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Adsorpsiyon 

• Adsorbsiyon, malzeme(lerin) derişiminin ara 
yüzeyde (katı yüzeyinde) yığın derişimine göre 
artışı şeklinde tanımlanabilir. Adsorpsiyon 
yüzeyde tutunma olarak da tanımlanabilir. 

• Yüzeyde tutunan malzemeye “adsorblanan 
maddde veya adsorbat” ve üzerinde 
adsorbsiyonun gerçekleştiği katıya ise "adsorbent 
veya adsorban” ismi verilmektedir. 

• adsorbsiyon işleminin tersine adsorplanan 
maddenin ortama geri verilmesine yani yüzeyde 
derişimin azalması işlemine “desorbsiyon” denir 
 



• Adsorbsiyon, adsorbe edilenin yüzeyde 
tutulmasını sağlayan kuvvet çeşitlerine göre 
“fiziksel adsorbsiyon” ve “kimyasal adsorbsiyon “ 
olmak üzere ikiye ayrılır. 

• Fiziksel adsorpsiyonda etkileşim zayıf bağlar ve 
çekim kuvvetleri sonucu meydana gelir. Fiziksel 
adsorpsiyonda etkili olan kuvvet Van Der Waals 
kuvvetleridir. Kimyasal adsorpsiyon ise adsorbat 
ile absorbent arasında kimyasal reaksiyon  
oluşması, elektron alış verişi olması sonucunda 
meydana gelir.  



•  Fiziksel adsorpsiyonda bağ kuvvetleri moleküller 
arasında olurkenkimyasal adsorpsiyonda moleküller 
içindedir. Fiziksel adsorpsiyonun kimyasal adsorpsiyona 
karşı en büyük üstünlüğü tersinir olmasıdır. Yani fiziksel 
adsorbent rejenere edilip yeniden kullanılabilirken 
kimyasal adsorbent rejenere edilebilirliği etkileşimde 
olduğu adsorbata göre değişir. Fiziksel adsorpsiyonda 
etkileşim hızlı gerçekleşirken kimyasal adsorpsiyonda 
etkileşim hızı sıcaklığa bağlı olarak değişir. Dolayısıyla 
fiziksel adsorpsiyon enerjisi düşüktür ve hem tek hem 
de çok tabakalı olabilirken kimyasal adsorpsiyon 
enerjisi yüksek ve tek tabakalı olabilir 



Uygulama 

• Fiziksel adsorbsiyon (özellikle düşük derişim aralıklarında 
ayırmanın gerekli olduğu durumlarda) önemli endüstriyel 
ayırma işlemlerinin temelini teşkil etmektedir. Belirli 
katıların karışım içerisinden bazı malzemeleri seçici olarak 
adsorbe edebilme özelliği ayırma işleminin temel 
prensibidir. 

• Uygulamaları: 
– Su buharının havadan veya diğer gazlardan uzaklaştırılması, 
– Endüstriyel gaz karışımı içerisindeki karbondioksit, kükürtdioksit 

gibi safsızlıkların giderilmesi, 
– gaz ve sıvı karışımlardan istenmeyen kokuların uzaklaştırılması, 
– Şeker çözeltisinin renginin giderilmesi, 
– organik sıvılar içerisinde çözünen suyun uzaklaştırılması 



• Adsorpsiyonda, adsorbentin özellikleri, yüzey 
etkileşimleri, adsorbat ve çözücünün özellikleri ve 
sistemin özellikleri önemli etkenlerdir. 

• Adsorbantın yüzey özellikleri arasında 
adsorbsiyon işlemini etkileyen en önemli 
parametre yüzey alan değeridir ve artan yüzey 
alan değeri ile adsorbsiyon miktarı artış gösterir. 

• Dolayısıyla gözenekli malzemeler veya çok ufak 
parçalara bölünmüş katılar yüksek adsorbsiyon 
kapasitesi sağlamaktadırlar. 



Absorbentler 

• Sıkça kullanılan adsorbentler 
– aktif karbon, 

– kitosin, 

– zeolitler, 

– killer, 

– bazı endüstriyel atıklar  

– tarımsal atıklar 

• aktif karbon en çok kullanılan adsorbenttir. 

• Aktif karbon, yapısında ağırlıklı olarak karbon atomu 
bulunan (%85 – %95) gözenekli yüzeye sahip, tabakalı 
yapıda ve insan sağlığı için zararsız bir maddedir 



Sabit sıcaklıkta birim adsorbent miktarı tarafından adsorblanan miktarın 
denge çözelti derişimi (veya basıncı) ile ilişkisi “adsorbsiyon izotermi” olarak 
bilinir.  



Langmuir İzotermi 

• Langmuir izoterminde yüzeyde adsorplanan 
moleküllerin tek tabaka halinde adsorplandığı, 
adsorpsiyonda yüzeyin her tarafının 
örtülmediği yer yer örtülmelerin oluştuğu, 
yüzeyin her tarafında adsorpsiyon enerjisinin 
aynı olduğu ve yüzeyde tutunan moleküller 
arasında etkileşme olmadığı gibi varsayımlar 
geliştirilmiştir.  





Freundlich İzotermi 


