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1. GİRİŞ 

Son yıllarda artan nüfus nedeniyle konutlar, sanayileşme, nükleer santraller, 

endüstriyel atılar, kentsel atıklar, petrol ve petrol türevleri artmıştır.  Başlıca çevre kirliliği 

endüstrinin gelişmesine paralel olarak ağır metal kirliliğinin artarak doğaya zarar 

vermesidir.  Toksik olarak doğaya bırakılan ağır metaller canlı organizma bünyesinde 

birikmektedir.  Demir çelik sanayi, otomotiv sanayi, petrol sanayi ve madencilik gibi 

endüstri kuruluşlarının çoğunda arıtma sistemi bulunmadığından atık sular alıcı ortama 

salınmaktadır.  Canlıların en temel yaşam kaynağı olan su bu ağır metallerle 

kirletilmektedir.  Sudaki kirlenme suyun kalitesini bozmaktadır.  Bu nedenle su kirliliği 

önemli bir sorun haline gelmektedir.  Sudaki kirlenme suyun fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik olarak bozunmasına neden olduğundan canlı yaşamını olumsuz etkilemektedir.  

Toprak ve havanın kirletilmesi nedeniyle yağmur ve kar gibi doğal etkenler ile ağır 

metaller suya geçmektedir.  Suyun kirlenmesiyle bitkiler, hayvanlar, su ürünleri ve tarım 

ürünlerine ağır metaller geçerek toksik olarak depolanmaktadırlar.  Böylelikle oluşan ağır 

metal kirliliği de doğal dengenin bozulmasına neden olmaktadır (Yağız, 2016; Fırat, 

2007; Kabaş, 2007). 

Ağır metal kirliliğini en aza indirerek kullanılabilir su kaynaklarımızı korumak için 

çalışmalar son yıllarda hızla artmıştır.  Atık su arıtımında çöktürme, iyon değişimi, 

elektrodiyaliz ve adsorpsiyon en çok kullanılan arıtım yöntemleridir.  Çöktürme, iyon 

değişimi, ultrafiltrasyon ve elektrokimyasal yöntemler ağır metal gideriminde uzun 

süreli, masraflı ve tam sonuç alınamayan arıtma yöntemleridir.  Çalışmalarda kullanılan 

aktif karbon, zeolit ve polimerlerin kullanımı sulu çözeltilerden ağır metal gideriminde 

oldukça etkili olmasına rağmen maliyeti yüksek bir seçimdir.  Bu nedenle ucuz, 

kullanılabilir, geri kazanımlı ve çevre dostu atık maddeler kullanılması için araştırmalar 

yapılmaktadır.  Araştırmaların odak noktasını ise ucuz ve yenilenebilir adsorban kaynağı 

olarak tarımsal atıklar oluşturmaktadır (Kumbur, vd., 2005). 
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2. ATIK SULAR 

Endüstriyel, tarımsal ve evsel uygulamalar sonucu meydana gelerek canlılara zarar 

veren, atık maddeler bulunduran sulara atık sular denilmektedir.  Su kirliliği, suyun doğal 

ortamının bozulması olayıdır.  Sular insanların doğayı kirletmesiyle oluşan zararlı 

maddeleri kilometrelerce uzağa taşımaktadır (Viel, vd. 2003). 

Atık sulardaki kirlenmeyi oluşturan etmenler olarak;  

a) Mikrobiyolojik kirlenme: Patojen mikroorganizmaların neden olduğu 

kirliliklerdir.  Patojen bakteriler su ortamında üreyerek insan sağlığını tehdit 

etmektedir.  Mikrobiyolojik kirlilik yok edilene kadar arıtma sağlanmaktadır 

(Aksu, 1988). 

b) Organik kirlenme: Bitki ve hayvan artıklarının neden olduğu kirliliktir.  Sularda 

bulunan bu kirleticiler Biyolojik Oksijen İhtiyacı(BOİ) ve Kimyasal Oksijen 

İhtiyacını (KOİ)  parametrelerini yükseltmektedir. 

c) İnorganik kirlenme: Demir, klorür, azot, fosfor gibi suya verilen maddelerin 

neden olduğu kirliliktir.  Çevreye verdikleri zararlı etkilerinden dolayı sürekli 

yasal kuruluşlar tarafından kontolleri sağlanmaktadır (Metcalfe, 2003). 

şeklinde sınıflandırma yapabiliriz. 

2.1 Atık Suların Fiziksel Özellikleri 

Toplam katı madde miktarı evsel sularda 720 mg/L toplam katı madde içerirken 

sadece 500 mg/L’si çözünmüş halde bulunmaktadır.  Atık sulardaki organik maddelerin 

bozulması sonucu oluşan gazlar, petrol, organik çözücüler ve yağlar kokuya neden 

olmaktadırlar.  Renk, bulanıklık, koku, tat ve pH değişimi suyun estetik özelliğini 

değiştirmektedir.  Oksijeni yüksek sıcaklıkta çözünürlüğü azalacağından dolayı sularda 

bulunan oksijen canlılar için yetersiz hale gelecektir.   Sıcaklık değişimi gazların sudaki 

çözünürlüğünü etkilemektedir.  Genelde nehir suların sıcaklığı kış aylarında daha yüksek, 

yaz aylarında ise hava sıcaklığından daha düşük sıcaklıkta bulunmaktadır.  Su; renksiz ve 

kokusuz bir birleşimdir.  Suyun rengi endüstriyel atık, organik eriyiklere bağlı olarak 

değişmektedir (www.csb.gov.tr, 2016; Deniz, 2010). 

http://www.csb.gov.tr/
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2.2 Atık Suların Kimyasal Özellikleri 

Atık sulardaki organik maddelerin oksidasyonu sonucu mikroorganizmaların 

kullanacağı oksijen ihtiyacı biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ) denilmektedir.  Atık 

sulardaki organik madde içeriği kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) olarak 

adlandırılmaktadır.  Atık sularda kimyasal oksijen ihtiyacı, biyolojik oksijen ihtiyacına 

göre daha fazla gereksinime sahiptir.  Atık sulardaki hidrojen iyonunun yoğunluğu pH 

değerlerini oluşturmaktadır.  İçilebilir suyun özellikleri arasında suyun pH değeri 6-8 

olması en idealidir.  Evsel atık sularda suyun sertliğini su yumuşatıcılar kullanılarak 

klorür, atık suya verilmektedir.  Atık sular alkalidir.  Atık suda bulunan 

mikroorganizmalar için besin kaynağı azottur.  Evsel atıklarda azot yüksek miktarda 

bulunmaktadır.  Fosfor bitkilerin su içinde anormal çoğalmasına neden olmaktadır.  

Sülfatlar oksijensiz ortamda bakteriler tarafından hidrojen sülfüre dönüştürülmektedir.  

Evsel atık sularda ağır metaller bulunmakta azot, karbondioksit ve metan gibi gazlar 

içermektedir (megep.meb.gov.tr). 

2.3 Atık Suların Biyolojik Özellikleri 

İçme ve kullanma suyunun güvenilir olup olmadığını kontrol etmek için 

bakteriyolojik testler yapılır.  Sularda bulunabilecek patojenik organizmaların miktarı 

belirlenir.  Organik atıklar nedeniyle sulak yerlerde çoğalan alg, mantar ve bakteriler 

bulunmaktadır.  Bu patojenler oksijen, azot, karbon gibi maddeleri tüketmekte ve insan 

sağlığını olumsuz etkilemektedir.  Bu yüzden su kirliğine ve sağlık sorunlarına neden 

olmadan uzaklaştırılması gerekmektedir (Metcalfe, vd., 2003) 

2.4 Atıksu Arıtım Yöntemleri 

Atık su arıtım fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, biyolojik arıtma ve ileri arıtım 

yöntemleri olarak sınıflandırılabilir.   

Fiziksel arıtma: Basit ve ekonomik bir yöntemdir.  Arıtma işleminin ön aşamasıdır.  

Izgaralar, elekler, kum tutucular bu sistemde yer almaktadır. 
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Kimyasal arıtma: Suda çözünmüş maddelerin kireç, soda ya da kostik kullanılarak ayarlı 

9-11 pH’da çöktürülmesi işlemidir.  Nötralizasyon, koagülasyon bu sistemde yer 

almaktadır. 

Biyolojik arıtma: Yarılanma süresi uzun olan biyolojik reaksiyonların 

mikroorganizmalarla hızlandırılması işlemine dayanmaktadır. 

İleri arıtma yöntemleri: Ultrafiltrasyon, elektrodiyaliz, iyon değişimi, çökelme, 

biyoromeditasyon, adsorpsiyon ve biyosorpsiyon sistemleri yer almaktadır.   

Günümüzde ağır metal gideriminde ileri arıtma yöntemleri kullanılmaktadır.  Bu arıtım 

yöntemleri bölüm 2.5’de kısaca açıklanacaktır. 

2.5 İleri Arıtım Yöntemleri 

2.5.1 Ultrafiltrasyon  

Düşük basınç kullanılarak 10-1000 Ao olan membran filtrelerden ağır metal 

giderilmesi işlemidir.  Membran ile ayrılabilen kolloil çözeltiler için kullanılmaktadır.  

Arıtma yapılırken membran gözeneklerinin tıkanması kullanımı için uygunluğunu 

azaltmıştır (Baker, 2004). 

2.5.2 Elektrodiyaliz  

Yarı geçirgen veya iyon seçici membran kullanılarak ağır metallerin atık sulardan 

arıtılmasında kullanılmaktadır.  Bu yöntemde ultrafiltrasyon da olduğu gibi gözeneklerin 

tıkanması en büyük problemdir (Ahalya, vd., 2003). 

2.5.3 İyon değişimi  

Ağır metal iyonlarının elektrostatik kuvvetler kullanılarak katı yüzeyde 

immobilizasyonu ile gerçekleştirilmektedir.  İyon değiştirme işlemi kolon ile elektriksel 

yüklerin anyon ve katyon olarak sudan ayrılması ile yapılmaktadır.  Bu işlemler için 

maliyetin yüksek olması ve iyonların çok fazla giderilememesi en büyük problemdir 

(Bayhan, 2016). 
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2.5.4 Çökelme  

Bir karışım içerisinde ki metal iyonlarının organik maddeler üzerine bir film 

şeklinde immobilize olurlar.  Oluşan bu partiküllerin dibe çökmesi ile organik madde 

üzerinde bulunan metal iyonlarının da dibe çökmesi sağlanmış olur.  Maliyetli yüksek bir 

işlem olduğu için tercih edilmemektedir (Pulatsü, vd., 2014). 

2.5.5 Biyoremediasyon  

Atık sularda bulunan metal iyonları ile kirletilmiş olan toprak ve atık suların, 

bitkilerin kullanılarak giderilmesi işlemidir.  Zaman alan bir işlem olduğundan dolayı 

tercih edilmemektedir (Ahalya, 2003).  

2.5.6 Adsorpsiyon  

Adsorpsiyon sistemi, çözelti ortamında bulunan ağır metallerin yada boyar 

maddelerin bir adsorban yardımıyla çözeltiden uzaklaştırılması işlemidir.  Ağır metaller, 

parçacıkların yüzeyine tutunarak atık sudan ayrılması sağlanır.  İyonların tutunduğu 

katıya adsorban, katı yüzeyinde tutunan iyonlara ise adsorplanan denilmektedir.  Arıtma 

sistemlerinde biyolojik organizmaların kullanılması arıtımda daha etkili olduğu 

görülmüştür.  Adsorpsiyon olayında kullanılan katı yüzey olarak canlı veya cansız bir 

organizma kullanılmasına biyosorpsiyon denmektedir (Atkins, 2001; Alacabey, 2014).  

Ağır metal ve boyar madde arıtmada adsopsiyon, maliyeti en düşük yöntem olduğu için 

en çok kullanılan yöntem olmuş ve çalışmalar gittikçe buna bağlı olarak artış göstermiştir.  

Endüstride adsorpsiyon yöntemi, kullanım alanı olarak değişiklik gösterebilmektedir 

(Kayacan, 2007). 

Adsorpsiyon sürecinde, biyokütlenin yüzeyinde moleküller arasındaki çekim 

kuvvetleri etkisiyle yüzeyde bir tutunma gerçekleşmektedir.  Adsorpsiyon olayında 

kullanılan biyokütle taneciklerinin yüzeyinde tutunması halinde yüzeyi doymuş hale 

gelmektedir.  Bir süre sonra biyokütledeki adsorplanan madde ve çözelti ortamı 

eşitlenerek dengeye gelecektir (Eser, 2013). 

Üç tip adsorpsiyon vardır. Fiziksel adsorpsiyon, kimyasal adsorpsiyon ve iyonik 

adsorpsiyon. 
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2.5.6.1 Fiziksel adsorpsiyon 

Katı yüzey ile adsorplanan madde arasında Van der Waals çekim kuvveti ile 

oluşan adsorpsiyon şeklidir.  Tersinir bir adsorpsiyon olup çok hızlı gerçekleşmektedir.  

Sıcaklıkla birlikte adsorpsiyonun arttığı gözlemlenmektedir.  Çok tabakalı adsorpsiyon 

olarak da bilinmektedir (Kabaş, 2007; Karaman, 2010). 

Ağır metal iyonlarının çekim kuvvetlerinden oluşan adsorpsiyon olayında, ayrı 

kimyasal yapılara sahip iki faz temas ettiğinde aralarında oluşan potansiyel farkı meydana 

getirmektedir.  Oluşacak olan ara yüzeyde pozitif ve negatif yükler yüklenerek ayrışması 

sağlanmaktadır.  Kullanılan fazlar katı ve sıvı ise çoğunlukla oluşacak olan çift 

tabakalıdır.  Ağır metal iyonları ve katı yüzeyde oluşan çekim kuvvetleri oluşan çift 

tabakanın yapısını oluşturmaktadır.  Bu nedenden dolayı biyokütlenin ağır metal 

iyonlarıyla temas etmesi sonucu bir elektriksel yük kazanımı sağlanmaktadır.  Maddenin 

molekül yapısı ve iyon yoğunluğuna bakılarak tek ya da çift tabakalı adsorpsiyon olduğu 

belirlenmektedir (Eser, 2013). 

2.5.6.2 Kimyasal adsorpsiyon 

Katı yüzey ile adsoplanan madde arasında kimyasal bir bağın oluştuğu 

adsorpsiyon çeşitidir.  Oluşan bağ fiziksel adsorpsiyona göre daha güçlüdür.  Bu oluşan 

bağ, sıcaklıkla daha da artış göstermektedir (Kabaş, 2007; Karaman, 2010).  Oluşan 

kimyasal bağın dayanıklılığı ortam şartlarına bağlı olarak değişmektedir.  Adsorpsiyon 

ısısı yüksek olup tersinmezdir (Filiz, 2007; Hasret, 2010). 

2.5.6.3 İyonik adsorpsiyon 

Katı yüzey ile adsorplanan madde arasında çok kuvvetli bir elektrostatik çekim 

kuvveti bulunmaktadır.  Elektrik yükü fazla olan iyon, elektrik yükü az olan iyonlardan 

daha iyi adsorplanma kapasitesine sahiptir (Eser, 2013; Berkem, 1984).  

Elektriksel çekim kuvvetlerinin etkisi ile seçimli olarak belli iyonlar yüzeydeki 

yüklü bölgelere tutunmaktadır.  İyonlar eş yüklü ise daha küçük olanlar seçimli bir yüzeye 

tutunurlar. 
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Son yıllarda biyosorpsiyon ile ağır metal ve boyar madde giderimine ilişkin 

literatürde ve sanayide uygulamaya dönük pek çok çalışmaya rastlanmıştır.  

Biyosorpsiyon yöntemi 3. Bölümde ayrıntılı olarak verilmiştir. 

2.6 Atık Sulardaki Ağır Metaller. Boyar Maddeler ve Toksik Etkileri 

Ağır metaller, yoğunluğu 5 g/cm3 ’ten büyük olan ve canlı bünyede toksik etki yaratan 

elementlerdir.  Bu metaller aynı zamanda toksik metaller olarakda isimlendirilirler.  

Kurşun, alüminyum,  kadmiyum, arsenik, bakır, civa, nikel gibi ağır metaller vücuda içme 

sularıyla, besinlerle hatta buhar olarak yumuşak dokularda birikmeye neden olur.  Çeşitli 

organlara hasar vererek zehirlenmelere hatta ölümlere neden olabilmektedir.  Ağır 

metaller en zararlı kirleticiler olarak bilinmektedir.  Ağır metaller düşük konsantrasyon 

da bile besin zinciri boyunca birikerek toksik etkilere neden olmaktadır (Pulatsü, vd., 

2014; Tunalı ve Akar, 2006). 

Ağır metaller doğal olarak bozulmaz ve yok edilemezler.  Kurşunlu boya, diş macunu, 

saç ürünleri, sabun vb. kullandığımız ürünlerde bile ağır metaller bulunmaktadır.  Piller, 

saatler, işitme aletleri, oyuncaklar vb. yerlerde ağır metal içeren ürünlerde 

kullanılmaktadır.  Otomobil egzozlarından çıkan ksilen ve toluen günlük yaşamımızda 

bizi etkileyen tehlikelerden biridir.  Bu nedenle ağır metaller ekolojik dengeyi 

bozmaktadır (İlhan, vd., 2009).İçme sularında izin verilebilir ağır metal iyon derişimleri 

Çizelge 2.1’da verilmiştir. 
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Çizelge 2.1 İçme sularında izin verilebilir ağır metal iyonları ve değerleri (mg/L) 

Ağır Metal TSE* EC** WHO*** 

Arsenik (As) 0 0 0 

Kurşun (Pb) 0.01 0.01 0.01 

Civa (Hg) 0.001 0.001 0.001 

Kadmiyum (Cd) 0.005 0.005 0.003 

Alüminyum (Al) 0.20 0.2 0.2 

Çinko (Zn) 5 5 5 

Mangan (Mn) 0.05 0.05 0.1 

Bakır (Cu) 2 2 2 

Selenyum (Se) 0.01 0.01 0.01 

Antimon (Sb) 0.005 0.005 0.005 

Demir (Fe) 0.2 0.2 0.3 

Nikel (Ni) 0.02 0.02 0.02 

*TSE : Türk Standartları Enstitüsü(TS-266) , **EC : Avrupa Komisyonu , ***WHO : Dünya 

Sağlık Örgütü 

Zararlı etkilerinden dolayı ağır metallerin çevreye zarar vermeden yok edilmesi 

gerekmektedir.  Endüstriden çıkan atık sulardaki ağır metaller filtrelerden geçirilerek 

minimum düzeye indirilerek canlılara zarar vermesi engellenmektedir. Bazı sanayi 

prosesleri sonucu oluşan ağır metaller Çizelge 2.2’ de verilmiştir. 
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Çizelge 2.2 Bazı endüstrilerin atıklarında bulunan ağır metaller 

(http://www.metalurji.org.tr). 

 

Endüstri Cd Cr Cu Hg Pb Ni Sn Zn 

Kağıt Sanayi - + + + + + -  

Petrokimya + + - + + - + + 

Klor-Alkali 

üretimi 
 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

Gübre Sanayi  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

Demir-Çelik 

Sanayi 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Enerji Üretimi 

Sanayi 

(Termik) 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Endüstriyel boyalar kendilerini yüzeylere ya da tekstil materyalleri gibi malzemelere 

kendilerini bağlayan kimyasal bileşiklerdir. Boyaların büyük bir çoğunluğu deterjenlar 

gibi direnç gösterebilen kompleks organik moleküllerdir. Sentetik boyalar tekstik, kağıt, 

gıda işleme, plastik ve kauuk, kozmetik, matbaa ve boya üretim tesisleri gibi endüstrilerde 

kullanılmaktadır.  Şu ana kadar 100 000 üzerinde endüstriyel boya üretilmiştir. Dünya 

üzerinde boya üretimi yılda 700000 tona ulaşmıştır. Endüstriyel boya maddelerin 

sınıflandırlmasında yapı, renk ve uygulama yöntemi temel alınarak sınıflandırılabilir.  

Genelde boyalar sulu uygulama ortamında çözünürken katyonik (tüm temel boyalar), 

anyonik (direk, asit ve reaktif oyalar) ve iyonik olmayan (dağılmış-dispers) olarak 

sınıflandırlmaktadır. Temel boyalar yüksek renk yoğunluğuna sahip olup çok az 

derişmilerde bile çıplak gözle kolaylıkla görülebilmektedir. Kompleks boyalar genelde 

kansere neden olan krom ağır metalini içermektedir. Boyalar ayrıca sulu ortamda ışığın 

geçimini azaltmakta ve buda suda fotosentetik yaşamı etkilemektedir. Üstelik boyalar 

canlılarda kansere neden olmasından başka genetik hasara (mutajenik) ve embiriyo ve 

fetüsü etkileyen teratojenik etkilere sahiptir [Gajda vd., 1996; Sen ve Ang, 2010; Yagub 

vd., 2012]. 

 

http://www.metalurji.org.tr/
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2.7 Atık Sulardan Ağır Metal ve Boyar Madde Giderimi 

Endüstriyel atık sulardan ağır metal iyonlarnın uzaklaştırılmasında ters ozmos, iyon 

değişimi, filtrasyon, koagülasyon gibi yöntemler kullanılsada bu yöntemlerin maliyetli 

oluşu ve düşük derişimlerde bulunan ağır metallerin giderilmesinde uygun 

görülmemektedir (Rich, vd., 1987).  

Endüstriyel boyalar kendilerini yüzeylere yada tekstil materyalleri gibi malzemelere 

kendilerini bağlayan kimyasal bileşiklerdir. Boyaların büyük bir çoğunluğu deterjenlar 

gibi direnç gösterebilen kommpleks organik moleküllerdir. Sentetik boyalar tekstik, 

kağıt, gıda işleme, plastik ve kauuk, kozmetik, matbaa ve boya üretim tesisleri gibi 

endüstrilerde kullanılmaktadır.  

Atık su arıtımında kullanılan metodlar uzun zaman ve pahalı bir işlem olduğundan 

dolayı günümüzde daha ucuz sistemler için çalışılmaktadır.  Son yıllarda biyolojik 

kökenli atıklar kullanılarak ağır metal giderimine ilişkin çalışmalara hız verilmiştir.  Bu 

şekilde ölü yada canlı organizmalar kullanılarak biyosorpsiyon çalışmaları ile maliyet 

düşürülmüştür.  Çizelge 2.3‘de bazı ağır metallerin etkileri ve arıtma yöntemleri yer 

almaktadır. 
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Çizelge 2.3 Ağır metallerin kaynakları, etkileri ve arıtım yöntemleri (Ihsanullah, vd., 

2016). 

Ağır metal Kirlilik kaynağı Toksik etkisi Arıtma yöntemi 

 

 

Kurşun 

Boya endüstrisi 

Pestisit 

Madencilik 

Kömür yanması 

Anemi 

Kanser 

Böbrek hastalığı 

Sinir sistemi bozukluğu 

Ters ozmos 

İyon değişimi 

Filtrasyon 

Biyosorpsiyon 

Kimyasal çöktürme 

 

 

 

Kadmiyum 

Çelik endüstrisi 

Bataryalar 

Metal kaplama 

Böbrek hastalığı 

Kanser 

Bronşit 

İskelet sistemi 

hastalıkları 

İyon değişimi 

Çöktürme 

Biyosorpsiyon 

Koagülasyon 

Membran 

filtrasyon 

 

 

 

Arsenik 

Pestitistler 

Madencilik 

Ahşap koruma 

Volkanik kayalar 

Fungisitler 

Deri, akciğer, böbrek 

kanseri 

Ölü doğum 

İşitme kaybı 

Nörolojik hastalıklar 

Üreme sistemi 

rahatsızlıkları 

Kireç giderme 

Ters ozmos 

İyon değişimi 

Koagülasyon 

Mikro filtrasyon 

Demir-mangan 

değişimi 

Aktif alüminyum 

 

 

 

Nikel 

Alaşım sanayi 

Elektro kaplama 

Gümüş kazanımı 

Batarya üretimi 

Akciğer kanseri 

Solunum rahatsızlıkları 

Kusma, baş ağrısı 

Öksürük 

Membran sistemi 

İyon değişimi 

Biyosorpsiyon 

Elektroliz 

Koagülasyon 
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Endüstriyel boyar maddelerin atık sulardan uzaklaştırılması için çeşitli yöntemler vardır. 

Bu yöntemler fiziksel (aktik karbon ile adsorpsiyon, membran filtrasyon, iyon değişim 

mikro dalga ile giderim, elektrokinetik pıhtılaşma), kimyasal (Yükseltgenme-indirgenme 

süreçleri, fenton prosesi, ozonlama fotokimyasal yöntemler, elektrokimyasal yöntemler) 

ve biyolojik (alg, mantar ve kültürleme yöntemleri, canlı-ölü mikrobiyal biyokütle ile 

giderme, anerobik yöntemler) olarak sınıflandırılabilir.  Tüm bu yöntemlerin avantajları 

ve dezavantajları olsa da gerek sürecin kurulum, bakım ve onarım ekonomisi ve yüksek 

boyar giderimine sahip olana adsorpsiyon süreci boyar maddelerin giderilmesinde 

sıklıkla kullanılan bir süreçtir [Hunger, 2004]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

3. ALGLERİN BİYOSORPSİYONU VE LİTERATÜR ÇALIŞMALARI 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO)  verilerine göre 2016 yılı su 

kullanımı 464 km3 olup su sektörel yüzde bazında su kullanımı; kentsel ve evsel % 12, 

endüstriyel % 19 ve tarım % 69’dur (FAO, 2018). Bu suyun büyük bir kısmı çevreye atık 

su olarak salınmaktadır. Örneğin, Türkiye’de 2016 yılında çeşitli kaynaklardan çıkan 4.5 

milyar metreküp atık su oluşmuş ve bu atık suyun % 48’i akarsuya, % 40.4’ü denize, % 

2.8’i barajlara, % 1.8’i göllere ve göletlere, % 0.5’i toprağa ve kalan % 6.5’i diğer alıcı 

ortamlara deşarj edilmiştir (TÜİK, 2017). 

Yaklaşık olarak atık suların % 99 sudan oluşurken kalan %1’lik kısım askıda, kolloidal 

ve çözünmüş katılardan oluşmaktadır. Atık suların bileşimi, atık suyun kaynağına bağlı 

olsa da, su atık suyun temel bileşenidir. Kentsel ve evsel atıklar patojenik mikro 

organizmalar, organik madde, ağır metaller, yağlar, plastik gibi suda çözünmeyen atıklar 

ve pestisitler içermektedir. Tarımsal atıklar patojenik mikro organizmalar, gübre, 

pestisitler, insektisitler, antibiyotikler, yapay gelişim hormonları, organik maddeler ve 

ağır metalleri içerirken, endüstriyel atık suların kaynağına ve konumuna bağlı olarak 

cevher atıkları, çözünmüş tuzlar, radyoaktif elementler, sülfatlar ve fosfatlar, organik ve 

inorganik kirleticiler olmakla birlikte bu tip atık suların büyük bir kısmını ağır metal 

iyonları ve organik toksinler oluşturmaktadır (UN World Water Development Report, 

2017; Ahluwalia ve Goyal, 2007). 

Ağır metaller atom ağırlıkları 63.5 ve 200.6 arasında değişen ve özgül ağırlığı 5 

g/cm3’den büyük metalleri içermektedir. Ağır metaller toksik, değerli ve radyonüklit 

olmak üzere üç sınıfa ayrılır. Ağır metalin spesifik özellikleri ve derişimi canlı sistemler 

üzerindeki toksik etkilerini belirleyen etmenlerdir (Wang ve Chen, 2009). Kadmiyum, 

kurşun, nikel, bakır, mangan, krom, cıva ve arsenik gibi ağır metal iyonlarının endüstriyel 

atık sulardaki varlığı çevre kirliliğine neden olmaktadır.  Evsel ve kentsel atık sulardaki 

ağır metal iyonları ve atık besin maddeleri de nehirlerin, göllerin ve denizlerin 

kirlemesine neden olmaktadır (De-Bashan ve Bashan, 2010). Sulardaki ağır metal 

iyonları besin zinciri ile insanlara geçmekte bu da çok ciddi sağlık sorunlarına neden 

olmaktadır. Çok düşük ağır metal iyon derişimleri bile insanlar için toksik olabilmektedir. 

Örneğin içme sularında izin verilen seviyenin üzerindeki (>0.01 ppm) kurşun ağır metali 



14 

 

canlı vücuduna geçtiğinde oksidatif enzim aktivitesi tetikler ve akciğerlerde ciddi hasara 

(pulmoner fibroz, akciğer kanseri), böbreğe (ödem), sindirim sistemi bozukluklarına 

(bulantı, kusma, ishal), deri iltihabına, göğüs ağrısı ve solunum düzensizliklerine neden 

olmaktadır. Ayrıca yüksek derişimlerine maruz kalan canlılar için kurşun kanserojendir 

(Raval vd., 2016). Aynı şekilde kadmiyum ağır metaline maruz kalmak, akciğer 

yetersizliğine, böbrek ve karaciğer bozukluğuna, kemik hasarına, hipertansiyona, 

nefrotoksik etkilere ve kansere neden olmaktadır (Fernàndez vd., 2018). 

Etkili bir biçimde atık sulardaki ağır metal iyonlarının uzaklaştırılması, küresel tatlı su 

kaynaklarının ve sulu (aquatic) ekosistemin korunmasına yardımcı olacaktır. Ağır metal 

iyonlarını içeren atık sulardan ağır metal iyonlarının giderilmesinde kullanılan süreçlerin 

seçilmesindeki en önemli kriter; süreç maliyeti ve ağır metallerin atık sulardan tümüyle 

uzaklaştırılmasıdır.  Ağır metal iyonlarının uzaklaştırılmasında kullanılan ana fiziksel ve 

kimyasal teknolojiler nanofiltrasyon, ultrafiltrasyon, kompleks oluşturma/ultrafiltrasyon, 

kompleks oluşturma/membran filtrasyon, ters ozmos, pıhtılaştırma (koagülasyon) ve 

topaklama (flokülasyon), yüzdürme (flotastion), elektopıhtılaştırma, elektrokimyasal 

indirgeme/yükseltgeme, elektrodeiyonasazyon, elektrotopaklama ve filtrasyon 

hibridazyonu, iyon değişim, iyon değişim ve çöktürme, elektrotopaklama, 

elektroyüzdürme, çöktürme, fotokatalitik uzaklaştırma ve adsorpsiyondur. Adsorpsiyon 

süreci düşük enerji ve bakım maliyeti, sürecin basitliği ve güvenirliği, çevresel koşullara 

uygunluğu, kısa çalışma zamanı, adsorbanın tekrar kullanılabilirliği, yüksek seçiciliğe 

sahip olması ve yüksek ağır metal giderimi kapasitesine sahip olmasından dolayı diğer 

giderim süreçlerine göre daha avantajlı gözükmektedir (Raval vd., 2016). Adsorpsiyon 

süreci, üzerinde bulunan bazı spesifik tipte moleküllere sahip adsorbanın, sulu 

çözeltilerdeki mevcut seçici iyonları yüzeyde fiziksel yada kimyasal olarak yüzeyde 

bağlama olarak tanımlanmaktadır (Rangabhashiyam vd., 2014a). 

Taşkömürü, linyit ve turba gibi hammaddelerden üretilen geleneksel aktif karbon 

adsorbanları, geleneksel olmayan düşük maliyetli adsorbanlar (tarımsal ve endüstriyel 

atıklar), endüstriyel yan atıklar, endüstriyel katı atıklar, doğal materyaller (kil mineralleri, 

zeolitler), biyopolimerler, nanomalzemeler (karbon nanotüpler), kompozitler, 

nanokompozitler ve biyosorbanlar (alg, yosun, mantar ve bakteriler) adsorpsiyon 

süreçlerinde adsorban olarak kullanılmaktadır.  
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Karbonun bir amorf formu olarak aktif karbon 3000 m2/g kadar çıkabilen geniş bir yüzey 

alanına sahip, termostabil ve düşük asit-baz reaktivitesine sahip hava kirlilik kontrolü, 

gıda işleme, kimya ve ilaç endüstrilerinde, katalizör olarak, renk ve kokuların 

giderilmesinde ya da endüstriyel boyalar ve ağır metallerin giderilmesinde adsorban 

olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda aktif karbon üretiminde genelde tarımsal 

atıklar/artıklar, orman atıkları ve algler kullanılmaktadır. Bunun sebebi ucuz, 

yenilenebilir, güvenli ve büyük miktarlarda üretilebilmeleri ve ayrıca yüksek karbon ve 

düşük kül içeriğine sahip olmalardır.  

Aktif karbon üretimi için iki yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler kimyasal 

aktivasyon (mineral tuzları kullanılarak yapılan) ve fiziksel aktivasyon (CO2 ya da su 

buharı gibi oksitleyici ajanlar kullanılarak yapılan) olarak sınıflandırılır. Fiziksel ya da 

termal aktivasyon iki basamaklı bir süreçtir. Bu iki süreç karbonizasyon ve aktivasyonu 

içermektedir. Karbonizasyon sürecinde 700 °C üzerinde N2, su buharı ya da CO2 aktif 

karbonu yapılacak hammadde ile reaksiyona sokulur. Bu aşamada hammadden üretilen 

katı ürün biyochar adını almaktadır. Bu aşamada üretilen biyochar düşük bir yüzey 

alanına sahiptir ve aktif bir ürün değildir. İkinci aşamada ise karbonizasyon sonucu elde 

edilen char 600-900 °C aralığında tekrar bir işleme tabi tutulur. Bu süreç aktivasyon adını 

alır ve sabit karbonca zengin, yüksek gözenek yapısına sahip yüksek fizikokimyasal 

stabilitede, yüksek soğurucu (absorbatif) kapasiteye sahip, yüksek derecede yüzey 

reaktifliği ve yüzey alanına sahip, amorf, toz ya da tanecikli mangal kömürüne benzer bir 

madde elde edilir. Yaş yöntem olarak da bilinen kimyasal aktivasyonda başlatıcı 

(precursor) olarak ZnCl2, H3PO4, KOH, K2S, KCNS, HNO3, H2O2,  H2SO4 ya da NaOH 

gibi bir ajanla aktif karbon üretimi yapılacak ham madde yıkanır ve N2 gibi inert 

atmosferde 400-900 °C sıcaklık aralığında karbonizasyon işlemi uygun tipte bir reaktör 

içinde gerçekleştirilir (Deng vd., 2010). Geleneksel olarak kullanılan bu iki yöntemde 

asit-baz işlemi, aminasyon, yüzey etkinleştirme modifikasyonu, mineral emdirme ve 

manyetik modifikasyon işlemleri yapılmaktadır. 

Endüstriyel atık sulardan ağır metallerin uzaklaştırılması için kullanılacak biosorban 

araştırmaları son yıllarda çeşitli biyolojik materyallerin metal bağlama kapasitesine 

dayanan biyosorpsiyona yönelmiştir.  Biyosorpsiyon süreci katı organik kökenli faz 

(biyosorban yada sorban) ve çözünen (sorbat, metal iyonları) türleri içeren sıvı fazdan 



16 

 

(çözücünden) oluşmaktadır. Çözünen tür için biyosorbanın yüksek ilgisinden (affinity) 

dolayı çözünen biyosorban yüzeyine doğru çekilir ve farklı mekanizmalarla yüzeye 

tutunur ya da bağlanır. Bu süreç biyosorban ile sorbat arasında denge kurulana kadar 

devam eder. Sorbat için çözücü ilgisinin derecesi katı ve sıvı fazlar arasındaki dağılımı 

belirler. Biyosorpsiyonun geleneksel giderim yöntemlerine göre düşük maliyet, yüksek 

etkinlik, kimyasal ve/veya biyolojik çamurun (sludge) minimizasyonu, ek alg besin 

ilavesine gerek duyulmaması, biyosorbanın yenilenmesi (rejenerasyonu) ve yüksek metal 

giderim kapasitelerine sahip olması gibi bazı avantajlara sahiptir.  

Alglerin metal biosorban olarak büyük bir potansiyele sahip olduğu literatürde 

gösterilmiştir. Ayrıca mikrolaglerin (siyanobakteriler -, Nostoc carneum, Nostoc 

insulare, Oscillatoria geminata ve Spirulina laxissima) ve makrolag (Laminaria) son 

derece toksik ve radyoaktif metal iyonlarının (134Cs, 85Sr, 226Ra ve 241Am) 

uzaklaştırılmasında etkili olduğu gösterilmiştir (Pohl ve Schimmack, 2006). Ayrıca altın 

ve gümüş gibi değerli metal iyonlarının atık sulardan etkili olarak uzaklaştırılmasında 

Fucus vesiculosus makroalginin kullanılabileceği bilimsel araştırmalarda gösterilmiştir 

(Mata vd., 2009).    

Su yüzeyi (okyanuslar ve denizler) Dünya yüzeyinin % 72’ini oluşturur. Okyanuslar, 

Dünya’nın atmosferi, sıcaklığı ve CO2 doğal özümlemesinde (sequestration) önemli bir 

rol oynamaktadır. Deniz suyu atmosferden 60 kat ve tortul kayaçlardan 3000 kat CO2’i 

çözmektedir. Deniz mikro ve makro alglerinin foto sentetik etkisi yer bitkilerinkinden 

çok daha yüksektir (Ashraf vd., 2016). Algler başlıca okyanus ve denizlerde bulunmakla 

birlikte nehirler, göller ve hatta atık sularda bile bulunmaktadır. Algler doğal gaz ve ham 

petrollün de ana kaynağıdır. Alg ile sulu (aquatic) ve fotosentetik bitki benzeri 

organizmaları kastedilmektedir. Algler basit üreme yapısına sahip olup kök, gövde, 

yaprak ya da damarlı dokular gibi gelişmiş yapılara sahip değildirler. Algler bilimsel 

sınıflandırmada arkeler ve bakteriler ile birlikte klorofil içeren ve fotosentez yapabilen 

ökaryot hücreli canlılar grubuna mensuptur. Mikroalgin ortalama boyu 400 μm ve çapı 

1- 30 μm iken, Durvillaea ve Macrocystis gibi makro alglerin boyu 33 metreye kadar 

ulaşabilir. 55 000 üzerinde türe sahip olan algler mikroalg (tek hücreli) ve makroalg (çok 

hücreli) olmak üzere iki ayrı sınıfa ayrılır. Makroalgler kök ve sürgün sistemlerini 

olmayan talus (thallus) yapısından oluşan düşük bitkiler alemine benzemektedir. 
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Mikrolgler ise tek hücreli canlılar olup bitkilerin aleminin en ilkel formudur (Ullah vd., 

2015; Raslavičius vd., 2014). Karbonhidratlar, proteinler ve lipidler gibi biyomoleküller, 

ağır metal iyonları ile tepkimeye giren alg biyokütlesinin hücre duvarı yüzeyinde 

bulunmaktadırlar. Alg yüzeyi metal iyon bağlama özelliğine sahip biyomoleküllerin amit, 

karboksilat, tiyoller, fosfat ve hidroksit gibi farklı fonksiyonel gruplara sahiptirler. 

Protein monomeri amino fonksiyonel grubunu oluşturan amino asitlerdir. Polisakkaritler 

amino, karboksil ve sülfat gibi fonksiyonel gruplarından oluşmaktadır. Karbonhidratlar, 

proteinler ve lipitlerin fonksiyonel grupları amino, karboksil, tiyo eter, sülfhidril, 

histidinin imadazol grubu, oksijen, fosfat, fenolik, peptit bağının nitrojenini 

içermektedirler. Amit ise metallik iyonlar ile ortaklaşıklık bağını (coordinating bond) 

oluşturur (Monteiro vd., 2012; Hackbarth vd., 2014). Teyiküronik asit, peptidoglikan, 

teikoik asit ve diğer biyomeleküller gibi alglerin hücre duvar bileşenleri spesifik yüklü 

gruplara sahip polielektrolitlerdir. Alg hücre duvarının amfoterik özelliği anyonik ve  

katyonik bölgelerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca fonksiyonel gruplar, çözelti pH’ı ile 

kontrol edilen proton almış (protonated) yada  proton kaybetmiş (deprotonated) bir yapıya 

sahiptir. Ağır metal içeren sulu çözeltilerde ağır metalin uzaklaştırılmasında bu 

fonksiyonel gruplar kilit bir rol oynamaktadır. Pelvetia Canalicuta makroalgi hidroksil, 

karboksil, metil, sülfat esterleri, eter, sülfonat ve alkol gibi fonksiyonel gruplardan 

oluşmaktadır. Kurşun ve kadmiyum gibi ağır metal uzaklaştırılmasında sadece 

karboksilik fonksiyonel grupların etkin olduğu gösterilmiştir (Hackbarth vd., 2014). 

Ham (işlem görmemiş ölü yada canlı), ön işlenmiş, sabitlenmiş (immobilized) ve 

biyochar (aktif karbon) formuna getirilmiş alg, sulu çözeltilerde ağır metal iyonlarının 

uzaklaştırılmasında biyosorban olarak kullanılabilir. Ağır metallerin uzaklaştırılmasında 

kullanılan en basit yöntem ham algin biyosorban olarak kullanılmasıdır. Çünkü bu 

yöntem sadece yıkama, kurutma, öğütme ve elekten geçirme gibi basit biyosorban 

hazırlık aşamalarına sahiptir. Ayrıca bu süreç herhangi bir kimyasal hazırlama yöntemine 

ihtiyaç duymamaktadır. Biyosorpsiyon özelliklerinin iyileştirilmesinde kullanılan bir 

yöntem olan ön işlem yönteminde ise  algal biyokütle biyosorsiyon öncesi asit ya da bazik 

çözeltileri ile işlemden geçirilmektedir.  Mwangi ve Ngila’nın yaptıkları bir çalışmada 

ham ve ön işlemden geçirilmiş  Caulerpa Serrulata makro alginin kurşun, bakır ve 

kadmiyum ağır metal gideriminde etkileri incelenmiştir.  12 saat boyunca 80 °C’de etilen 

diamin kimyasalından geçirilmiş (ön işlenmiş) makro algin biyosorpsyion kapasitesi, 
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bakır, kadmiyum ve kurşun için sırasıyla 5.27 mg g-1,  4.57 mg g-1, ve 2.16 mg g-1 iken 

ham maddenin biyosorpsiyon kapasiteleri aynı ağır metaller için sırasıyla 3.29 mg g-1,  

2.21 mg g-1 ve 2.16 mg g-1 olarak bulunmuştur. CP-MAS 13C-NMR analizleri sonucunda 

etilen diaminden geçirilen alglerin biyosorpsiyon kapasitelerinin yüksek olmasının sebebi 

yüzey fonksiyonel gruplarının modifiye olması ile açıklanıştır (Mwangi ve Ngila, 2012). 

Alg sabitlenmesi (immobilization) alglerin kitin, kitosan, aljinat ya da selüloz 

türevlerindeki biyokütlenin çeşitli işlemlerden geçirilerek algal gelişme ortamına 

alınması ve inkübasyonunu içermektedir (Petrovič, ve  Simonič, 2016). 

Fiziksel ya da kimyasal aktivasyon sayesinde ağır metallerin uzaklaştırılmasına yönelik 

hazırlanan biyocharın aktif bölgeleri, yüzey alanı ve gözenekliliği düzeltilmektedir 

(modifiye edilmektedir). Ancak algler gibi biyokütleden  mikrodalga pirolizi yada 

mikrodalga ile aktive edilip geleneksel ısıtma yöntemleri ile üretilen biyocharların ağır 

metal giderimindeki etkileri üzerine yapılan çalışmalar sınırlıdır (Wahi vd., 2017). 

Mikrodalga aktivasyonu hızlı, düzenli hacimsel ısıtma, yüksek ısıtma hızı, daha düşük 

zaman ısıtma kaynağı ile ısıtılan malzemenin doğrudan teması olmaması, ısıtılan 

malzemenin merkezden dışarıya doğru sıcaklık gradyenene sahip olması daha düşük 

ekipman boyutuna ihtiyaç duymaları ve enerji tasarrufu gibi avantajlara sahiptir (Wang 

vd., 2018). Literatürde mikrodalga aktivasyonu yardımıyla elde edilen biocharların ağır 

metal gideriminde kullanımına ilişkin bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Literatürdeki 

çalışmalar mikrodalga yardımıyla elde edilen biocharların yüzey morfolojik özellikleri, 

elementel bileşimleri ve biochar verimlerine ilişkin verilerden ibarettir. Yuan ve 

Macquarrie’in yaptıkları bir çalışmada Ascophyluum nodosum makroalgini 0.1 M HCl 

asit çözeltisinde 600 W ve 24 dakika boyunca mikrodalga ön işleminden geçirmişler ve 

sonrasında sabit yatak reaktöründe 600 °C’de ısıtmışlardır. Deneyler sonucunda 

mikrodalga ön işlemin yüzey fonksiyonel grupları, alg elementel bileşimi ve biochar 

verimini değiştirdiğini göstermişlerdir (Yuan ve Macquarrie, 2015). Sargassum 

makroalgi ile yapılan bir çalışmada ise makrolge eklenen CaO, MgO, CuO metal oksitleri 

ve MgCl2, ZnCl2 ve NaH2PO3 metal tuzlarının 750-2250W mikrodalga enerjisi ile biochar 

üretimi gerçekleştirilmiştir. 1500 Watt enerjide MgO oksitlerin maksimum biochar 

verimine ulaştığı gösterilmiştir (Li vd., 2013).  
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Doğal atıklar ile karşılaştırıldıklarında  polimerik malzemeler gibi adsorbanlar 

kullanmanın başlıca dezavantajı, bu tip adsorbanların hazırlama maliyetidir (Ahmed vd., 

2014). Biyosorpsiyon biyolojik kökenli malzemelerin adsorban olarak kullanıldığı bir tür 

adsopsiyon sürecidir. Biyomalzeme olarak kullanılan biyosopsiyon süreci üç önemli 

avantaja sahiptir a) biyosorpsiyon sürecinde doğal atık materyaller kullanıldığından 

materyal sentezi gibi bir ön işleme gerek duyulmaz b) biyosorpsiyon süreci kimyasal bir 

senteze ihtiyaç duymadığından çevreye dost ve düşük maliyetli bir süreçtir ve c) bu 

sürecin çalıştırılması kolay, tekrarlanabilmesi yüksek ve süreç sonucunda tüm süreç 

donanımını etkileyen olumsuz etkileyen tortu yada çamur gibi yan ürünlerin oluşumuna 

izin vermez (Yi vd., 2016). Biosorban olarak tarımsal atıklar, biyokütle, bakteriler, 

mayalar ve algler kullanılabilir. Bu biyolojik malzemeler arasında özellikle algler 

metalleri kendine çeken  bağlayıcı bölgeler (binding sites) olarak davranan amino, 

hidroksil, karbonil, karboksil ve sülfat gibi fonksiyonel gruplar içeren hücre duvar 

yüzeyindeki selüloz, karajenan, polisakkaritler, alginat, proteinler ve lipitlerden dolayı 

yüksek metal bağlama kapasitelerine sahiptirler (He ve Chen, 2014; Vilar vd., 2008). 

Laboratuvar ölçekli biyosorpsiyon sürecinde biyosorpsiyon kesikli ve sürekli sistem 

olmak üzere iki farklı biçimde yürütülebilir. Pek çok endüstriyel uygulamalarda sürekli 

sistem kullanılsa da kesikli deneysel sistemlerinde biyosorban etkinliği, optimum 

deneysel koşullar, biyosorpsiyon hızı ve biyosorpsiyon yenileme kapasiteleri gibi gerekli 

temel bilgilerin değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır.  Biyocharın üretim şekli 

(fiziksel ya da  kimyasal, çözelti derişimleri, biyochar üretim sıcaklığı) ve biyosorpsiyon 

koşulları (kesikli yada sürekli, ağır metal çözelti pH, ağır metal derişimi, biyosorpsiyon 

sıcaklığı, biyosorban miktarı) ağır metal gideriminde incelenen parametrelerdir.  Cho ve 

arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada ağır metal içeren atık sulardan  Cu(II) giderimi 

için Undaria pinnatifida makroalginin karbonizasyonundan elde edilen biocharların 

karakteristik özelliklerini araştırmışlardır. Fiziksek olarak 700 °C’de bir saat boyunca su 

buharı ile aktive edilen alg (SC), 1 M KOH çözeltisi ile 24 saat boyunca 100 °C’de aktive 

edilen alg (PC) numuneleri üretilmiştir. 100 ppm Cu(II) ilk derişimine sahip ağır metal 

çözeltilerinde, 24 saat boyunca 20 °C’de kesikli sistemde yapılan biyosorpsiyon 

çalışmaları sonucunda işlem görmemiş algin biyosorpsiyon kapasitesi 20 mg/g iken,  

aktive edilmiş PC ve SC numunuleri için kapasite 70 ve 98 mg/g olarak bulunmuştur. 

Fiziksel aktivasyonun biochar biyosorpsiyon kapasitesini azalttığı buna karşılık kimyasal 
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aktivasyonun biyosorpsiyon kapasitesini artırdığını göstermişlerdir. Bunun nedeni olarak 

kimyasal aktivasyonun iyon değişim sürecinde etkili olan alkali ve toprak alkali metalleri 

uzaklaştırdıkları ve yeni metal bağlanma bölgeleri oluşturduklarını öne sürmüşlerdir (Cho 

vd., 2013). 

Ağır metal çözeltisinin pH’ı metal giderim sırasında hidroliz, kompleks oluşturma ve 

redoks reaksiyonları ile çözeltideki metallerin türleşmesini (speciation) etkileyen en 

önemli değişkenlerinden biridir. Bu faktör sadece bağlayıcı bölgelerin ayrışmasını 

sağlamakla kalmayıp organik ve/veya inorganik ligandlar ve redoks potansiyelleri ile ağır 

metalin çözelti kimyasınıda etkilemektedir (Fiol vd., 2006). Pterospermum acerifolium 

biosorbanının ağır metal Cr (IV) gideriminde pH etkisi  Rangabhashiyam ve 

Balasubramanian tarafından incelenmiştir. pH artışının ağır metal gideriminde olumsuz 

bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. pH 2’deki ağır metal giderimi % 59.71 iken ağır 

metal çözelti pH 10’a çıkarıldığında giderim % 6.98’e düşmüştür. Düşük pH 

derişimlerinde Cr(IV), hidrojen kromat (HCrO4
-) ve kromat (CrO4

2-) formlarına sahiptir 

ve negatif yüklü bu iyonlar proton eklenmiş biyosorban yüzeyine daha güçlü bir şekilde 

çekildiklerini ifade etmişlerdir (Rangabhashiyam ve Balasubramanian, 2018).   

Ağır metal çözelti sıcaklığı biyosorpsiyon sürecini etkileyen bir diğer değişkendir. 

Rangabhashiyam ve Selvaraju’nun yaptıkları bir çalışmada Swietenia mahagoni alginin 

Cr(IV) giderimindeki etkinliği incelenmiştir. Biyosorpsiyon çalışmaları ham numune 

(HN-işlem görmemiş) ve sülfürik asit (SN) ve ortofosforik asit (ON) ile işlemden 

geçirilerek 150 °C’de karbonize edilmiş biyosorbaların ağır metal giderim etkileri 

sıcaklık artışı ile birlikte belirgin bir artış göstermiştir. HN için sıcaklık 30 °C’den 60 

°C’ye çıkarıldığında biyosorpsiyon kapasitesi 31’den 36 mg/g’a yükselmiştir. işlem 

görmüş SN ve ON biyosorbanları için sırasıyla 30 °C’de kapasite 41 ve 46 mg/g iken, 60 

°C’de kapasiteler 60 ve 68 mg/g olduğu bulunmuştur. Sıcaklık artışı ile birlikte 

biyosorpsiyon kapasitelerindeki artışı daha yüksek sıcaklıklardaki difüzyon kontrollü 

metal biyosorpsiyonunun, endotermik bir süreç olduğunu ve biyosorban aktif yüzey 

bölgelerindeki iç bağ kırılımından kaynaklanan adsorpsiyon bölgelerindeki artışa 

bağlamışladır (Rangabhashiyam ve Selvaraju, 2015). 
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Biyosorban miktarı biyosorpsiyon kapasitesini güçlü bir biçimde etkilemektedir. 

Biyosorban miktarı artıkça bağlayıcı bölgelerin sayısıda artacağından  biyosorplanan ağır 

metal miktarı da artar. Öte yandan birkaç önemli faktörün kompleks etkileşimlerinden 

dolayı artan biyosarbon miktarı ile biyosorbanın birim ağırlığı başına biyosorplanan ağır 

metal miktarı azalma gösterir.  Ağır metal çözeltisinde kullanılan yüksek  biyosorban 

miktarları biyosorban üzerindeki mevcut değişken bölgelerin tümüyle kaplamada yetersiz 

olduğundan, yüksek biyosorban miktarı düşük ağır metal giderimine neden olmaktadır 

(Tangaromsuk vd., 2002).   

Metal biyorsorpsiyonunun mekanizması çok karışıktır. Biyosorbanın durumu (canlı ya da 

ölü), biyosorbanın çeşidi, ağır metal çözelti kimyasının özellikleri, ortam ve çevre 

koşulları metal biyosorpsiyon mekanizmasını etkilemektedir. Biyosorpsiyon 

mekanizması genellikle elektrostatik etkileşimler, iyon değişimi, metal iyon şelasyonu 

(chelation) ve kompleks oluşturması gibi hücre yüzeyindeki metal iyonlar ve fonksiyonel 

gruplar arasındaki fiziko-kimyasal etkileşimlere dayanmaktadır (Özer vd., 2005). Ağır 

metal çözeltilerinden ağır metallerin biyosorpsiyonu fiziksel adsorpsiyon ve kimyasal 

adsorpsiyon mekanizmaları olarak sınıflandırılabilir. Pethkar ve Paknikar Cladosporioum 

cladosporoides alginin biyosorpsiyon mekanizmasını incelemiştir. X-Işınları 

Fotoelektron Spektroskopisi (XPS) ve Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FTIR) 

analizleri sonucunda asidik koşullarda yapısına proton eklenmiş karbonil ve karboksil 

gruplarının, altın ve gümüş biyosorpsiyonunda önemli bir rol oynadığını belirtmiştir 

(Pethkar ve Paknikar, 1998). Bir diğer çalışmada ise altın (III)’ün altın (0)’a indirgenme 

çalışmaları bir makroalg olan deniz otu ile yapılmıştır. Biyosorpsiyon sonucu alg üzerinde 

dört tip kolloidal altının- hegzagonal levha, tetrahedral, çubuk ve decahedral 

biçimlerinde- oluştuğu Çevresel Taramalı Elektron Spektroskopisi (ESEM) ile 

bulunmuştur. Ayrıca altının indirgenme mekanizması metalin ölçülmüş bağ uzunlukları 

karakteristiği Büyütülmüş X-Işını Absorpsiyon Toz Yapı Spektroskopisi (EXAFS) ile de 

doğrulanmıştır (Romero-Gonzales vd., 2003).  

Biyosorpsiyon izotermleri, biyosorpsiyon sistemlerinin tasarımında kullanılmaktadır. 

Biyosorpsiyon izoterm modellerinden elde edilen veriler biyosorbanın ağır metal 

uzaklaştırması üzerine değerli bilgiler vermektedir. Metal biyosorpsiyon çalışmaların 

çoğunda denge verileri iki yada üç parametreli izoterm modelleri ile daha iyi 
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açıklanabilmektedir. Bu modeller Langmuir, Freundlich, Dubinin–Radushkevich, 

Temkin, Jovanovic, Flory–Huggins, Redlich–Peterson, Sips ve Koble–Corrigan izoterm 

modelleridir (Rangabhashiyam vd., 2014b). Biyosopsiyon kinetiği biyosorpsiyon 

sürecinin tasarımı ve modellemesinde gerekli kütle transferi, kimyasal reaksiyon ve 

difüzyon kontrollü gibi biyosorpsiyon sürecini kontrol eden mekanizmaya ilişkin en 

temel bilgiyi sağlamaktadır. Alglerin metal gideriminde sıklıkla kullanılan kinetik 

modeller Sanki-birinci dereceden ve sanki ikinci dereceden, partiküller arası difüzyon ve 

Elovich ve Boyd kinetik modelleridir (Yuan ve Macquarrie, 2015). 

Literatürde mikro ve makroalglerin biyosorpsiyon süreci ile nikel ağır metali ve 

endüstriyel bir boyar madde olan Congo Red Dye giderimine ait çalışmalar mevcuttur. 

Fakat Çayır Çimeni (Vallisneria spirialis) makroalginin ağır metal ve boyar madde 

giderimine ait bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu projede Vallisneria spiralis 

makroalginden yüksek adsorpsiyon kapasitelere sahip kimyasal aktivasyon teknikleri ile 

biyochar (aktif karbon) üretimi gerçekleştirilecek ve üretilecek biyocharlar Nikel ve 

Congo Red Dye giderimi ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirilecektir. pH, biyosarbon 

miktarı, ilk ağır metal derişimi, temas süresi ve sıcaklığı içeren biyosorpsiyon 

parametrelerinin ağır metal giderimine etkisi incelenecektir. Ayrıca biyosorpsiyon 

süreçlerinin tasarımında ve modellemesinde kullanılan denge izoterm ve kinetik 

çalışmaları farklı modeller kullanılarak analiz edilecektir. Makroalg üzerindeki 

biyosorpsiyon mekanizmaları, deneysel ve karakterizasyon çalışmaları ile 

aydınlatılacaktır. Literatürde sık rastlanan izoterm ve kinetik modeller Bölüm 3.1 ve 

3.2’de kısaca açaıklanmıştır. 

3.1 Biyosorpsiyon İzotermleri  

Sabit sıcaklıkta biyokütle tarafından adsorplanan dengeye ulaşan madde miktarı 

arasındaki ilişki biyosorpsiyon izotermi ile açıklanmaktadır (Karaman, 2010). 

Biyosorpsiyonda sıcaklık denge verileri izotermlerle çizilebilir.  Biyosorpsiyon süreci, 

izoterm modelleri ile anlaşılabilmektedir (Karabulut, 2000).  

Başlıca izoterm çeşitleri; Freundlich, Langmuir, Dubinin- Radushkevich, Brunauer-

Emmet-Teller izotermleridir.  En çok kullanılan izotermler ise Freundlich ve Langmuir 

izotermleridir (Aksu, vd. 1999).  Bu izotermlerin kısa bir açıklaması Bölüm 3.1.1 ve 

3.1.2’de verilmiştir. 
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3.1.1 Freundlich Biyosorpsiyon izotermi 

Hetorejen yüzeyde meydana gelebilen bir biyosorpsiyondur.  Heterojen yüzeyde 

oluşan biyosorpsiyon eşit dağılmadığını ve çok tabakalı biyosorpsiyon olduğunu 

göstermektedir. 

Freundlich izotermi aşağıdaki gibi ifade edilir: 

𝑞𝑒 = KFCe
1/n

                                                                                                                               (3.1) 

𝑙𝑛𝑞𝑒 = 𝑙𝑛𝐾𝐹 +
1

𝑛
𝑙𝑛𝐶𝑒                                                                                                             (3.2) 

şeklinde ifade edilir.  Burada lnqe ’nin lnCe ’ye karşı çizilen grafiğin eğiminden n değeri, 

eğimle grafiğin kesiştiği yerden ise KF değeri hesaplanmaktadır. 

Bu eşitliklerde; 

qe: Birim ağırlığık başına adsorplanan madde miktarı (mg/g) 

Ce: Denge anındaki çözeltide kalan madde miktarı (mg/L) 

KF: Biyosorpsiyon kapasitesi (mmol/g) 

n: Sabittir.  

3.1.2 Langmuir Biyosorpsiyon izotermi 

Biyosorpsiyon moleküllerin tek tabaka halinde adsorplandığı ve enerjisinin 

yüzeyin her yerinde eşit şekilde olduğunu göstermektedir.  Langmuir izoterminde 

biyosorpsiyon lineer bir şekilde ilerlemektedir.  Denge haline ulaşıldıgında optimum 

biyosorplama miktarına ulaşılmış olunur. 

 

Langmuir izotermi aşağıdaki gibi ifade edilir; 

𝑞𝑒 =
𝑞𝑚𝐾𝐿𝐶𝑒

1 + 𝑏𝐶𝑒
                                                                                                                             (3.3) 

 

𝐶𝑒

𝑞𝑒
=

1

𝐾𝐿𝑞𝑚
+

𝐶𝑒

𝑞𝑚
                                                                                                                      (3.4) 

şeklinde ifade edilir. Bu eşitliklerde, 

Ce :Denge anında çözeltide adsorplanmadan kalan maddenin derişimi 

(mg/L), 

qe: Biyokütlenin kütlesi başına adsorplanan madde miktarı (mg/g), 

qm:Adsorbanın maksimum adsorplama kapasitesi ve, 
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KL: Adsorpsiyon kapasitesini ifade eden Langmuir sabitidir. 

(3.4) eşitliğine göre Ce’ye karşı Ce/qe grafiğe geçirilirse doğrunun eğiminden qm, kesim 

değerinden ise KL sabiti hesaplanır. 

3.2 Biyosorpsiyon Kinetiği 

Biyosorpsiyon kinetiği, oluşan kimyasal reaksiyonların hız basamağını belirlemek 

için kullanılmaktadır  (Çoban, 2011).  

Reaksiyon hız basamağını belirlemek için çeşitli kinetik modeller kullanılmaktadır.  

Literatürde en çok rastladığımız kinetik model Sanki (pseudo) birinci dereceden ve sanki 

ikinci dereceden kinetik modellerdir.  Adsorpsiyon deneyleri sonucu elde edilen veriler 

yardımıyla önerilen kinetik modelin uygunluğu Regresyon analizleri ile 

doğrulanabilmektedir (Erkut, 2006).  Yüksek Lisans tez çalışmasında kullanılan Sanki 

birinci dereceden ve Sanki ikinci dereceden kinetik modeller bölüm (3.2.1) ve (3.2.2)’de 

kısaca açıklanmıştır.  

3.2.1 Sanki Birinci Dereceden kinetik model 

Kesikli karıştırmalı sistemdeki biyosorban, serbest bulunan hücre süspansiyonu 

olarak kullanılmış olunan süre, hücre duvarında bulunan bağlanma merkezlerine 

iyonların tutulmasının kolay hale gelir.  Böyle bir analizde analiz edilen derişimin, hücre 

yüzeyindeki derişime eşit olarak kabul edilmektedir.  

Sanki birinci dereceden hız eşitliği aşağıda verilmiştir. 

ln(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = 𝑙𝑛𝑞𝑒 − 𝑘1𝑡                                                                                                     (3.5) 

qe= dengedeki biyosorplanan miktar (mg/g) 

qt= herhangi bir t anındaki biyosorpsiyon miktar (mg/g) 

k1= Sanki birinci dereceden hız sabiti (g/mg dak.) 

k1’i bulmak için Şekil ..’de görüldüğü gibi ln (qe-qt)’nin t’ye karşı grafiğe geçirilerek 

belirlenir.  Buradan elde edilen grafiklerin R2 değerleri bulunarak uygunluğuna bakılır.  
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3.2.2 Sanki İkinci Dereceden kinetik model 

Biyosorpsiyon mekanizmasının belirlenmesi amacıyla, biyosorpsiyon süresince 

hız kontrolü yapılan kontrol basamağı olan biyosorpsiyon mekanizmasıyla uyumlu 

haldedir.  İkinci derece hız eşitliği üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

𝑡

𝑞𝑡
=

1

𝑘2𝑞𝑒
2

+
1

𝑞𝑒
𝑡                                                                                                                       (3.6) 

qe = Maksimum biyosorpsiyon kapasitesi (mg/g) 

qt = t zamanında biyosorplanan miktar (mg/g) 

k2 = Sanki ikinci dereceden biyosorpsiyon için denge hız sabiti (g/mg dak.) 
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4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

4.1 Uygun Biyokütlenin Belirlenmesi ve Hazırlanması 

Yapılan çalışmada kullanılacak biyokütle belirlenmesi için literatür çalışmaları 

yapılmıştır.  Literatürde ağır metal ve boyar madde gideriminde hiç bir çalışmaya 

rastlanılmamış adsorban olarak seçilen Çayır çimeni (Vallisneria Spiralis) ağır metal ve 

boyar madde  gideriminde literatüre büyük bir katkı yapacağı düşünülmektedir. 

Biyosorpsiyon deneylerinde adsorbanlar doğrudan (HAM 1) ve çinko klorür ile aktive 

edilmiştir. 20 gramlık ön işlemden geçirilmiş makro alg 40 gramlık 250 ml çözelti ile 85 

°C’de çalkamalı su banyosunda 5 saat bekletilmiştir.  Su banyosundan çıkarılan numune 

süzülmüş ve 50 °C’de 2 gün boyunca kurutulmuştur. Kurutulan numune Bilecik Şeyh 

Edebali Üniversitesi Kimya Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Protherm marka 

tübüler reaktörde 500 °C’de 0.1 ml/dak Nitrojen gaz akış hızında 10 °C/dak ısıtma hıznda 

2 saat bekletilmiştir. Kimyasal olarak aktive edilen biyochar numunesi (HAM 2) olarak 

etiketlenmiştir. 

   

4.2 Ön İşlem Çalışmaları: Boyut Küçültme ve Elek Analizi 

Biyosorpsiyon deneylerinde kullanılacak olan Vallisneria spiralis  makroalgi 2017 yılı 

Nisan ayında Türkiye’nin Akdeniz kıyısında bulunan Muğla ili Fethiye ilçesindeki 

kıyılardan toplanmıştır. Toplanan numuneler yabancı maddelerin ve aşırı tuzun 

uzaklaştırılması için deiyonize su ile yıkanmıştır. Yosun 72 saat boyunca 50 °C’de etüvde 

kurutulmaya bırakılmıştır. Kurutulmuş numuneler laboratuvar tipi değirmende 

öğütülmüş ve elek setinde elenerek deneylerde kullanılmak üzere 100 mesh (0.147 mm) 

ortalama partikül boyutuna sahip toz numune deneylerde kullanılmak üzere PET 

kaplarında stoklanmıştır. 

4.3 Ham maddenin Elementel Analizi 

Ham maddenin içerdiği karbon, azot, hidrojen ve oksijen mitarlarını belirlemek 

için uygulanan elementel analiz, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma 

Laboratuvarında “LECO CHN 628” cihazında yapılacaktır. 
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4.4 Ham madde Fonksiyonel Grupların Belirlenmesi 

Ham maddenin fonksiyonel gruplarının belirlenmesi amacıyla Fourier Transform 

Infrared Spectroskopisi (FTIR) kullanılmıştır.  Ham maddenin FTIR Spektrumu Bilecik 

Şeyh Edebali Üniversitesi Kimya Mühendisliği laboratuvarında “AgilentCary 630 FTIR 

Spectrometer” kullanılıp 2.0 cm-1 çözünürlüğünde 500-4000 cm-1 dalga boyu aralığında 

alınması planlanmaktadır.  

4.5 Ham maddenin Yüzey Alanı Analizi 

Ham maddenin yüzey analizi (BET) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi 

Araştırma Laboratuvarında “Micrometrics ASAP 2020 Plus Physisorption” cihazında 6 

saat ve 105 °C degassing koşullarında gerçekleştirilecektir 

4.6 Ham maddenin Yüzey Morfolojisi 

Adsorpsiyon deneylerinde kullanılan ham maddenin yüzey dokusu analizi “SEM 

Zeiss-Supra 40Vp Gemini” ile gerçekleştirilecektir 

4.7 Ham maddenin Mineralojik Analizi 

Adsorbiyon sonrası yüzeyde oluşan kimyasal kompleksin belirlenmesi amacıyla 

ham maddenin mineralojik analizi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma 

Laboratuvarında “XRD PAN analyticalX’ Perr HTXRD” cihazında 1°/dak tarama 

hızında, 0.02 adım aralığında ve 5-90° difraksiyon açısı koşulları ile alınacaktır. 

4.8 Adsorpsiyon Çözeltisi Derişiminin Belirlenmesi 

Adsorpsiyon işlemi sonucu çözelti derişimi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Kimya Mühendisliği Bölümü Laboratuvarında bulunan Agilent Technologies Cary 

60UV-Vis Spektroskopisi kullanılarak belirlenmiştir. Nikel çözeltisi 0.1M EDTA 

çözeltisi ile şelatlanmış (chelate) ve 203 nm dalga boyunda okumalar alınmıştır. Congo  

Red boyar maddesi ise doğrudan 496 nm dalga boyunda okumalar alınmıştır. 

4.9 Kullanılan malzemeler ve çözeltiler 

Bu çalışmada Merck marka Ni(NO3)2.6H2O kullanılan Ni2+ iyonunun çalışılmak 

istenen derişimleri hazırlanmıştır.  Çözeltilerin pH ayarlaması “Mettler toledo S-210 U” 

tipi pH metre kullanılmış, çözeltilerin pH ayarı 0.1 M HCl ve 0.1 M NaOH kullanılarak 
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ayarlanmıştır. Congo Red boyar maddesinde ise Acros firmanın sağladığı boyar madde 

kullanılmıştır. 

4.10 Biyosorpsiyon çalışmaları 

Biyosorpsiyon çalışmalarında “DLAB MS-H-S10 10 Channel Classic Hot Plate 

Magnetic Stirrer” tipi çoklu manyetik karıştırıcı kullanılmıştır.  İlk olarak 100 ppm Ni2+ 

ağır metal ve Congo Red boyar madde derişimine sahip 50mL hacimdeki ağır metal 

çözeltisi ve boyar maddesi ayrı olarak ve 0.1g adsorban (HAM 1 Ve HAM 2) 2,  3, 4, 5, 

6 ve 7 pH’larında 60 dk boyunca 500rpm karıştırma hızında karıştırılmıştır.  Bu deneyler 

sonucunda optimum pH bulunmuştur.  Bulunan optimum pH’da, 0.0025, 0.05, 0.1, 0.2, 

03, 0.4 ve 0.5g adsorban miktarında deneyler aynı koşullarda tekrarlanmıştır, deneyler 

sonucunda optimum adsorban miktarı hesaplanmıştır.  Vallisneria Spirlallis Nikel ağır 

metal ve Congo Red boyar madde giderimi kinetik çalışması bulunan optimum pH ve 

adsorban miktarında 25, 35 ve 45 0C sıcaklıklarda ve 180dk boyunca tekrarlanmıştır.  

Literatürde sık sık karşılaşılan iki modele uygunluğu Regresyon analizi ile 

hesaplanmıştır.  Deneysel verilerin hangi izoterme uyduğu literatürde sıcaklıkla izoterm 

modelleri ile karşılaştırılmıştır.  Optimum pH ve adsorban miktarının hesaplamasında 

aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır. 

 

Adsorpsiyon kapasitesi 𝑞 =
𝐶0−𝐶𝑡  

W
𝑉                                                                        (4.1)   

Giderim = 
𝐶0−𝐶𝑡  

𝐶0
100                                                                                                   (4.2) 

Burada; 

Q= Adsorbsiyon kapasitesi, (mg/g) 

C0= ilk derişim, (ppm) 

Ct= adsorpsiyon sonrası ağır metal çözeltisi derişimi, (ppm) 

W= adsorban miktarı, (g) 

V= ağır metal çözelti derişimi, (L) 
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5. DENEYSEL ÇALIŞMALARDAN ELDE EDİLEN SONUÇLAR 

Bu çalışmada Vallisneria Spiralis Nikel ağır metalini ve Congo Red boyar madde 

içeren çözeltiden adsorpsiyon uygulanarak ağır metal giderimi gerçekleştirilmiştir. 

Toplanıp elenen ve belli bir partikül boyutuna sahip adsorbanın, çeşitli pH’larda ve 

adsorban miktarındaki optimum değerler belirlenmiştir.  Ayrıca adsorpsiyon kinetik 

modeli ile izotermleri literatürde sıklıkla karşılaşılan modellerle açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

  

5.1 pH Etkisi 

Biyosorpsiyon çalışmalarındabaşlangıç pH’ının etkisi en önemli 

parametrelerdendir.  Biyokütlenin hücre duvarının fonksiyonel gruplara zıt iyonların 

etkisi bulunmaktadır (Özdemir, 2004).  Genellikle asidik çözeltilerde biyosorpsiyon 

miktarının yüksek olduğu görülmüştür.  Stok olarak hazırlanmış olan 100 ppm ağır metal 

ve boyar madde , 50 mL hacimdeki ağır metal ve boyar madde çözeltileri ve 0.1 g 

adsorban ile birlikte pH 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 değişkenleri kullanılarak 90 dakika boyunca 500 

rpm hızında karıştırılmıştır.  Sonuçlar Şekil 5.1-2’de verilmiştir. 
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Çözelti derişiminin artmasıyla birlikte adsorpsiyon kapasitelerinde bir artış olduğu 

fakat belli bir değerden sonra ise kapasitelerde azalış olduğu görülmektedir.  Nikel ağır 

metal gideriminde hem ham madde (HAM 1) ve aktive edilmiş biyochar (HAM 2) için 

pH 5 değerinde adsorpsiyon kapasiteleri  sırasıyla 17.93 mg/g ve 28.04 mg/g olarak 

bulunmuştur. Congo Red boyar madde gideriminde ise benzer sonuçlara ulaşılmıştır. 

HAM 1 ve HAM 2 biyosorbanları için pH 5 değeri için adsorpsiyon kapasiteleri sırasıyla 

28.11 mg/g ve 34.11 mg/g bulunmuştur.  Ağır metal ve boyar madde giderimi için HAM 

1 ve HAM 2 biyosorbaları için optimum pH 5 olarak belirlenmiş ve sonraki tüm 

deneylerde bu pH değerinde deneyler gerçekleştirilmiştir. 

5.2 Biyosorban miktarının etkisi 

Atık sulardan ağır metal ve boyar maddenin uzaklaştırılması amacıyla yapılan bu 

çalışmada optimum biyosorban miktarını bulunarak biyosorban miktarının 

biyosorpsiyona etkisi araştırılmıştır.  Bu çalışma için bulunan optimum pH sabit tutularak 

0.0025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ve 0.5 g’lık HAM 1 ve HAM 2  biyosorbanları kullanılarak 

500 rpm hızında ve 60dk boyunca karıştırılarak yapılmıştır.  En iyi giderimi tespit etmek 

için adsorban miktarına karşı, yüzde giderim grafiğe geçirilmiştir. Sonuçlar Şekil 5.3-

4’de gösterilmiştir.  
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Biyosorban miktarı biyosorpsiyon kapasitesini güçlü bir biçimde etkilemektedir. 

Biyosorban miktarı artıkça bağlayıcı bölgelerin sayısıda artacağından  biyosorplanan ağır 

metal ve boyar madde miktarı da artar. Öte yandan birkaç önemli faktörün kompleks 

etkileşimlerinden dolayı artan biyosarbon miktarı ile biyosorbanın birim ağırlığı başına 

biyosorplanan ağır metal miktarı azalma gösterir.  Ağır metal ve boyar madde 

çözeltilerinde kullanılan yüksek  biyosorban miktarları biyosorban üzerindeki mevcut 

değişken bölgelerin tümüyle kaplamada yetersiz olduğundan, yüksek biyosorban miktarı 

düşük ağır metal ve boyar madde giderimine neden olmaktadır (Tangaromsuk vd., 2002).  

Nikel ağır metal gideriminde en yüksek giderime HAM 1 için 0.2 g biyosorban 

miktarında % 51.23 giderime ulaşılırken HAM 2 biyosorbanı için 0.3 g biyosorban 

miktarında % 81.59 olarak bulunmuştur.  Congo Red boyar maddesi için en yüksek 

giderime HAM 1 için 0.3 g biyosoran miktarında % 81.07, HAM 2 için 0.3 g için % 98.44 

olarak bulunmuştur. Biyosorpsiyonu kinetiği hesaplamalarında Nikel ağır metali için 

HAM 1 0.2 g ve HAM 2 için 0.3 g; Congo Red boyar madde kinetik çalışması için HAM 

1 ve HAM 2 biyosornaları için 0.3 g biyosorban miktarları seçilmiş ve tüm çalışmalarda 

bu optimum değerler kullanılmıştır. 
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5.3 Biyosorpsiyon Kinetiği 

Nikel ağır metali ve Congo Red boyar madde kinetik çalışmaları 25, 35 ve 45 °C’de ve 

karıştırma süresi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 90, 120, 150 ve 180 dakikada 

yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlar Şekil 5.5-8’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 5.5 HAM 1 biyosorbanın için karıştırma süresinin ve sıcaklığın Nikel ağır metal adsorpsiyon 
kapasitesine etkisi  
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Şekil 5.6 HAM 2 biyosorbanın için karıştırma süresinin ve sıcaklığın Nikel ağır metal adsorpsiyon 
kapasitesine etkisi 

 

Şekil 5.7 HAM 1 biyosorbanın için karıştırma süresinin ve sıcaklığın Congo Red adsorpsiyon 
kapasitesine etkisi 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 50 100 150 200

A
d

so
rp

sy
io

n
 k

ap
as

it
e

si
 (

m
g/

g)

Karıştırma süresi (dk)

25 °C

35 °C

45 °C

0

5

10

15

20

25

30

0 50 100 150 200

A
d

so
rp

si
yo

n
 k

ap
as

it
e

si
 (

m
g/

g)

Karıştırma süresi (dk)

25 °C

35 °C

45 °C



35 

 

 

Şekil 5.8 HAM 2 biyosorbanın için karıştırma süresinin ve sıcaklığın Congo Red adsorpsiyon 
kapasitesine etkisi 

 

Biyosorpsiyon kiteğinin belirlenmesi biyosorpsiyon reaktörlerinin 

modellenmesinde kullanılmaktadır.  Genellikle Sanki birinci dereceden ve Sanki ikinci 

dereceden kinetik modelleri biyosorpsiyon kinetik modellerle açıklanabilmektedir.  Bu 

çalışmada kullanılan ve literatürde en sık rastlanan modeller sanki Birinci Dereceden ve 

Sanki İkinci Dereceden kinetik modellerdir. 

5.3.1 Sanki Birinci ve Sanki İkinci Dereceden Kinetik eşitlikle modellenmesi 

Kinetik çalışmalardan elde edilen veriler Eşitlik 3.5-6’da yerine konulursa Sanki Birinci 

Dereceden ve Sanki İkinci Dereceden modellerin hangisine uyduğu belirlenmiş olacaktır. 

Bu amaçla deneysel verilerin hangi modele uyduğu Regresyon Analizi ile belirlenmiş ve 

Çizelge 5.1’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 5.1 Ham madde (HAM 1) ve akitve edilmiş biyochar (HAM 2) için Nikel ağır metali ve Congo Red boyar maddesi için kinetik parametreler ve 

regresyon sonuçları 

  Sanki Birinci Dereceden (Nikel ağır metali için) Sanki Birinci Dereceden (Congo Red boyar maddesi) 

Biyosorban HAM 1 HAM 2 HAM 1 HAM2 

Sıcaklık 
qe

* 

(mg/g) 
k1 

(1/dk) 
qe** 

(mg/g) 
R2 

qe
* 

(mg/g) 
k1 

(1/dk) 
qe** 

(mg/g) 
R2 

qe
* 

(mg/g) 
k1 (1/dk) 

qe 

(mg/g) 
R2 

qe
* 

(mg/g) 
k1 (1/dk) 

qe** 
(mg/g) 

R2 

25 18.60 0.0323 0.3460 0.991 28.91 0.0656 29.08 0.990 20.11 0.0611 20.56 0.983 32.03 0.0752 33.14 0.981 

35 19.30 0.0401 0.0415 0.993 30.11 0.0712 30.98 0.982 22.89 0.0703 22.98 0.976 34.55 0.0803 35.03 0.988 

45 20.59 0.0437 0.0487 0.990 31.53 0.803 31.99 0.992 25.03 0.0726 26.01 0.994 35.03 0.0822 35.88 0.997 

  Sanki İkinci Dereceden (Nikel ağır metali için) Sanki İkinci Dereceden (Congo Red boyar maddesi) 

Biyosorban HAM 1 HAM 2 HAM 1 HAM 2 

 
qe

* 

(mg/g) 
k1 

(g/mg dk) 
qe** 

(mg/g) 
R2 

qe 
(mg/g) 

k1 
(g/mg dk) 

qe** 
(mg/g) 

R2 
qe

* 

(mg/g) 
k1 (g/mg 

dk) 
qe** 

(mg/g) 
R2 

qe
* 

(mg/g) 

k1 
(g/mg 

dk) 

qe** 
(mg/g) 

R2 

25 18.60 0.0264 9.78 0.872 28.91 0.3031 17.86 0.808 20.11 0.0546 24.55 0.808 32.03 0.0603 35.66 0.822 

35 19.30 0.3051 14.46 0.877 30.11 27.54 23.45 0.875 22.89 0.0582 26.99 0.814 34.55 0.6111 36.83 0.817 

45 20.59 0.3125 15.23 0.845 31.53 27.83 36.33 0.846 25.03 0.0645 28.38 0.822 35.03 0.6155 37.66 0.803 

qe* (deneysel), qe** (hesaplanan) 
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Çizelge 7.1’den de en yüksek regresyon katsayıları Nikel ağır metal giderimi için HAM 

1 ve HAM 2 adsorbanları için sıcaklığa bağlı olarak 0.990-0.997 arasında değişmektedir. 

Elde edilen yüksek regresyon katsayılarına Sanki Birinci Dereceden kinetik model 

yardımıyla ulaşılmıştır. Aynı şekilde Congo Red boyar madde gideriminde en yüksek 

regresyon katsayılar HAM 1 ve HAM 2 için sıcaklığa bağlı olarak 0.976-0.997 ile Sanki 

Birinci Dereceden kinetik modele uyduğu görülmüştür. 

5.4 Biyosorpsiyon İzoterm Modelleri 

Bir biyosorbanın kapasitesi denge sorpsiyon izotermleriyle açıklanabilir.  Bu 

izotermler biyosorbanın yüzey özelliklerini ve affinitesini açıklamaktadırlar.  Bu 

çalışmada denge izotermleri; Langmuir ve Freundlich modelleriyle analiz edilmiştir. 

5.4.1 Langmuir ve Freundlich izotermleri ile biyosorpsiyonu çalışmasının 

modellenmesi 

Valisneria Sprirallis makroalginin nikel ağır metali ve Congo Red boyar madde 

giderim verileri Eşitlik 3.2 ve 3.4 kullanılar hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Çizelge 

5.2’de gösterilmiştir. 

Çizelge 5.2 Ham madde (HAM 1) ve akitve edilmiş biyochar (HAM 2) için Nikel ağır metali ve 

Congo Red boyar maddesi için Langmuir ve Freundlich izoterm parametreleri ve regresyon 

sonuçları 

  Nikel giderimi Congo Red giderimi 

Biyosorban HAM 1 HAM 2 HAM 1 HAM 2 

İzoterm Modelleri Parametreler     

Langmuir Q0 17.03 28.11 21.98 38.56 

 KL 0.6785 2.356 2.315 6.822 

 R2 0.995 0.997 0.992 0.998 

Freundlich KF 19.85 24.66 21.33 30.17 

 n 4.012 6.235 6.234 6.513 

 R2 0.911 0.922 0.908 0.954 
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Çizelge 5.2’den de görülebileceği gibi Nikel ağır metali ve Congo Red boyar madde 

giderimi için biyosorbanlar HAM 1ve HAM 2 için en yüksek regresyon katsayılarına 

(0.992-0.998)  Langmuir izoterminde ulaşılmıştır.  
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6. AĞIR METAL GİDERİMİNDE KULLANILAN ADSORBANLARIN 

KARAKTERİZASYONU  

Ağır metal giderimi deneylerinde kullanılan modifiye edilmemiş Vallisneria 

Spiralisin (HAM 1) ve çinko klorür ile aktive edilerek üretilen biyocharın (HAM 2) 

kimyasal yapıları ve yüzey özelliklerinin belirlenmesi amacıyla çeşitli karakterizasyon 

teknikleri kullanılmıştır.  Bu yöntemler Alt bölüm 6.1’de ayrıntılı bir şekilde 

incelenmiştir. 

6.1 Adsorbanların Elementel Analizleri  

Deneylerde kullanılan ham maddenin (HAM 1) ve aktive edilerek üretilen (HAM 

2) adsorbanların elementel analiz sonuçları Çizelge 6.1’de gösterilmiştir.  

Çizelge 6.1 Deneylerde kullanılan absorbanların elementel analiz sonuçları (% 

ağırlıkça) 

Adsorban Karbon Hidrojen Azot Oksijen 

HAM 1 14.637 0.844 0.698 83.821 

HAM 2 43.581 2.757 2.320 51.342 

 

Elementel analiz sonuçları incelendiğinde ham maddenin (HAM 1) büyük bir oranda 

oksijence zengin kimyasallardan oluştuğu görülmektedir. Tübüler reaktördeki ısıl işlem 

sonucu ham maddeyi oluşturan selüloz, hemiselüloz ve ligninin bozunması 

(decomposition)  sonucu elde edilen ürünün karbon içeriği % 14.637’den % 43.581’e 

yükseldiği görünmektedir. Aynı şekilde hidrojen ve azotça zenginleşen ürünün oksijen 

içeriği 83.821’den % 51.342’e kadar düştüğü belirlenmiştir. Karbonca zengin bu ürünün 

grafenimsi yapıda aktif karbon olduğu düşünülmektedir. Spektroskopik yöntemlerle elde 

edilen bu ürünün bal peteği morfolojik yapısında amorf aktif karbon olduğu Raman, SEM 

ve TEM analizleri ile ispatlanmıştır. 
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6.2 Adsorbanların Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FTIR) Analizleri  

Ağır metal giderimi deneylerinde kullanılan modifiye edilmemiş Vallisneria 

Spiralisin (HAM 1) ve çinko klorür ile aktive edilerek üretilen biyocharın (HAM 2) FTIR 

spektrumları Şekil 6.1’de, Nikel ve Congo Red biyosorpsiyon işlemleri sonucunda 

adsorbanların FTIR spektrumları sırasıyla Şekil 6.2 ve 6.3’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 6.1 Modifiye edilmemiş Vallisneria Spiralis (HAM 1) ve çinko kolrür ile aktive edilerek 
hazırlanan biyochar adsorbanı (HAM 2) FTIR spektrumları 
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Şekil 6.2 Nikel ağır metal adsorpsiyonu sonrası Vallisneria Spiralis (HAM 1) ve çinko klorür ile 
aktive edilerek hazırlanan biyochar adsorbanına ait (HAM 2) FTIR spektrumları 

 

Şekil 6.3 Congo Red boyar madde adsorpsiyonu sonrası Vallisneria Spiralis (HAM 1) ve çinko 
kolrür ile aktive edilerek hazırlanan biyochar adsorbanı (HAM 2) FTIR spektrumları 
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Biosorbanların adsorpsiyon öncesi ve sonrası  sahip olduğu fonksiyonel grupların 

belirlenmesi amacıyla biyosobanlardan alınan ve Şekil 6.1-3’de gösterilen FTIR 

spektrumları incelendiğinde  1026-1029 cm-1 dalga boyu aralığında C─H düzlem içi/dışı 

piki, 2284-2286 cm-1 dalga boyu aralığında alkin grubu C═C gerilme piki, 2777-2780 

cm-1 dalga boyu aralığında karboksilik asit O─H gerilme pikleri, 2984-2996 cm-1 dalga 

boyu aralığında alifatik gruba bağlı C─H gerilme pikleri, 3379-3387 cm-1 dalga boyu 

aralığında amid gruplarına bağlı N─H asimetrik gerilme pikleri, 3526-3533 cm-1 dalga 

boyu aralığında amin grubuna bağlı N─H gerilme pikleri, 3688-3690  cm-1 dalga boyu 

aralığında O─H pikleri gözlenmiştir (Iqbal, vd., 2016; Manzoor, vd., 2013; Wu, vd., 

2017; Vilvanathanand, vd., 2016). 

6.3 Adsorbanların Yüzey Morfolojisi Analiz Sonuçları 

Deneylerde kullanılan biosorbanlara ait Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) 

görüntüleri Şekil 6.4-5’ de gösterilmiştir.  

 

Şekil 6.4 Vallisneria Spriralis biyosorbanına ait (HAM 1) SEM görüntüsü (X1000 büyütme) 
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Şekil 6.5 Vallisneria Spriralisin çinko klorür ile aktive edilerek hazırlanan adsorbana  ait (HAM 2) SEM 
görüntüsü (X1000 büyütme) 

Şekil 6.4 incelendiğinde aktive edilmemiş ham maddenin yüzeyinin düzensiz ve 

gözeneksiz olduğu açıkça görülmektedir. Oysa çinko klorür ile aktive edilerek 

hazoırlanan biyosorbanın (HAM 2) Şekil 6.5’de gösterildiği gibi Taramalı Elektron 

Mikroskobu (SEM) görüntüsü incelendiğinde yüzeyin uniform ve bal peteği şeklinde 

gözenekler oluştuğu görülmektedir. Kimyasal aktivasyon ile üretilen adsorbanına (HAM 

2) ait çeşitli büyütmelerdeki görüntüleri TEM görüntüleri Şekil 6.6 a-c’de gösterilmiştir. 

Şekil 6.6 (a)’da aktivasyon sonrası grafenimsi katmanların bağcık şekilli birleşmeleri 

(lace-like assemblies) görülmektedir. TEM büyütmeleri artırıldıkça grafen kanallamaları 

ve mikro gözenekler (<10 nm) açık bir biçimde görünmektedir. 
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6.4 Adsorbanların Termal Özellikleri 

a 

b 

c 

 Şekil 6.6 Çinko klorür aktivasyonu ile edilen adsorbana ait a) x10000 b) x50000 c) x100000 büyütmedeki 
TEM görüntüleri 
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Deneylerde kullanılan biosorbanların termal stabilitesini incelemek amacıyla 10 

°C/dk ısıtma hızında ve 20 ml/dk Nitrojen sürükleyci gaz atmosferinde 25-900 °C 

aralığında Termogravimetrik analizler gerçekleştirilmiştir. Termogravimetrik analiz 

sonuçları Şekil 6.7’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 6.7 Vallisneria Spiralis (HAM 1) ve çinko kolrür ile aktive edilerek hazırlanan biyochar adsorbanın 
(HAM 2) TGA eğrileri 

 

Şekil 6.7 incelendiğinde 900 °C’e ulaşıldığında toplam kütle kaybı Vallisneria 

Spiralis ham madde biyosorbanı için % 42.91 iken çinko klorür aktivasyonu ile elde 

edilen adsorbanı için bu değer % 22.33 olarak bulunmıştur. Kimyasal olarak aktive 

edilerek üretilen adsorbanın termal stabilitesinin çok daha iyi olduğu termal analiz 

sonuçları ile doğrulanmıştır.   

 

 

6.5 Adsorbanların Spesifik Yüzey Alan Özellikleri  
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Deneylerde kullanılan adsorbanların yüzey ve gözenek özellikleri Çizelge 6.2’de 

gösterilmiştir.  

 

Çizelge 6.2 Modifiye edilmemiş Vallisneria Spiralis (HAM 1) ve çinko kolrür ile aktive edilerek 
hazırlanan biyochar adsorbanı (HAM 2) FTIR spektrumları 

 SBET  

(m2/g) 
Smi  

(m2/g) 
Sme 

(m2/g) 
Vtot 

(cm3/g) 
Vmi 

(cm3/g) 
Vme 

(cm3/g) 
Smi 
(%) 

Vmi  
(%) 

HAM 1 0.8261 0.0154 0.8107 0.003897 0.000173 0.0003724 1.86 9.5 

HAM 2  665.34 164.31 501.03 0.465587 0.042248 0.423339 24.70 9.1 

 SBET: BET yüzey alanı, Smi: mikrogözenek yüzey alanı, Sme: mezogözenek yüzey alanı, Vtot: 

toplam gözenek hacmi,Vmi:mikrogözenek hacmi, Vme: mezogözenek 

hacmi, Vmi% = (Vmi/Vtot) × 100, Smi% = (Smi/SBET) × 100. 

 

Brunner-Emmett-Teller (BET) analiz sonuçları incelendiğinde kimyasal olarak aktive 

edilmemiş biyosorbanın yüzey alanı 0.8261 m2/g iken çinko klorür aktivasyonu 

sonucunda yüzey alanı 665.34 m2/g’a yükseldiği görülmüştür. Ayrıca aktivasyon 

sonucunda mikro gözeneklerin oluştuğu ve yüzey alanlarının 164.31 m2/g olduğu 

hesaplanmıştır. Mikro gözeneklerin varlığı SEM ve TEM analizleri görüntülerinde 

kolaylıkla görünmektedir.  

6.6 Adsorbanların Raman Spektrumu 

Raman spektroskopisi karbon içeren adsorbanların karbon biçimi karakterizasyonu 

için kullanılmıştır. Şekil 6.8’de ham madde biyosorbanının ve çinko klorür ile aktive 

edilerek elde edilen adsorbana ait Raman spektrumu gösterilmiştir. HAM 2’ye ait pikler 

incelendiği zaman 1579 cm-1 piki grafit (IG-graphite) ve 1360 cm-1 piki düzensiz (ID-

disorder) pikleri olup aktivasyon ile üretilen adsorbanın polikristalin grafit karbon 

yapısında olduğu görünmektedir. Ham maddeye (HAM 1) ait herhangi bir grafenimsi bir 

yapıya rastlanılmadığı sadece gürültü piklerinin oluştuğu gözlenmiştir.  
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Şekil 6.8 Vallisneria Spiralis (HAM 1) ve çinko klorür ile aktive edilerek hazırlanan biyochar adsorbanına 
(HAM 2) ait Raman Spektrumu  

6.7 Ham maddenin Py-GC-MS Sonuçları 

Vallisneria Spirallis makro alginin tübüler reaktörde bozunma (decomposition) 

işlemi sonucunda pirolitik bozunma gazları Piroliz Gaz Kromatografisi-Kütle 

Spektrofotometresi (Py-GC-MS) ile analiz edilmiştir. Analiz sonucu elde edilen 

kromatogram Şekil 6.9’da ve pirolitik bozunma ürünlerine ilişkin bileşikler Çizelge 

6.3’de gösterilmiştir.  
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Şekil 6.9 Vallisneria Spiralisin makro alginin 500 C'deki bozunma-Pirolitik gazları kromatogramı 

 

Çizelge 6.3 Hammaddenin termal bozunma sonrası elde edilen pirolitik gazların Py-GC-MS sonuçları 

Pik No Bileşik  
Alıkonma 

zamanı 
Miktar (% alan) 

1 Karbamik asit 1.160 50.69 

2 Bütan 3 enoik asit metil ester 1.493 5.33 

3 2,3 Bütandion  1.993 0.95 

4 1,3 dioksolan 4-metil 2.090 1.08 

5 Asetik asit 2.760 6.05 

6 2-propanon 2.850 1.86 

7 2-propanon 1-hidroksi asetol 2.907 1.81 

8 1-nitro 2-propanon 4.623 1.40 

9 Karbamik asit 4.960 1.41 

10 Asetik asit anhidrit 5.120 0.82 

11 2- furan karboksialdehit 5.993 2.13 

12 2-furanmetanol 6.700 1.13 

13 2-propanon 6.860 0.99 

14 2-furanon 8.083 0.75 

15 6-okza bisiklo hekzanon 8.473 3.00 

16 2-propanol 9.097 0.25 
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17 Methalil azid 9.507 0.38 

18 fenol 9.753 0.71 

19 1,2 siklohegzanedion 10.797 0.85 

20 fenol 11.953 1.91 

21 Siklopropil karbinol 12.417 3.35 

22 Fenol, 3-etil ortofenol 13.67 0.60 

23 2-metoksi 4-metil fenol 14.103 1.15 

24 Benzil aldehit 14.807 4.85 

25 Fenol, 4-etil 2-metoksi 15.773 0.33 

26 2-metoksi 4-vinilfenol 16.500 2.23 

27 Fenol, 2,6-dimetoksi  17.170 0.59 

28 Benzal aldehit, 4-hidroksi, 3-metoksi 18.153 0.68 

29 Fenol, 2-metoksi 4,2 profenil18.910 18.911 0.95 

30 etanon 19.623 0.13 

31 2-propanon 20.34 0.79 

32 4-hidroksi 2-metoksisinemal aldehit 23.573 0.52 

33 Hegzadekanoik asit 26.410 0.33 

 

Ham maddeden termal bozunma ile üretilen biyochar (HAM 2) için Py-GC-MS sonuçları 

incelendiğinde pirolitik gazların büyük bir yüzdesinin karboksilik asit, aldehit, keton, 

fenol ve ester gruplarından oluştuğu bulunmuştur. 
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7. SONUÇ VE TARTIŞMALAR 

Yapılan bu çalışmada bir makro alg olan deniz çimeni Vallisneria Spiralisin 

biyosorban olarak Nikel ağır metali ve Congo Red boyar maddesi için kullanılabilirliği 

araştırılmıştır. Yapılan kesikli biyosorpsiyonu deneyleri sonucunda çinko klorür ile aktive 

edilen makro algin daha yüksek bir giderime neden olduğu gösterilmiştir. Yapılan kinetik 

ve izoterm çalışmaları sonucunda ham maddenin ve aktive edilmiş biyosorbanların 

kinetik ve izoterm çalışmaları yapılmış ve en uygun model literatürdeki modeller ile 

karşılaştırılmıştır. Biyosorban olarak kullanılan ham madde ve biyocharların karbon, 

hidrojen, azot ve oksijen içeriğinin belirlenmesinde Elementel Analiz, yapılarının 

aydınlatılmasında Raman Spektroskopisi, yüzey morfolojilerinin ve biyosorpsiyon işlemi 

sonucunda biyosorbanların yüzeyindeki ağır metal dağılımının belirlenmesinde Taramalı 

Elektron Mikroskopu (SEM), yüzey alanı ve gözenek dağılımının belirlenmesinde 

Yüksek Çözünürlüklü Yüzey Alanı ve Gözenek Boyutu Analiz Cihazı (BET), 

fonksiyonel gruplarının belirlenmesinde Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi 

(FTIR), tübüler reaktörde üretilen biyocharların bozunması (pirolitik) sonucu çıkan 

gazların analizinde Piroliz Gaz-Kütle Spektrofotometresi (Py-GC-MS) analizleri 

sonucunda biyosorpsiyonu mekanizması aydınlatılmıştır.  

Her ne kadar makro alglerin ağır metal ve boyar madde gideriminde biyosorban 

olarak kullanımına ilişkin literatürde çalışmalar olsa da Vallisneria Spiralis makro alginin 

biyosorban olarak kullanımına ilişkin bu çalışma, bir ilk olması açısından önem 

taşımaktadır. Ham maddenin biyosorban özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla makro 

algden kimyasal aktivasyon işlemi ile aktif karbon numuneleri üretilmiş ve adsorpsiyon 

çalışmaları ham madde ve aktif karbon üzerinden yürütülmüştür. Aktif karbon ile yapılan 

çalışmalarda nikel ağır metali ve hem de boyar madde gideriminde daha yüksek verimlere 

ulaşılmıştır. Sanayisi hızla gelişmekte olan ve ülkemiz için hiçbir kullanım değerine sahip 

olmayan bu makro algin çevre dostu, ucuz ve kolay ulaşılabilir bir biyosorban olarak 

kullanılabileceği bu projede gösterilmiştir.  
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