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Bakır madenleri, bakır ve pirinç kaplama sanayi, bakar-amonyum reyon fabrikalan, kağıt, 

petroi ve boya endüstrileri atıksulan bakır(II) kirliliği içeren ana kaynaklardır, Standartlara göre, 
içme sularındaki maksimum Cu+2 derişimi î.0-1.5 ppm'i, sulama sularında ise 0.2-5.0 ppm'i 

aşmamak zorundadır. Bakır(ll) iyon kirliliğinin giderilmesinde kullanılan yöntemler indirgeyerek 

çöktürme, ya da iyon değiştirme, buharlaştırarak geri kazanma, elektroliz gibi yöntemlerdir. Bu 

kirliliğin giderilmesinde yeni bir yöntem de mikroorganizmalara bakır(II) iyonlarının 

adsorbsiyonudur. Yeşil alglerden elde edilen bir iirün olan aljinatlar da iyi bir metal 

adsorblayıcısıdır.

Bu çalışmada 25 ^C’ da kesikli karıştınnalı kapta saf  Ca-aljinat ve Ca-aljinat jelde 

tutuklanmış C .vu igaris  partiküllere baktr(ll) adsorbsiyonu incelenmıştir.Saf Ca-aljinat 
partikUlierin oluşturulması %1'lik Na-aljinat çözeltisinin %20’lik CaC h  çözeltisine 

damlatılmasıyla; Ca-aljinaı+mikroorganizma partiküllerinin oluşturulması ise yaş C.vuigaris 

hücrelerinin lg . yaş hücre / 3 mİ. %1'lik Na-aljinat çözeltisi olacak şekilde hazırlanan Na-aljinat 
süspansiyonunun %20 'lik CaCİ2 çözeltisne damlatılmasıyla oluşturulmuştur.Oluşturulan 

taneciklerin belli gramı 100 mİ. bakır(ll) iyon derişimi içeren 250 mİ.'lik erlenlere ilave edilerek 

adsorbsiyon işlemi başlatılmıştır.

Hem saf aljjnat hem de aljinat+C. vulgaris sisteminde başlangıç pH 'mm artışı adsorbsiyon 

hızım ve dengede adsorblanan bakzr(II) miktarının arttırmaktadır.Optimum pH 4.0 olarak tespit 

edilmiştir. Başlangıç bakır(II) denşıminin 200 mg/1 'ye kadar artışı her iki sistemde de 

adsorbsiyon hızının artmasına neden olmuştur. Saf aljinat ve aljinat+C.vu/garâ partiküüerin 

adsorbsiyon ortamına farklı miktarlarda ilave edilmesi de adsorbsiyon hız ve kapasitesini arttıran 

bîr faktördür. Pellet miktarının artışı , adsorbsiyon yüzey alanmm ve adsorbsiyon kapasitesinin 

artışını sallamaktadır.
Her iki sistemde de adsorbsiyon dengesine ulaşmak için uzun süre beklenmiştir. Bunun 

nedeni metal iyonlanma partikül içinde kalan yüzey alanlarına ulaşmak için, yüzeyden içeri doğru 

difüzlemnesinin neden olduğu hız kısıtlanmasıdır.


