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ÖNSÖZ 

Kil minerallerinin kimyasal ve yapısal özellikleri, sahip olduğu özgül 

yüzey alanı kilin potansiyel kullanım alanlarını belirleyip 

sınırlandırmaktadır. Asit aktivasyonunun amacı kilin sahip olduğu 

yüzey alanı, gözeneklilik ve yüzey asiditesini artırmak ve kilin 

kullanıma uygun hale gelmesini sağlamaktır. Asit aktivasyon yöntemi, 

endüstriyel uygulamalar ve bilimsel çalışmalarda en yaygın kullanılan 

kil modifikasyon yöntemlerinden biridir. Yöntemin temel mekanizması 

kilin öğütülerek boyutlarına göre elenmesi, kullanılacak asitin ilavesi, 

sabit bir sıcaklıkta belirli bir süre karıştırılması, fazla iyonların ve 

safsızlıkların su ile yıkama işlemi sonucunda uzaklaştırılması, 

filtrasyon işlemi ve fitre edilen katı fazın istenilen sabit ağırlığa kadar 

kurutularak asitle aktive edilmiş kilin elde edilmesine dayanmaktadır.  

Çalışmanın birinci bölümünde killerden genel olarak bahsedilerek 

konuya giriş yapılmış, ardından ikinci bölümde kil, kil minerali yapısı, 

kil minerallerinin sınıflandırılması, kilin saflaştırılması ve kilin 

modifikasyon yöntemleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 3.bölümde asit 

aktivasyonu mekanizması, kullanılan asitler, etki eden parametreler, 

kullanıldığı alanlar ele alınarak anlatılmıştır. 4.bölümde ise asit aktive 

killerin önemli bir kısmını oluşturan bentonit ve sepiyolit kapsamında 

incelemeler yapılmış ve örnek çalışmalarla desteklenerek karakteristik 

özelliklerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Son olarak da 5. bölümde 

sonuç ve tartışma ile yorumlamalar yapılarak çalışma sonlandırılmıştır. 
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1. GİRİŞ 

İyon değiştirme kapasiteleri ve su tutma özellikleri yüksek olan, 

partikülleri ise suda kendiliğinden 2 µm’nin altına dağılabilen lifli veya 

tabakalı yapıdaki hidratlaşmış magnezyum ya da alüminyum 

silikatlarına kil mineralleri denmektedir. Büyük çoğunluğu kil 

minerallerinden oluşan kayaçlara ise kil adı verilmektedir. Doğada 

yaygın olarak bulunan killer sahip oldukları katma değerli özellikler 

bakımından geniş bir kullanım alanına sahiptir. 

Kil mineralleri iki tipteki atomik kristal yapıdan oluşmaktadır. Bunlar; 

tedrahedral ve oktahedral yapılardır. İçerisinde yer alan minerallerin 

kimyasal bileşimlerine göre beyaz, gri, mavi, pembe ve kahverengi 

renklerde bulunan killer jeolojik oluşumlarına bakılarak ve mineral 

gruplarına göre çeşitli sınıflandırılmalarının yapılması mümkündür. Kil 

mineralleri ise silikatlar grubunun bir alt sınıfında yer alan fillosilikatlar 

grubuna ait yapılardır. Fillosilikatlar da kendi içlerinde tabaka türüne, 

tabakalarının sahip olduğu yüke ve tabakalar arasında yer alan farklı 

birimlere göre sınıflandırılabilmektedir. Kil mineralleri var olan 

sınıflandırma yöntemleri göz önünde bulundurularak 7 farklı alt gruba 

ayrılmıştır. Bu gruplar; serpentin ve kaolin grubu, talk ve profillit 

grubu, simektit grubu, vermiküllit grubu, mika grubu, klorit grubu, 

sepiyolit ve paligorskit grubu olarak incelenmiştir. 

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte kil minerallerinin geniş 

kapsamda kullanım alanlarıyla birlikte saflaştırma ve zenginleştirme 

ihtiyacı artış göstermiştir. Kil minerallerinin saflaştırma işlemlerini 
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gerçekleştirebilmek için kil minerallerinin yapısında bulunan 

safsızlıklara göre karbonatların ayrıştırılması, hidroksitlerin 

uzaklaştırılması, organik maddelerin oksidasyonu ve silikanın 

çözülmesi gibi aşamalardan geçirilmesi gerekmektedir.  

Killerin sahip olduğu yüzey alanı, yüzey yükü, reaktivite, adsorpsiyon 

kapasitesi gibi özelliklerini geliştirerek istenilen optimum hale 

getirmek, safsızlıklarını gidermek ve çevresel uygulamalar için 

kullanılabilir kılmak amacıyla fiziksel ve kimyasal işlemlerle 

modifikasyonları yapılmaktadır. En yaygın kullanılan yöntemler asit ile 

aktivasyon ve termal aktivasyon olmakla birlikte bunlar dışında 

sütunlama ile modifikasyon ve alkali ile modifikasyon gibi yöntemler 

de mevcuttur. 

Hem endüstriyel hem de bilimsel olarak en yaygın modifikasyon çeşidi 

olan asit ile aktivasyon yönteminin incelendiği kitap içeriğinde; asit 

aktivasyonunun mekanizması, asitle aktifleştirmede kullanılan asitler, 

asit aktivasyonunu etkileyen parametreler (kil minerali yapısı, asit 

konsatrasyonu ve asit/kil oranı, tanecik boyutu, temas süresi, sıcaklık) 

ve asit aktivasyonunun kullanıldığı alanlar araştırılarak incelenmiştir. 

Bu amaç doğrultusunda asitle aktifleştirilmede yaygın olarak kullanılan 

kil çeşitlerinden bentonit ve sepiyolit ayrıntılı olarak incelenerek ve 

literatürde yapılan örnek çalışmalarla desteklenerek karakteristik 

özelliklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.  
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2. KİLLER 

Killer insanlığın ilk zamanlarından itibariyle kullanılmakta olan en eski 

hammaddelerdir. M.Ö. Neolitik dönemde Anadolu’da Çatalhöyük’ün 

yanında bulunan Nil ve Fırat nehirleri etrafındaki yerleşkelerde var olan 

pişirilmiş toprak eşyalar uygarlığın geçmiş yıllarından günümüze 

killerin kullanıldığını ortaya çıkarmaktadır (Tahberer, 2006).  

Doğada biçimlenebilen ince taneli mineraller şeklinde tanımlanan 

killerin minerolojisi ve boyutları ince taneli topraklardan yapısal olarak 

farklıdır. Çoğunlukla killer fillosilikatlar içermekte olup, 

kurutulduklarında veya yakıldıklarında sertleşmeleri mümkündür 

(Kausar vd., 2018).  

Tane boyutları 0,002 mm’den küçük olan killer, kil minerallerinin 

değişen oranlarda birleşmesiyle oluşmaktadır. Farklılıklarının gözle 

ayırt edilmesi mümkün olmayan killerin özel mikroskoplar kullanılarak 

görüntülenmesi sağlanır. Kil taneleri plaka tipinde olup kil 

minerallerinin kimyasal formülleri ise mAl2O3, nSiO2, pH2O şeklinde 

gösterilmektedir. Buradaki m, n ve p katsayıları hangi oranlarda 

alüminyum oksit, silisyum oksit ve su bulunduğunu ifade eder (Ünver, 

2015). Killer genel olarak metal oksitleri ve organik madde izlerini 

içeren kil minerallerinden ya da katmanlı silikatlardan oluşan bir 

malzeme sınıfındandır. Kristal yapıda bulunan kil mineralleri, farklı 

miktarlarda demir, magnezyum, alkali metal ve diğer katyonları da 

içererek çeşitlenmiş hidrolik alüminyum fillosilikatlardır (Kotal ve 

Bhowmick, 2015).  
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Kil üzerine çalışmakta olan araştırmacıların birbirinden farklı bilim 

dalları ve ilgi alanlarına sahip olmaları nedeniyle, kil mineralleri 

üzerine pek çok görüş ve kavram mevcuttur. Bunlar mineraloji, jeoloji, 

fizik, kimya, biyoloji gibi çeşitli eğitimlere sahip olan kil bilimcilerinin 

farklı bakış açılarına sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Bazı 

makale ve bilimsel dergilerde “kil” sözcüğü “mikro gözenekli katı” 

veya “katmanlı malzeme” gibi kavramlarla ifade edilmektedir. Bunun 

nedeni ise, birçok insanın kili çamur ve toprak ile örtüştürmesinden 

dolayıdır (Bergaya ve Lagaly, 2013). 

Kil minerali ifadesi genellikle kayaçların, toprakların ve çökeltilerin 

ince parçalı ayrışımından oluşan hidratlanmış fillosilikat sınıfını 

belirlemektedir. JNC (Kil mineralleri topluluğunun ortak isimlendirme 

komitesi) ise “küreye plastisite sağlayan kuruma, yakma gibi işlemler 

ile katılaşan fillosilikat mineralleri” olarak tanımlamıştır. JNC kil 

minerali tanımını yaparken tane boyutunu göz önünde 

bulundurmamıştır. Kil minerallerine örnek olarak; mika, vermikülit ve 

klorit gibi mikroskobik boyuttaki fillosilikatlar verilebilir. Kil 

mineralinin yapısı hakkındaki yapılan çalışmaların çoğunluğu, makro 

kristal biçimindeki X-ışını kırınım analizi ile elde edilmiştir. Kil 

tanımını, 1494-1555 yılları arasında yaşamış olan ve Jeoloji biliminin 

kurucusu olduğu söylenen Georgius Agricola, resmi hale getiren ilk 

kişidir. Killerin adlandırılması için JNC ve AIPEA (Internationale’in 

I’Etude des Arggiles) tarafından yaklaşık olarak 5 yy. sonra son bir 

çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmada yer alan killerin güncel adları 
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Tablo 1’de belirtilmektedir (Guggenheim, 1995; Bergaya ve Lagaly, 

2013). 

 

Tablo 1: Killerin Adlandırılması (Bergaya ve Lagaly, 2013) 

 
Killerin 

isimleri 

 
Kökeni 

 
Ana kil mineral 

bileşeni 

 
Uyarılar 

Seramik kili Tortul Kaolin 
Yüksek plastik, beyaz 

yanma 

Bentonit 

Volkanik kaya 
değişimi veya 

authigenic 

Montmorillonit  

Ağartma kili 
Asitle 

aktifleştirilmiş 
Çürümüş 

montmorillonit 
 

Ortak kil 
Tortul veya 

ayrışma 

Çeşitli, çoğunlukla 
illite/simektit karışık 

katman mineralleri 

Porselen hariç genel 
seramik 

Çin kili Hidrotermal Kaolin 
Cornwall plastikten 

kaolinler, beyaz yanma 

Ateş kili Tortul 
Ana kil mineral 

bileşeni 

Yüksek ısıya 

dayanıklılık 

Çakmaktaşı 
Sonraki diyajenez 

ile tortul 
Kaolin 

Plastik olmayan, 

söndürülemeyen, kararlı 

Birincil kaolin 
Kalıntı veya 

hidrotermal 
Kaolin  

İkincil kaolin Authigenic tortul Kaolin  

Isıya 

dayanaklı 
kil 

Authigenic tortul Kaolin 

Isıya dayanıklı 

malzemeler 

için düşük seviyelerde 
demir alkali-toprak 

alkali 

Laponit Sentetik Hektorit tipi simektit  

Nanokil  
Genellikle 

montmorillonit 

Nanokompozit için 

kullanılan killer için 

terim 

Fuller kil 

Tortul, kalıntı 

veya 
hidrotermal 

Montmorillonit, bazen 

paligorskit, sepiyolit 
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JNC’nin ifadesine göre kil, mineral terimi olarak kullanılmamalıdır. Kil 

ve kil mineralinin açık bir şekilde birbirinden ayrılan yanlarının 

vurgulanması gerekmektedir.  

Moore (1996), kil terimi için kaya, çökelti, birincil silikat minerallerinin 

farklılaşan ürünlerini ifade ettiğini öne sürmüştür. Kil ve kil mineralleri 

arasındaki farklılıklar Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2: Kil ve Kil Minerali Arasındaki Farklılıklar (Bergaya ve Lagaly, 2013) 

 

 

Kil Kil Minerali 

Doğal Doğal ve sentetik 

İnce taneli (<2 veya <4) Boyut ölçüsü yoktur. 

Temel bileşenleri fillosikat 

grubundandır. 
Fillosilikat içermeyebilir. 

Plastik Plastik 

Kurutma veya ateşleme işlemleriyle 

sertleşir. 

Kurutma veya ateşleme işlemleriyle 

sertleşir. 

Çakmaktaşı killer gibi bazı istisnalar 

bulunmaktadır. 
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2.1 Killerin Katma Değerli Özellikleri ve Kullanım Alanları 

Heterojen katalizörler arasında bulunan killerin birden çok avantajı 

vardır. Bu avantajlar Resim 1’deki gibi özetlenebilir. 

 

 

Resim 1: Killerin Katma Değerli Özellikleri (Yadav vd, 2004) 

 

Belirtilmiş olan bu avantajlar sayesinde killerin çevre dostu proseslerde 

kullanımı tercih edilmeye başlanmıştır (Yadav vd, 2004). 

Killer toprak oluşumu ve gelişiminde önemli fonksiyona sahip olmakla 

birlikte saflaştırılmasıyla meydana gelen kil mineralleri günümüzde 

oldukça geniş alanda endüstriyel hammadde olarak kullanılmaktadır. 

Çeşitli kullanım alanları; çimento, tuğla, kiremit, seramik, izolatör, 

refrakter, cam, kağıt, boya, gıda, meşrubat, ilaç, parfümeri, plastik, 
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lastik, diyafram, katalizör, petrokimya, elektrik üretimi, inşaat 

endüstrisi şeklinde geniş bir yelpazede sıralanmaktadır (Clarke, 1989). 

Killerin doğada yaygın olarak bulunmasıyla birlikte, başlangıçta tarım 

sektörünün temel taşı olmuş ve sonrasında birçok endüstride hammadde 

olarak yer almaktadır. Sentetik malzemeler killerin doğal oluşum 

zorluğu sebebiyle kil kapsamı içerisinde değildir. Bununla birlikte fazla 

ölçüde organik madde bulunduran bataklık çamuru, turba, ve çeşitli 

topraklar da kil kapsamında değildir. Kilin yapısında ise organik 

maddeler bulunabilmektedir (Çetin, 2003). 

İnorganik malzeme olarak killerin maliyetlerinin düşük olması yönüyle 

endüstriyel, mühendislik ve bilimsel alanlarda kullanımı tercih edilir. 

Endüstriyel ve mühendislik alanlarında; seramik, kağıt endüstrisi ve 

petrol çıkarma şeklinde kullanılmakta olup, bilimsel olarak da katalizör, 

absorbe edici ve renk değiştirme etken maddesi gibi kullanımları 

mevcuttur (Kotal ve Bhowmick, 2015). 

Killer ve kil mineralleri oldukça geniş kapsamlı kullanım alanları 

oluşturmakta olup kil bilimi üzerine yapılan araştırmalar giderek artış 

göstermektedir. Son yıllarda da killerin polimerler ile oluşturdukları 

nanokompozitler yüksek oranda ilgi görmektedir. 

2.2 Kil Minerali Yapısı 

Pauling, ilk olarak 1930 yılında kil minerallerini X ışınları difraksiyonu 

ile iki farklı yapıtaşı olarak ortaya koymuştur. Bunlar düzgün dört yüzlü 

şekline sahip “tetrahedron” ve düzgün sekiz yüzlü şekline sahip olan 

“oktahedron” yapılarıdır (Brown, 1980). 
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Tetrahedron yapılarda merkezde bir Si atomu, köşe noktalarda ise 4 O 

atomu içeren atom gruplarının bir araya gelmesiyle oluşur. Tetrahedron 

katmanı (T) veya Silika katmanı denen bu yapıların, taban kısımları 

aynı düzlemde bulunmak şartıyla köşe noktalarından oksijen köprüleri 

ile altılı halkalar oluşturarak birleşiminden meydana gelir. Oktahedron 

yapılarda ise merkezde bir Al ya da Mg atomu köşe noktalarda ise 6 O 

atomu (ya da hidroksil) vardır. Oktahedron katmanı, alümina katmanı 

ya da gibsit katmanı denen bu yapıların da birer yüzeyi aynı düzlemde 

bulunmak üzere köşelerinden oksijen köprüleri ile birleştirilmesiyle 

oluşmaktadır. Resim 2’de sırasıyla tetrahedron yapıtaşı ve tetrahedron 

tabakasının gösterimi verilmiştir. 

 

 

Resim 2: a) Tetrahedron Yapıtaşı b) Tedrahedron Tabakası [1] 

 

Resim 3’te sırasıyla oktahedron yapıtaşı ve oktahedron tabakasının 

gösterimi verilmiştir. 
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 Resim 3: a) Oktahedron Yapıtaşı b) Oktahedron Tabakası [1] 

 

Oktahedron tabakasındaki katyon atomları birbirleri ile yer değiştirerek 

farklı mineralleri oluşturmaktadırlar. “İzomorf yer değiştirme” olarak 

tanımlanan bu durum kristal yapısının değişmeden ortamdaki 

katyonların yer değiştirmesiyle meydana gelmektedir. Tanımlanan yer 

değiştirme özelliği sebebiyle mineraller farklı yapılara sahip olmakta ve 

farklı isimlerle ifade edilmektedir. Bir oktahedran içerisinde bulunan 

bütün anyonların hidroksilden meydana gelmesi ve katyon 

pozisyonlarının ise 2/3’ünün alüminyum ile doldurulmasından oluşan 

minerale “gibsit” adı verilir. Tabakadaki alüminyum yerine 

magnezyum getirilirse de katyon pozisyonlarını doldurmuş olacağı için 

oluşan minerale “brusit” adı verilir. Tabaka yapısındaki temel 

değişimler ile bildiğimiz kil minerallerinin onlarcası meydana 

gelmektedir. Var olan bütün kil mineralleri, spesifik bir katyonu 

bulunduran tetrahedron ve oktahedron katmanların farklı bağlar ve 

farklı metalik iyonlar ile birbirine bağlanmasıyla ortaya çıkmaktadır 

(Savaş, 2008). 
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Oktahedral katman, oktahedronların tamamında ya da 2/3’ünde katyon 

içermesi bakımından dioktahedral ve trioktahedral isimleriyle iki farklı 

türde ifade edilir (Bailey, 1980). Yük denkliği koşulundan ötürü 

alümina katmanında bulunan oktahedronlardan sadece üçte ikisinin 

merkezinde Al+3 atomu vardır, geriye kalan üçte biriyse boş 

bırakılmaktadır. Böylece ikili düzgün sekizyüzlü görünümünde olan 

dioktahedral yapı meydana gelmektedir. Merkez iyonu için Al+3 atomu 

değilde Mg+2 getirildiğinde ise her oktahedronun merkezi tamamen 

dolu olan brusit tabakası veya başka ismiyle de magnezyum tabakasını 

oluşturmaktadır. Bu şekilde olduğunda ise üçlü düzgün sekizyüzlü 

görünümünde olan trioktahedral yapı meydana gelmektedir (Grim, 

1968; Sarıkaya, 1987, 1993; Chitnis and Sharma 1997). 

Dioktahedral ve trioktahedral yapıların şematik gösterimi Resim 4’te 

verilmiştir. 

           

        (i)                                                                 (ii)   

Resim 4: i. Dioktahedral Yapı, ii. Trioktahedral yapı [2] 

 

Kil minerallerinin kimyasal formüllerine bakıldığında, silika 

tabakasında bulunan tetrahedronlardan bir kısmının merkez atomunda 

Si+4 yerine Al+3 ’ün, alümina tabakasındaki oktahedronlardan bir 
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kısmının merkezine de Fe+2, Mg+2, Zn+2, Ni+2 ve Li+ gibi yükseltgenme 

basamağı daha az iyonların geçmesiyle mineral içerisindeki negatif 

fazlalığı olan katmanlar arasına giren katyonlar ile dengelenir ve 

mineral içerisinde elektronegatiflik sağlar. Katmanların ara 

kısımlarında bulunan Na+, K+, Ca+2 ve Mg2+ gibi katyonların organik 

ya da inorganik olan bütün katyonlar ile yer değiştirmeleri mümkündür. 

Bu sebeple de “değişebilir katyonlar” şeklinde de ifade edilmektedir 

(Güler, 1989; Sarıkaya, 1991). 

Bazı killerin iyon değiştirme potansiyelinin fazla olması alüminyum 

silikat ve magnezyum silikat bileşiklerini kapsaması olarak 

belirtilmiştir. Bunlar sulu bir ortam içerisinde küçük parçacıklara 

ayrılarak süspansiyon verebilirler. Ayrıca killer farklı bazı özellikleri 

aracılığıyla kolay bir biçimde safsızlıklardan arındırılmaktadır. 

Herhangi bir kaynaktan alınmış olan kil içerisinde kaolinit, 

montmorillonit, illit, klorit, sepiyolit gibi minerallerle birlikte alunit, 

amfibol, dolomit, feldspat, jips, kalsit, kuartz, korund, magnezit,            

α-kristobalit gibi minerallerde yer alabilmektedir. Bununla birlikte az 

miktarda da olsa organik madde her kilin içerisinde vardır (Kanat, 

2013). 

Tablo 3’te kil minerallerine ait kimyasal bileşimler yüzdece kütleye 

göre verilmiştir. 
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Tablo 3:(%) Kütleye Göre Çeşitli Kil Mineralleri İçin Kimyasal Bileşimler      

(Kanat, 2013) 

Kil mineralleri SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O 

Kaolinit 45-48 38-40 - - - - - - 

Montmorillonit 

ve Notronit 

42-55 0-28 0-30 0-0.5 0-3 0-.25 0-0.5 0-3 

İllit 50-56 18-31 2-5 0-0.8 0-2 1-4 4-7 0-1 

Vermikülit 33-37 7-18 3-12 0-0.6 0-2 20-28 0-2 0-0.4 

Klorit 22-35 12-24 0-15 - 0-2 12-34 0-1 0-1 

 

Kil minerallerinin yapısı ve sahip olduğu kimyasal bileşim sanayideki 

kullanımlarını etkileyen parametrelerdir. Kil minerallerinin kullanımını 

etkileyen özellikler ise; absorpsiyon, adsorpsiyon, aşındırma, tane 

boyutu ve şekli, kimyası, renk, viskozite, yüzey alanı, plastiklik vb.’dir. 

Killer absorpsiyon ve adsorpsiyon özellikleri, sıvı karışımlar ve iyonik 

çözeltiler ile seçimli olarak adsorpsiyon yapmaları sebebiyle yüzey 

alanları büyük olan doğal malzemelerdir (Gregg, 1982; Peker, 1987; 

Sankaya, 1987; Gürgev, 1993; Önal, 1993). 

2.3 Killerin Genel Özellikleri 

Killerin kalitesi ve hangi alanlarda kullanılabileceği kil minerallerinin 

türü, bileşimleri ve kilin yapısında bulunan kil minerallerinin hangi 

miktarlarda olduğuyla ilgilidir. İçerisinde bulunan kil dışı mineraller ve 

organik maddelerin miktarı, bileşimi, değiştirilebilen iyonlar ve 
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çözünebilen tuzlar killerin ayırt edilmesinde çok önemlidir. Bunun 

yanında killere ait başlıca özellikleri de kontrol etmektedirler 

(Hancıoğlu, 2015). Killerin başlıca özellikleri bu bölümde renk, tanecik 

boyutu, özgül yüzey alanı, adsorplama, elektriksel özellik, katyon 

değişim kapasitesi, plastiklik, şişme, büzülme, kohezyon, viskozite, 

tiksotropi olarak verilmektedir. 

2.3.1 Renk 

Killer yapısında hem metal oksitleri, hem de çeşitli organik maddeleri 

bulundurmaktadırlar. Safsızlık içermediği durumda kaolen olarak 

adlandırılan kilin rengi beyaz olurken, yapısında bulundurduğu 

safsızlıklar kile rengini kazandırmaktadır. Birçok çeşidi bulunan 

killerin renkleri sarı, pembe, kırmızı, gri, yeşil, mavi ya da siyahımsı 

olabilmektedir. Tablo 4’te belirtildiği üzere killerin renklerine bakarak 

içerisinde bulunan maddeler hakkında fikir sahibi olunabilir (Grim, 

1968). 

 

Tablo 4: Killerin Yapısında Bulunan Safsızlıkların Killerin Rengine Etkisi      

(Grim, 1968) 

Safsızlık Çeşidi Kilin Rengi 

Limonit Esmer 

Demir peroksit Kırmızı 

Manganez bioksit Siyah 

Organik maddeler Menekşe 
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Killerin rengi, oksitlerin yüksek sıcaklıklarda renklerinin değişmesi 

sebebiyle pişirilme sonrasında değişebilir (Grim, 1968). 

2.3.2 Tanecik Boyutu 

Kil mineralleri ilk kez 1922 yılında Wentworth tarafından; su içerisinde 

tanecik boyutu ortalama 2 µm olan maddeler olarak tanımlanmıştır 

(Hancıoğlu, 2015). Killer yapısında bulunan tabakalar arasında büyük 

miktarlarda su tutabilme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle sulu ortamda 

killerin tane boyutları değişiklik gösterir (Grim, 1968). Killerin tanecik 

şekilleri ve taneciklerinin boyutlarının farklı olması endüstride farklı 

kullanım alanları bulmasını sağlamaktadır (Kanat, 2013). 

Tanecik boyutları ölçümleri kimyasal yöntemler, X-ışını kırınımı ve 

lazerlerden faydalanılarak yapılabilmektedir. (Atun vd., 2003; Mana 

vd., 2007) 

2.3.3 Özgül Yüzey Alanı 

Özgül yüzey alanı; bir gram katıdaki gözenek duvarlarının toplam 

yüzeyi olarak tanımlanır. International Union of Pure and Applied 

Chemistry-IUPAC’a göre gözenekler üç boyutta sınıflandırılabilir 

(Gregg ve Sing, 1982): 

• Mikro Gözenek (<2 nm) 

• Mezo Gözenek (2-50 nm) 

• Makro Gözenek (>50nm) 

Makro ve mezo gözenek duvarlarının alanlarının toplamından 

kaynaklanan yüzey alanını makro gözenekler ihmal edilebilecek kadar 
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az etkilerken, mezo gözenekler büyük bir kısmını oluşturur. Tanecik 

boyutu ile ters orantılı olan dış özgül yüzey alanı, tanecik boyutu 

küçüldükçe artar (Gregg ve Sing, 1982). Mikro gözeneklerin 

büyüklükleri kilin oluşumuna bağlıdır ve herhangi bir fiziksel işlemle 

değiştirilemezken kimyasal işlemlerle değiştirilebilmektedir. Mezo 

gözenekler ise ısıl ya da kimyasal işlemlerle değiştirilebilir (Hancıoğlu, 

2015). Özellikle termal olarak kararlı gözenekleri olan kil mineralleri 

kullanım için elverişlidir (Bergaya ve Lagaly, 2013). 

Kil minerallerinin tanecik boyutlarının genellikle çok küçük olması ve 

trioktahedral (tetrahedral-oktahedral-tetrahedral) ya da dioktahedral 

(tetrahedral-oktahedral) molekül yapıları sebebiyle iç ve dış kristal 

yüzeylere sahip olması killere gözenekli ve çok geniş bir yüzey alanı 

sağlar (Van Olphen, 1970). Tüm kil mineralleri çeşitli boyut ve 

şekillerde gözenekler içerir (Bergaya ve Lagaly, 2013). Bunun yanında 

dış kristal yüzeyleri olmasına karşın; su moleküllerinin içine 

girebileceği yüzey alanını artıran iç yüzeyler; yalnızca simektit ve 

vermikülitlerin yapısında bulunur (Van Olphen, 1970). 

Yüzey alanının ölçülmesinde kullanılan yöntemlere örnek olarak BET 

metodu ve metilen mavisi ile adsorbsiyon verilebilir (Gregg ve Sing, 

1982). 

2.3.4 Adsorblama 

Maddelerin yakın temas halinde bulunduğu yüzeyde bulunan çekme 

kuvvetleri tarafından çekilerek yüzeye tutunması olayı adsorbsiyon 

olarak tanımlanmaktadır (Demirci, 2018). Bu olay madde ile sınır 
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yüzeyde moleküllerin arasındaki kuvvetlerin denkleşmemiş 

olmasından dolayı yüzey üzerinde meydana gelir (Uçan, 2015). Killerin 

yüzey alanlarının büyük olması adsorblama kapasitelerinin de yüksek 

olmasını sağlamaktadır (Noyan, 2007). Killerdeki gözenekli yapı yüzey 

alanının artmasına sebep olurken adsorblama yapılabilecek alanı da 

artırmış olur. Örneğin bentonitlerde bu alanın fazla olması adsorblama 

kapasitesinin yüksek olmasını sağlar (Sarıkaya, 1987). Ancak hidrofilik 

özellikler göstermeleri sebebiyle, suda iyi çözünebilen polar ve 

katyonik organik maddeler dışındaki organik maddelerle iyi 

adsorpsiyon kuvveti gösteremezler (Worral, 1986). 

2.3.5 Elektriksel Özellik 

Kil taneciklerinin yüzey yükleri genel olarak negatifken; kenarları 

kırılmalar sebebiyle pozitif yüklenmiştir. Bu sebeple özellikle elektrolit 

bir çözelti ile karıştırılması durumunda taneciklerin yüzeyi ve kenarları 

kimyasal dengeye ulaşana kadar zıt yüklerle çevrelenir. Kil yüzeyinin 

yakınında ara yüzey oluşturarak yüzeyin potansiyelini sıfıra indiren bu 

iyonlara dengeleyici iyonlar adı verilir. Farklı yüklü bu iki tabaka ise 

elektriksel çift tabaka olarak isimlendirilmektedir (Toprakezer, 2009). 

2.3.6 Katyon Değişim Kapasitesi 

Kil minerallerinin yapısında, genellikle katyon olan, değişebilen 

iyonlar bulunmaktadır. Katyon değiştirme kapasitesi; 100 g kilin 

adsorplayabildiği değişebilen katyonların ya da 100 g kildeki Na2O 

miktarının milieşdeğer sayısı (meg) cinsinden ifadesi olarak 

tanımlanmaktadır (Adams ve Evans, 1979). İyon değişme gücü olarak 
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da adlandırılabilen katyon değişim kapasitesi; kil minerallerinin şişme, 

jel yapma gibi kabiliyetlerinin hangi düzeyde olduğunu gösterir 

(Bektaş, 2009). Bunun yanında değişebilen iyonların cinsi ve kapasitesi 

kilin tanecik boyutunu belirlemektedir. Montmorillonit sınıfında yer 

alan sodyum ve kalsiyum montmorillonitlerinin tanecik boyutlarının 

karşılaştırılmasıyla, sodyum montmorillonitin daha küçük tanecikler 

içermesi buna örnek olarak verilebilir (Kanat, 2013). 

KDK sembolüyle de gösterilebilen katyon değişiminin özetle nedenleri 

şöyledir (Bektaş, 2009): 

1) Kil minerali bünyesinde bulunan Silika ve alümina birimlerinin 

kenarlarında yer alan kırık bağlar, değişebilen iyonlarla 

dengelenmiş ancak doyurulmamış yükler barındırırlar. Bu kırık 

bağların artması tanecik boyutunun küçülmesiyle, dolayısıyla 

yüzey alanının artmasıyla artarken buna bağlı olarak katyon 

değişim kapasitesini de artırır. 

2) Kilin örgülü yapısı içerisinde gerçekleşen yer değiştirme 

sırasında dengelenmemiş halde bulunan yükler adsorblanan 

katyonlarla dengelenmiştir. 

3) Açıkta bulunan hidroksil iyonlarının hidrojeni değişebilen 

iyonlarla yer değiştirebilir. 

Katyonların değişmesi olayında, büyük değerlikli olanlar daha iyi yer 

değiştirebildiğinden katyonun değerliği çok önemli bir faktördür. +1 

değerlikli sodyum iyonu +2 değerlikli kalsiyum yerine kolayca 
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geçemezken, tersi durum kolayca gerçekleşir (Yong ve Warkentin, 

1975). 

Katyonun cinsine göre iyon değişim hızları deney koşullarına ve kilin 

cinsine bağlı olarak değişebilmesine rağmen genellikle aşağıdaki 

sıralama geçerlidir (Bektaş, 2009). 

H + >Al+3>Ba+2>Sr+2>Ca+2>Mg+2>NH4 
+ >K+ >Na+ >Li+ 

Kil mineralleri yapısında bulunan katyonları kapasitesi ve cinsi; asitlik, 

iletkenlik, geçirgenlik, gözeneklilik, tanecik dağılımı, suda şişme 

kapasitesi vb. gibi kilin birçok özelliğini etkilemekte ve killerin 

birbirlerinden farklılaşmalarına sebep olarak gösterilmektedir (Bektaş, 

2009). Yapılan araştırmalara göre pH=7’de bazı kil minerallerinin 

KDK değerleri Tablo 5’te verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 | KİLLER, MODİFİKASYON YÖNTEMLERİ VE ASİT AKTİVASYONU 

 

Tablo 5: Bazı Kil Minerallerinin pH=7’de Katyon Değişim Kapasitesi Değerleri 

(Breck, 1974; Çokça, 1993; Sabah ve Çelik, 1999; Bektaş, 2009) 

Kil Mineralleri KDK (meg/100g) 

Halloysit 5-10 

İllit 20-50 

Kaolinit 3-15 

Klorit 10-40 

Montmorillonit (Simektit) 80-150 

Sepiolit-Atapulgit 20-30 

Vermikülit 100-150 

Zeolit 170-260 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi, kil minerallerinin KDK değerleri genellikle 

200 meg/100 g değerinin altında yer almaktadır ancak bazı istisnalar da 

vardır. Bu değerin üzerinde katyon değiştirme kapasitesi olan killerde 

tabakalar arası bağ çok kuvvetlidir, bu sebeple tabakalar ayrılamaz. 

Tabakaların ayrılmasına yardımcı olmak amacıyla şişirmeyi 

kolaylaştıracak katyon tipindeki maddeler kullanılmaktadır (Penner ve 

Lagaly, 2000). 

2.3.7 Plastiklik 

Kilin bünyesi içerisine alınan su miktarının değişimi killere plastiklik 

özelliği de kazandırmaktadır (Kanat, 2013). Plastiklik basınçla şekil 

alıp ardından basınç ortadan kalktığında almış olduğu şekli koruyan 
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kilin çamur yapma eğilimi olarak tanımlanabilir (Avcı, 2009). Bu 

özellik, sıkıştırılmış kile uygun miktarda suyun karıştırılmasıyla, kolay 

işlenebilme ve şekillendirilebilme kabiliyeti katar (Greenwood vd., 

1997). Katı haldeki kilin plastiklik kazanabilmesi için gerekli olan su 

miktarı ‘plastik limit’ olarak adlandırılırken, plastik haldeki kilin 

viskozitesinin azalarak akıcı hale geçmesi için gerekli olan su miktarı 

‘likid limit’ olarak adlandırılır. İkisi arasındaki fark ise ‘plastiklik 

indeksi’ olarak isimlendirilir (Avcı, 2009). Kilin plastisite özelliği 

kazanabilmesi yalnızca su ile mümkündür. Yapılan deneyler sırasında 

su yerine kullanılabileceği düşünülen birçok sıvı (alkol, amonyak, 

aseton vb.) kullanılmasına rağmen sonuç alınamamıştır (Greenwood 

vd., 1997). Kilin yapısındaki suyun artırılması plastiklik özelliği ile 

kazanılan akıcılığı artırırken, suyun azaltılması kilin sertleşmesine ve 

plastiklik özelliğini kaybetmesine sebep olur (Kanat, 2013). 

2.3.8 Şişme 

Kil minerallerinin fiziksel suyu adsorplayarak molekül yapısının içine 

katması ve genişlemesiyle gerçekleşen olaya şişme denir (Kanat, 2013). 

Şişmeye sebep olan, kil minerallerinin yüzeyinde suyu tutması iki 

mekanizma ile açıklanır. İlki su moleküllerinin dipol özelliği nedeniyle 

suyun pozitif ucunun negatif yüklü olan kil üzerine üst üste 

tutunmasıyla gerçekleşir. Su molekülleri bu şekilde birbirlerinin 

üzerinde yer alabilir. Değişebilen katyonların mobilitesinden 

kaynaklanan diğer mekanizmada ise değişebilen katyonların kil 

yüzeyinden uzaklaşmadan suyu kendilerine çekmesi olayı gerçekleşir. 

Bu sebeple yüzey alanı ve katyon değiştirme kapasitesi kil ve su 
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sisteminde önemli yere sahiptir (Güngör vd., 1989; Quirc vd.,1997). 

Killerin genellikle yüzey alanı ve KDK değeri yüksek olması nedeniyle 

şişme kabiliyetleri yüksektir. Örneğin; montmorillonit kilinin hacminin 

yaklaşık beş katı suyu adsorbe edebilme yeteneği vardır (Kanat, 2013). 

Ancak sodyum iyonu kalsiyum iyonuna kıyasla baskın değiştirilebilir 

bir iyon olduğundan dolayı, sodyum montmorillonit kalsiyum 

montmorillonitlerden daha fazla şişme özelliği gösterir (Demirci, 

2018).  Killerin adsorbe ettiği su kilin fiziksel ve kimyasal özelliklerine 

büyük etki etmektedir (Kanat, 2013). 

2.3.9 Büzüşme (rötre) 

Kilin bünyesindeki suyun uzaklaştırılması ile meydana gelen olay 

büzüşme olarak ifade edilir (Avcı, 2009). Büzüşme sırasında kil 

yapısındaki suyu kaybeder ve hacmi küçülür. Kilin kuruması nedeniyle 

meydana gelen büzüşme olayı kilin plastisite özelliğine bağlıdır 

(Greenwood vd., 1997). 

2.3.10 Kohezyon 

Kil su ile ıslandıktan sonra yoğurularak şekil verilebilen bir maddedir. 

Yapısındaki su uzaklaştığında, yani kuruduğunda ise verilen bu şekli 

koruma kabiliyetine sahiptir. Sahip olduğu bu kabiliyet kohezyon 

özelliği olarak adlandırılır (Greenwood vd., 1997). 

2.3.11 Viskozite 

Bir sıvının akmaya karşı olarak gösterdiği iç dirence viskozite adı 

verilir. Arasında 1 cm mesafe olan iki levha arasından akıtılan sıvının 
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akış hızını 1 cm/sn artırmak amacıyla verilmesi gereken güç olarak da 

tanımlanabilen viskozitenin birimi santripuaz (cp)’dır. Bir ortamda 

basıncın artırılmasıyla artarken sıcaklığın artırılmasıyla azalır. Kil-su 

karışımı çamurun içerisindeki suyun kil tarafından adsorplanması ile, 

çamur akmaya karşı direnç gösterir ve viskozitesi artar. Katyon 

değiştirme kapasitesi dolayısıyla yüzey alanı viskoziteyi etkiler (Avcı, 

2009). Daha küçük tane boyutlu killer büyük boyutlu olanlara göre 

viskozitesi daha büyük karışımlar oluştururlar (Grim, 1968). 

2.3.12 Tiksotropi 

Kil ve su karışımından oluşan jel-sıvı sisteminin kendi içerisinde tersine 

dönüşümleriyle ortaya çıkan tiksantropi, bu sistemin basınç ve sallantı 

etkisiyle jelden sıvıya dönüşmesi olayıdır. Killerin iyon değiştirme 

kapasiteleri tiksantropiyi etkiler. (Avcı, 2009). 

2.4 Kil Minerallerinin Sınıflandırılması 

Silisyum ve oksijenden oluşan, çok atomlu, birbirlerinden farklı 

anyonların yanında metal katyonları ve hidroksil gruplarından oluşan 

silikatlar; başlıca üç gruba ayrılmaktadır (Vaccari, 1999). Kil 

mineralleri ise silikatların bir alt sınıfında yer alan fillosilikatlar 

(katmanlı silikatlar) grubuna aittir (Bailey, 1980; Vaccari, 1999). 

Silikatların sınıflandırılması Resim 5’te belirtilmiştir. 
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Resim 5: Silikatların Sınıflandırılması (Bailey, 1980, Reider vd., 1998) 

 

Fillosilikatlar ise kendi içerisinde tabaka türüne (2:1 ya da 1:1), 

tabakaların yüklerine ve tabakaların arasında yer alan farklı birimlere 

göre sınıflandırılabilir (Bailey, 1980). Tetrahedral ve oktahedral 

tabakaların değişik kombinasyonları ile mineraller birbirlerinden 

farklılaşır. Bunun yanında oktahedral katmanlar dioktahedral ve 

trioktahedral olmak üzere iki şekilde sınıflandırılmıştır. Mineral 

yapılarının en küçük birimlerinin diziliş şekli ve minerallerin kimyasal 

bileşimleri de kil minerallerinin sınıflandırılmasında etkilidir (Arasan, 

2015). Bunun yanında yapılarına göre amorf ve kristal olarak iki gruba 

ayrılırken kimyasal içeriklerine göre kil mineralleri; yüksek boksit, 

alüminyum, kalsit, silikat, karbonat ve demir içerikli olanlar olarak 

sınıflandırılabilir (Malayoğlu ve Akar, 1995; Taştaban, 2019).  

Silikatlar

Tektosilikatlar 
(İskelet)

Zeolitler

Kuars

Feldispat

Fillosilikatlar 
(Katmanlı 
Silikatlar)

1:1 
Fillosilikatlar

2:1 
Fillosilikatlar

2:1 Lifli 
YapıDiğer Silikatlar
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Tablo 6’da kil minerallerinin sınıflandırılması sunulmuştur. 
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2.4.1 Serpentin ve Kaolin Grubu 

Tetrahedron ve oktahedronun birleşimiyle oluşan (1:1) iki katmanlı 

fillosilikat grubudur. Dioktahedral yapılı kaolinler; kaolinit, halloysit, 

dikit ve nakrit olarak sınıflandırılır (Bailey, 1980).  

Kaolinitlerin tetrahedron bulunan yüzeyleri oksijen, oktahedron 

bulunan yüzeyleri ise hidroksit tabakası ile kaplı olduğundan, iki tabaka 

arasında güçlü bir çekim kuvveti vardır ve bu su alıp şişme özelliği 

göstermesini engeller (Arasan, 2015). Aynı zamanda bu durum 

kaolinitin daha stabil hale gelmesini sağlar. Diğer kil minerali 

çeşitlerine göre doygun haldeki ayrışmayan kaolinitin içsel sürtünme 

açısı daha büyüktür (Uraz, 2015). 

Halloysitte ise iki silikat tabakası arasında su molekülleri yer alır. 

Şişebilme özelliği göstermesi nedeniyle toprakta suyun tutulması için 

kullanılmaktadır (Arasan, 2015). 7,2 Å olan kalınlık kaolinitte 

değişmezken, şişme nedeniyle halloysitte 10,1 Å’a kadar çıkabilir 

(Uraz, 2015). Trioktahedral yapılı çok nadir bulunan serpentin 

mineralleri ise diğer kil minerallerinden daha küçük tanecik boyutuna 

sahiptir (Arasan, 2015). 

Resim 6’da kaolinit mineraline ait atomik diyagram, kristal yapı ve 

SEM görüntüsü verilmiştir. 
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Resim 6: Kaolinit Minerali a) Atomik Diyagram b) Kristal Yapı c) SEM Görüntüsü 

(Khalifa vd., 2020) [1] 

 

2.4.2 Talk ve Profillit Grubu 

Talk ve profillit grubu mineralleri iri kristalli minerallerdir (Bergaya ve 

Lagaly, 2013). Üç katmanlı (2:1) en basit kil minerali olan talk 

trioktahedral yapılı sulu bir magnezyum silikattır. Bunun yanında bir 

alüminyum silikat olan profillitin, üç tabakalı biriminin yatay düzlemde 

elektriksel olarak dengede olması su içerisinde yüksüz olmasına sebep 

olduğundan doğal yüzebilirlik (hidrofobik) özelliği vardır (Uysal, 

2018).  Tetrahedral ve oktahedral tabakalar arasında Si4+ ve Al3+ yer 

değiştirebilirken, aynı zamanda görülen iyon yetersizlikleri Fe2+, Fe3+, 

Mg2+ ve Ti4+ ile doldurulmaktadır (Evans ve Guggenheim, 1988).  

Güçlü alkali ve asitlere direnci yüksek olmasına karşın sülfürik asitle 

silika jeline dekompoze edilebilmektedir ve mekanik etkilerle kolayca 
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bozunabilir kristal bir yapıdadır (Ciullo ve Thomson, 1994). Talk ve 

profillitin her ikisinin de tabakaları arasındaki Van der Waals bağlarının 

çok zayıf olduğu bilinmektedir (Arasan, 2015). Bu kristalografik 

özelliği nedeniyle dilinimlenme oluşması kolaydır (Uysal, 2018). 

Resim 7’de profillit mineraline ait atomik diyagram, kristal yapı ve 

SEM görüntüsü verilmiştir. 

 

  

Resim 7: Profillit Minerali a) Atomik Diyagram b) Kristal Yapı c) SEM Görüntüsü 

(Sule ve Sigalas, 2018) [1] 

 

2.4.3 Simektit Grubu 

Tetrahedral iki tabaka ve bu tabakalar arasında yer alan oksijen 

iyonlarının paylaşıldığı oktahedral bir tabakadan oluşan simektitler; 
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izomorfik katyon değişimleri ile, en yaygın türü olan montmorillonitten 

doğal olarak farklılaşarak oluşan bidellit, nontronit, hektorit ve saponit 

gibi kil minerallerinden oluşan sınıftır (Grim, 1968). Genel olarak 

yüksek katyon değişim kapasitesi, çok ince parçacık boyutu, yüksek 

yüzey alanı, yüksek şişme kapasitesi, yüksek viskozite, yüksek 

plastisite özellikleriyle bilindiklerinden endüstride pek çok kullanım 

alanına sahiptirler (Murray, 2007). Doğal simektitler genellikle 2 

μm’den daha ince taneli minerallerdir ve kenar kısımları kıvrımlı olan, 

plaka benzeri parçacıklardan oluşur (Bergaya ve Lagaly, 2013). 

Resim 8’de montmorillonit mineraline ait atomik diyagram, kristal yapı 

ve SEM görüntüsü verilmiştir. 

 

 

Resim 8: Montmorillonit Minerali a) Atomik Diyagram b) Kristal Yapı c) SEM 

Görüntüsü (Khalifa vd., 2020) [1] 
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Montmorillonit dioktahedral bir yapıya sahiptir ve katman yükü 

oktahedral tabakada oluşur. Buna karşın dioktahedral yapıda bulunan 

bidellit ve nontronitin, tetrahedral tabakada yer değişimleriyle katman 

yükü oluşur (Arasan, 2015). Fe3+ ve Al3+ ’nın değişmesiyle oluşan 

nontronit ve bidellit yapısal olarak birbirlerine çok benzemekle birlikte 

nontronit, bazik özellikli kayaçların ilk ayrışma ürünleri dışında, 

topraklarda çok düşük seviyede bulunmaktadır (Sherman vd., 1962). 

Trioktahedral yapıda bulunan simektit mineralleri ise hektorit ve 

saponit olarak ikiye ayrılır (Moore ve Reynolds, 1997). Hektorit ve 

saponit minerallerinin her ikisinde de oktahedral boşluklardan kaynaklı 

Mg2+ iyonu içermesinin yanı sıra; hektoritte Li-oktahedral yer 

değişimleri görülürken, saponitte az miktarda Al3+ ve Fe3+ yer 

değişimleri olduğu bilinmektedir (Arasan, 2015). 

2.4.4 Vermiküllit Grubu 

Vermikülit; 2:1 tabaka yapısına sahip, sulu ve magnezyum alüminyum 

silikat bileşimli bir kil mineralidir (Ehsani, 2015). Tabakaları arasında 

bulunan sulu katyonlar diğer kil minerallerinden en büyük farkıdır 

(Karakaya, 2006). Bir vermikülit tabakası, iki tetrahedral tabaka ve bir 

oktahedral tabakanın birleşimi ile oluşmaktadır (Ehsani, 2015).  

Resim 9’da vermiküllit mineraline ait kristal yapı, SEM görüntüsü ve 

atomik diyagram verilmiştir. 
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Resim 9: Vermiküllit Minerali a) Kristal Yapı b) SEM Görüntüsü c) Atomik 

Diyagram (Wang ve Wang, 2017; Swayze vd., 2018; Köksal vd., 2020) 

 

Yapısındaki tetrahedral tabaka Si4+ ve Al3+ gibi bazı katyonları 

içerirken; dioktahedral ve trioktahedral yapıda bulunabilen oktahedral 

tabakası Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ katyonlarını içerebilir.  İyi kristal yapıda 

iri taneli vermikülitler genellikle trioktahedral yapıda oluşmaktadır. 

Yapı olarak mikaya benzemesine rağmen, mikayla kıyaslandığında 

daha düşük tabaka yüklüdür ve tabakaları arasında mikadaki 

değişemeyen potasyumun yerine hidrate olmuş değişebilen katyonlar 

bulundurmaktadır. Renksiz, grimsi beyaz, yeşil, bronz, sarımsı 

kahverengi ve kahverengi renklerde bulunabilen yarı saydam özellikli 

bir kil mineralidir (Ehsani, 2015). 

2.4.5 Mika Grubu 

İllit mineralleri yapısı itibariyle montmorillonitlere benzesede, 

simektitlerden farklı olarak yapısında potasyum bulundurmaktadır 
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(Worral, 1986). Tabaka yapılarının TOT (2:1) olmasının yanı sıra 

negatif yüklüdürler ve bu tabakaları arasında bulunmakta olan 

katyonlar güçlü iyonik bağlara sahiptir. Diğer kil minerallerinden daha 

fazla potasyum iyonu içermeleri sebebiyle mikalara benzeyen ve 

mikamsı kil mineralleri olarak tanınan illitler; kristal yapılarının küçük 

ve az olması, sahip oldukları kristal suyu miktarının daha fazla olması 

ve içerdikleri potasyum seviyesinin düşük olması nedenleriyle 

mikalardan ayrılır. (Arasan, 2015). Başka bir iyonla kolaylıkla yer 

değiştirmeyen ve katmanları arasında bulunan potasyum iyonları yük 

denkliğini sağlamaktadır (Eberl ve Hower, 1976). 

Resim 10’da illit mineraline ait atomik diyagram, kristal yapı ve SEM 

görüntüsü verilmiştir. 

Resim 10: İllit Minerali a) Atomik Diyagram b) Kristal Yapı c) SEM Görüntüsü 

(Khalifa vd., 2020) [1] 
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2.4.6 Klorit Grubu 

Tetrahedronların merkezinde yer alan Si4+ iyonu yerine Al3+ iyonunun 

geçmesiyle negatif yüklenen TOT tabakaları ile, Mg2+ yerine bir miktar 

Al3+ iyonunun geçmesiyle kısmen pozitif yüklenmiş burusit tabakası 

arasında iyonik bir çekim kuvveti oluşur. Gerçekleşen bu çekim kuvveti 

sayesinde dört katmanlı bir TOT-O tabakası meydana gelir. Klorit 

grubu kil minerallerinde oluşan bu dört tabakalı yapının alt yüzeyinde 

tetrahedronlara ait oksijen yapısı, üst yüzeyinde ise oktahedronlara ait 

hidroksilli tabaka yer almaktadır. Bu düzlemler arasındaki bağlar klorit 

partiküllerini oluşturur. Bu sebeple kaolinitlerde olduğu gibi klorit 

grubu killerde de şişme kapasitesi ve tabakalar arası katyon miktarı 

azdır (Karakaya, 2006). 

İnce taneli ve genellikle yeşil renkli bulunabilen klorit grubu kil 

mineralleri, yapısında magnezyum, demir (II), demir (III) ve alümina 

içermektedir. Genel formülü X4,6Y4O10(OH)8 olarak kabul edilir. 

Burada X yerini Al, Fe, Li, Mg, Mn, Ni, Zn ve çok az görülen Cr 

elementleri alırken; Y yerini ise Al, Fe, B, Si elementleri almaktadır. 

Endüstride ise kullanım alanları bulunmamaktadır (Özkan ve Erkalfa, 

1977; Penner ve Lagaly, 2000).  

Resim 11’de klorit mineraline ait atomik diyagram, kristal yapı ve SEM 

görüntüsü verilmiştir. 
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Resim 11: Klorit Minerali a) Atomik Diyagram b) Kristal Yapı c) SEM Görüntüsü 

[1] 

2.4.7 Sepiyolit ve Paligorskit (Atapulgit) Grubu 

Kesikli istiflenen oktahedral tabakalar içererek diğer kil 

minerallerinden ayrılan sepiyolit ve paligorstik kil mineralleri lifli bir 

yapıdadır. Aynı zamanda tetrahedron katmanlarının iki yönlü ve sürekli 

olarak birbirlerine bağlanabilmesi sebebiyle 2:1 tabaka yapısına sahip 

olan fillosilikatlardan grubuna dahil edilmektedir (Brindley ve Pedro, 

1972). Oktahedron katmanlarının kararsızlığı nedeniyle meydana gelen 

lifli silikatların dışa doğru bakmakta olan yüzeylerinde silanol (SiOH) 

bulunur. Bazı organik ve inorganik kimyasallarla etkileşebilen bu 

gruplar sepiyolit ve paligorskit grubu minerallerinin kimyasal 
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etkinliğini artırır (Ruitz- Hitzky, 2001). Ayrıca çok gözenekli olan bu 

mineraller tüm kil mineralleri arasında en yüksek adsorplama 

kapasitesine sahip olan kil mineralleri olarak bilinmektedir (Sabah ve 

Çelik, 2006).   

Bir magnezyum hidrosilikat olan sepiyolit ile magnezyum-alüminyum 

hidrosilikat olan poligorskit minerallerinin yapıları, kimyasal 

bileşimleri, jeolijik oluşumları birbirlerine benzemektedir (Karakaya, 

2006, Arasan, 2015). Sepiyolit ve poligorskitlerde tetrahedral tabakada 

gerçekleşen yer değişimi çok az olmasına rağmen, oktahedral tabakada 

gerçekleşen yer değişimleri sepiyolitlerde çoğunlukla Mg2+ iyonu ile, 

paligorskitte ise yarısına yakın kısmı Mg2+ iyonu diğer yarısı da Al3+ 

iyonu ile meydana gelmektedir (Weaver ve Pollard, 1973). 

Resim 12’de sepiyolit mineraline ait atomik diyagram, kristal yapı ve 

SEM görüntüsü verilmiştir. 

Resim 12: Sepiyolit Minerali a) Atomik Diyagram b) Kristal Yapı c) SEM 

Görüntüsü (Walczyk vd., 2020) [1] 
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2.5 Killerin Saflaştırılması 

Doğada, vermikülitler ve mikalar haricindeki kil mineralleri genellikle 

diğer kil mineralleri ile ya da amorf maddelerle karışık halde 

bulunmaktadır. Birçok endüstriyel uygulamada kil mineralleri, 

özellikle bentonitler, herhangi bir ayırma ya da zenginleştirme işlemi 

uygulanmadan kullanılabilmesine rağmen; bazı mineraller istenmeyen 

bileşenlerinden ayrılarak kullanılmaktadır. Artan teknoloji ile kil 

minerallerinin gelişen kullanım alanları ile birlikte saflaştırma ve 

zenginleştirme ihtiyacı da artmıştır (Bergaya ve Lagaly, 2013). 

Kil minerallerinin saflaştırılmasında kullanılan yaygın metotlardan biri; 

kilin yapısındaki karbonat, hidroksit, silika ve organik materyallerin 

fiziksel ya da kimyasal yollarla uzaklaştırılmasının ardından 

sedimentasyon yoluyla parçacıklar arasında sıkışmış olabilecek kilden 

daha büyük boyutlu safsızlıkların fraksiyonudur. Ancak endüstride 

saflaştırma işlemi hiçbir zaman %100’e ulaşamamaktadır. Laboratuvar 

ortamında saflaştırma işlemi ise endüstridekinden daha başarılı 

olmasına rağmen %90 civarında kalmaktadır (Bergaya ve Lagaly, 

2013). 

2.5.1 Karbonatların Ayrıştırılması 

Özellikle kolloid kimyası çalışmalarında kullanılan kil mineralleri 

içerisindeki karbonatlar; yapısında bulunan magnezyum ve kalsiyum 

iyonları peptizasyonu engellediğinden dolayı ayrıştırılması 

gerekmektedir (Bergaya ve Lagaly, 2013). 
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Kil mineralleri içerisindeki karbonat, seyreltilmiş HCl kullanılarak 

uzaklaştırılabilir. Yüksek karbonat içerikli kil minerallerinden 

karbonatın ayrılması için uzun süreler (2 güne kadar) gerekebilmesinin 

yanında, bu işlem gerçekleştirilirken kil minerallerinin yapısına zarar 

vermemek için pH’ın 4,5 altına düşmemesine dikkat edilmelidir 

(Bergaya ve Lagaly, 2013). Daha hafif bir çözüm olarak ise asetat 

tampon ya da EDTA çözeltisi kullanılabilir. Ca+2 ve Mg+2 gibi iki 

değerlikli katyonlar EDTA ile kompleks oluşturabildiğinden bu 

katyonları bulunduran killerin saflaştırılmasında kullanılır. Kil minerali 

yapısının köşelerinde EDTA adsorbe olarak negatif kenar yük 

yoğunluğunu artırır. Bu durum genellikle kilin özelliklerini olumsuz 

etkilemesine rağmen bazı uygulamalar için avantajlı olabilmektedir 

(Bergaya ve Lagaly, 2013). 

Uygulanan ayrıştırma işlemi sonucunda kil yıkanarak karbonat 

uzaklaştırılmalıdır (Bergaya ve Lagaly, 2013). 

2.5.2 Hidroksitlerin Uzaklaştırılması 

Hidroksitlerin yapısında bulunan üç değerlikli katyonlar kil 

minerallerinin belirli noktalarda toplanmasına sebep olarak optimal 

dağılımı ve başarılı bir şekilde fraksiyonlaşmasını önler. Aynı zamanda 

hidroksitlerle kil minerallerinin pH’a bağlı etkileşimleri de 

kümeleşmeye yol açmaktadır (Bergaya ve Lagaly, 2013). 

Kil mineralleri içerisinde yer alan demir, alüminyum, manganez 

hidroksitlerdeki çok değerlikli katyonların kompleks oluşturularak 

uzaklaştırılması için sitrat kullanılmaktadır (Bergaya ve Lagaly, 2013). 



KİLLER, MODİFİKASYON YÖNTEMLERİ VE ASİT AKTİVASYONU | 39 

 

 

Bunun yanında sodyum ditiyonit kullanılarak üç değerlikli demirin 

(Fe(III)) sitrat ile kompleks oluşturabilen iki değerlikli haline (Fe(II)) 

düşmesi sağlanır (Holmgren, 1967). Ancak oksidasyon ve indirgeme 

işlemlerinin gerçekleştirilmesi katman yükünün düşmesine sebep 

olabilmektedir (Bergaya ve Lagaly, 2013). 

Önerilen diğer bir metot ise EDTA varlığında yüksek indirgeme gücüne 

sahip olan TiCl3 kullanılmasıdır. Demir hidroksitlerin ayrılmasında bu 

yöntemin, ditiyonit kullanılan yönteme göre daha etkili ve seçici olduğu 

bilinmektedir. Oluşan Ti4+ iyonlarının hidrolizi sonucu TiO2 

partikülleri meydana gelebilir (Ryan ve Gschwend, 1991). 

Demir ve alüminyum hidroksitlerin ayrılması, killerin asitlenmiş 

sodyum oksalat çözeltisi ile reaksiyona sokulması sonucunda da 

sağlanabilir. Burada oksalat adsorbe edildiğinden kil minerali kenar 

yük yoğunluklarını değiştirebilmektedir (Bergaya ve Lagaly, 2013). 

Bu işlemlerin ardından tuz çözeltisi ile yıkama yapılıp diyaliz edilerek 

kil saflaştırılır (Bergaya ve Lagaly, 2013). 

2.5.3 Organik Maddelerin Oksidasyonu 

Kil minerali yapısındaki organik maddeler çok küçük miktarda olsa bile 

kilin mekanik özellikleri, kararlılıkları üzerinde büyük etki 

yaratabildiğinden uzaklaştırılması gerekmektedir (Bergaya ve Lagaly, 

2013). 

Organik maddelerin hidrojen peroksit, sodyum hipoklorit, sulandırılmış 

brom kullanılarak oksidasyonu sağlanabilir. Bunun yanında 
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peroksodisülfat varlığında sodyum hidrojen karbonat, sodyum 

tetraborat ya da sodyum hidrojen fosfat tamponları kullanılarak da 

okside edilebilir. Sodyum hipoklorit hidrojen peroksitten daha etkili 

olmasına karşın brom ve peroksodisülfat daha etkili yöntemlerdir 

(Bergaya ve Lagaly, 2013). 

80oC sıcaklıkta, sodyum hidrojen karbonat tamponuyla peroksodisülfat 

oksidasyonu kaolinit, montmorillonit ve illit gibi kil minerallerine 

önemli bir zarar vermeyerek organik maddelerin oksidasyonu 

sağlandığından çokça tercih edilmektedir (Bergaya ve Lagaly, 2013). 

Oksidasyon işleminde hasarı önlemek için suyla yıkama işlemi yapılır 

bu sırada kil dağılırsa dispersiyonu koagüle etmek için tuz çözeltisi 

eklenmelidir (Bergaya ve Lagaly, 2013). 

2.5.4 Silikanın Çözünmesi 

Çimentolama ajanı olarak görev gören silika killerin şişme ve dağılma 

özelliklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple uzaklaştırılması 

istenir (Bergaya ve Lagaly, 2013). 

Amorf silika içerisindeki metal oksitlerin çözünmesini sağladığından, 

diğer tüm karbonat, hidroksit ve organik maddelerin uzaklaştırılması 

işlemlerinin ardından bunlara kaynayan sodyum karbonat çözeltisi ile 

muamele edilir. Allofanlar ise kaynayan sodyum hidroksit ve potasyum 

hidroksit ile hızlıca çözünmesine rağmen diğer kil minerallerine de 

hasar verdiğinden tercih edilmemektedir. Tercih edilen yöntem, 

karanlıkta pH 3,5'te asit oksalat çözeltisi ile muameledir (Bergaya ve 

Lagaly, 2013). 
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Her kil minerali için tüm saflaştırma işlemlerinin uygulanmasına gerek 

yoktur, toprak yapısı hangi işlemlerin uygulanması gerektiğini belirler. 

Bu işlemler zaman alan uygulamalar olduğundan hepsinin yapılması 

tercih edilmemesine rağmen bazı durumlarda gerekli olabilmektedir 

(Bergaya ve Lagaly, 2013). 

Tüm saflaştırma işlemleri ardından tuz çözeltisi ile yapılan işlemler kil 

minerali içerisinde tuz parçacıklarının kalmasına neden olabilir. Bol su 

ile yıkama bu etkiyi azaltsa da kil mineralinin peptizasyonuna sebep 

olduğundan diyaliz işlemi ile, pH 7 ’nin altına NaOH ilavesiyle 

düşmemesi sağlanarak, tuz uzaklaştırılmaktadır (Bergaya ve Lagaly, 

2013). 

2.6 Killerin Modifikasyonu 

Killerin ve kil minerallerinin yüzey alanı, yüzey yükü, reaktivitesi, 

adsorpsiyon kapasitesi gibi özelliklerini geliştirmek amacıyla fiziksel 

ve kimyasal işlemlerle modifikasyon yapılabilmektedir (Bergaya ve 

Lagaly, 2013; Espana vd., 2016). Asitlerle, termal ve sütunlama 

yöntemleriyle yapılabilen modifikasyon işlemi, genellikle organik 

kataliz ve diğer çevresel uygulamalar için kullanılabilir gözenekli bir 

yapı sağlar (Bergaya ve Lagaly, 2013). En yaygın kullanılan 

modifikasyon yöntemleri asit aktivasyonu ve termal modifikasyon 

olarak gösterilebilir (Espana vd., 2016).  

2.6.1 Termal Modifikasyon 

Kil minerallerinin yapısındaki hidratlı türlerin yüzeydeki dağılımı, 

anahtar reaktif bölgeleri, yüzey reaksiyonları (adsorpsiyon gibi), termal 
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modifikasyon yoluyla değiştirilerek kullanıma daha müsait killer elde 

edilebilmektedir (Espana vd., 2016). Termal modifikasyon; kil 

yapısında ayrışmaya, hidrojen bağının bozulmasına ve istiflenmiş 

yapının tahrip olmasına yol açan bir dehidroksilasyon olarak 

tanımlanabilir (Torres-Luna ve Carriazo, 2019). Termal muamele 

olarak da adlandırılan bu uygulama, ham kil minerallerinin 

kararlaştırılan sıcaklıkta ve belirli bir zaman aralığında (genellikle 2-4 

saat) ısıtılması işlemidir (Espana vd., 2016). Değişikliklerin 

gerçekleşeceği sıcaklıklar modifikasyonun yapıldığı kilin çeşidine, 

içeriğindeki mineral gruplarına, partikül boyutuna ve sıcaklık rejimine 

göre farklılık göstermektedir. Termal modifikasyonun uygulanması 

dört farklı şekilde gerçekleştirilebilir (Bergaya ve Lagaly, 2013): 

1) Herhangi bir katkı maddesi ya da ön işlem uygulanmadan ısıtma 

2) Çeşitli reaktiflerle karıştırılarak ısıtma 

3) Asit aktivasyonu öncesinde ısıtma 

4) Asit aktivasyonu öncesi ve sonrasında ısıtma 

Termal modifikasyon sonrasında gerçekleştirilen asit aktivasyonu 

sırasında, doğal kile göre modifiye edilmiş kilden uzaklaşan 

alüminyum katyonu miktarı daha fazla olur. Mikro ve mezo gözenek 

oluşumu kolaylaşır, özgül yüzey alanı artar ve yüksek termal kararlılık 

sağlanır. Bu sayede adsorbsiyon ve kataliz işlemleri için daha uygun kil 

mineralleri elde edilebilmektedir. Termal modifikasyon asit 

aktivasyonu sırasında etkili bir şekilde saldırıya uğrayabilen daha 

reaktif bir madde meydana getirmektedir (Torres-Luna ve Carriazo, 

2019). 
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Su ile temas ettiğinde genleşebilen montmorillonit gibi kil mineralleri 

termal modifikasyonla dinamik sistemlerdeki uygulamalar için 

kullanılabilecek daha kararlı bir hale getirilirken; mekanik mukavemet 

artar ve kildeki bazı safsızlıklar ortadan kalkar (Antonelli vd., 2020).  

Resim 13’te asit aktivasyonu öncesinde termal modifikasyonun kaolinit 

kil minerali yapısına etkisi aktarılmıştır. 

 

Resim 13: Asit Aktivasyonu Öncesinde Termal Modifikasyonun Kaolinit Kil 

Minerali Yapısına Etkisi (Torres-Luna ve Carriazo, 2019) 
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Dehidroksilasyona sebep olan sıcaklıklarda gerçekleştirilen termal 

modifikasyon hidrojen bağlarını ortadan kaldırarak kil mineralinin asit 

modifikasyonuna daha uygun hale getirilmesini sağlayabilmektedir 

(Torres-Luna ve Carriazo, 2019). 

Kil minerallerinin yapılarında gerçekleşen önemli değişiklikler 

bakımından ısıl işlem ise, dört temel sıcaklık aralığında 

gruplandırılabilir (Bergaya ve Lagaly, 2013): 

• Dondurucu sıcaklıklarda işlem 

Kil minerallerinin dondurulması sonucunda; mineral yüzeyleri, ara 

katman boşlukları ve kanallarda adsorbe olan suyun bazıları buza 

dönüşmeyerek kil mineral yüzeylerini kaplayan hareketli yarı sıvı ya da 

sıvı formda kalır (Duwayne vd., 1971). -5oC altındaki sıcaklıklarda 

bölgesel buzlanmalar olmasına rağmen -60oC’de bile küçük bir kısım 

sıvı olarak kalabilmekte ve mineral yüzeyini buzdan ayıran bir film 

oluşabilmektedir.  (Bergaya ve Lagaly, 2013). 

Gözeneklerdeki suyun donması ve sonrasında erimesi işlemleri kil 

minerali yapısında mekanik olarak bozulmalara sebep olur ve bu 

bozulmalar tekrarlanan dondurma ve çözdürme işlemleriyle 

artmaktadır. Ancak bazı çalışmalar kil minerallerinin dondurulmasının 

reolojik özellikleri (plastisite, viskozite vb.) üzerinde olumlu yönde etki 

edebildiğini göstermektedir (Bergaya ve Lagaly, 2013). 

Dondurma işlemi ile kil minerallerinin kurutulması bazı alanlarda 

uygulanan bir yöntemdir. Hava ile kurutmaya göre, dondurarak 

kurutma sırasında daha büyük boyutlu makro gözenekli yapılar 
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oluşmaktadır (Bergaya ve Lagaly, 2013). Bu kurutma sırasında 

meydana gelen modifikasyonda, bazen özgül yüzey alanı artabildiği 

gibi kil mineraline bağlı olarak azaldığı durumlar da vardır (de 

Carvalho vd., 1996). 

• Dehidrasyon sıcaklığı üzerinde dehidroksilasyon sıcaklığı 

altında işlem 

Kil minerallerinin yapısında bulunan, aktif hidroksil grupla kristal 

yapıya bağlanan, adsorbe edilmiş suyun termal muamele ile fiziksel 

olarak desorpsiyonu gerçekleşerek silanol grupların açıkta kalması 

sağlanır (Yuan vd., 2004; 2006). Bu işlem sırasında kaybedilen su kil 

minerallerinin gözeneklilik, plastisite, katmanlar arası mesafe, katman 

yükü, asidite gibi özelliklerini etkilemektedir. Su kaybı genellikle kilin 

hidrofilikliğini, yüzey asitliğini, adsorpsiyon kapasitesini ve 

gözenekliliğini artırmaktadır (Bergaya ve Lagaly, 2013). 

Her farklı kil minerali ve kil numunesi için uygulanması gereken 

sıcaklık değişirken, hepsinde ortak olarak belirlenen sıcaklıkta suyun 

kilden uzaklaşması söz konusudur. Örnek olarak bentonitlerde yüzey 

özellikleri sıcaklıkla önemli derecede değişmektedir. 100 oC’da kil 

minerali yapısındaki su ve uçucu safsızlıklar uzaklaşarak bentonitin 

yüzey alanını artırmaktadır (Toor vd., 2015). 

• Dehidroksilasyon sıcaklığı üzerinde yapıyı tamamen tahrip 

eden sıcaklığın altında işlem 

Dehidroksilasyon gerçekleşen sıcaklıklarda termal modifikasyon kilin 

yapısındaki hidroksil grupları uzaklaştırarak kil minerallerinin katmanlı 
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yapısında bozulmalara sebep olur. Yapısal çerçevenin korunmasına 

rağmen trioktahedral 2:1 (TOT) yapılı kil minerallerinin katmanlarını 

ortadan kaldırırken, dioktahedral yapılı olanlar genellikle korunur; 

ancak X-ışınlarına karşı amorf hale gelebilir (Bergaya ve Lagaly, 2013). 

Bu bozulmalar sebebiyle kil minerallerinin yüzey alanlarında genellikle 

küçülme meydana gelerek adsorpsiyon kapasiteleri azalmaktadır 

(Espana vd., 2016).  

• Yapının kristalleştiği sıcaklıklar 

Çok yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen kristalleşme sırasında kil 

minerallerinin kristalografisi başlangıç dizilimine yönelimli olmasına 

rağmen, yapısı tamamen değişir (Bergaya ve Lagaly, 2013). Resim 

14’te görüldüğü gibi genellikle 750-1000 oC üzerinde gerçekleşen bu 

kristalleşme sonucunda çok küçük yüzey alanına sahip, amorf camsı 

materyaller elde edilir (Espana vd., 2016).  

 

Resim 14: Artan Sıcaklıkla Bentonit Kilinin Yapısal Değişimi (Espana vd., 2016) 

2.6.2 Sütunlama ile Modifikasyon 

Kil mineralleri ve killerin sütunlamayla modifikasyonu diğer 

yöntemlere göre daha yeni kullanılmaya başlanmış bir uygulamadır.  
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Bu yöntemde; kil minerali katmanlarının arasına giren katyonik türlerin 

sütun görevi görerek, yüzey alanını ve gözenekli yapıyı artırması 

amaçlanmaktadır (Bergaya ve Lagaly, 2013).  

Killerin sütunlama ile modifikasyonunda gerçekleşen aşamalar genel 

haliyle Resim 15’te belirtilmiş olup bu adımlar kili şişirme işlemi 

sonrasında hazırlanan sütun elemanı çözeltisiyle birleşimi, süzme ve 

yıkama işlemleriyle sütun çözeltisinin fazlalıklarının arındırılması ve 

kurutma ve kalsinasyon işlemleriyle termal kararlı yapının 

oluşturulması şeklindedir (Cool ve Vansant, 1998; Bergaya vd., 2006). 

 

Resim 15: Sütunlama ile Kil Modifikasyonunun Şematik Gösterimi        

(Kloprogge, 1998) 

Sütunlu killerin modifikasyonlarında kildeki şişme sonrasında sütun 

elemanının yapıya ilave edilmesi tabakalar arasında bulunan bazal 

mesafeyi artırmaktadır fakat kalsinasyon işlemi sonrasında yapıda 
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daralma gözlemlenmektedir (Bergaya vd., 2006; Başoğlu ve Balcı, 

2010; Gil vd., 2011). 

Killerin sahip olduğu iki önemli özellik olan şişme ve tabakaların 

birbirlerine çapraz bağ ile bağlanması sayesinde sütunlama işlemi 

gerçekleştirilmektedir. Şişme eğer tersinir bir işlem olarak 

gerçekleşiyor ise tabakalar arasındaki katyonların hidrasyonu sonucu 

meydana gelir ve tabakalar arasında bulunan hacimli katyonik türler 

için iyon değiştirme işlemini basitleştirir. Tersinir işlem meydana 

getirmeyen tabakalarda ise birbirlerine çapraz bağ ile bağlanan sütunlar 

tabakalar arasında oluşan boşluğu korumaktadır ve tabakaların 

birbirleri üzerine devrilmesini önlemektedir (Narayanan ve Deshpande, 

2000). Garyum, Alüminyum, Zirkonyum, Titanyum, Demir ve Krom 

gibi metal tuzlarının hidrolizinden meydana gelen polimerik ya da 

oligomerik hidroksi metal iyonları ile genellikle Na+ ve Ca+2 gibi kilin 

iç tabakasında yük denkliği sağlayan katyonların yer değiştirilmesi ile 

yapılmaktadır (Narayanan ve Deshpande, 2000; Gil vd., 2001; Issaadi 

vd., 2001; Jagtap ve Ramaswamy, 2006; Bineesh vd., 2011; Kar vd., 

2013). 

Sütunlanmış killerin mikro yapılarına etki eden çeşitli faktörler 

bulunmaktadır. Bunlar içerisinde en önemli parametreler; kilin doğası, 

kimyasal bileşimleri, metallerdeki yer değiştirme derecesi ve 

kristallikleridir. Dikkate alınması gereken diğer faktörler ise; sütunlama 

reaktifinin elde edilme yöntemi, karşıt iyonların tipi, metal tuzlarının 

baz ile oranları ve bazın konsantrasyonudur (Timofeeva vd., 2005). 
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Sütunlama ile modifikasyon sonrasında kil yapısında meydana gelen 

değişiklikleri şu şekilde özetlemek mümkündür; 

1. Oluşan metal sütunlar killerin Lewis asitliğini yükseltmekte ve 

kalsinasyon sonucu oluşan protonlar ise killerin Bronsted 

asitliğini yükseltmektedir. 

2. Termal bir kararlılık kazanmaktadırlar. Yaklaşık olarak 600 ºC 

sıcaklıklarında yapılarını koruyabilen bu killerin, sıcaklığın 

yüksek olduğu reaksiyonlarda da kullanımı tercih 

edilebilmektedir (Nguyen-Thanh vd., 2005). 

Kil sütunlama işlemi sonrasında sütunlar ve tabakalar arasındaki 

boşluklar sebebiyle iki yönlü gözenek yapılı kararlı materyaller 

oluşmaktadır. Killerin tabakaları arasındaki boşluğu 1-2 nm’ye boşluk 

hacmi 0.15-0.30 cm3/g ’a ve sahip olduğu yüzey alanı ise 200-400 

m2/g’a yükselmektedir (Issaadi vd., 2001). Kilin modifikasyon 

türlerinden ikisi olan asit aktivasyonu ve sütunlamanın birleştirilmesi 

sonucunda asiditesi artan bir kil elde edilmiş olup sütunlanmış asit aktif 

kil diye isimlendirilen ürün elde edilmek için kullanılmaktadır. 

Kalsinasyon sırasında alümina ile sütunlanmış olan asit aktifleşmiş 

killer, normal sütunlanmış killer kadar kararlı yapıya sahip değildir. 

Kalsinasyon işleminin 500 ºC’lerde olduğu durumlarda 

dehidroksilasyon maksimum miktardadır. Sütunlama işlemi öncesinde 

genellikle killerin asitliği ne kadar artırılırsa o kadar fazla oranda 

dehidroksilasyon oluşmaktadır (Mishra ve Parida, 1997). 
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2.6.3 Alkali Aktivasyonu ile Modifikasyon 

Kil mineralleri için alkali aktivasyon reaksiyon prosesi; düşük 

kalsiyumlu sistemler, reaktivite artırıcı süreçler ve bunların 

aktivasyonlarını etkileyen diğer faktörler olarak belirtilmektedir 

(Khalifa vd., 2020). Alkali aktivasyonun reaktivitesi ve alkali aktive 

edilmiş bağlayıcının mekanik özellikleri amorf alümina ve silis 

içeriğine, aktivatör türü ve koşullarına bağlı olarak değişmektedir 

(Pacheco-Torgal, 2008; Kaya, 2016) 

Herhangi bir alüminosilikat malzemesi alkali aktivasyonu için bir 

kaynak olarak kullanılabilmektedir. Gözenekli alkali aktive edilmiş 

malzemelerin sentezi için Resim 16’da görülen çeşitli alüminosilikat 

öncüleri kullanılmaktadır.  En sık kullanılanlar ise metakaolin ve uçucu 

küldür. Kullanılan alkali aktivatörler ise genellikle sodyum 

hidroksit/sodyum silikat ve potasyum hidroksit/potasyum silikattır. 

(Perumal vd., 2020). 
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Resim 16: Gözenekli Alkali Aktive Edilmiş Malzemeleri Oluşturmak İçin 

Kullanılan Alüminosilikat Öncüleri (Perumal vd., 2020) 

Alkali aktivasyonunun temel prensibi; bir alkali aktive edici solüsyonun 

eklenmesi, ardından karıştırılması ve sertleştirilmesi yoluyla 

alüminosilikat öncüsünün alkali alüminosilikat fazına dönüştürülmesi 

şeklindedir. Bu reaksiyonda üretilen tam alkali alüminosilikat fazı, 

çeşitli bileşim ve işleme faktörlerine bağlıdır. Bunlardan en önemlisi ise 

çözünmüş öncünün Si/Al oranıdır (Marsh vd., 2019). 

Genellikle jeopolimer olarak da bilinen amorf bir jel fazı oluşturulması 

amaçlanır, çünkü bu yapı iyi bir mukavemete, dayanıklılığa ve diğer 

arzu edilen özelliklere sahiptir (Marsh vd., 2019). 

Metakaolin Uçucu kül
Yüksek fırın 

cürufu
Atık cam

Biyokütle 
külü

Volkanik kül
Pirinç kabuğu 

külü
Demir cevher 

atığı
Alüminyum 
hurda atığı

Çelik 
fabrikası 
atıkları

Silikon atığı Perlit Diatomit
Rezervuar 

atığı
Kırmızı 
çamur

Kil Toprak FCC kalıntısı
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Resim 17: Kaolinitin Ekonomik Olarak Değerli Ürünlere Dönüştürülmesi İçin 

Yollar (Provis ve Bernal, 2014) 

Resim 17’de kaolinitin ekonomik olarak değerli ürünlere 

dönüştürülmesi için yollar gösterilmiştir. Orta sıcaklıklarda (500-

750°C) kalsinasyon işleminin ardından bir jeopolimer oluşturmak için 

alkali aktivasyon işlemi veya müllit oluşturmak için 950 °C'nin ötesinde 

kalsinasyon işlemi uygulanmaktadır (Provis ve Bernal, 2014). 

Alkali aktivasyonu ile modifikasyon teknolojisini önde tutmakta olan 

avantajlardan birisi hem doğal malzemelerin (kil ya da feldspat gibi) 

hem de çevre kirliliğine neden olan endüstriyel atıkların (uçucu kül, 

yüksek fırın cürufu gibi) kullanılabilirliğinden ötürüdür (Garcia-

Lodeiro vd., 2015). 

Günümüzde gözenekli alkali ile aktifleştirilmiş malzemeler endüstriyel 

atıkların kullanımıyla emisyon azaltımına ek olarak performans 
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yönüyle fayda sağlamakta ve benzersiz özellikleri nedeniyle inşaat 

sektöründe dikkat çekmektedir (Perumal vd., 2020). 

Ca++-Bentonit + NaHCO3 veya Na2CO3                         Na+-Bentonit + CaCO3 

Bentonit kili için alkali ile aktivasyon reaksiyonu tek yönlü bir 

prosestir. Na-bentonitin tekrardan Ca-bentonit formuna dönüşmesi 

mümkün değildir. Aktivasyon işlemi sonucunda oluşan değişimler 

yalnız katyon değişimiyle sınırlı kalmayıp yapısal deformasyon da 

meydana gelmektedir. Soda ile aktivasyonda yaygın uygulanmakta olan 

tabaka halinde serilmiş ve belirli bir nem değerindeki numunelere 

sodanın püskürtülmesi ile ilavesi, %20-40 nem oranındaki numunelere 

kuru olarak ilave, aktivasyon sonrasında ise numuneni %5-10 nem 

değerlerine ulaştırılması amacıyla değirmenler, kıvamlaştırıcı, extruder 

kullanımı ve aktive ürünün mikrodalga ya da termal kurutma ile 

kürlenmesi şeklindedir (MTA, 2018). 

Alkali ile aktive edilmiş malzemelerin çok yönlü kullanımları 

mevcuttur. Bunlardan bazıları; nükleer atık da dahil olmak üzere 

seramik malzemelerin kapsüllenmesi, yangına dayanıklı kaplamalar ve 

elektronik malzemelerdir (Khalifa vd., 2020). 

2.6.4 Asit Aktivasyonu ile Modifikasyon 

Endüstriyel uygulamalar ve bilimsel araştırmalarda çok yaygın olarak 

kullanılan kil modifikasyon yöntemlerinden biri de asitle aktivasyon 

yöntemidir. İnorganik asitlerle killerin kısmi çözünmesi olarak da 

tanımlanabilen bu yöntem; killerin gözenekliliğini, yüzey asitliğini ve 

özgül yüzey alanını artırarak ağartma toprakları, katalizörler, katalizör 
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destekleri gibi endüstrilerde kullanılmaya uygun hale getirilmektedirler 

(Komadel, 2003).  

Yeni uygulamalar için geliştirilmiş yüzey özelliklerine sahip veya 

ilginç yeni davranışlar sergileyen, kısmen çözünmüş malzemeler elde 

etmek için asit aktivasyonu ile müdahale edilir (Komadel, 2015). 

Asit aktivasyonu; ön eleme yapılmış yani saflaştırma işlemlerinden 

geçirilmiş bir kilin belirli süre asite maruz bırakılmasıyla 

gerçekleştirilir (Espana vd., 2016). Bu işlem sırasında tek değerlikli 

hidrojen iyonları değiştirilebilir katyonlarla değiştirilir (Saygı, 2016). 

Kalsiyum, magnezyum ve alkali metal oksit dahil olmak üzere oksidik 

minerallerin çoğunu azaltır veya ortadan kaldırır (Vengris vd., 2001; 

Chaisena ve Rangariwatananon, 2005). Kil minerali içeriğindeki demir 

ve alüminyumu da azaltırken (Vengris vd., 2001) genellikle yüzey alanı 

ve adsorpsiyon kapasitesini artırır; katyon değişim kapasitesini düşürür 

(Tsai vd., 2004; Kooli vd., 2015; Rusmin vd., 2016). Aktive işleminden 

sonra fazla iyonlar suyla durulanarak uzaklaştırılır ve sabit bir ağırlığa 

kadar kurutulur. Kullanım için uygun hale getirilmiş olan asit aktive kil 

elde edilmiş olur (Espana vd., 2016).   
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3. ASİT AKTİVASYONU 

Asitle muamele killerde hem endüstriyel hem de bilimsel olarak en 

yaygın incelenen modifikasyon türüdür. (Komadel, 2015). 

Kil minerallerinin kimyasal özellikleri, yapısal özellikleri ve özgül 

yüzey alanı; kilin potansiyel kullanım alanlarını belirlemekte ve 

sınırlandırmaktadır (Korichi vd., 2009). Asit aktivasyonunun asıl amacı 

ise yüzey alanını, gözenekliliğini ve yüzey asiditesini artırarak kilin 

kullanıma uygun hale getirilmesini sağlamaktır (Komadel, 2003; 2015). 

Bu amaçla yapılan çalışmalarda asit aktive killer düşük katyon 

değiştirme kapasitesi ve yüksek yüzey alanı sunmaktadır (Komadel, 

2015). 

3.1 Asit Aktivasyonu Mekanizması 

Asit aktivasyonu kilin öğütülerek, boyutlarına göre elenmesiyle 

başlamaktadır ve asit ilavesi ardından sabit sıcaklıkta belirli bir süre 

karıştırma işlemi uygulanarak devam etmektedir (Tarlan vd., 2006; 

Espana vd., 2016). Fazla iyonlar ve safsızlıklar su ile yıkama işlemi 

sonucunda uzaklaştırılmaktadır. Filtre edilen katı faz sabit ağırlığa 

kadar kurutularak asitle aktive edilmiş kil elde edilmektedir (Espana 

vd., 2016). 

Kil minerallerinin asitle aktivasyonu akış şeması Resim 18’de 

belirtilmektedir. 
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Resim 18: Kil Minerallerinin Asitle Aktivasyonu Akış Şeması (Espana vd., 2016) 

 

 

Resim 19: Montmorillonitin Yüzey ve Ara Katman Boşluklarına Asit Saldırısı ile 

Yapısal Değişimi (Espana vd., 2016) 

 

Asit muamelesi sırasında, yapısal iyonların çözünmesi ve yapının 

yeniden düzenlenmesi nedeniyle alüminosilikat yapısında birçok 

değişiklik meydana gelmektedir (Kooli vd., 2015). Resim 19’da 

görüldüğü gibi asit muamelesi sırasında, protonlar önce değiştirilebilir 

katyonların yerini alır ve katmanlara saldırır. (Komadel, 2015).  

Protonların değiştirilebilir katyonlara olan saldırısı yalnızca katman dış 

yüzeylerinde değil, ara katman boşluklarında da gerçekleşmektedir 

(Komadel ve Madejova, 2013). Kil mineralinin yüzeyi asidik hale gelir 
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(Kooli vd., 2015). Ardından, tetrahedral ve oktahedral katmanlarda 

bölgesel çözülmeler meydana gelir (Korichi vd., 2009). Merkezi 

atomlar oktahedral tabakadan art arda uzaklaştırılır ve Al tetrahedral 

tabakalardan çıkarılır. Eş zamanlı olarak, dört yüzlü tabakaların üç 

boyutlu bir çevreye aşamalı bir şekilde dönüşümü devam eder 

(Komadel ve Madejova, 2013).  Metal iyonları kilden süzülür (Kooli 

vd., 2015). Oluşan yeni asit bölgeleri ile kil daha gözenekli bir hale gelir 

(Korichi vd., 2009). Yapısındaki çeşitli mineral safsızlıklar ortadan 

kalkar (Bhattacharyya ve Gupta, 2008). 

Asit aktivasyonunun asıl etkisi katman köşelerindeki bağları açmasıdır. 

Bunun sonucunda gözenek çapı, gözenek hacmi, özgül yüzey alanı ve 

adsorpsiyon kapasitesi artar (Korichi vd., 2009; Espana vd., 2016). 

Sülfürik asit, hidroklorik asit gibi asitlerle killerin yapısındaki katyonlar 

ve kalsit gibi safsızlıklar uzaklaştırılarak yüzey ve katman köşelerinin 

negatif yükü artırılmaktadır (Korichi vd., 2009; Komadel, 2015).  

Asit saldırısının ardından zayıf asidik yüzey fonksiyonel gruplarının 

sayısının arttığı, daha güçlü asidik karakterli grupların sayısının ise 

azaldığı gözlemlenmektedir (Bhattacharyya ve Gupta, 2008). 

Asitle aktivasyon mekanizma basamaklarında gerçekleştirilen fiziksel 

ve kimyasal işlemler kil kütlesinde kayba neden olmaktadır (Nde vd., 

2019). 



58 | KİLLER, MODİFİKASYON YÖNTEMLERİ VE ASİT AKTİVASYONU 

 

3.2 Asitle Aktifleştirmede Kullanılan Asitler 

Asitle aktifleştirme sırasında gerekli olan büyük miktarlarda asit 

ihtiyacı; asit seçiminde maliyet ve materyalin performansının birlikte 

değerlendirilmesini gerektirmektedir (Nde vd., 2019). 

Killerin asitle aktifleştirilmesinde organik ve inorganik asitler 

kullanılabilmektedir (Kooli vd., 2015). Killerin aktifleştirilmesinde 

genellikle kullanılan asitler; hidroklorik asit, sülfürik asit, nitrik asit, 

asetik asit, oksalik asit, sitrik asit, laktik asit ve fosforik asittir (Kooli 

vd., 2015; Espana vd., 2016; Javed vd., 2017). 

Endüstride sülfürik asit hidroklorik asite göre daha çok tercih 

edilmektedir, çünkü daha ucuzdur ve hidroklorik asit kadar kuvvetli 

değildir (Murray, 2007). Yapılan deneysel çalışmalarda da aktivasyon 

işlemlerinde sülfürik asit kullanımının hidroklorik asite göre daha iyi 

adsorpsiyon verimi sağladığı görülmüştür (Nde vd., 2019). 

Asitle aktive edilmiş killerin üretimi inorganik asitlerin büyük 

miktarlarda kullanılmasından dolayı çevresel problemlere sebep 

olmaktadır. Bu asit aktifleştirilmiş killer genellikle kullanılmadan önce 

iyonlar serbest kalana kadar yıkanır, böylece bertaraf edilmesi ek 

masraflara neden olacak bir atık akımı oluşturur. Bu problemleri 

çözmek için organik asitlerin kullanımı veya düşük konsantrasyonda 

sülfürik asit (kütlece %) kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu asitlerin 

kullanımı yıkama ve filtrasyon açısından çevresel ve ekonomik olarak 

avantaj sağlamaktadır (Kooli vd., 2015). 
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3.3 Asit Aktivasyonunu Etkileyen Parametreler 

Bir asit aktivasyonu işlemi sırasında kil minerallerinin kimyasal 

bileşimini ve yapısal modifikasyonlarını etkileyen iki temel husustan 

bahsetmek mümkündür. Bunlar; kil minerallerinin doğası ve işlem 

koşullarıdır (Espana vd., 2016).  

Kil mineralleri doğası gereği birbirlerinden farklı yapıda ve kimyasal 

bileşimde bulunmaktadırlar. Bu da asit aktivasyonu sonucunda 

gösterdikleri tepkileri ve değişiklikleri birbirlerinden 

farklılaştırmaktadır. Örneğin kaolinit ve montmorillonit 

karşılaştırıldığında, asit aktivasyonu sonucunda kaolinit yapısında 

herhangi bir değişiklik gözlenmezken montmorillonit yapısında önemli 

derecede farklılıklar gözlenmektedir (Espana vd., 2016). 

Asit aktivasyonunu etkileyen işlem koşulları ise; sıcaklık, asit 

konsantrasyonu, asit/kil oranı, zaman, kapalı veya açık ortamlarda 

yapılıyor olmasıdır (Komadel, 2003; Kooli vd., 2015).  

3.3.1 Kil Minerali Yapısı 

Kil minerallerinin katmanlarının bileşenleri onların asit saldırısına karşı 

kararlılıklarını etkilemektedir. Trioktahedral katmanlar dioktahedral 

katmanlardan daha hızlı çözülmekte ve yok olmaktadır (Korichi vd., 

2009; Komadel, 2015). Bunun yanında dioktahedral simektitlerde kil 

minerali yapısında bulunan Mg2+ ve Fe3+ katyonlarının, Al3+ 

katyonlarına göre asitlerde çözünme oranlarını artırdığı ve asit 

aktivasyonuyla modifikasyon için gerekli olan reaksiyon süresini 

azalttığı bilinmektedir (Komadel, 2015). Ayrıca, şişmeyen yani ara 
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katman boşlukları içermeyen illit ve kaolinit gibi mineraller asit 

saldırısına karşı; montmorillonit ve vermikülit gibi ara katmanlı 

minerallerden daha dirençlidirler (Komadel ve Madejova, 2013).  

Birbirlerinden farklı yapıdaki kil minerallerinin, asit aktivasyonu ile 

modifikasyonu sonucunda adsorpsiyon gibi uygulamalarda 

kullanılması, her kil minerali için ayrı verim değerleri sağlamaktadır 

(Tarlan vd., 2006). 

3.3.2 Asit Konsantrasyonu ve Asit/Kil Oranı 

Asitle muamele işleminde kullanılan asitin kuvveti, normalitesi ve 

asit/kil oranının asitle modifikasyon sonucuna etkisi olduğu yapılan 

çalışmalar sonucunda görülmektedir (Tarlan vd., 2006).  

Başlangıçta asit konsantrasyonundaki artış kilin yüzey alanında ve 

adsorpsiyon kapasitesinde bir artış meydana getirirken belirli bir 

miktarın üzerinde yani aşırı asitlemede tabakalı yapının çökmesi, asit 

bölgelerinin ortadan kalkması ve taneciklerin yeniden paketlenmesiyle 

yüzey alanı azalır bu da adsorpsiyon kapasitesinin azalmasına neden 

olur (Suraj vd., 1998; Korichi vd., 2009; Kooli vd., 2015; Saygı, 2016). 

Hektorit kil mineraline uygulanan asit konsantrasyonunun sabit 

sıcaklıklar altında yarılanma zamanına etkisi bir çalışmadan örnekle 

Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7: Asit Konsantrasyonunun Yarılanma Zamanına Etkisi                    

(Komadel ve Madejova, 2013) 

Kil Minerali HCl (M) T(oC) t0,5(h) 

Hektorit 

0,25 20 4,6 

0,5 20 2,6 

1,00 20 1,7 

 

Tablodaki deneysel veriler ışığında asit konsantrasyonu arttıkça 

yarılanma süresinin azaldığı görülmektedir (Komadel ve Madejova, 

2013). 

Asitle aktifleştirmede uygulanan asit çözeltisi/ kil oranı ise asit 

çözeltisinin hacmi ve finansal maliyeti dikkate alındığında büyük önem 

taşımaktadır. Bu sebeple iyi ıslanabilirlik sağlayan minimum oran 

gözetilmektedir. Buna ek olarak asit aktivasyonunun daha düşük çözelti 

miktarında gerçekleştirilmek istenmesinin bir diğer nedeni olarak; asit 

aktivasyonunun kil parçacıkları küçük bir çözelti içinde birbirine 

sürtündüğünde daha etkili olması verilebilir (Nde vd., 2019). Ancak kil 

mineral katmanlarından katyonların çözünmesi, kil mineral yapısının 

önemli ölçüde tahrip edilmesi ve başlangıç kil mineralinin katyon 

değişim kapasitesinin azalması yeterli yükseklikte asit/kil mineral 

oranlarında meydana gelmektedir (Kooli vd., 2015). 

3.3.3 Tanecik Boyutu 

Asit aktivasyonunun ekonomik ve uygulanabilir olmasını etkileyen bir 

diğer parametre ise tanecik boyutudur. Kil mineralinin öğütülüp 
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elenmesi sırasında boyutlarına göre ayrılan kil minerallerinin tanecik 

boyutlarının optimum olarak belirlenmesi, uygulamada kullanılacak 

asit konsantrasyonunu ve işlem süresini etkileyerek; uygulamanın her 

tanecik için başarılı olmasını sağlamaktadır ancak bazı durumlarda 

işlemin performansına dikkate değer bir etkisi olduğu 

düşünülmemektedir (Tarlan vd., 2006). 

3.3.4 Temas Süresi 

Dioktahedral simektitlerde kil minerali yapısında bulunan Mg2+ ve Fe3+ 

katyonlarının, Al3+ katyonlarına göre asit aktivasyonuyla modifikasyon 

için gerekli olan reaksiyon süresini azalttığı bilinmektedir (Komadel, 

2015). Tabakalarda bulunan Li+, düşük asit konsantrasyonlarında 

Mg2+’dan biraz daha hızlı çözündüğü sonuçlarına da ulaşılmıştır 

(Komadel ve Madejova, 2013). Bunun yanında, asit muamelelerinin 

tetrahedral ve oktahedral tabakaların merkezi atomlarını benzer 

oranlarda çözdüğüne dair deneysel kanıtlar olmasına karşın 

trioktahedral katmanların dioktahedral katmanlardan çok daha hızlı 

çözüldüğü bilinmektedir (Komadel ve Madejova, 2013; Komadel, 

2015). Tablo 7’de görüldüğü üzere artan asit konsantrasyonu yarılanma 

süresini, dolayısıyla gerekli olan temas süresini de azaltmaktadır. 

Ayrıca, kil mineraline uygulanan asit konsantrasyonu sabitken sıcaklık 

artırıldığında gerekli temas süresi azalmaktadır (Komadel ve Madejova, 

2013). 

Sonuç olarak, modifikasyon işleminin gerçekleşmesi için kilin yapısal 

özellikleri, kullanılan asit, sıcaklık gibi etkili parametreler göz önüne 

alınarak, işlemin tam anlamıyla gerçekleşmesi için uygulanması 
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gereken, her kil örneğine göre değişen optimum bir temas süresi vardır 

(Komadel ve Madejova, 2013; Komadel, 2015). 

3.3.5 Sıcaklık 

Asit aktivasyonunu etkileyen bir diğer parametre olan sıcaklık arttıkça 

gerekli reaksiyon süresinin azalmasının yanı sıra; termal 

modifikasyonun asit aktivasyonuyla bir arada kullanılması da yaygın 

olarak uygulanan bir yöntemdir (Komadel ve Madejova, 2013). Asit 

aktivasyonuyla birlikte uygulanan termal muamele adsorpsiyon 

kapasitesini artırmaktadır (Bhattacharyya ve Gupta, 2008). 

3.4 Asit Aktivasyonunun Kullanıldığı Alanlar 

Asit aktivasyonu ağır metallerin uzaklaştırılmasında adsorban olarak 

kullanılan killerin aktifleştirilmesinde kullanılmaktadır (Espana vd., 

2016). Ham haldeki killerle karşılaştırıldığında asitle aktive edilmiş 

killerde ağır metal adsorbsiyon kapasitesi artmaktadır (Bhattacharyya 

ve Gupta, 2008).  

Bunun yanında, ağartma toprakları ile aynı görevi yapabilen ağartıcı ve 

renk giderici killer oluşturulmasında görev alır. Boyalar için adsorban 

olarak kullanılmaya uygundur (Kooli vd., 2015). Yağların renklerinin 

giderilmesinde de önemli bir yer tutan Ca-bentonit asitle aktive edilerek 

bu işlemin gerçekleştirilmesine uygun hale getirilir (Komadel, 2015). 

Bunun yanında, bazı zararlı gazların (CO, CO2, SO2) adsorplanmasında 

kullanılır (Venaruzzo vd., 2002).  
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Asitle muamele edilmiş kil mineralleri; hidroksi alüminyum türleri ile 

sütunlanarak kil mineraliyle modifiye edilmiş elektrotlar hazırlamak 

için ve katalizör olarak kullanılabilmektedir (Komadel ve Madejova, 

2013). 
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4. ASİT AKTİVE KİLLER  

4.1 Bentonit 

4.1.1 Bentonit Hakkında Genel Bilgiler 

Alüminyum ve Magnezyum bakımından zengin olan bentonitler, 

içerisinde esas olarak montmorillonit minerali bulundurmaktadır ve 

lavlar, tüfler ve volkanik küllerin ayrışması ya da bozulması sonucunda 

oluşan killerdir. İlk olarak 1888 yılında Amerikan Jeolog Knight 

tarafından Wyoming eyaletinde Fort Benton civarındaki kayalık bir 

bölgede gözlemlenmiştir (Grim, 1962). Bentonitlerin kimyasal formül 

gösterimi Al4Si8O20 (OH)4 .nH2O şeklinde olmakla birlikte yumuşak 

yapıda, kolaylıkla şekil alabilen, kuvvetli kolloidal özellikte ve yüksek 

oranda plastikliğe sahiptirler (Gillson, 1960; Grim, 1988; Murray, 

1991). Yapılarında illit ve kaolin türlerindeki kil mineralleri doğal katkı 

maddesi olarak bulunmaktadır. Bununla birlikte yer alan kil dışı 

mineraller ise; dolomit, kalsit, kuars, jips, volkanik kül ve rutildir (Grim 

ve Güven, 1978).  

Doğada beyaz, yeşil, pembe ve grinin pek çok farklı tonlarında 

bentonitlere rastlanmaktadır. Özgül ağırlıkları ise kuru haldeki 

bentonitler için 2.7–2.8 g/cm3 aralığında ve toz haline getirilmiş 

bentonit ürünleri için 1.6–1.8 g/cm3 civarına inmektedir (Avcı, 2009). 

Bentonit yerine kullanılan yaygın isimler de; volkanik kil, sabun kili, 

adsorplayıcı kil, ağartma toprağı ve ağartma kili ifadeleridir (Clarke, 

1989). Simektit grubunda yer alan tüm killer gibi bentonitler de 2:1 



66 | KİLLER, MODİFİKASYON YÖNTEMLERİ VE ASİT AKTİVASYONU 

 

tabakasına sahiptir ve iki tetrahedral tabakası arasında bir oktahedral 

tabakası bulunan birim hücrelerdir (Alemdar, 2001). 

Modifiye reaksiyonlar, tabakalar arası katyonları (örneğin, Na+, K+, 

Ca2+) belirli türler veya bölgelerle yer değiştirerek bentonitin yüzeyini 

ve yapısal özelliklerini değiştirir. Bentonit, adsorban olarak oldukça iyi 

özelliklere sahiptir, çünkü yüzeydeki iyonları değiştirebilir. Silika 

tabakasının yükü bu olaya neden olurken, Al, Ca ve Mg gibi ara 

tabakalar üzerindeki dolgu iyonları ile etkileşimi o kadar güçlü değildir 

ki, diğer katyonlarla iyon değiştirme (protonasyon) eğilimindedir. 

Kalsiyum bentonitin katyon değişim kapasiteleri (KDK) 40 ila 70 

meq/100 g arasında değişirken, sodyum bentonit kapasiteleri 80 ila 130 

meq/100 g arasındadır. Daha iyi sonuçlar elde etmek için bentonit 

aktivasyon işlemi gereklidir. Bentonitin asitlerle aktivasyonu yüzey 

alanını artırabilir (Darmawan vd., 2020). 

Resim 20’de bentonitin TOT tabakası ve farklı açılardan görünümleri 

verilmiştir. 
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Resim 20: Bentonitin TOT Tabakası ve Farklı Açılardan Görünümleri        

(Çankaya ve Sökmen, 2017) 

Bentonitler ticari açıdan ise asitle aktifleşebilen, suyla temasa 

geçtiğinde şişebilen, geniş yüzey alanına sahip olan ve sondaj 

çamurlarını koyulaştırabilen kil mineralleri olarak tanımlanmaktadır 

(Grim, 1988; İpekoğlu vd., 1997). Ticari bentonitleri de H2SO4 ile 

oluşturdukları reaksiyonlara göre dört farklı gruba ayırmak 

mümkündür: 

1. Alkali Bentonitler: Kolaylıkla yer değiştirebilen alkali bazları 

içermektedirler ve asitle birlikte reaksiyon gösterdikleri zaman 

özelliklerini korumaktadırlar. 

2. Alkali Yarı Bentonitler: Alkali bentonitler gibi yer 

değiştirebilen alkali bazları içermektedirler ve asit ile reaksiyon 

verdiklerinde özelliklerini kaybetmektedirler. 
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3. Toprak Alkali Bentonitler: Alkali bentonitler gibi yer 

değiştirebilen alkali bazları içermektedirler ve alkali tuzla 

reaksiyon oluşturduklarında özelliklerini kaybetmektedirler. 

4. Toprak Alkali Yarı Bentonitler: Asitle reaksiyona girdikleri 

zaman alkali bentonit özelliği kazanmaları mümkün değildir 

(Seyhan, 1972). 

NaB (Sodyum Bentonit); ana minerali sodyum montmorillonit olan 

killerdendir. CaB (Kalsiyum Bentonit); ana minerali kalsiyum 

montmorillonit olan killerdendir. Ara bentonitler ise bu iki grubun 

karışımı olan bentonitlerdir (İdiz, 2008). Tablo 8’de bentonit türleri için 

yüzdece kimyasal bileşimler belirtilmiştir. 

Tablo 8: Bentonit Türleri için Yüzdece Kimyasal Bileşimler                             

(Yüce, 1999; Yaylalı vd., 2001) 

Bileşen (%) Na Bentoniti Ca Bentoniti Ara Bentonit 

K2O 0,4 0,2 1,0 

Na2O 2,6 0,2 2,0 

CaO 0,5 1,7 4,5 

MgO 2,3 5,5 2,6 

Fe2O3 3,5 5,9 3,0 

Al2O3 21,0 19,7 15,9 

SiO2 64,0 59,0 62,0 
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4.1.1.1 Bentonitlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

Adsorplama Özelliği 

Bentonitlerin başlıca minerali olan montmorillonit kil mineralinin 

bulunan diğer kil minerallerinden daha fazla yüzey alanı vardır. 

Yaklaşık olarak 800 m2/g alan kaplar. Mikro ve mezo gözeneklere sahip 

olan duvarları yüzey alanının büyük bir kısmını içermektedir. Bundan 

dolayı adsorplama miktarı oldukça fazladır (Yıldız, 2002). 

Katyon Değiştirme Özelliği 

Bentonitlerin yapılarında yer alan Na+, Mg+2, Al+3, K+, Ca+2 katyonları 

ile organik ve inorganik katyonları arasında yer değiştirme özelliği 

mevcuttur. Bentonitlerin katyon değiştirme kapasitesi ve hızları; 

bentonitin tane boyutuna, cinsine ve iyon değiştirilen ortam şartlarına 

(konsantrasyon, basınç, sıcaklık vb.) bağlı olarak değişir. Katyon türüne 

göre iyon değişim hızları sırasıyla; Na+ < K+ < Ca+2 < Mg+2 < NH4
+ 

şeklindedir. Bentonit kil minerallerinden Simektit ve İllinit’te iyon 

değişimi hızı oldukça yavaşken, Kaolinit’te ise iyon değişimi hızlı 

gerçekleşir (İpekoğlu vd., 1997). 

Reolojik Özelliği 

Bentonitlerin kilin su içeriği ile değişmekte olan viskozite, akma 

noktası, akış tipi gibi reolojik özellikleri vardır. Bentonitlerdeki pek çok 

kullanımın esasını oluşturan; viskozite, katkı maddelerinin eklenmesi 

ve görünür viskozitesinin belirli bir kaynama hızındaki zamana bağlı 

değişim (tiksotropi) gibi özelliklerdeki farklılıklardır (Yıldız, 2002). 
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Şişme Özelliği 

Bentonitin içerisine suyu alıp kristal yapısının genişlemesi olayına 

şişme denir. Bu özellik diğer kil minerallerine göre bentonitler için 

oldukça önemli bir ayırt edici özelliğidir. Bentonitler sahip olduğu 

kütlesinin yaklaşık 5 katını emebilir ve adsorbe ettikleri suyu 100- 

150°C sıcaklık aralığında kaybederler. Kurutulduklarında ise ilk 

hacimlerine dönmektedirler (Yıldız, 2002). Bentonitlerdeki şişme 

özelliği 2:1 tabakaları arasında bulunan katyonların türü ve miktarına 

bağlı olarak değişir (Suquet vd., 1975; Slade vd., 1991; Sato vd., 1992). 

Simektit grubundaki kil mineralleri içerisinde genellikle doğal 

sebeplerden ötürü Na+ ve Ca+2 katyonları mevcuttur. Bulunan Na+ ve 

Ca+2 eş molar oranı artış gösterdiğinde şişme de büyümektedir (Laird 

ve Shang, 1997). 

4.1.1.2 Bentonitlerin Kullanım Alanları 

Bentonitlerin sahip oldukları fiziksel ve kimyasal özellikler neticesinde 

farklı kullanım alanları mevcuttur. Bunlar: 

✓ Boya endüstrisinde: çözücü ve su bazlı boyalarda, 

✓ Çimento endüstrisinde: alçı yapımında, 

✓ Döküm endüstrisinde: kalıp kumu bağlayıcısı olarak, 

✓ Gübre endüstrisinde: gübrelerde, 

✓ Gıda endüstrisinde: sütlerde ve hayvan yemlerinde, 

✓ İnşaat endüstrisinde: su geçirmemesi için, 

✓ Kağıt endüstrisinde: kağıtların geri dönüşümü ve dolgu 

malzemesi, 
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✓ Kataliz olarak: petrol ürünlerinin parçalanmasında, 

✓ Lastik endüstrisinde; dolgu malzemesi olarak, 

✓ Nem ve sıvı adsorbanı: nem alıcı kil olarak ve kedi kumunda, 

✓ Seramik endüstrisinde: döküm çamurları ve emaye sanayiinde, 

✓ Sondaj işlemlerinde: petrol, kuyu ve su sondajında 

şeklinde ifade edilebilir (Ertürk, 2006). 

Kağıt üretimi, kağıt hamurunu muhafaza etme ve homojenliğini 

sağlama, karbonsuz kopya kağıdı üretimde, tutkal, çamaşırların 

yıkanmasında, kumaş yumuşatıcısı olarak, yağ emici olarak, kısmen su 

arıtma işleminde, atık suyu arıtmak için katkı olarak, demir cevherinin 

peletlenmesinde, nükleer atıkları çevrelemek için, su bazlı ürünlerde ise 

kalınlaştırıcı olarak ve daha pek çok başka alanda kullanımı mevcuttur. 

Bentonitlerin son zamanlarda ise polimer katkısı şeklinde kullanım 

alanı vardır. Bentonit sağladığı katkı ile polimerler için gazı engelleme 

ve sıcaklığın uzaklaştırılması özelliğinin iyileştirilmesi yoluyla 

polimerler için tutuşturulma ve alev alma geç meydana getirilir. 

Örneğin bentonitten üretilmiş olan bir alev geciktirici plastikten oluşan 

elektrik prizi sıcağa ve aleve karşı dayanıklı ürünler içerisinde 

bulunmaktadır (Kayır, 2007). 

Bunlarla birlikte bentonit kilinin üstün karakteristik özellikleri 

sayesinde farklı kullanım alanları da; ilaç taşıyıcı sistemlerinde, hap 

üretiminde yağlayıcı, gıda paketleme malzemeleri ve dental 

enfeksiyonlar için antibakteriyel aktivite, kozmetik ve farmasötik 

endüstrisinde, kimyasal sentezleme proseslerinde katalizör, 

adsorpsiyon prosesleri içinse adsorban, emülsiyon yapıcı şeklinde 
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sıralamak mümkündür (Elmore vd., 2014; Summa ve Tateto, 2014; 

Yang vd., 2016; Jayrajsinh vd., 2017). 

4.1.1.3 Bentonitlerin Türkiye ve Dünya’daki Durumu 

Türkiye’de ve dünyada sodyum bentonit rezervlerinin sınırlı oranda 

bulunması sebebiyle büyük rezervler içeren kalsiyum ve ara tip 

bentonitlerinin incelenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Yine de 

tüm bentonit çeşitlerinin geliştirme ve iyileştirme çalışmalarının 

yapılması gerekmektedir (Çinku vd., 2010).  

Türkiye’de gözlemlenen bentonitler; Gelibolu Yarımadası, Biga 

Yarımadası, Balıkesir, Çankırı (Eldivan-Kurşunlu-Ilgaz), Elazığ, 

Edirne (Enez), Malatya, Ordu, Eskişehir ve Ankara (Kalecik), Konya, 

Tokat (Reşadiye), Trabzon bölgelerinden elde edilmiştir (İpekoğlu vd., 

1997; Yaylalı vd., 2001; Güneren, 2010). Türkiye’nin birbirinden farklı 

bölgelerinde kullanılan bentonit killeri; bebe toprağı, pekmez toprağı, 

baş kili ve çamaşır kili türlerindeki killerdir (Akbulut, 1996). Son 

yıllarda önemi gittikçe artmış olan beyaz bentonit yağların ağartılması, 

kağıt ve deterjan endüstrisinde kullanılmak üzere Giresun (Tirebolu), 

Ordu (Ünye-Fatsa) ve Kütahya gibi yataklardan elde edilmektedir 

(İpekoğlu vd., 1997). 

Dünyada bulunan önemli bentonit rezervleri ise ABD, BDT, İngiltere, 

Almanya, İspanya, İtalya, Japonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Kıbrıs 

Adası’nda yer almaktadır. İtalya’daki Sardun Adası ve Yunanistan’daki 

Milos Adası coğrafi konumları açısından deniz yolu taşımacılığına 
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oldukça uygun olmaları yönüyle büyük öneme sahiptir (İpekoğlu vd., 

1997). 

2021 yılındaki MTA raporuna göre Türkiye’de bulunan bentonit rezervi 

248 milyon ton olarak belirlenmiştir (MTA, 2021). 

4.1.2 Bentonitin Asitle Aktivasyonu ve Karakterizasyonu 

Onlarca yıldır geleneksel bir ürün olarak birçok alanda yer alan asitle 

aktifleştirilmiş bentonit, endüstride kullanılan asitle aktifleştirilmiş 

killer teriminin esas olarak ifade ettiği kil çeşididir. Bu işlem sonucunda 

doğal ağartma topraklarının muadili olan; çeşitli ağartma ve renk 

giderme proseslerine uygun bentonit kili üretilmiş olur (Komadel ve 

Madejova, 2013). 

Asitle aktive edilen bentonitler, yemeklik yağların ağartılmasında, 

karbonsuz kopya kağıdının üretiminde ve sütunlu killerin, 

organokillerin ve heterojen katalizörlerin hazırlanmasında adsorban 

olarak kullanılır (Önal vd., 2002). Proseslere olan uygunluğu test edilen 

asitle aktive edilen killerin işlevsellik, kristallik, bileşim, yüzey alanı ve 

yüzey morfolojisi; FTIR, XRD, EDS, ve SEM gibi cihazlar ile 

karakterize edilmektedir (Javed vd., 2017). 

Bentonitlerin asit aktivasyonu sırasında; çözünmüş oktahedral 

tabakalar içindeki parçacıklar ayrılır. Ca-bentonit yapısındaki kalsiyum 

katyonları hidrojenlerle yer değiştirir, levhaların kimyasal bileşiminin, 

yapısal ve dokusal özelliklerinin değişmesi ile özgül yüzey alanında, 

gözeneklilikte bir artış ve bentonitlerin katyon değiştirme kapasitesinde 

azalma olur (Tomic´ vd., 2011; Komadel, 2015). Katmanların 
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protonlanmasına bağlı olarak, sülfürik asit varlığında montmorillonit 

katmanları arasındaki mesafede azalma gözlenmiştir (Salem vd., 

2015a; 2015b). 

Doğal olarak mezo ve az miktarda mikro gözenek içeren bentonitlerin 

adsorpsiyon ve katalitik aktivite gibi fiziksel ve kimyasal özellikleri, 

büyük ölçüde mikro ve mezo gözeneklerine bağlıdır. Adsorptif 

özelliklerine, parçacıklar içinde bulunan mikro gözeneklerin ve mezo 

gözeneklerinkine kıyasla makro gözeneklerin etkisi ihmal edilebilir 

düzeydedir. Smektitlerin mezoporozitesini artırmak için kullanılan 

yöntemlerden biri de asitle muamele etmektir (Önal vd., 2002; Komadel 

ve Madejova, 2013). Asitle aktivasyonu incelenen bentonitlerde yüzey 

alanı maksimum bir yere kadar arttıktan sonra azalmaktadır (Tomic´ 

vd., 2011). 

Sırbistan’ın Aleksinac bölgesinden alınan bir doğal bentonitin farklı 

konsantrasyonlarda sülfürik asitle modifikasyonu sonucunda ulaşılan 

yüzey, mezo gözenek ve mikro gözenek alanı ile mikro gözenek hacmi 

verileri de asit konsantrasyonu arttıkça bir yere kadar spesifik yüzey 

alanın ve mikro gözenek hacminin arttığını söylerken, aşırı asit 

konsantrasyonunda bentonitin yüzey özelliklerinin negatif yönde 

etkilendiği sonucuna varılmıştır. Yapılan deneye ait veriler Tablo 9’da 

görülmektedir (Tomic´ vd., 2011). 
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Tablo 9: Ham ve Modifiye Bentonitin Yüzey Özelliklerine Ait Deneysel Veriler 

(Tomic´ vd., 2011) 

Asit Düzeyi 

Spesifik 

Yüzey Alanı 

(m2/g) 

Mezo 

Gözenek 

(m2/g) 

Mikro 

Gözenek 

(m2/g) 

Mikro 

Gözenek 

Hacmi 

(cm3/g) 

Ham 11 11 - - 

1,5 M 86 69 7 0,016 

3 M 306 284 22 0,020 

4,5 M 251 230 21 0,014 

6 M 89 70 19 0,012 

Asitle muamele katı fazdan proton değişimiyle hızlı bir şekilde Na, K, 

Ca kaybına neden olurken, oktahedral katmanlardaki Mg, Fe ve Al gibi 

metallerin H+ iyonlarıyla değiştirilerek uzaklaştırılması amorf silikon 

oluşumunu artırır (Tomic´ vd., 2011). Yüzeyde çatlak ve boşluklar 

oluşur; yüzey alanı artar (Bhattacharyya ve Gupta, 2008). Çok yüksek 

asit konsantrasyonları ise kalan Al’nin oksijen ile birleşmesine sebep 

olarak, dahası H+ iyonlarını da bağlayarak kilin yapısını bozar ve yüzey 

alanını azaltır (Tomic´ vd., 2011). 

Çeşitli bentonit aktivasyonlarının karşılaştırıldığı Tablo 10’da 

aktivasyonla kil yapısındaki silisyum dioksit ve alüminyum oksitin 

miktarındaki değişim gösterilmektedir. 
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Tablo 10: Asit Aktivasyonuyla Bentonit Yapısındaki Silisyum Dioksit ve 

Alüminyum Oksitin Miktarındaki Değişim 

Asit 

Aktivasyon Öncesi Aktivasyon Sonrası 

Referans 

SiO2 Al2O3 SiO2 Al2O3 

H2SO4 49,87 14,27 66,94 7,94 Amari, vd., 2010 

HCl 56,28 13,92 60,24 14,48 Darmawan, vd., 2020 

H2SO4 47,68 15,37 55,21 14,50 Pawar, R.R., vd., 2016 

H2SO4 54,51 15,72 65,22 7,98 Tomic´, vd., 2011 

 

Asit aktivasyonu sonucunda bentonitin yüzey alanında meydana gelen 

değişimi gösteren farklı deneysel çalışmalara ait veriler Tablo 11’de 

verilmiştir. 

Tablo 11: Asit Aktivasyonunun Bentonit Kili Yüzey Alanına Etkisi 

Asit 
Aktivasyon Öncesi 

Yüzey Alanı (m2/g) 

Aktivasyon 

Sonrası Yüzey 

Alanı (m2/g) 

Referans 

H2SO4 69 195 Amari, vd., 2010 

HCl 82,70 230,82 Darmawan, vd., 2020 

H2SO4 92 294 Pawar, R.R., vd., 2016 

H2SO4 11 306 Tomic´, vd., 2011 
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Asit aktivasyonu sonrasında yüzey alanında artış görülmektedir (Amari 

vd., 2010; Tomic´ vd., 2011; Pawar R.R., vd., 2016; Darmawan vd., 

2020). 

Analiz edilen bentonit kili içerisinde bulunan başlıca bileşen 

montmorillonit dışında; farklı kil mineralleri ve kil minerali olmayan 

kuvars, feldspat, muskovit ve kalsit gibi safsızlıklar da yer 

alabilmektedir (Tomic´ vd., 2011; Javed vd., 2017).  

Resim 21’de Endonezya’nın Lampung bölgesinden çıkarılan bentonit 

kilinin HCl ile aktive edilmesi sonucunda kilin kristal bileşimi ve yapısı 

XRD (x-ray diffraction) ile incelenmiştir (Darmawan vd., 2020).  

 

Resim 21: Ham ve Asit Aktive Bentonit İçin XRD Analizleri (Darmawan vd., 2020) 
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Montmorillonit, kaolinit ve kuvars pikleri görülen ham bentonitin asitle 

muamelesi, XRD sonuçlarında değişikliklere sebep olmuştur. Asit 

aktivasyonundan sonra montmorillonit tepe noktalarının yoğunluğunda 

hafif bir azalma meydana gelmiştir. Montmorillonite kıyasla kuvarsın 

asit değişikliklerine dirençli olma eğiliminde olduğunu gösteren kuvars 

zirveleri değişmemiştir (Darmawan vd., 2020). Asit aktivasyonu 

sonrası SEM (Scanning Electron Microscope) görüntüleri Resim 22’de 

verilmiştir.  

 

Resim 22: SEM Analizi A) Ham Bentonit B) Asit Aktive Bentonit           

(Darmawan vd., 2020) 

Asitle aktifleşen bentonit, asitle süzülmesinden dolayı pürüzsüz bir 

yüzeye sahiptir. Asitlerden gelen hidrojen iyonları, bentonit 

yüzeyindeki yabancı maddeleri çözerek yüzey alanını artırmıştır 

(Darmawan vd., 2020). 

Javed vd. ‘nin üç farklı asit ile gerçekleştirdiği bentonit kili 

modifikasyonunda kullanılan fosforik asit, asetik asit ve oksalik asitin 

bentonit kili üzerine etkilerinin incelendiği, ardından boyar madde 
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adsorpsiyonunun gerçekleştirildiği bir çalışmanın XRD sonuçlarına ait 

grafik Resim 23’te verilmiştir (Javed vd., 2017). 

 

Resim 23: Ham ve Asit Aktive Bentonit İçin XRD Analizleri (Javed vd., 2017) 

Oksalik asitle aktivasyon kil yapısındaki feldspatı azaltırken; 

montmorillonit yapısındaki alüminyumun liç edilmesi de 

montmorillonit pik yoğunluğunu azaltmıştır. Fosforik asitte 

montmorillonit için gözlenen pik genişlemesi de kristalliğin yok 

olmasına bağlı olan montmorillonitin amorf kristallerini ifade 

etmekteyken kalsit içeriği ise tamamen ortadan kalkmıştır. Nispeten 

daha zayıf olan asetik asit ise kilin kristal yapısında değişikliğe sebep 

olmamıştır (Javed vd., 2017).  
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Resim 24: Asit Aktivasyonunun Zeta Potansiyeli Üzerine Etkisi (Javed vd., 2017) 

Resim 24’te pH’ın bir fonksiyonu olarak verilen zeta potansiyeli 

grafiğinde yatay çizgiyi kesen ham bentonit pH 2’de nötr yüklenmiş ve 

sıfır zeta potansiyeline sahiptir. pH 2’nin üzerinde ise yüzeyi negatif 

yüklenmiş olan ham bentonit, katyonik türlerin adsorpsiyonunu 

destekleyecektir. Asidik aktivasyonun ardından bentonit yapısından 

metalik iyonların uzaklaşıp yerini H+ iyonlarının alması yüzey 

asiditesini artıracağından zeta potansiyeli muamele edilmiş killer için 

negatif olmaktadır. Asitle aktive edilen bentonit adsorbent yüzeyindeki 

pozitif yükün azlığı nedeniyle, çizgi pH 2'ye kadar yatay çizgiyle 

kesişmez. Bu da asit aktive bentonitin adsorpsiyon kapasitesinin ham 

bentonite göre daha yüksek olduğunun göstergesidir (Javed vd., 2017). 
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Fosforik Asit (AAB-P), asetik asit (AAB-A) ve oksalik asit (AAB-O) 

ile bentonit kilinin modifikasyonunun yapıldığı bu çalışmada 

modifikasyon öncesi ve sonrasında çekilen SEM görüntüleri Resim 

25’te verilmektedir (Javed vd., 2017).  

 

Resim 25: SEM Analizi (4000x) a) Ham Bentonit b) AAB-P c) AAB-A d) AAB-O 

(Javed vd., 2017) 

Aktivasyon öncesi ve sonrası çekilen SEM görüntülerinde ham halde 

pürüzlü olan kil yüzeyinin önemli ölçüde değiştiği gözlemlenmektedir. 

Kil yapısında bulunan metallerin, yüzey ve ara katman boşluklarından 

asit saldırısıyla uzaklaştırılması sonucunda şekilde görülen daha 

pürüzlü ve gözenekli yapılar elde edilmiştir (Javed vd., 2017). 
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Pürüzlü ve gözenekli yapı oluşmasını sağlayan, kil yapısında bulunan 

metallere yapılan, asit saldırıları EDS (Energy Dispersive X-rays 

Spectrometer) kullanılarak elde edilen elementel bileşim sonucunda da 

görülmektedir. Bileşimde bulunan magnezyum, alüminyum, demir gibi 

metaller asit aktivasyonu sonunda azalma göstermektedirler. Metallerin 

uzaklaştırılması kil yüzeyini de daha negatif yüklü hale getirerek 

adsorpsiyon kapasitesini artırmaktadır (Javed vd., 2017). 

Bentonitin hümik asitle modifiye edildiği diğer bir asitle aktivasyona 

ait SEM görüntüleri Resim 26’da verilmiştir (Shen vd., 2020).  

 

Resim 26: SEM Analizi a) Ham Bentonit b) AAB-H (Shen vd., 2020) 

Modifikasyondan önce, bentonit yüzeyi düzensiz olan çok sayıda kil 

parçacığı içeren soyulmuş, gevşek ve kıvrık katmanlı yapı 

göstermektedir. Modifikasyondan sonra ise, modifiye edilmiş 

bentonitin katmanları düzenlenmiş, pul benzeri bir tabaka olarak 

karakterize edilmiştir. Oluşan modifiye edilmiş bentonit kilinin 

adsorpsiyon kapasitesinin arttığı belirlenmiştir (Shen vd., 2020).  
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Resim 27: SEM Analizi a) Ham Bentonit b) Asit Aktive Bentonit (Pawar vd., 2016) 

Sülfürik asitle muamele edilen bir örnek çalışmada da asit aktive 

bentonitin yüzey morfolojisinin oldukça farklı olduğu Resim 27’de 

gözlenmektedir. Asit aktive bentonit daha büyük gözenekler 

içermesinin yanında ham bentonitin parçacıklar arası gözeneklerinin 

küçük olması sıkıştırılmış bir yapıya sahip olmasına neden olmaktadır. 

Asitle muamele edilmiş bentonitin mikro grafikleri, asit muamelesi ile 

kil yapısının parçalandığını ve boyutunun azaldığını göstermiştir 

(Pawar vd., 2016). 

Bentonit kilinin sülfürik asitle aktive edilerek karakterize edildiği başka 

bir çalışmada ise aktive edilen kil, Friedel-Crafts alkilasyonunda 

kullanılmak üzere üretilen destekli paladyum katalizörü yapımında 

görev almaktadır. Ham bentonit ve asit aktive bentonite ait EDX 

(Energy Dispersive X-Ray) analizi sonucunda belirlenen elementel 

bileşim Tablo 12’de verilmiştir (Kurniawan vd., 2021). 
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Tablo 12: Ham Bentonit ve Asit Aktive Bentonite Ait Elementel Bileşim Verileri  

(Kurniawan vd., 2021) 

Elementler 
Ham Bentonit       

(w/w %) 

Asit Aktive Bentonit 

(w/w %) 

Oksijen 46,30 49,47 

Silikon 34,31 38,81 

Alüminyum 9,98 9,36 

Titanyum 3,52 1,92 

Demir 2,72 0,00 

Sodyum 2,10 0,00 

Potasyum 1,07 0,44 

 

Sülfürik asit kullanılarak hazırlanan asit aktive bentonit ara 

katmanlarında bulunan metal iyonları protonlarla yer değiştirmiştir. Bu 

sebeple asit aktive bentonitteki titanyum, demir, sodyum vb. metallerin 

kütlesel yüzdeleri azalırken silikon ve oksijen artmıştır (Kurniawan vd., 

2021).  

Friedel-Crafts alkilasyon reaksiyonu asit katalitik bölgelerde meydana 

gelmekte ve asit aktive bentonit ham kile göre daha fazla asidik bölge 

içermektedir. Bu da asit aktive bentonitin katalitik aktivitesinin ham 

bentonitten daha iyi olmasını sağlamaktadır (Kurniawan vd., 2021).  
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4.2 Sepiyolit 

4.2.1 Sepiyolit Hakkında Genel Bilgiler 

Glocker, sepiyolit terimini ilk olarak 1847 yılında Yunancada 

“mürekkep balığı” anlamına gelen ifadeden türediğini ortaya 

koymuştur (Glocker, 1847). Fillosilikat sınıfı içerisinde yer alan 

sepiyolitler, sulu magnezyum silikat bileşime sahip doğal kil 

mineralleridir. Sepiyolitler sürekli iki boyuta sahip olan tetrahedral 

tabaka içermektedirler ve sürekli oktahedral bir tabaka bulundurmazlar. 

Bu yönüyle diğer tabakalı silikatlardan ayırt edilebilir (Galan, 1996).   

Brauner ve Preisinger’in 1956 yılında sunduğu modele göre sepiyolitin 

kimyasal formül gösterimi Si12Mg8O30(OH)4(H2O)4.8H2O şeklindedir 

(Brauner ve Preisinger, 1956). Sepiyolitler yapılarında farklı oranlarda 

su molekülleri bulundurmaktadırlar (Radojević, 2002; Murray, 2007). 

İçerdiği su molekülleri; ısıl işlem sonucunda değişen sıcaklıklarda 

ayrılan yapısal su, zeolitik su, hidroskobik su ve bağlı su şeklindedir 

(Balcı, 1999). Resim 28’ de sepiyolitin şematik gösterimi sunulmuştur. 

 

Resim 28: Sepiyolitin Şematik Gösterimi (Gaber vd., 2017) 
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Sepiyolitleri iki farklı grupta değerlendirmek mümkündür. Bunlar; lifli 

yapıya sahip “alfa sepiyolit” ve laminar yapıya sahip “beta sepiyolit” 

olarak ayrılmaktadırlar. Alfa sepiyolitler Almanca ismiyle 

“meerschaum” olarak bilinmekte ve Osmanlı Türkçesinde ise “derya 

köpüğü” adıyla geçmektedir (Uz, 2013). Beta sepiyolitleri oluşum 

şekilleri, bileşimleri, sahip olduğu özellikler ve kullanım alanları 

bakımından alfa sepiyolitlerle farklılık göstermektedir. Beta 

sepiyolitleri ayrıca sedimanter sepiyolit, tabakalı sepiyolit, sanayi 

sepiyoliti gibi isimlerle de adlandırılmaktadır (Sabah vd., 1998). 

Sepiyolitlerin sedimanter tabakalar oluşturarak çökelen türleri 

çoğunlukla ince taneli, kaygan ve toprağımsı bir görünüme sahiptir. Bu 

türde var olan sepiyolitler %90’dan daha fazla oranda sepiyolit minerali 

içermektedir. Bununla birlikte bulunan diğer mineraller ise sıklıkla 

smektit ve dolomit grubu killer ile paligorskit, detritik ve manyezit 

mineralleridir. Kil dışı karbonat mineralleri, fosfatlar, feldspat ve 

kuvars da bunlar dışında bulunabilmektedir. Organik maddeler de 

sepiyolit kili içerisinde genellikle mevcuttur (Galan, 1996).  

Tablo 13’te çeşitli sepiyolit türleri için kimyasal bileşimler verilmiştir. 
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Tablo 13: Sepiyolit Türleri için Yüzdece Kimyasal Bileşimler                           

(Çelik ve Sabah, 1999) 

 

4.2.1.1 Sepiyolitlerin Özellikleri 

Fiziksel Özellikleri 

Gözenekli yapıya sahip olan sepiyolitlerin ortalama mikropor çapı 15 

Â ve mezopor yan çapı 15-45 Â aralığındadır. 2-2,5 g/cm3 arasında 

değişen sepiyolitlerin yoğunlukları gözenekleri çok olan çeşitlerinde 1 

g/cm3 ’ün altına inebilmektedir. Kurutulduklarında yoğunlukları azalan 

sepiyolitler suda yüzme özelliği kazanmaktadırlar. Kuruma sıcaklığı 

yaklaşık olarak 40 °C ve erime sıcaklığı da 1400-1450 °C civarındadır. 

Yapılarındaki organik madde miktarına göre değişmekte olan 

sepiyolitlerin renkleri çoğunlukla krem, beyaz, pembe ve gridir. 

Sivrihisarın güney kısmındaki Neojen havzasında yer alan bazı 

çeşitlerinde ise siyahımsı ve koyu kahverengimsi renkleri de 

bulunmaktadır. Uzun lifsi yapıya sahip Çin sepiyolitleri ise beyaz ve 

açık sarı renklerdedirler (Sabah vd., 1998). 
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Fizikokimyasal Özellikleri 

Sepiyolitlerin kristal morfolojileri, yüzey alanları, poroziteleri, 

kompozisyonları ve sahip oldukları mineral dokuları fizikokimyasal 

özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. 

Reolojik Özellikleri: 

Jel oluşturabilme özelliği sayesinde sepiyolitler diğer türdeki kil 

minerallerine göre suyla ya da farklı sıvılarla yüksek viskoziteli ve daha 

düşük konsantrasyonlarda süspansiyonlar meydana getirebilir (Alverez 

ve Perez, 1982). pH miktarı 8’e kadar yararlı özelliklerini koruyan 

sepiyolitler, pH miktarı 9’dan büyük olması koşulunda peptizasyon 

sonucu viskozitede ani bir azalma oluşturmaktadır (Galan, 1996). 

Sorptif Özellikleri: 

Kil mineralleri için yüzey alanı ile ilgili önemli iki özellik absorpsiyon 

ve adsorpsiyondur. Sorptif kullanım içerisinde her ikiside 

bulunmaktadır. Sepiyolitler oldukça yüksek bir absorpsiyon özelliği 

içerdiklerinden ötürü sahip oldukları ağırlığın 200-250 katı miktarınca 

su tutabilmektedirler. Mikropor yapıları ısıtma işlemleri sonucu 

bozunarak kil mineralinin absorpsiyon özelliğini düşürmektedir. Ayrıca 

sepiyolitlerin genleşmesi söz konusu değildir (Sabah vd., 1998). 

Sepiyolitlerin sorptif uygulamalarında göz önüne alınması gereken 

noktalar; yüzey alanı, yoğunluk, viskozite, kapiler geçirgenlik, 

granüllerin mekanik gücü, mikroporozite, aktif emiliş kısımları gibi 

karakteristik özellikleri ve adsorpsiyon için önemli olan molekül 
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büyüklüğü, biçim ve polaritedir. Polaritenin düşük olması aşırı büyük 

ve aşırı küçük moleküllerin kanallar içerisine penetre olmasını 

engellemektedir (Galan, 1996). 

Sepiyolitler, amonyum ve su gibi polar yapıdaki moleküllerle birlikte 

apolar bileşiklere göre daha az miktarda etil ve metil alkolleri adsorbe 

etmektedir. Apolar bileşikler için adsorpsiyon dış yüzeylerle sınırlı 

tutulmakta ve molekül şekli ve boyutuna bağlı olarak değişmektedir 

(Alverez ve Perez, 1982). 

Katalitik Özellikleri: 

Kil mineralleri için katalitik aktivite, sahip olduğu yüzey aktivitesinin 

bir fonksiyonu olarak değişmektedir. Sepiyolit partiküllerinin 

yüzeyinde bulunan Si-OH (Silanol) grupları belli bir derecede asit 

özellik gösterir ve reaksiyon merkezi veya katalizör gibi 

davranabilmektedir (Galan, 1996). Katalizör veriminin en fazla olduğu 

ısıl aktivasyon sıcaklığı 500-600°C aralığındadır. Hem asit hem de 

bazik merkezi olan sepiyolitler, asit-baz çift fonksiyona sahip bir 

katalizördür (Çetişli, 1985). 

Termal duyarlılıkları, mekanik dayanımları, ve yüzey alanlarının 

büyüklüğünden ötürü katalizör taşıyıcı olarak sepiyolit granüller; 

kaolin ve smektit grubundaki minerallere göre daha fazla 

kullanılmaktadır. Sepiyolitler Al, Cu, Co, Mg, Mo, Fe, Ni, W için 

katalitik destekleyici olarak desülfürizasyon, demetilizasyon, 

denitrojenasyon, hidrojenasyon, bütadien, metanol ve etanolden 
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hidrokarbon eldesi gibi pek çok katalitik işlemde tercih edilir (DPT, 

2001).  

Sepiyolit yapısında mikroporlar ve kanallar bulunmakla birlikte lifli 

yapı ve partikül büyüklüğü yüzey alanının genişliğini ifade etmektedir. 

Sepiyolitlerin ortalama olarak iç yüzey alanı 500 m2/g ve dış yüzey 

alanı 400 m2/g tespit edilmiştir (Serna ve Van, 1979). Farklı kil 

türlerinde olduğu gibi sepiyolitin sahip olduğu yüzey alan asit 

aktivasyonu ve termal aktivasyon ile değişmektedir (Tortuero vd., 

1992). Sepiyolit yüzey alanı için maksimum sıcaklık 150°C kadardır. 

Bu sıcaklıklarda zeolitik ve higroskopik suyun yaklaşık olarak %10’u 

kaybolmaktadır. 200-400°C aralığında etkiyen sıcaklık sonucu 

mikroporlar yıkıma uğramakta, yapıları kıvrılmakta ve yüzey alanı 

azalmaktadır. Asit aktivasyonu sepiyolitin yüzey alanını artırmaktadır 

(Galan, 1996).  

4.2.1.2 Sepiyolitlerin Kullanım Alanları 

Sepiyolitlerin sahip oldukları özellikler bakımından pek çok farklı 

endüstride kullanım alanı mevcuttur. Bunlar kullanım amaçlarına göre 

aşağıdaki gibi farklı gruplara ayrılmaktadır (Galan, 1996). 

1. Reolojik özelliği bakımından reolojik amaçlı kullanım alanları; 

✓ Kozmetik endüstrisinde, 

✓ Kauçuk sanayiinde, 

✓ Asfalt kaplamalarında, 

✓ Toprak düzenleyici olarak, 

✓ Gübre süspansiyonlarında, 
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✓ Hayvan beslemede, 

✓ Sondaj çamurlarında, 

✓ İlave katkı taşıyıcısı olarak, 

✓ Tohum kaplama maddesi, 

✓ Gres kalınlaştırıcısı olarak 

2. Sorptif özelliği bakımından sorptif amaçlı kullanım alanları; 

✓ Deterjanlarda ve temizlik malzemelerinde, 

✓ İlaç sanayiinde, 

✓ Tarım ve Böcek İlaçları Taşıyıcısı olarak, 

✓ Atık suların arıtma sistemlerinde, 

✓ Karbonsuz kopya kağıtları ve sigara filtrelerinde, 

✓ Hayvan altılığı olarak (sıvı ve koku emiciliğinin fazla 

olması, ağırlığının az olması yönüyle) 

3. Katalitik özelliği bakımından katalitik amaçlı kullanım 

alanları; 

✓ Katalizör taşıyıcısı olarak 

4. Diğer Kullanım Alanları; 

✓ Biyoreaktörlerde 

✓ Otomotiv sanayiinde (boyalarda) 

✓ Lif ilaveli çimento üretiminde 

✓ Seramik üretiminde 

4.2.1.3 Sepiyolitlerin Türkiye ve Dünya’daki Durumu 

Ülkemizde kaliteli bir alfa sepiyolit türü olan Lületaşı Eskişehir 

yöresinde ve Konya-Yunak’ta bulunmaktadır ve çoğunlukla biblo, pipo 

ve süs eşyalarının yapımında kullanımı mevcuttur (Işık, 1995).  Beta 
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sepiyolit çeşidi ise Türkiye’de genellikle Eskişehir-Sivrihisar ve 

Mihalıççık-Yunus Emre yörelerinde rastlanmakla birlikte Bursa, 

Çanakkale, Isparta ve Kütahya’da bulunmaktadır (DPT, 2001). 

Eskişehir’in doğusunda Gökçeoğlu, Kayı, Margı, Sarısu, Sepetçi, 

Türkmentokat bölgeleri ve batısında ise Nemli- Dutluca bölgeleri 

lületaşı tipi sepiyolit bakımından önem arz etmektedir. Bu bölgelerde 

2000 yılı itibariyle üretim faaliyetleri sürmektedir. Bunların haricinde 

hayvan yaygısı olarak kullanılmakta olan ve %50’den daha az sepiyolit 

içeren oluşumlar saptanmıştır (DPT, 1996).  

Dünya genelindeki sepiyolit rezervlerine bakıldığında İspanya 15-20 

milyon ton ile ilk sırada yer almaktadır (Gonzalez, 1995). 3 ayrı kalitede 

sedimanter kökenli sepiyolitin varlığıyla Türkiye ikinci sırada 

bulunmaktadır (Sabah ve Çelik, 1998). Devamında ise sepiyolit 

bakımından zengin ülkeler sırasıyla Çin ve ABD’dir (Giustetto vd., 

2011). 2017 yılındaki MTA raporuna göre Türkiye’de bulunan  

%50’den fazla sepiyolit içeren rezervler görünür rezervler olarak 

13.535.34 milyon tondur [3]. 

Ülkemizin dışında dünyada bulunan Lületaşı sepiyolit yatakları ise 

Somali, Kenya, Meksika ve Tanzanya’dadır. Somali Cumhuriyeti’nde 

yüksek kaliteye sahip, yüksek porozitede ve düşük yoğunluklu olan 

lületaşı haricinde sedimanter (tabakalı) sepiyolit oluşumları da 

mevcuttur. Bu yapılar Mogadişu’nun 350 km kuzeybatısında ve El-Bus 

civarında yer alan Mudug’dadır. Bu oluşumların toplam rezerv 

miktarının 2 milyonu görünür tipte olmakla birlikte 50-100 milyon ton 

aralığında olduğu varsayılmaktadır. Kenya lületaşı yatakları ise Kenya-
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Tanzanya sınırları içerisinde olup Amboseli Gölü kenarındaki 

Sinya’dadır. Ve kuzeyine yani Kenya içine doğru uzamaktadır (Çelik 

ve Sabah, 1999). 

4.2.2 Sepiyolitin Asitle Aktivasyonu ve Karakterizasyonu 

Sepiyolitler yani lifli kil mineralleri, yapısal karakteristikleri ve 

fizikokimyasal özellikleri nedeniyle özellikle adsorbanlar, katalizörler 

veya katalizör destekleri olarak geniş kapsamlı endüstriyel ve tıbbi 

uygulamalara sahiptir. Isıtma ve asit aktivasyon yöntemi genellikle 

onların sahip oldukları bu özellikleri artırmak için kullanılmaktadır 

(Komadel ve Madejova, 2013). 

Sepiyolit HCl ile aktive edildiğinde, oktahedral tabakalar kademeli 

olarak çözünmektedir. Bununla birlikte silika içeriği artmaktadır ve 

oktahedral katyonların içeriği asit saldırısının yoğunluğu ile 

azalmaktadır. Böylece lifsiz silika elde edilmektedir. Katyonların 

uzaklaştırılması ve parçacıkların ayrıştırılması mikro gözenek 

hacminde artış sağladığı gibi spesifik yüzey alanı da büyütmektedir 

(Komadel ve Madejova, 2013). 

Sepiyolit numunelerinin HCl ile çözünmesinden sonra, üretilen serbest 

silika, hafif asitle muamele edilmiş katıların özellikleri üzerinde çok az 

etkiye sahiptir. Ancak, bu silikanın etkisi, katılar daha yoğun işlemlerle 

elde edildiğinde önemli bir hale gelmiştir. Sepiyolitten ekstrakte edilen 

demir ve alüminyum miktarı arttıkça, mineralin sahip olduğu spesifik 

yüzey alanı artmakta ve orijinal mikro gözenekli yapı mezopor hale 

gelmektedir (Komadel ve Madejova, 2013). 
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Sepiyolitin katyon değiştirme kapasitesi, mineral yapının kademeli 

olarak amorf silika–alüminaya dönüştürüldüğü asit muamelesi ile 

tamamen elimine edilebilmektedir. Ayrıca asit aktivasyonu, ısıl işlem 

sırasında partikül deformasyonunu kısıtlamaktadır (Komadel ve 

Madejova, 2013). 

Sepiyolitin asitle aktivasyonunda meydana gelen difüzyon reaksiyonu 

lif ekseni boyunca uzanmakta olan mikro kanallar ile desteklenmektedir 

ve oktahedral tabakadaki magnezyum, magnezyuma bağlı su 

molekülleri ve hidroksil gruplarının bir kısmı çözeltide bulunan H+ 

iyonlarıyla yer değiştirmek suretiyle yapıdan uzaklaşmaktadır (Gölcür, 

2007). 

Ham sepiyolit kili farklı kimyasal ve termal işlemlerle modifiye 

edilebilmektedir ve FTIR, XRD, SEM-EDX ve BET’e özgü yüzey alanı 

analizi ile karakterize edilebilmektedir (Gaber vd., 2017). 

2017 yılında Zhou ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışma 

kapsamında sepiyolitin asitle aktivasyonu ile yapısında meydana gelen 

değişiklikler incelenmiştir. 80°C sıcaklıkta 4 saat boyunca 0,5-8 M HCl 

çözeltileri ile aktivasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Katı/sıvı oranı her 

aktivasyon reaksiyonunda %10 olacak şekilde ayarlanmıştır. 2 M 

konsantrasyonuna kadar asit konsantrasyonun artmasıyla birlikte 

spesifik yüzey alanı ve mikro gözenek yüzey hacmi artmış, daha yüksek 

konsantrasyonlara çıkıldığında ise azalma görülmüştür. 2 M ve 5 M 

HCl ile yürütülmüş aktivasyonda, aktive edilmiş sepiyolitin SEM 

görüntülerinin incelenmesi sonucunda liflerin kırıldığı ancak lifsi 

yapının korunduğu gözlemlenmiştir. 8 M HCl ile oluşturulan 
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aktivasyonda ise lifsi yapıda tümüyle bozulma meydana gelmiştir 

(Yıldız ve Yalnızoğlu, 2020). 

Örnek bir araştırma çalışmasında sepiyolit kili, endüstriyel 

metildietanolamin (MDEA) çözücüsünden demir iyonlarının 

uzaklaştırılması için bir adsorban olarak kullanılmıştır. Günümüzde, 

sepiyolit kili, benzersiz fizikokimyasal özellikleri, düşük maliyeti ve 

ağır metal iyonları ve diğer kirleticiler (atıklar) için yüksek adsorpsiyon 

kapasitesi nedeniyle büyük ilgi görmektedir. Kesikli adsorpsiyon 

çalışmaları ham ve modifiye edilmiş sepiyolit killer kullanılarak 

gerçekleştirilmiş ve sepiyolitin adsorpsiyon kapasitesinin artırılması 

hedeflenmiştir (Gaber vd., 2017). 

Bu örnek çalışma için öncelikle ham sepiyolit kili demir iyonlarının 

yağsız MDEA'dan uzaklaştırılmasına yönelik adsorban olarak 

kullanılarak test edilmiştir. Daha sonra bu ham sepiyolite, hidroklorik 

asit (HCI) ile aktivasyon işlemi ve nitrik asit (HNO3) ile aktivasyon 

işlemi uygulanmıştır. Resim 29’da ham sepiyolit ve farklı asitlerle 

aktive edilmiş sepiyolit için yağsız MDEA’dan uzaklaştırılan demir 

yüzdeleri verilmiştir. Nitrik asit ile modifiye edilmiş sepiyolit, ham 

sepiyolite kıyasla demir iyonlarının yüzdesel olarak uzaklaştırılma-

sının neredeyse iki katı olduğunu göstermiştir (Gaber vd., 2017). 

Bu amaçla bu deneysel çalışma için nitrik asit kullanılmasına karar 

verilmiştir ve sepiyolitin nitrik asit ile muamele edilmesi, yağsız 

MDEA'dan demir iyonlarının adsorpsiyon kapasitesini önemli ölçüde 

artırmıştır (Gaber vd., 2017). 
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Resim 29: Ham Sepiyolit ve Farklı Asitlerle Aktive Edilmiş Sepiyolit İçin Yağsız 

MDEA’dan Uzaklaştırılan Demir Yüzdeleri (Başlangıç Demir İyonu 

Konsantrasyonu 1417 µg / L, 298 K, pH 10.54) (Gaber vd., 2017) 

Ham ve nitrik asit ile muamele edilmiş sepiyolitin SEM görüntüleri 

Resim 30’da verilmiştir. Hem ham hem de nitrik asitle muamele edilmiş 

sepiyolit numuneleri için ortak bir lifli morfoloji gözlenmiştir.  
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Resim 30: Ham Sepiyolit (A) ve Nitrik Asit ile Modifiye Edilmiş Sepiyolitin (B) 

SEM Analizi (Gaber vd., 2017) 

Nitrik asit ile muamele edilmiş numunenin SEM görüntüleri, liflerin 

daha yakın hale geldiğini ve parçacıkların ham sepiyolite kıyasla daha 

küçük hale geldiğini göstermiştir. Ham sepiyolitin partikül boyutu 

yaklaşık 30 µm'dir ve nitrik asit işleminden sonra yaklaşık 17 µm'ye 

düşürülmüştür (Gaber vd., 2017). 

Enerji dağılımlı X-ışını (EDX) analizi sonuçları Tablo 14’te 

gösterilmektedir. EDX tarafından yapılan elementel analizi, ham 

sepiyolitin silikon (Si) ve magnezyum (Mg) oksitlerden oluştuğunu 

göstermektedir. Ham sepiyolit için adsorpsiyon sonrasında yağsız 

MDEA’dan adsorbe edilmiş demir iyonları (%0,34 ağırlık) 

içermektedir. Benzer şekilde, nitrik asitle aktive edilmiş sepiyolitte, 

daha fazla miktarda demir iyonu adsorbe edilmiştir (%0,91 ağırlık). 

Böylece, EDX analizi, demir iyonlarının yağsız MDEA'dan ham ve 

nitrik asitle aktive edilmiş sepiyolit üzerinde başarılı bir şekilde adsorbe 

edildiğini göstermektedir (Gaber vd., 2017). 
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Tablo 14: Ham ve Nitrik Asit ile Aktive Edilmiş Sepiyolitin EDX Analizi     

(Ağırlık %)  (Gaber vd., 2017) 

Element 
Ham 

sepiyolit 

Adsorpsiyon 

sonrası ham 

sepiyolit 

HNO3 ile 

aktive 

edilmiş 

sepiyolit 

Adsorpsiyon 

sonrası HNO3 

ile aktive 

edilmiş 

sepiyolit 

Karbon 0,0 29,61 0,0 29,79 

Oksijen 54,5 41,83 55,83 46,47 

Magnezyum 16,05 9,76 - - 

Silikon 28,0 17,42 44,17 22,83 

Alüminyum 1,45 1,04 - - 

Demir - 0,34 - 0,91 

 

Ham ve nitrik asitle aktive edilmiş sepiyolit için BET spesifik yüzey 

alanı ve gözenek karakteristikleri Tablo 15’te verilmiştir. 
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Tablo 15: Ham ve Nitrik Asitle Aktive Edilmiş Sepiyolit İçin BET Spesifik Yüzey 

Alanı ve Gözenek Karakteristikleri (Gaber vd., 2017) 

Adsorban 
Spesifik yüzey 

alanı (m²/g) 

Toplam gözenek 

hacmi (cm3/g) 

Ortalama gözenek 

yarıçapı (nm) 

Ham sepiyolit 418,81 0,752 4,43 

Nitrik asitle 

aktive edilmiş 

sepiyolit 

479,23 1,512 6,31 

 

Spesifik yüzey alanı, Tablo 15’te sunulduğu gibi ham sepiyolit için 

418,91 m2/g iken, nitrik asitle aktive edilmiş sepiyolit için 479,23 

m2/g’ye yükselmiştir. Nitrik asit muamelesi, magnezyum iyonlarını 

sepiyolitten süzerek mikro gözenekler oluşturmaktadır. Böylece 

sepiyolitin spesifik yüzey alanını, ortalama gözenek yarıçapını ve 

toplam gözenek hacmini artırmaktadır. Süzülen miktar; ıslatma süresi, 

asit konsantrasyonu ve sıcaklık ile artmaktadır (Gaber vd., 2017). 

Ham ve nitrik asit ile aktive edilmiş sepiyolit için gözenek hacmi 

dağılımı Resim 31’de gösterilmiştir. Açıkça görülüyor ki, sepiyolitin 

nitrik asit ile muamelesi gözenek hacimlerini artırmıştır. 
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Resim 31: Ham ve Nitrik Asit ile Aktive Edilmiş Sepiyolit İçin Gözenek 

Hacimlerinin Gözenek Yarıçapı ile Değişimi (Gaber vd., 2017) 

Ham ve nitrik asitle aktive edilmiş sepiyolitin X-ışını kırınım (XRD) 

spektrumları Resim 32’de sunulmuştur. Ham sepiyolitin keskin XRD 

pikleri, yüksek derecede kristallik gösterirken, nitrik asit muamelesi 

sepiyoliti amorf bir duruma dönüştürmüştür (Gaber vd., 2017). 
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Resim 32: Ham ve Nitrik Asitle Aktive Edilmiş Sepiyolitin XRD Modelleri    

(Gaber vd., 2017) 

Yağsız MDEA'dan demir iyonlarının adsorpsiyon prosesini anlamak 

için farklı sıcaklıklarda (298, 308 ve 318 K) farklı miktarlarda kil (50,0, 

100,0, 150,0 ve 200,0 mg) kullanılarak adsorpsiyon deneyleri 

yapılmıştır. Demir iyonlarının ham ve nitrik asitle muamele edilmiş 

sepiyolit tarafından uzaklaştırılma yüzdesi Resim 33’te 

gösterilmektedir. 298K'de, kil miktarının artırılması, demir iyonlarının 

ham sepiyolit kullanılarak %35,0'dan %74,64'e çıkarılırken, nitrik asitle 

muamele edilmiş sepiyolit kullanılarak %80,72'den %92,28'e 

çıkarılması sağlanmıştır. Artan sıcaklık ile birlikte adsorpsiyon artışı, 

sepiyolit üzerindeki demir iyonlarının adsorpsiyonunun endotermik 

olduğunu gösterir. 318 K'de 200,0 mg nitrik asit ile muamele edilmiş 
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sepiyolit kullanılarak elde edilen demir iyonlarının maksimum yüzde 

uzaklaştırılması %96,27 olup en fazla uzaklaştırılma burada 

gözlenmiştir (Gaber vd., 2017). 

 

Resim 33: Ham ve Nitrik Asit ile Modifiye Edilmiş Sepiyolitin Farklı Yükleri 

Kullanılarak Demir İyonlarının % Uzaklaştırılması (Başlangıç Demir İyonu 

Konsantrasyonu 1417 µg/L, 298 K, pH 10,54) (Gaber vd., 2017) 

Örnek bir çalışmada, adsorban malzeme olarak kullanılmakta olan        

β-sepiyolitin öğütme ve asit aktivasyon yöntemleri kullanılarak yüzey 

özelliklerinin daha iyi hale getirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla           

β-sepiyolite iki farklı asit ile (H3PO4 (fosforik asit) ve HCl (hidroklorik 

asit)) ayrı ayrı olarak aktivasyon işlemi uygulanmış ve üç farklı asit 

konsantrasyonunda (0,5 M, 1 M ve 2 M) çalışma yürütülmüştür (Yıldız 

ve Yalnızoğlu, 2020). 

BET analizi gerçekleştirilerek farklı durumlar için sepiyolitin yüzey 

alanı, mikro ve mezo gözenek hacmi ve ortalama gözenek çapı değerleri 
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bulunmuştur. 1 M HCl konsantrasyonuna kadar asit 

konsantrasyonundaki artma ile yüzey alanı artarken daha yüksek 

konsantrasyonlarda ise azaldığı görülmüştür. İki farklı asit ile yapılan 

aktivasyon yöntemi incelenip karşılaştırılması yapıldığında H3PO4 ile 

daha fazla yüzey alanı elde edilmiştir. Bunun nedeni aktivasyon 

ortamında HCl asidine göre daha yüksek miktarda H+ iyonu 

sağlamasından dolayıdır. Böylelikle sepiyolit yapısında yer alan Mg+2 

iyonlarının değişimi daha verimli olarak gerçekleştirilmiş ve bunun 

sonucunda yüzey alanı artmıştır Buna ek olarak asit 

konsantrasyonundaki artışa devam edildiğinde yüzey alanının 

düşmesindeki temel etken ise yapıdan daha fazla Al2O3, Fe2O3, MgO, 

CaO ve K2O gibi yapıların uzaklaşması ve daha amorf bir yapının 

oluşmasıdır (Yıldız ve Yalnızoğlu, 2020). 

Yapılan çalışmalar sonucunda, 1M H3PO4 ile gerçekleştirilen 

aktivasyon optimum olarak belirlenmiş ve en fazla yüzey alanına 

(268,20 m2/g) ulaşılmıştır. Burada mikro gözenek hacmi 2 M 

konsantrasyonuna kadar değişmezken mezo gözeneklerdeki artış 

sebebiyle toplam gözenek hacmi artmıştır. İncelenen çalışmadaki iki 

farklı asit türü için mikro gözenek hacimlerinin karşılaştırılması 

yapıldığında ise HCl asidi ile aktivasyondan elde edilen mikro gözenek 

hacimleri H3PO4 asidine göre daha düşüktür. Bunun sebebi asitlik 

kuvvetinin daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Ortalama 

gözenek çapları incelendiğinde de çaptaki artış ile mezo gözenek 

oluşumunun arttığı belirlenmiştir (Yıldız ve Yalnızoğlu, 2020). 
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XRD analizi ve Rietveld analizi ile de sepiyolitin kimyasal içeriği 

gözlenmiştir. Öğütme işlemi öncesi, kuru öğütme işlemi sonrası ve 

H3PO4 ile aktivasyon sonrası alınan örnekler üzerinde yapılan XRD 

analizi sonuçları Resim 34’te ve Rietveld analizi sonuçları ise Tablo 

16’da verilmiştir. Bu analizler için yüzey alanı en fazla olan örnekler 

seçilerek kullanılmıştır (Yıldız ve Yalnızoğlu, 2020). 

 

Resim 34: β-sepiyolitin Öğütme Öncesi, Öğütme Sonrası ve H3PO4 ile Aktivasyon 

Sonrası XRD Analizi Sonuçları (Yıldız ve Yalnızoğlu, 2020) 

Resim 34’te görüldüğü gibi piklerin sahip olduğu pozisyonlar tümünde 

aynı iken bazı piklerin şiddetine bakıldığında asit aktivasyonu 

gerçekleştirilen örnekten farklılık göstermektedir. Bunun sebebi ise β-

sepiyolitin yapısında yer alan dolomit mineralinin asit aktivasyonu 

öncesinde yüksek oranda bulunurken asit aktivasyonu sonrasında 
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yapıdan büyük oranda uzaklaştırılmasından kaynaklanmaktadır. Tablo 

16’daki Rietveld analiz sonuçlarından elde edilen veriler de bu durumu 

destekler niteliktedir (Yıldız ve Yalnızoğlu, 2020). 

Tablo 16: β-sepiyolitin öğütme öncesi, öğütme sonrası ve H3PO4 ile aktivasyon 

sonrası Rietveld analizi sonuçları (Yıldız ve Yalnızoğlu, 2020) 

 

Tablo 16’daki değerlere bakıldığında ham sepiyolit içerisindeki 

dolomit yüzdesi %18,24 olarak bulunmuştur ve bu sonuçta sepiyolit 

mineralinin yeterli saflıkta olmadığını göstermektedir. 1 M H3PO4 ile 

aktivasyon sonrasında sepiyolit içerisinde yer alan dolomit yüzdesi ise 

%1,18’e düşmüştür.  
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5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Kil ve kil minerallerinin kimyasal özellikleri, yapısal özellikleri ve 

özgül yüzey alanı; potansiyel kullanım alanlarını belirlemekte ve 

sınırlandırmaktadır. Bu nedenle yeni uygulamalarda kullanılmak üzere; 

yüzey alanı, yüzey yükü, reaktivite, adsorpsiyon kapasitesi gibi 

özellikleri geliştirilmiş kil ve kil mineralleri modifikasyonla elde 

edilebilmektedir. En yaygın kullanılan modifikasyon yöntemlerinden 

biri ise asit aktivasyonudur.  

Asit aktivasyonu genellikle, kalsiyum, magnezyum, demir, alüminyum 

ve alkali metal oksitler dahil olmak üzere oksidik minerallerin çoğunu 

azaltır veya ortadan kaldırır. Kil mineralinin katyon değiştirme 

kapasitesi asit aktivasyonuyla azalır, katman köşelerindeki bağlar 

açılarak, katman köşeleri negatif yüklenir, yeni asit bölgeleri oluşur. 

Gözenek çapı, gözenek hacmi artarak daha gözenekli hale gelir. Yüzey 

alanı ve adsorpsiyon kapasitesi artar. 

Asit aktivasyonunun kil minerali yapısında oluşturduğu değişiklikleri 

etkileyen parametreler; kil mineralinin türü, sıcaklık, asit 

konsantrasyonu, asit/kil oranı, zaman, kapalı veya açık ortamlarda 

yapılıyor olması olarak verilebilir. Asit aktivasyonunda genellikle 

kullanılan hidroklorik asit, sülfürik asit, nitrik asit, asetik asit, oksalik 

asit, sitrik asit, laktik asit ve fosforik asit, asidik kuvvetlerindeki ve 

kimyasal özelliklerindeki farklılıklar nedeniyle kil mineralleri üzerinde 

gösterdikleri etkiler değişmektedir. Kil mineralinin kristal yapısında 

gerçekleşen değişiklikler ve uzaklaştırılan safsızlıklar kullanılan asite 

göre de farklılaşabilmektedir. Asitin kuvveti gibi kullanılan asitin 
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aktifleştirilecek kile oranı da kil mineralinin karakteristik özelliklerini 

değiştirir. Optimum asit/kil oranına kadar yüzey alanı, adsorpsiyon 

kapasitesi, gözenek çapı artarken çok yüksek asit/kil oranı hem bunların 

azalmasına sebep olurken hem de finansal maliyet ve çevresel kirlilik 

oluşturur. Uygun asit/kil oranında yarılanma süresi azalır. Asitin 

uygulama sıcaklığı artırıldıkça da gerekli reaksiyon süresi azalırken çok 

yüksek sıcaklıklar yapısal bozulmalara sebep olabilir. Ayrıca kil 

minerallerinin öğütülerek elenmesi sırasında boyutlarına göre ayrılması 

ve tanecik boyutlarının optimum olarak belirlenmesi, asit aktivasyonun 

tüm tanecikler için daha başarılı olmasını sağlamaktadır. Doğası gereği 

birbirlerinden farklı yapıda ve kimyasal bileşimde bulunan kil 

minerallerinin asit aktivasyonu sonrasında gösterdikleri tepkiler ve 

değişiklikler de birbirlerinden farklılaşır. 

İçerisinde esas olarak montmorillonit minerali bulunduran bentonitler 

asitle aktivasyonla modifiye edilerek yüzeysel ve yapısal özellikleri 

değiştirilir ve kullanım alanlarının gerektirdiği özelliklere uygun hale 

getirilebilir. Modifiye reaksiyonlar, tabakalar arası Na+, K+, Ca+ gibi 

katyonları hidrojenlerle değiştirir, bentonit yapısındaki magnezyum, 

alüminyum, demir gibi metaller ve safsızlıklar uzaklaştırılır. Yüzey ve 

ara katman boşluklarından asit saldırısıyla metallerin uzaklaştırılması 

gözenekli yapılar oluşmasını sağlar. Kil yüzeyi negatif yüklenerek 

adsorpsiyon kapasitesi artar. Asit aktive bentonit ham kile göre daha 

fazla asidik bölge içerir ve asit katalitik bölgelerde meydana gelen 

reaksiyonlar için katalitik aktivitesi artar. Levhaların kimyasal 

bileşiminin, yapısal ve dokusal özelliklerinin değişmesi ile özgül yüzey 



108 | KİLLER, MODİFİKASYON YÖNTEMLERİ VE ASİT AKTİVASYONU 

 

alanında artış ve katyon değiştirme kapasitelerinde azalma gözlenir. 

Optimum asit konsantrasyonuna kadar artan gözeneklilik, yüzey alanı, 

adsorpsiyon kapasitesi gibi özellikler, kilin aşırı asite maruz kalması 

durumunda tabakalı yapının çökmesi, asit bölgelerinin ortadan 

kalkması ve taneciklerin yeniden paketlenmesiyle azalır. 

Lifli bir yapıya sahip olan sepiyolit kili ise asitle aktive edildiğinde 

oktahedral tabakaları kademeli olarak çözünür, tabaka üzerindeki 

magnezyum ve magnezyuma bağlı su molekülleri ve hidroksil 

gruplarının bir kısmı çözeltide bulunan H+ iyonları ile yer değiştirerek 

yapıdan uzaklaştırılır, yapısındaki katyonlar azalır ve içeriğindeki silika 

artar. Sepiyolit yapısındaki dolomit vb. safsızlıklar giderilir. 

Katyonların uzaklaştırılması ile ortalama gözenek yarıçapı, mikro 

gözenek hacmi, toplam gözenek hacmi ve spesifik yüzey alanında artış 

sağlanır. Sepiyolitten uzaklaştırılan metal miktarı arttıkça orijinal mikro 

gözenekler mezo gözenekli hale gelmektedir. Lifler kırılır ancak lifli 

yapısı korunur. Ham halde yüksek derecede kristallik gösteren 

sepiyolit, asit aktivasyonu ile amorf bir hale gelir. Ancak çok yüksek 

asit konsantrasyonlarında gözenek hacmi, spesifik yüzey alanı 

azalırken lifli yapısı da tümüyle bozulur. 

Asitle aktivasyonun, killerin yapısını istenen karakteristik özelliklere 

getirmede; asit, asit konsantrasyonu, sıcaklık, zaman gibi 

parametrelerin optimum olarak ayarlanmasıyla birlikte etkili bir 

yöntem olacağı sonucuna varılmıştır.
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