyonların cinsi. konsantrasyonu ve ortamın 

şartları ile de ilgilidir. Cift değerlikli iyonlar tek 

değerlikli iyonlardan daha fazla tutulurlar . Kil 

mineralleri. organik topraklar ve zeolit mineraller 

katyon deg'işimine uygun başlıca materyaldir. 

Canlılar icin zararlı olan agır metal iyonlarının sıvı 

ve katı atıklardan uzaklaştırılması konularında yerli ve 

yabancı: bilim adamları tarafından birçok çalışma 

yapılmıştır. Bu amaç la kil C 4 J • deniz ki l.i (5 J • toprak 

(6J. bentonit (7J. ayrıca tarımsal art.ıklar CSJ . aktif 

karbon C9.10 J, çeş i tli po l imerler Cll ] , reçineler (121 

·; ı bı o.ı. r c ·::- k ?nadde adsorb l a y u.::ı olar ak kul lanı l'mışt.ı r. 



2.1. Adsorpsiyon 

Adsorbsiyon. iki faz arasındaki konsantrasyon değ'işimi 

olarak tanımlanır . Değişimin yönUne göre pozitif ve 

negatif adsorbsiyon kavramları söz konusu olur. Diğer 

bakış acısı ile adsorbsiyon fizikokimyasal etkileşmelerle 

"yUze tutunma"dır. 

Ytize tutunma fazların özelliklerine bağlı olarak 

farklı kurallarla izah edilir. Örneğ'in gazların katılarda 

a.dsorbsiyonu sıcaklık la belirgin olarak azalırken, 

cöztinenlerin katılarda adsorbsiyonunda cogu halde artma 

gözlenir. Konumuz ile ilgili olduğ'u için sulu 

çözeltilerdeki adsorbsiyon kısaca ele alındı. Sulu fazda 

adsor bsiyon. hidroli tik adsorbsiyon ve iyon değişimiyle 

adsorbsiyon başlıkları altında incelendi. 

2.1.1. Hidrolitik Adsorbsiyon (13] 

Sulu çözeltilerde ytirUyen bu tur adsorbsiyonda hem ic. 
hem de dış yüzeyler rol oynarlar. 

Hidrolitik adsorbsiyon yapabilen tutucuların tUmU 

ytizeylerinde -OH gruplarına sahiptir . Btittin hidrate 

oksidler, örnegin silikajel. Al O , Fe O • MnO • TiO ve 
2 9 2 9 2 2 

ZrO 
2 

bu özelliği gösterirler. Adsorplanan maddeler ise 

hidrolizlenebilen bileşiklerdir. 

metal katyonları 3+, 4+ ve 

En 

5+ 

kolay hidrolizlenen 

oksidasyon sayılı 

olanlardır. 3+ Oksidasyon basamaklı metal katyonlar ına 

örnek olarak FeCIII). AlCIII) ve Lantanidler verilebilir. 

Bunların hıdrolizleri coÇ}u halde pH=3·de başlar. 4+ 

Oksıdasyon basamaklı metal ka.tyonları örnegin, TiCIV). 

ZrCIV). ThCIV) daha aşagı pH•larda, pH---2 dolayında 

hidro l .izlenebi lirler. 5+ <)ksidasyon basamağındaki V C V), 

NbCV) ise, ·,:,r-t_a der i şikli k t.eki asitlerde bile hidroliz 
1~ .l a.bi l ir le: . 



Hidroliz iki aşamalı bir olaydır. Hızlı olan birinci 

aşamada 

Örneğin. 

hidrokso iyonları ve 

FeOH2
..., 

Bu reaksiyonların ilerlemesi 

artışıyla bu dengeler sağa kayar. 

hidroksitler 

pH'a bağlı 

oluşur. 

FeCOH) 
3 

olup. pH 

Hidrolitik reaksiyonun ikinci aşaması yavaş olup ilk 

evrede oluşan hidrolitik ttirlerin kondensasyonu ile daha 

ytiksek mal ağırlıklı türler oluşur. örnegin. 

[ HO-Fe-oH] 
+ 

veya 

2+ 

[Ho-Fe-0-Fe-oH] + HO-Fe-OH 
( 
OH 

[Ho-Fe-O-Fe-O-Fe-oH]
2

+ 

1 
OH 

Bu kondensasyon reaksiyonları -OH grupları taşı.yan bir 

tutucu yüzeyinde olabilir. Örnegin. 

"-, 
- Si-OH + HO-Fe-OH 

/ 1 
OH 

'-. -Si-0-Fe-OH 
/ 1 

OH 

Csilikajel yüzeyinde) 

YUzeyde yürüyen hidroli tik adsorbsiyon reaksiyonları 

yavaş reaksiyonlar olup ' kemısorpsiyon' olarak 

sınıflandırılırlar. Ancak bunlar alçak kondensasyon 

dereceli hidrokso tur ler i ve hidroksit ler le sınırlıdır. 

Daha yUksek mol agır lıklı t.Ur ler daha az adsorplanır . 

Tutucunun gözenekli bir yapısı varsa. yUksek mol tartılı 

moleküller bu gözeneklere giremez. 

Zay 1. f kalevi cözeltılerde 2+ •:ieğer likli 



PbCII), Ni<II) gibi kalyonlar da hidroliz olabilirler. Bu 

koşullar altında. 2+ oksida.syon sa.yılı katyonlar da 

oluşturarak yukarıda.kine benzer kondensa.tlar 

adsorplanabilirler. 

Hidrolitik adsorpsiyonda ytizeyde oluşan bilesikler, 

ö rnegin ağır metallerin nötral ve kalevi ortamda 

verdikleri silikatlar çogu kez gUc çöztinen bileşiklerdir. 

Eğer ortamda. siyanür, karbonat, oksalat. veya. f lortir 

gibi kompleks oluşturucu liga.ndlar varsa. kompleks oluşum 

reaksiyonları hidroliz reaksiyonlarıyla. yarışır. Örneğin. 

yeterince yüksek konsantrasyonda.ki oksalat varlığında.; 

Fe9
+ + 30x 2 - aF'eCOx) 

a 

reaksiyonu gereği anyonik oksalat kompleksinin oluşumuyla 

FeCIII)•tin hidrolitik adsorpsiyonu engellenir. 

Hidrolizin pH' a bağımlı lıgı ve kompleks olusumu 

yoluyla, çözelti pH•sının ve kompleks yapıcı ligand 

konsantrasyonunun uygun değerlerini belirleyerek oldukça 

secimli adsorptif ayırma. işlemleri yapılabilir. 

2 . 1.2. İyon OeÇ1işim Adsorbsiyonu 

Molektiler elekler <zeolitler) ve ta.baka bilesikleri 

anorganik içerme 

yetenegindedirler. 

Cinklüzyon) kompleksleri oluşturma. 

Tabaka bileşiklerinin şebekeleri bazı 

akışkanlar va.rlı§ında. akışkan moleküllerini tabakalar 

arasına sokabilirler. Bu tabakalar mika gibi doğal tabaka 

minerallerinde ya da montmorillonit gibi bazı kil 

mınerallerinde görUlebilir. Bu tabaka larda altıl~ 

halkalar biçimınde birbirine bağlanmıs sıo 
4 

•.~ t.;aeder ler inin ~ı .::ı.n.ıs.lra cktaedral koordinasyondakı Al 



atomlarına Si-O-Al şeklinde bağlanmalar da vardır. 

Tetraedral tabakalardaki Si• un Al ile yer değiştirmesi. 

ya da oktaedral tabakalardaki Al'un divalent metallerle, 

örneğin Mg. Fe<II) ile yer değiştirmesi, anyonik ytiklere 

yol açar ki bu da tabakalar arasında eşdeğer sayıda Na. 

K. Mg. Ca vb . gibi katyonlarla kompanse edilir. Bu 

iyonlar az ya da cok hidrate durumdadır. 

Bu bileşiklerin cözticUyle kristal ici şişmesi. silikat 

tabakaları üzerinde birim yüzeye dtişen yük miktarına 

bağlıdır. Az tabaka yüküne ve tek değerlikli ara tabaka 

iyonlarına sahip yapılar en fazla şişerler. 

Doğal montmorillont ve diğer bazı kil minerallerinde 

su ve başka polar moleküller. ta.bakalar arasına 

girebilirler Cintercalation). Bu kil mineralleri çeşitli 

agır metal kalyonları icin iyon değiştirebilen 

adsorbanlardır (14-15). Iyon değişimi yoluyla farklı hale 

getirilmiş tabakalı silikat şebekeleri hazırlanabilir ve 

bunların intercalation yetenekleri farklı olur. Aradaki 

Na"' ve Ca2
"' iyonları yerine organik iyonlar girerse 

bileşikler hidrofob karakter kazanabilir ve organik 

bileşikleri tutar. Bu özelliklerinden yararlanarak tabaka 

bileşikler ine anorganik iyon değiştirici ya da organik 

molekül tutucu işlevi kazandırılabilir. 

Tabaka bileşikleri yalnızca kil mineralleri ve 

montmorillonitler gibi aluminosilikatlar sınıfında 

görülmez. Aynı zamanda başka bileşiklerde. örneğin genel 

formülü CM+, 1/2 M
2

"' hH O· C UO XO ) ; < X=P. As. V) olan 
2 2 "" 

uranyum mikalarında; TiO oktaeder tabakalarından oluşan 
6 

trititanatlarda; Ni(CN) NH ·C H gibi kompleks 
2 3 6 6 

siyantirlerde ve bazı bazik tuzlarda da benzer özellikler 

ortaya çıkabilir. 

Genelde molekUler elek fonksiyonu gösteren dcğal ve 



sentetik zeolitlerde geçerli olan mekanizma iyon 

değişimidir. Her zeoli t sulu ortamda kendi katyonlar ını 

diğer katyonlarla değiştirme özelliğine sahiptir. 

Değiştirme kapasitesi kalyonun değerliği ve atom 

ağırlığına, hidrat kabuğuna. iyon konsantrasyonu 

ve temperattire bağlıdır. 

2.2. Tutucu C Adsorbanl Ortamlar 

2.2.1. Killer 

Toprağın ana maddesini oluşturan kayalar minerallerin 

birleşmesinden oluşmuştur. Mineraller için genel 

sınıflama, silikatlar ve silikat olmayanlar şeklinde 

yapılır. Silikat olmayanlar; oksit. hidroksit, stilfat . 

klorUr. karbonat ve fosfatlardır. Silikatlar ise kristal 

yapılarına göre 4 grupta toplanır: 

ı- Orta ve halka silikatlar 

2- Zincir silik~tlar 

3- Tabaka silikatlar 

4- Kafesli silikatlar 

Killer. serpantinler ile birlikte tabaka silikatları 

grubundan minerallerdir. Killerin genel özellikleri 

arasında; 

1- Katyon değişim yeteneği 

2- Su tutma kapasitesi 

3- Floktilasyon özelliği 

4- Dispersiyon özelliği 

sayılabilir [16]. Katyon değişim yeteneği ve seçimlilik 

toprağın pH değerine bağlıdır. Ayrıca kili oluşturan 

minerallerin strüktür farklılığı da seçimlilik için 

baslıca faktördür. Örneğin sadece illi~ tUrU yüksek 

-:ıranda. pctasyum i~/on•..ı: bağlayabilir 'le ~1a'.1 aş ya'.'as geri 



verir. 

Su tutma da kristal yapı ile yakından ilgilidir. 

özellikle tabakalar arası mesafe en önemli kriterdir. Kil 

minerallerinden kaolinit oldukça dtiştik tabaka arası 

mesafeye sahip olduÇ,;undan CTablo .1) su tutma kapa.si lesi 

sınırlıdır. 

Tablo.l Kil Minerallerinin Tabaka Aralıkları 

Mineral TUrU Tabaka AralığıCA0 ) 

Kaolinit 

Illil 

Hallosit 

Montmorillonit 

Vermikulit 

Klor it 

Floktilasyon dispersiyon 

?.20 

10.00 

10.26 

14.00 

14.00 

14.00 

özellikleri 

elektrolitlerin konsantrasyonuna baglıdır. 

ortamdaki 

Yapısal acıdan kil mineralleri 2 mikrondan daha küçUk 

boyut ta.ki sekonder karakterde su içeren alüminyum 

si likatlardır. Si leş imler inde değişik oranlarda F'e, Mg, 

Ca, K ve Na bulunabilir. Kil mineralleri, 

mikalar, amfiboller ve piroksenler 

minerallerin kimyasal ayrışmasından oluşur. 

feldispatlar, 

gibi primer 

Fakat pr imer 

minerallerin hidratlanması ve çok az oranda değişmesiyle 

de kil mineralleri oluşabilir. 

Kil mineralleri dtiştik basınç ve sıcaklık altında 

oluştuklarından büyük kristaller geliştirememıslerdir. 

Hat ta X ışınları ve elektron mikroskobu çıkana kadar 

kristal yapıları hakkında fazla bilgi bulunmamaktaydı. 

Killer :o.morf grup 'le !<r.ıst.al grubı..1 olar=.k ı.kıye ayr!.l.l.r. 



Amorf grup allofan ve evansit'i kapsar. Kristal grup ise; 

Kaolin grubu 

Montmorillonit grubu 

!llit veya mika killeri grubu 

Glaukonit 

Klorit grubu 

Vermikulit grubu 

Poligorskit grubu ve 

Sepiolit'i icerir. 

Ça lışmada kullanılan montmorillonit tipi minerallerin en 

sık rastlanan formtilleri (17] 

Mont.mor i llonite [ Al 
1.67 

Mg CNa )] Si O COH) 
0 . 33 0.99 4 10 2 

Beidelli t Al [Al 
2.17 0.39 

C Na ) Si ] O (OH) 
0.33 3.17 10 2 

Nontroni t Fe9 + [ Al 
o . 93 

CNa ) Si ] 
0 . 93 3.6? 

O COH) 
10 2 

Hek tor i t [Mg Li CNa ) ] Si O COH ,F) 
2.67 0.99 0.99 4 10 2 

Saponit M [Al C Na ) Si ] ga . oo o.aa o . aa a . 67 
O COH) 

10 2 

Saukonit [Zn Mg Al Fe
9

+ ] [Al Si ] 
1.48 0.14 0.74 0.40 0 . 99 9.01 

O COH) X 
10 2 o.aa 

şeklindedir. 

Bu gruba giren mineraller Uc tabakalı mineraller olup 

tabakaları genişleme özelliğine sahiptir. Strtikttirleri 

2:1 olan bu minerallerde bir oktahedron tabakası üst ve 

alt yüzünden birer tetrahedron tabakası ile kaplanmıştır. 

Her iki tetrahedron oksijen köprüleri ile oktahedronlara 

bağlanmıştır. Yaprakcıklar her iki yüzde oksijen iyonları 

ile sınırlanmıştır (Şekil ı.2). 



Şekil ı. 

Değişebilir 

ve 

nHıQ 

Montmorillonit. 

tabaka aralığı 

katyonlar 

Al·lSı 

6 o 

6 o 
Al•JSi 

Al•JSi 
6 o 

kil minerallerinin yapısı 

~ 
1 

Kristul Unite 

lç adsorbsiyon 
yüzeyleri 

Kristal Unite 

Şekil 2. Montmorıllonit kilinin actsorblama yüzeyleri . 
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Montmorillonit grubu mineralleri bUnyelerine su almak 

suretiyle şişerek ytizey genişletebilirler. Yaprakcıklar 

arasındaki mesafe kuru halde 3.5 A
0 kadardır. Su alınca 

kil minerali şişer ve 14 kadar genişler. 

Montmorillonıt kuruyup aralıkları kapandıktan sonra su 

alarak şişerse bt.i aralık tekrar açılır. Bunların 

tabakaları genişlediğinden gerek iç ve gerekse dış 

ytizeyleri ile katyonları adsorbe ederler. 

katyon değişim kapasiteleri yUksektir. 

2.2.1.1. TUrkiye'deki Kil Bölgeleri (18) 

!stanbul CArnavutköy. Beykoz. Aktaşlar) 

Bilecik CKüreköy) 

Bursa CMustafakemalpaşa) 

Uşak <Karaçayır) 

Bu ytizden 

Kütahya, Balıkesir , Konya, Afyon. Ordu, Kayseri ve Nevşehir 

Eskişehir CMihalıccık) 

bölgelerinde işletilmekte olan kaolin yatakları 

mevcuttur. 

Bentonit sahaları ise Eskişehir <Reşadiye. Mihalıccık. 

Sivrihisar) 

Ordu <Unye) 

Edirne <Enez) 

Ca.nakkkale, 

bulunmaktadır. 

Çankırı, Ankara, Ava.nas bölgelerinde 

Kömtir ve boksitlerle birlikte isletilen kil yatakları 

en çok !stanbul. Kilyos. Sarıyer, Kısırkaya.. AÇ;aclı ile 

Beykoz Sile arasındadır. Refrakter killer Zonguldak 

!st.anbul arasında seramik killeri Bilecik SöğUt. 

yöresındedir. 

ll 



2.2.1 . 2. Kullanım Alanları (18) 

Bentonit.ler esas itibariyle suda hacimce bUytiyen 

Na-bentonit ve bu özelliği daha az olan Ca-bentonit olmak 

üzere iki kısma da ayrılabilir . Bentonitlerde aranan 

şartlar onların kullanım alanlarına göre degişir . 

ı- Seramik bentoniti Bağlayıcı 

dayanıklılığı fazla ve pişme rengi 

bent.onitlerdir. Plastisiteyi ve 

artırırlar. 

özelliği ve ateşte 

beyaz olan alkali 

kuru mukavemeti 

2- Dolgu maddesi bentoniti Cok ince taneli olan. 

süspansiyonda kalan. yüksek adsorpsiyon kuvveti olan 

plastik. bağlayıcı bentonitlerdir. 

3- Döküm ve pelletleme bentoniti Bağlayıcı özellikte. 

ince taneli kolloidal bentonitler. kalıplarda kum 

tanelerini bağlamakta kolaylık. daha uzun kullanma 

süresi, daha az su kar ışı mı. daha faz.la mukavemet sağlar. 

Konsantre edilen dtişük tenörlU demir cevheri tozlarından 

pellet teşekkültinti kolaylaştırır. 

4- Kağıt bentoniti Tamamen kuvarssız. ince 

beyaz renkli. topraksız, sabun kayganlığında. 

bentonitlerdir. 

taneli, 

alkali 

5- Lastik dolgusu bentoni ti Cok ince taneli olan, su 

ile jel. kolloid solüsyonu teşkil edebilen, pıhtılaştırma 

ve dehidrasyon tesiri olan bentonitlerdir. 

6- Sondaj bentoni t.i Suya karşı geçir imsiz yüksek su 

absorpsıyon yeteneği olan tiksotropı özelliği yüksek bir 



jel teşkil edebilen bentonitlerdir. 

7- Tasfiye bentoniti Asitle muamele edilerek 

aktifleştirilen veya buna ihtiyaç göstermeden aktif olan. 

absorpsiyon özelliğine bağlı ağartıcı gUcU olan 

bentonitlerdir. 

8- Di~er bentoni tler Suyun sertliğinin giderilmesınde 

ve tasfiyesinde, su geçirmez malzeme imalinde, boya, 

emaye. ilac ve kimya sanayiinin muhtelif kollarında, 

çimento , ve sıvalarda. , yol, kanal ve baraj inşaatı 

yalıtım islerinde muhtelif cins ve kalitelerde 

bentonitler kullanılır. 

2.2.2. Zeolitler 

Zeolitlerin mineral türleri 1750' li yıllarda bilinmesine 

rağmen onların kristal yapılarının anlaşılması ancak X 

ışınları kırınımı. IR, NMR ve ESR gibi yöntemlerin 

geliştirilmesine bağlı olarak 1930 yılında başarılmıştır. 

1932 yılında McBain, zeoli t ler in birer "molekUler elek" 

olduklarını bulmuştur. Geçekten de zeolitler kristal 

kafesleri içerisindeki kanal genişliklerine ve gaz 

molektiller inin boy ve yapı la.r ına göre bazı moleküller in 

geçmelerine izin verirken bazılarını geri çeviriyor ve 

bazılarını da adsorbe ediyorlardı. Işte zeolitlerin daha 

sonra bUyük önem kazanmalarını sağlayacak. ona geniş 

kullanım alanı getirecek özellikleri bu, moleküler elek 

olmalarıydı. 

Zeoli t ler in böylesine elver işli kimyasal ve kr ıs tal 

yapı özellikler ine karşın tek olumsuz tarafları oldukça 

az bulunmalarıydı. 1950'11 yıllara kadar doğada çok az 

zeoli t. ol usumu biliniyordu. Bilınenlerin hepsi de 

'.'OlY.anı!-: kayaçların. dzellıkle de bazaltların 
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boşluklarında ikincil oluşumlar şeklinde idi. Bu da onun 

kullanımını kısıtlıyor ve bir kolleksiyon mineral olarak 

kalmasına neden oluyordu. 

Bu yüzden araştırmalar önceleri yapay zeoli t Uretimi 

yönünde gelişti. 1948 yılında başlayan calısmalar la ilk 

yapay zeolitler üret.ildi. Bunlar ticari amaclara yönelik 

olacak şekilde is teni len moleküler elek özellikler inde 

Uretiliyordu. Uretim tekniği ve laboratuvar şartları 

basit olmasına rağmen yine de pahalı bir uygulamaydı. 

Ustelik geniş kullanıma yetecek öle tide tir et.im 

sağlanamıyordu . Bunun üzer ine btiytik miktarlarda üret.im 

yapılabilecek doğal zeoli t. ya taklarının araştırılmasına 

geçildi. 

Çeşitli literatürlerde yer a. lan "tortul kayaçlar 

içerısinde de zeolitlerin bulunabilecegi" verisinden 

hareketle çalışmalara bu yende ağırlık verildi. Nihayet 

1958• de tor tul kayaçlar içerisindeki ilk zeoli t. yat.ağı 

bulundu. 

Moleküler elek özelliği gösteren zeoli t ler. sodyum. 

potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi IA ve IIA grubu. 

elementlerinin kristal alumina silikalarıdır. Kimyasal 

olarak 

M / O : Al O 
2 n 2 3 

y SiO 
2 

xH O 
2 

kapalı formUlti ile tanımlanır. Formülde y. 2 veya da.ha 

büyUk bir sayıyı. n katyon değerliğini ve x zeolıtin 

boşluklarındaki su miktarını gösterir. Yapısal olarak 

::eoli t.ler, kompleks kr istaliınsi anorganik polimer le<dir 

[1'3]. Doğal ve yapay olarak ikiye ayrılırlar : 



Doğal Zeolitler: 

Kabazit ca [cAıo ) csıo ) ] 13H o 
2 2 4 2 9 2 

Mordenit Na [cAıo ) csıo ) ]24H o e 2 e 2 40 2 

Faujasi t (Ca . Mg .Na K ) [ cAlO ) csıo ) ] 235H o 
2 2 29,5 2 59 2 L33 2 

Klinopti 1011 t Na [cAıo ) csıo ) ] 24H o 
6 2 6 2 30 2 

Erionıt ( Ca .Mg .Nal< ) [cAlO ) ( sıo ) ] 27H o 
2 4.5 2 9 2 27 2 

Sentetik zeolitler Zeolit A. Zeolit X. Zeolit Y. Zeolit 

L. Zeolit Omega ve ZSM-5 diye adlandırılır. 

2.2.2.1 . TUrkiye'deki Zeolit Bölgeleri 

Zeoli t oluşumları ülkemizde ilk defa 1972' de Ataman 

ve Beseme tarafından Bahcecik Gölpazarı Göyntik 

bölgeler inde rapor edilmiştir C20 J. Ttir k.iye' de zeoli t 

yataklarının bulundugu bölgeler ve çeşitleri aşa.gıda 

verilmiştir: 

1- Bahceköy - Gölpazarı - Göynük bölgesi : Analsim 

2- Polatlı - Mtilk - üglakcı - Ayas : Analsim 

3- Bigadiç / Balıkesir Osmancı Kısakayatepe ve 

Kadıköy Klinoptilolit 

4- Saphane / Kütahya : Klinoptilolit. 

Hisarcık / Gediz Klinoptilolit ve Analsim 

Yukarı Yoncaagaç - Emet : Klinoptilolit 

5 - Batı Anadolu Gördes, Urla, Kırkagac ve 'fagmurlu 

Klinoptilolit 

6- Orta Anadolu Kapadokya, Tuzköy Karcin ve 

Sar :!.hıdır Klınoptilolit, Kabazit, Mcrdanil ve 

-?r l '-='r. ı. +_ 



2.2.2.2. Kullanım Alanları 

Zeolitlerin kristal yapıları icerisinde. yabancı iyon 

ve molektillerin tutulabileceği boşluk miktarı, toplam 

hacmin % 20-50' sine kadar ulaşabilir. Bu nedenledir ki 

zeolitler endUstride adsorban olarak önemli rol oynarlar. 

Ayrıca silis bileş imine sahip olduklarından. iyon 

değiştirici özelliklerinden ve dUsUk yOğunluklu 

oluşlarından dolayı bircok alanda başarıyla 

kullanılmaktadır. Fiziksel ve kimyasal özelliklerinin 

böylesine uygun olmasl.ndan dolayı zeoli t ler, endtistr ide 

her an çok daha değişik kullanım alanı bulabilecek 

niteliktedirler ve gelecekte birçok hamm.a.ddenin yer ini 

alabileceklerdir. Bugün için bilinen kullanım alanlarını 

şu gruplarda toplayabiliriz. 

1- Ntikleer tesislerin atık suları içerisindeki radyoaktif 

i yonların tutulmasında iyon değiştirici olarak 

2- Havanın oksijeninin ve azotunun ayrı lma.sı ve böylece 

oksijen ve azot eldesinde. Havanın oksijeninin 

ayrılması ve oksijenin demir-çelik fabrikalarında 

ikincil eritmede kullanılması :zeolitlerin önemli bir 

işlevidir. 

3- Petrol rafinerilerinde kullanılacak katalizörlerin 

hazırlanmasında. 

4- Çeşitli molekülleri tutması ve uzun zamanda yavaş 

yavaş geri vermesinden dolayı hayvan yemlerine katkı 

maddesi olarak. Yemlerine zeolit katılarak beslenen 

hayvanlarda kilo artışı tespit edilmiştir. Ayr .ıca bu 

hayvanların et ve dışkıları, zeolitlerin amonyagı 

sogurmasından dolayı daha az kokmaktadır. 

5- Iyi kalitede mtirekkebi az dagıt.an, kolay kesilebilen 
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ka~ıt yapımında. 

ögUttildtiğtinde, 

özellikle klinoptilolit 10 mikrona 

aşındırma endeksi 3'ten az. 

parlaklığı 80 civarında bir malzeme özelliği kazanır. 

6- Toprak düzenleyici olarak tarımda zeolitler gübre ile 

birlikte kullanıldığında amonyum ve diğer iyonları 

soğurarak bitkilere yavaş yavaş. etkin ve daha düzenli 

biçimde verir. 

7- Özellikle su ile temasta olan yapılarda kullanılacak 

pozzolan cimentosu yapımında zeolitlerin yüksek silis 

içerikleri. betonun katılaşması esnasında açığa çıkan 

kirecin nötürleşmesini sağlar. 

8- Hafif, dayanıklı, 

işlenebilmelerinden 

perlitte olduğu 

açık 

dolayı 

gibi 

renkli, kolayca kesilip 

yapı taşı olarak ve 
o 1200-1400 c•ye kadar 

ısıtıldıklarında (özellikle klinoptilolit) suyunu 

kaybedip genleştikleri esnada ani soğutulmaları 

sonucu, ısı ve ses 

özgül ağırlık O . 8 

yalıtkanı olarak. CUnkti bu durumda 
9 g/cm 'e düşmekte ve gözeneklilik 

Y.s5•e kadar çıkmaktadır. 

2.2.3. Endüstriyel Atıklardan Kırmızı Camur 

Çalışmada kullanılan kırmızı camur Seydişehir 

Alüminyum tesisler inde, Bayer Prosesi ile alumina. 

üretiminde boksitin kostik lic artığı olarak ortaya 

çıkar. 

Kar ışık yapıda çok komponentli sistemler olarak 

kırmızı çamurlar sodyum aluminosilikat. kaolinit. 

samosit, demir oksitleri ve hidroksitlerden oluşurlar. 

Seydişehir kırmızı çamurlarında esas olarak demir, 

hematit. tit_an. demir-titan oksitler; a.H.ımınyum. sodyum 
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altiminosilikatlar şeklinde bulunur lar. 

Boksitten alUmina tiretimini amaclayan kostik lic 

işlemi sırasında V , Zr. Nb. Y, La, Se, U, nı, Ti nadir 

t oprak metalleri gibi elementler kı r mızı çamurda. 

zenginleşirler. Buna karşılık Ga., Be gibi elementler ve 

kısmen v lic 

faki rleşirler. 

şekildedir [21 J. 

x 37.26 Fe o 
2 9 

?/o 17.58 Al o 
2 9 

x 16 .94 S i O 
2 

~~ 5. 5 Ti O 
2 

x 8.31 Na o 
2 

x 4.38 Ca.0 

ç(:;zeltisine geçerek kırmızı çamurda 

Kırmızı çamurun yüzde bileşimi ŞU 

~~ 7.17 Kızdırma kaybı 

.. ~ 



2.2.3.1. Kırmızı Çamu~ların Adsorban-FlokUlan Olarak 

Kullanımı 

Kırmızı çamurlar. mineral asidi aktivasyonu takiben 

likit ve gaz fazındaki kUkUrtlU bileşiklerin 

uzaklaştırılmasında ve renk giderme işlemlerinde 

kullanılabilirler (22.23] . 

Toz edilmiş kömür veya karbon. ince 

demirCIII) Al oksid içeren bir malzemeyle 

kırmızı çamur la) b'ir bağ layı.cı a.ra.cılığıy la 

öğUtUlmUş 

Cörneğin. 

bağ'lanıp 
. o 

pelletlenir ve 400-800 C'de karbonize edilirse ele gecen 

tirUn Cd ve diğer ağır metalleri adsorplamada 

kullanılabilir (24]. 

Nemli kırmızı çamur, döner bir tamburda sülfat asidi 

ilavesiyle kurutulur ve öğütUlürse yüzeyde çözünen Al. 

FeCI!I) ve titanCIV) stilfatları içeren bir atık su 

f loktila.nı ele geçer ( 26 J . Yine a.lumina Uretiminden yan 

tirlin olarak ele gecen beyaz çamurlar, değişen 

bileşimlerde Na. Ca-aluminasi likatlar icerebi lir ve 

CuCII) ve ZnC!!) katyonla.rına karşı pH ile artan bir 

tutma kapasitesi gösterirler (261. 

Kırmızı çamurların şehir suyu kaynaklarında koagtilan 

olarak kullanılma gir iş iminde taze kırmızı camur lar ın. 

kurutulmuş olanlardan daha etkin olduğu bulunmuştur [27J. 



3. DENEYSEL SÖLOM 

3. 1. Deneylerde Kullanılan Cihazlar 

Çözeltilerin pH• larının ölctilmesinde ve ayarlanmasında 

Metrohm E-512 pH metre kullanıldı. 

Karıştırma denemeleri Elektro Mag magnetik karıştırıcı 

ile yapıldı. 

Kolon denemeleri 1 cm capında musluklu cam kolonlarda 

gercekleştirildi. 

AQır metal konsantrasyonların saptanmasında Perkin Elmer 

300 Model Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi ile Pb ve 

Cd oyuk katodu lambaları kullanıldı. 

3.2. Kimyasal Maddeler 

~ır metal iyonları cözeltilerinin hazırlanmasında; 

Kurşun Nitrat <Merek) 

Kadmiyum klortir mono hidrat (Merek) 

HNO <Merek) kullanıldı. 
9 

Adsorban madde olarak; 

Ak ti ve edilmemiş Unye Montmor i lloni ti CBentoni t tipi). 

aktive edilmiş C28J Bigadic klinoptiloliti ve aktive 

edilmemiş Seydişehir Altiminyum tesislerinin atığı kırmızı 

camur kullanıldı. 

.::::c• 



3.3. Analiz Yöntemleri 

Karıştırma yöntemi 

sUzüldükten sonra HNO 
9 

ile yapılan calışmada örnekler 

ile asitlendirilerek bekletildi. 

Kolon ca.lışmasında ise alınan her örnek hemen 

aaitlendirilerek bekletildi. Bu şekilde bekletilen 

örneklerdeki Pb konsantrasyonu gereken seyreltmeler 

yapılarak AAS ile 283 nm'de belirlendi. Cd konsantrasyonu 

ise yine AAS ile 229 nm'deabsorbans ölçülerek saptandı. 

Ölçüm için cihazın her açılışında standart çözeltiler le 

ilgili metal iyonu için çalışma e§rileri çizildi. 

3.4. Yapılan Denemeler 

% agır metal giderme miktarını belirlemek amacıyla 2 

ayrı çalışma yapıldı. Bunlardan ilkinde metal iyonu 

cözeltisi adsorban madde ile magnetik karıştırıcı 

kullanılarak karıştırıldı. Digerinde ise çözelti kolona 

doldurulan adsorban maddeden belli bir hızla geçirildi. 

Karıştırma yönteminde agır metal olarak sectigimiz 

belli konsantrasyonlarda.ki Pb( II) ve Cd< II) cözel tileri 

adsorbanlar la değişen surelerde karıştırıldı ve zamana 

baglı olarak Pb ve Cd icin yüzde giderme değerleri 

hesaplandı. 

Çeşitli konsantrasyonlardaki PbCII) ve CdCII) 

çözeltileri adsorbanlarla 1/2 saat süreyle karıştırılarak 

konsantrasyona bağlı% giderme değerleri de hesaplandı. 

Kolon çalışmasında ise kolonlara doldurulan adsorba.n 

maddelerden ön çalışma ile belirlenen konsantrasyonlarda 

PbCII) ve CdCII) çözeltileri belli bir hızla geçirildi. 

Alı.nan brnek lerdekı iyonu konsatrasyonları 



belirlendi. Sonuçlar. geçirilen cözelti hacmiyle 

tutulmadan gecen Pb(II) miktarı ve geçirilen çözelti 

hacmindeki PbCII) mg miktarıyla % giderme değerleri 

arasında grafik çizilerek gösterildi . 

Ayrıca adsorban maddeler belli konsantrasyondaki a~ır 

metal çözeltileri ile karıştırma yapılmadan 24 saat 

bekletildi ve% giderme değerleri hesaplandı. 



4. SONUÇLAR VE TARTISMA 

4.1. Karıştırma Yöntemi İle Ağır Metallerin Giderilmesi 

Bu metodda 0.9 g adsorba.n madde l/2, l, 2, 3 saatlik 

sürelerle belli konsantrasyondaki ağır 

cözeltileriyle karıştırılmış ve % giderme 

saptanmıştır. 

metal 

değerleri 

Ayrıca 0.5 g adsorban madde degişen 

konsantrasyonlardaki ağır metal çözeltileri ile 1/2 saat 

kar ıştır ı lmış ve % giderme değerleri saptanmıştır. Bu 

degerler Tablo ve grafiklerle gösterilmiştir. 
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4.1.1. Pb Giderilmesi 

4. 1 .1. 1. Ki l Ile Pb Gider i lmesi 

2+ 500 ppm Pb içeren çözeltiden ıoo •er ml alınarak 0.5 

g kil ile 1/2, 1 , 2 ve 3 saat karıştırılmış, zamana ba~lı 

Ya giderme değerleri saptanarak s onuclar Tablo 2 ve Sekil 

3'de verilmiştir. 

Tab lo 2 Ki l ile Pb gidermede zamana baQlı değişim 

Sure 
(saat) 

1/2 

.... 
o 
"O 

1 

2 

3 

mg Pb2 + 

giderilen 

19.4 

25.0 

2 7 .5 

28 .0 

mg Pb2
+ 

% 

stiztintUde Giderme 

kalan 

30.6 38.75 

25.0 50.0 

22.5 55.0 

22 . 0 56.0 

Şekıl 3. Kil i le Pb gider mede zamana bağlı deg1şım 



2+ 
50. 100. 200, 500. 1000 ppm Pb iceren cözeltilerden 

ıoo•er ml alınarak 0.5 g kil ile yarım saat karıştırılmış 

ve konsantrasyona bağlı % giderme değerleri saptanarak 

sonuçlar Tablo 3 ve Sekil 4'de verilmiştir. 

Tablo 3 Kil ile Pb gidermenin konsantrasyonla değişimi 

c o mg Pb2 + mg Pb2 + % 
Cppm) giderilen stiztinttide giderme kalan 

60 9 - 100 

100 9.626 0.375 96.26 

200 16.6 3.9 82.6 

5 0 0 19.4 30.6 38.76 

Şek ı l 4 !<'.i l .!. l e Pb gıde!"'menin k onsantrasyonla. değiş i mı 



Ka.r ıstırma yapılmaksızın % 
2+ saptamak amacıyla 600 ppm Pb 

Pb giderme deger ini 

iceren ı 00 ml cözel tiye 

0.5 g kil ilave edildi ve 24 saat bekletildi. Sonuçta; 

2+ giderilen Pb (mg) 
2+ stizüntUde kalan Pb <mg) 

% giderme 48 . 7 

ola.ra.k bulundu . 

24 . 4 

25.6 



4.1.1.2. Zeolit !le Pb Giderilmesi 

2+ 2oo•er ppm Pb içeren çözeltiden ıoo•er ml alınarak 

0.6 g zeolit ile 1/2. 1 , 2. 3 saat. karıştırılmış. zamana 

bağlı % giderme deQ'er ler i saptanarak sonuçlar Tablo 4 ve 

Sekil 5'de verilmiştir. 

Tablo 3 Zeolit ile Pb gidermede zamana bağlı deQ'işim 

Süre mg Pb2
+ mg Pb2 + % 

(saat) giderilen stizünt.tide 
giderme kalan 

1/2 10.6 9.5 52.5 

1 13.25 6.75 66 

2 14.75 5.25 73.7 

3 16 4 80 

Q> 

"O 80 

70 

60 

5 

stire (saa'\) 

Şekil 5: Zeoli~ ile Pb gidermede zamana bağlı değişim 



2+ 50. ıoo. 200. 400 ve 1000 ppm Pb iceren cözeltiden 

ıoo·er mı alınarak 0.5 g zeolit. ile yarım saat. 

karıstırılmıştır. Konsantrasyona bağlı % giderme 

değerleri saptanarak sonuçlar Tablo 5 ve Sekil 6'da 

verilmiştir. 

Tablo 5 

Şeki l 6 

Zeolit ile Pb gidermenin konsantrasyonla. değişimi 

co mg Pb2
+ mg Pb2

+ % 
<ppm) giderilen stizUntüde giderme kalan 

50 5 - 100 

100 8.625 1.375 86.25 

200 10 . 5 9.5 52.5 

400 13 27 32.5 

g 
- 10 

\ :J 
+' 
:J 
...., 

80 \ ~ 

\ 
60 

40 

20.._..,...,..,...,.......,..,..,.......,....,_,...,..,...,..,..,...,..,......,..,..,....,..,..,..T"'l""'l,..........,..,...,...,...,...,...,..'T'"r',...,...,. ........ .........-1 

o 100 200 JOO •oo Pb ppm 
500 

Zeol.ı. "- ı le Pb gidermenın konsantrasyonla. 

değisimı. 



Karıstırma yapılmaksızın % Pb giderme degerini 

saptamak amacıyla 200 ppm Pb2
+ içeren 100 ml çözeltiye 

0.9 g zeolit ilave edildi ve 24 saat bekletildi. Sonucta; 

giderilen Pb2
+ Cmg) 

2+ sUztintUde kalan Pb Cmg) 

% giderme 70 

olarak bulundu . 

14 

6 



4.1.1.3. Kırmızı Çamur !le Pb Giderilmesi 

500 ml Pb2
+ içeren çözeltiden ıoo•er ml alınarak 0.5 g 

kırmızı camur ile 1/2, 1, 2 ve 3 saat karıştırılmış, 

zamana ba~lı % tutulma değerleri saptanarak sonuçlar 

Tablo 6 ve Sekil 7'de verilmiştir. 

Tablo 6 

~ 
1... 

<il 

" 

Kırmızı çamur ile Pb gidermede zamana bağlı 

değieim 

Süre mg Pb2 + mg Pb2 + % 
<saat.) giderilen sUztintUde giderme kalan 

l/2 40 10 80 

1 49 l 98 

2 49.5 0.5 99 

3 49.8 0.2 99.6 

ıın-...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... 

·- 10 
O'l 

90 

ao 

$ekil 7: Kırmızı çamur ile Pb gidermede zamana bağlı 

degışım egrısi 
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100. 200, 400, 600 ve 1000 ppm Pb2
+ içeren çözeltiden 

lOO'er ml alınarak 0.5 g kırmızı camur ile yarım saat 

kar ıştır ı lmış, konsantrasyona bağlı % giderme değerleri 

saptanarak sonuclar Tablo 7 ve Şekil 8'de verilmistir . 

Tablo 7: Kırmızı camur ile Pb gidermede konsantrasyonla. 

değişim 

Co mg Pb2
+ mg Pb2

+ % 
Cppm) giderilen sUzUntUde 

giderme kalan 

100 10 - 100 

200 20 - 100 

400 37 3 92.5 

'500 40 10 80 

600 43.5 16.5 72.5 

1000 47.5 52.5 47.5 



-:J 1 o -
80 

80 

200 ~00 600 800 ıooo Pb 1200 ppm 

Sekil 8:Kırmızı çamur ile Pb gidermede konsantrasyonla değişim 

eğrisi 

Ka.r ıştı rma yapılmaksızın % Pb giderme değerini 

l 5 O Pb2+ 
saptamak a.macıy a O ppm içeren 100 ml cözel tiye 

0.5 g kırmızı çamur ilave edildi ve 24 saat bekletildi. 

Sonuçta; 

l Pb2+ ( ) gideri en mg 31 .2 

stiztinttide kalan Pb2
+ Cmg) 18.8 

% giderme 62.5 

olarak bulundu. 

-.·"""ı ; . _:.. 



4.1.2. Karıştırma Metodu !le Cd Giderilmesi 

4.1.2.1. Kil !le Cd Giderilmesi 

2+ 50 ppm Cd iceren çözeltiden lOO'er ml alınarak 0.5 g 

kil ile 1/2, 1, 2 ve 3 saat karıştırLlmış, zamana bağlı 

% giderme degerleri saptanarak sonuçlar Tablo 8 ve Sekil 

9'da verilmiştir. 

Tablo 8: Kil ile Cd gidermede zamana bağlı degişim 

sure mg Cd2 + mg Cd2 + % 
Csaat) giderilen süzünttide giderme kalan 

1/2 3.2 1.8 64 

1 3.413 1.587 68 

2 3.95 1.05 79 

3 4.313 0.687 86 

9 

~ 
ı... 

/ 4) 85 
lJ 

O\ 

* 8 

75 

• 

65~ .// 

j 
60 tı iiiiitiCiilitiliiCjiiilitiiiiiti iilllifiiitliiliiliifilfiiftiiiiliiiliiiliifllf 

9 , 2 J.. ( 't) sure saa . 

Şekı l 9: Kil !. le 1:d gidermede zamana bag lı değışim eğrisi 



2+ 9. ıo. 25. 60, 100 ve 200 ppm Cd iceren cözeltiden 

100 ml alınarak 0.5 g kil ile yarım saat karıştırılmış, 

konsantrasyona bağlı % giderme değerleri saptanarak 

sonuclar Tablo 9 ve Sekil lO'da verilmiştir. 

Tablo 9: Kil ile Cd gidermede konsantrasyonla değişim 

co 
Cppm) 

ı... 

l}) 

-o 65 

60 

55 

50 

5 

10 

25 

50 

100 

mg Cd2
+ mg Cd2 + % 

giderilen stiztinttide giderme kalan 

0.32 0.18 64 

0.64 0.36 64 

1.6 0 . 9 64 

3.2 1.8 64 

5 5 50 

45-t-rTT"1rrr"TTirrrrrrrrTrrrrTrn-rTTırrı-TTın-rTTın-rı-rın-r.,..,..,,.,.....~ 
o 60 ppm cd 00 

Şekil 10: Kil ile Cd gidermede konsantrasyonla 

değişim 

3 4 



Karıştırma. yapılmaksızın % giderme de§erini saptamak 

ı 50 Cd2 ... i 100 l . l amacıy a . ppm ceren m ecza tiye 

0 . 5 g kil ilave edildi ve 24 saat bekletildi. Sonuçta; 

giderilen Cd 2
+ Cmg) 

sUztintUde kalan Cd2
+ Cmg) 

?/o giderme 76 

olarak bulundu. 

3.8 

1.2 



4 . 1.2 . 2. Zeolit !le Cd Giderilmesi 

25 ppm Cd 2
+ içeren çözeltiden ıoo•er mı alınarak 0.5 g 

:ı:eoli t ile 1/2. 1, 2 ve 3 saat kar ıştır ı lmış. zamana 

bağlı % giderme değerleri saptanarak sonuçlar Tablo 10 ve 

Şekil ll'de verilmiştir. 

Tablo 10: Zeolit ile Cd gidermede zamana bağlı değişim 

sure 
(saat) 

1/2 

1 

2 

3 

L. 

Q) 80 
-o 

70 
~ 

60 

50 

40 

mg Cd2 + 

giderilen 

1.1 

ı. 732 

1.813 

1.865 

mg Cd2 + Ytizde 
süztinttide 

giderme kalan 

l.4 44 

o.768 69 

0.687 72 

0.635 74.6 

2 
sür~ (saat)

4 

$ekil 11: Zeolit ıle Cd gidermede zamana bağlı değısım 
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s. ıo. 

ıoo•er ml 

2 + 15. 20, 25 ve 100 ppm Cd 

alınarak 0.5 g zeol.it 

içeren cözeltiden 

ile yarım saat 

kar ıştır ı lmış. konsantrasyona. ba.g lı % giderme deger ler i 

saptanarak sonuçlar Tablo 11 ve Sekil 12'de verilmiştir. 

Tablo 11: Zeolit ile Cd gidermede konsantrasyonla degişim 

C• mg Cd2 + mg Cd2 + % 
o 

Cppm) giderilen stizüntüde giderme kalan 

5 0.27 0.23 54 

10 0.5 0.5 90 

15 0 . 66 0.84 44 

20 0.88 1.12 44 

25 1.1 1.4 44 

E 54 

\ '-
(!) 

\j 
52 

Ol 

ıı 5~ 

48 

46 

44 .. 

5 10 15 20 2.5 .JI) 

ppm Cd 

Seı<i l 12: Zeoli tl-e Cd gidermede konsantrasyonla değisım 

eğrisi 
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Karıştırma yapılmaksızın 

saptamak amacıyla 25 ppm Cd2
+ 

% Cd 

iceren 

-giderme değ'erini 

ıoo ml cözeltiye 

0.5 g zeolit ilave edildi ve 24 saat bekletildi. Sonucta; 

giderilen Cd2
+ (mg) 

stiztinttide kalan Cd2
+ Cmg) 

% giderme 69 

olarak bulundu . 

1.744 

0.766 



4.l.2.3. Kırmızı Çamur Ile Cd Giderilmesi 

100 ppm CdCII) içeren çözeltiden lOO'er ml alınarak 

0.5 g kırmızı çamur ile 1/2, 1. 2 ve 3 saat. 

karışt.ırılmıs, zamana baglı giderme değerleri 

saptanarak sonuçlar Tablo 12 ve·Sekil 13'te verilmiştir. 

Tablo 12 Kırmızı çamur ile Cd gidermede zamana bag lı 

degişim 

Süre 
(saat) 

ı... 

<!) 

"O 

1/2 

l 

2 

3 

90 

ao 

70 

mg . Cd2 + 

(giderilen) 

6.4 
-
8.9 

9.2 

9.3 

{ 

mg Cd2 + % 
CstizUnttide giderme 
kalan) 

3.6 64 

l. l 89 

0.8 92 

0.7 93 

sür~ (saat)" 

$e.kı l l~· Kırmızı çamur ıle 1:d gidermede zamana bağlı 

ı.:eğ.!.$.!.rrt ı;:;:w-=;.r 1 cı 
-~. -- -



s. 2ô. 
2+ 

90. 75. 100 ve 200 ppm Cd içeren çözeltiden 

ıoo•er ml alınarak 0.5 g kırmızı çamur ile yarım saat 

kar ıştır ı lmış. konsantrasyona baç; lı % giderme deger ler i 

saptanarak sonuclar Tablo 13 ve Sekil 14.de verilmiştir. 

Tablo 13: Kırmızı çamur ile Cd gidermede konsantrasyonla 

deç;işim 

Co 
Cppm) 

5 

25 

50 

75 

100 

ı.. 

<il 10 
"O 

mg Cd2 + 

Cgiderilen) 

0.5 

2.3 

4.5 

6.45 

6.4 

20 40 

mg Cd2 + % 
CstizUntUde giderme 
kalan) 

- 100 

0.2 92 

0.5 90 

ı. 05 86 

3.6 64 

60 ao 10D 121) 

ppm Cd 

Şekil 14: Kırmızı çamur ile Cd gidermede konsantrasyonla 

degişim eğrisi 

40 



Karıştırma ya.pı lmaksızın % Cd giderme değer ini 
2+ . 

saptamak amacıyla. 100 ppm Cd iceren 100 ml cözelt.iye 

0.5 g kırmızı camur ilave edildi ve 24 saat bekletildi. 

Sonuçta.; 

giderilen Cd2
+ Cmg) 

2+ 
st.iztintUde kalan Cd Cmg) 

% giderme 

olarak bulundu. 

79 

7.9 

2.1 



4.2. Kolondan Geçirme 

Giderilmesi 

Yöntemi İle Ağır Metallerin 

Bu çalışmada çapı 1 cm ola.n musluklu cam kolonlar 

kullanıldı. 3 g adsorban madde ve geçirgenliği arttırmak 

için adsorban olmadığı ön denemelerle saptanan 3 g perlit 

doldurulan kolonun yUksekliği adsorba.n maddenin 

niteliğine bağlı olarak 25-30 cm arasında değişti. 

Adsorban maddelerin tane btiyüklügti 25-60 mesh arasında 

- o 
seçildi. Çalışma tempera.ttirü yaklaşık 20+2 C. a.kış hızı 

30 dakikada. 20 ml süztintti olarak ayarlandı . 
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(1) 

-o 

(J) 

eR 

4.2.1 . Pb Giderilmesi 

4 .2.1.1 . Ki l Ile Pb Giderilmesi 

pH•ı 5 . 5 olan 500 ppm konsantrasyonda Pb( !!) cözeltisi 

29 cm yüksekli§indeki adsorban kolonundan gecirildi. 

Sonuçlar Şekil 15~de gösterildi . 

-E 
mi Pb{ 1 1) çözeltisi Q. 

Q. 
360 560 750 950 l HIO 1300 1S60 ...._,, 

100 500 

\ 
::l 

(/) 

c 
o 

80 

\ 
400 ::L 

-
...._,, 

60 300.o 
Cl. 

::L 
Q) 

40 
o 

2001j 
•:J 
-+-' 

c 
.::::; 

20 N 
100,::l 

en 

o-rr-rı-,....,..,M"'T......,...,....,..,r"T"'T-r'r'-r.........,..,."T""T'......-,...,..........,.. .............. .....,.. ................................ ~.:;:::;:..-.~~.ı...o 

180 280 380 •BO 580 680 780 
mg Pb( 1 1) 

~s .g i derme 
u:.!..1.UİJzüntüdeki Pb( ll ) kons.u (ppm) 

Sekil 15 

43 



1.... 

Q> 

1J 

O' 

~ 

4.2.1.2. Zeolit Ile Pb Giderilmesi 

pH"ı 9.5 olan 250 ppm konsantrasyondaki Pb<II) 

çözeltisi 27 cm ytiksekliQindeki adsorban kolonundan 

gecirildi. Sonuclar Sekil l6'da gösterildi. 

,......... 
f 

mi Pb ( 1 1) çöze it 1 s 1 o.. 
o.. 

850 700 750 1100 "-.../ 

:::ı 

260 
(/) 

o c 
o 

80 \ .::i. 

210........._, 

\ 
\ o 

....._,, 
60 \ ..o 

\ 160 Q.. 
. o 

.::i. /\ Q) 

40 -o 
110,:::; 

..., 
c / : ::::ı 

il N 
20 60 , :J 

I (/) 

o 

o 10 
150 160 170 180 190 200 210 

~ Pb ( 1 1) 
~-giderme 
~süzüntudeki Pb( ı ı) kons. u ( ppm) 

Şekı l 16 

44 



1.... 

Q) 

-o 80 

60 

40 

20 

4.2.1.3. Kırmızı Camur !le Pb Giderilmesi 

500 ppm konsantrasyonda pH'ı 5 . 5 olan Pb<II) cözeıtısı 

35 cm ytiksekliğindeki adsorban kolonundan geçirildi. 

Sonuclar Sekil 17'de gösterildi. 

~~giderme 
~süzuntüdek i Pb(l l) kons.u (ppm} 

Şekil 17 

45 

mi Pb(ll) çözeltısı 

400 ::ı 

IJ) 

ı: 

o 
.:::t. 

300 ':' 

200 .:::t. 
Q) ,, 

::::ı ... 
ı: 

:::ı 

100 N 
•:J 

rıı 



4.2.2. Cd Giderilmesi 

4.2.2.1. Kil Ile Cd Giderilmesi 

50 ppm konsantrasyonda pH' ı 5.2 olan CdCII) çözeltisi 

28 cm yüksekliğindeki adsorban kolonundan geçirildi. 

Sonuçlar Şekil 18'de gösterildi . 

Şekil 18 

4E 



4.2.2.2. Zeolit !le Cd Giderilmesi 

25 ppm konsantrasyonda pH•ı 5.2 olan Cd<II) çözeltisi 

32 cm ytiksekliğindeki adsorban kolonundan geçirildi. 

Sonuçlar Sekil ıg•cta gösterildi. 

mi Cd ( 1 1) çözeltisi 
530 SJO 730 830 930 1030 11 JO 1230 lJ30 

E' 100 
Q) a. 
E o.. 

25 '-" 
~ 

Q) 
j 

"'O 80 (/J 

c 
(J) 20 o 

.::c. 

~ 
,...... 

60 

15 '-' 
-o 
Ü 

40 • ~ 
.::1. 

• * 
Q) 

10 -o 
=~ 

o -c 
::J 

20 N 

5 : ::! 
fi; 

o-r-...... -.-...... -.-....... -.-,_,..~ ................. .,.....,....,_,.............-,.........-.-......... ....-,_,......-,......... ................ ..,.....,.........~...--ı-o 
13 

Q.QQ.QDı; giderme 
Ull!'sÜzüntüdeki Cd(ll) kons.u (ppm) 

Sekil 19 



4.2.2.3. Kırmız ı Çam.ur !le Cd Giderilmesi 

100 ppm 

cözeltisi 35 

konsantrasyondaki pH' ı 5. 2 o lan Cd C I I ) 

cm yüksekliglndeki adsorban kolonundan 

geçirildi. Sonuçlar Sekil 20 ' de gösterildi. 

L. 
Q) 

lJ 80 

60 

40 

20 

mi Cd ( 1 1 ) çöze 1 t i s i 

100 

80 

60 

o 
+o 

o 

20 

°T1'°1fTTT'TTTTTTTT'T"T""rT""rı-,...,.-ı-rır-r-ı,....,.....,..,............,....,.....,........,.......,.. __ ......-:;.._A.-~_J_Q 

170 . 190 

mg Cd ( 1 1 ) 
150 

~-g i derme 
~süz'üntü<lek i Cd(l l) kons.u ( ppm) 

Şekil '.20 
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-
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S. DEGERLEND!RME 

Pb(II) iyonu ile yapılan karıştırma denemelerinde 

zamana bağ'lı olarak elde edilen deığ'erleri gösteren 

tablolar C2. 4 ve 6) incelendiğinde en uygun surenin 1 

saat olduğu ve surenin uzatılma.sının her Uc adsorban için 

de kayda deığ'er artışlara yol acmadıgı sonucu cıkmaktadır. 

ı saatlik karıştırma sonucunda PbC!I) tutma kapasiteleri. 

50 mg Pb<II)/g kil, 26 mg Pb<II)/g zeolit., 98 ing PbCII)/g 

K.C. olarak bulunmuştur. Bu nedenle konsantrasyona bağlı 

denemelerde değişimi daha net görebi lme.k icin karıştırma 

stiresi olarak 1/2 saat secilmiştir. Elde edilen verilerle 

hazırlanan. tablolardan PbCII) icin tutma kapasiteleri 

38. 8 ıng Pb< II )/ g ki 1. 26 mg ·PbC II )/g· zeoli t. 96 mg 

Pb(I!)/ g K.C. olarak bulunmuştur. 

Kar ışt.ırma yapılmaksızın adsorban var lığında 24 saat 

bekletilen çözeltilerde ise tutma kapasitelerinin 48.8 mg 

PbCII)/g kil. 28 mg PbCII)/g zeolit, 62.4 mg PbCII)/g 

K.C. olduğu görtilmUşttir. Zeolit ile yapılan bir calışmada 

48 saat sureyle karıştırma sonucunda Pb tutma kapasitesi 

36 mg PbCII)/g zeolit olarak verilmiştir C29J. Buna göre 

karıştırma suresinin daha kısa olabilec~i, hatta 

karıştırma işlemi yapılmaksızın aynı değerlerin elde 

edi.lebi leceğ i sonucu <;:ı karı labi lir . 

Bekletilen örneklerde kil ve zeoli t ile elde edilen 

sonucların 1 saa.t.lik karıştırmaya eeit. oldugu, kırmızı 

çamurda ise biraz dtişttiğü görtilmektedir. Bu farkın 

molektiler elek fonksiyonu gösteren zeoli t yanında 

killerde de adsorbsiyonun en olası mekanizmasının 

Ca-aluminosilikat tabakalarında fiziksel _adsorbsiyon ve 

iyon deığ'işiminin birlikte ytirtimesi, kırmızı çamurda ise 

tutulma mekanizmasının muhtemelen sadece fiziksel 
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adsorbsiyona dayanması nedeniyle tutulma mekanizmalarının 

farklılı~ında.n kaynaklanabileceği dtiştintilmektadir. 

Kil mineraller inde silis ve alumina tabakalarındaki 

(30) M-0- M bağları. oksijen atomu Uattindeki serbest 

elektron çiftini alıkoyacak şaki lde bu atomun her iki 

tarafından da kırılabilir ve M-0- oluşur. Bu grup da 

protonları zayıf asidik-nötral pH'larda çözeltide var 

olan akuametal katyonlar ını ve pozitif ytik lü hidroliz 

komplekslerini adsorblayarak yUkUnU nötralleştirebilir. 

Kırmızı camurda ise karıştırma yapılmadıgı durumda temas 

yU:zeyi a:za~ması nedeniyle adsorblanan miktar daha düşük 

bulunmuştur. 

Pb tutulması icin 

olduğu. bununla 500 

en uygun adsorbanın kırmızı çamur 

ppm konsantrasyondaki başlangıç 

ç özelt i si ile çalışıldığında dahi x so· 1ık bir giderme 

yüzdesine ulaşıldığı. aynı yüzdeye ulasabilmek için 

adsorban olarak kil kullanıldı~ında ise 100 ppm•11k 

başlangıç çözeltisi kullanılması gerektiği görUlmUştUr . 

CdCII) icin yapılan zamana bağlı karıştırma. 

denemelerinde PbC!!) ile benzer sonuçlara ulaşılmıştır. 

Burada da en uygun sürenin ı saat oldugu tablolardan es. 
10 ve 12) görtilmektedir. 1 saatlik karıştırma sonucunda 

CdCII) tutma kapasiteleri 6.8 mg CdCI!)/g kil, 3.46 ıng 

CdCI!)/g zeolit, 17.8 mg CdCI!)/g K.Ç. olarak 

bulunmuştur. 

Kilde zamana bağlı olarak kapasite artısının cok yavaş 

oldu9u. zeolit ve kırmızı camurda ise 1 saat.ten sonra 

iyice yavaşladığı görtilmektedir. 

Konsantrasyona bağlı 

ytiksek konsantrasyonla 

karıştırma denemelerinde en 

calısma ımkanı yine kırmızı 

5 0 



çamurla gerceklesmiştir. Bununla 75 ppm konsantrasyondaki 

CdCII) cöze!tisiyle % 86 giderme sağlanırken. zeolitin Cd 

icin uygun bir adsorban olmadı~ı görUlmUştUr. 

Elde edilen verilerle hazırlanan tablolardan Cd icin 

1/2 saat. artan konsant.rasyonlarla calışına sonucunda tutma 

kapasiteleri 6.4 mg .CdCII)/g kil. 2.2 mg CdCII)/g zeolit, 

12.8 mg CdCII)/g K.Ç. olarak bulunmuştur. Karıştırma 

yapılmaksızın adsorban icinde 24 saat bekletilen 

çözeltilerde ise tutma kapasiteleri 7.6 mg CdCII)/g kil, 

3.48 mg CdCII)/g zeolit. 15.8 mg CdCII)/g K.C. olarak 

bulunmuştur. Sonuçlardaki farklılık PbCII) tutulmasındaki 

nedenlerden ileri gelmiş olabilir. 

Karıştırma denemelerinde her iki metal iyonu için de 

tutma kapasitelerine göre adsorbanlar kırmızı çamur. kil. 

zeolit olarak sıralanabilir. 

Kolon denemelerinde. PbCII) iyonunun kilde tutulma 

grafiği incelendiğinde 76 mg PbC II )/g ki 1 değer ine kadar 

tam tutulma gerceklesmekte, artan PbCII) miktarlarında 

ise daha dUştik ytizde oranında. olmakla. birlikte tutulma 

devam etmekte ve 240 mg PbCII)/g kil değerinde adsorban 

doymakta ve daha fazla Pb tutamamaktadır. 

Zeolitte tutulma 

miktarına kadar tam 

zeolit de§erinde 

tutamamaktadır. 

grafig"inde ise 

tutulma olmakta. 

adsorban doyarak 

45.8 

66.6 

daha 

mg/g zeolit 

mg CdCII )/g 

fazla Pb 

Kırmızı camurda 47.5 mg PbCII)/g adsorban miktarına 

kadar tam tutulmanın gerçekleştiği. bunun azalan 

miktarlarda devam ederek 130 ıng• a kadar sürdüğü ve bu 

mı kt.ara. •..ıla$ı ldığında art.ık Pb tutmadıg ı görülmüştür. 



Kolon denemelerinde CdCII) iyonunun kilde tutulma 

grafigi incelendiginde 1 g kil 11.1 mg CdCII) iyonunu tam 

tutmakta fakat bu tutma azalan miktarlarla 34 mg'a kadar 

sürerek son bulmaktadır. 

Zeoli t te tutulma grafiğinde cok dUeUk miktar la.r söz 

konusu olmakta 4 .56 mg/g zeoli t değer inde tam tutulma 

sağlanırken. bu azalarak 11 . 3 mg Cd< II) değer inde artık 

tutmamaktadır. 

Kırmızı çamurda Cd<II)'in tutulması grafiginde 30.4 mg 

CdCII) 1 g kırmızı çamurla tam tutulurken. azalan 

miktarlarla ~O mg CdCII)'ye 

tutamadığı görtilmektedir. 

ulaşıldıgında ar tık 

Kolon denemelerinde kapasitenin yüksek çıkması 

adsorban ile ağır met.al iyonu cözeltilerinin temas 

süresinin fazla oluşuna bağlanabilir. 

Bu nedenle endtistriyel uygulamalarda bu katyonların 

adı geçen adsorbanlarda giderilmesinde kolon yönteminin 

tercih edilmesi daha olumlu sonuclar verecektir. 

\.::· · 
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