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Bakır, krom, kurşun gibi metallerin oluşturduğu inorganik karakterdeki ağır 
metal kirliliğinin, doğal, ekonomik ve pratik olması öngörülen biyolojik orijinli 
sorbentlerle giderimi, kimyasal yöntemlerle giderime alternatif bir proses olarak bu 
çaiışmada sunulmaktadır. Değişik mikroorganizma türlerinden yüksek Cu+ 2 
adsorblama kapasitesine sahip oldukları kanıtlanmış, Z  ramigera, aktif çamur 
bakterisi, C. vulgaris, yeşii alg, S. cerevisiae, maya, Ca-aljinatta tutuklanarak, 
dolgulu kolon reaktörde Cu+2 adsorbsiyonu karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Karıştırma!) kaplarda yürütülen kesikli çatışmalarda, Ca-aljinat ve Ca-aljinatta 
tutuklanmış mikroorganizma sistemleri için optimum adsarbsiyon pH'ı 4.0 ve 
adsorbsiyon sıcaklığı 25°C oiarak saptanmıştır. Dolgulu koion çalışmalarında bu 
parametreler optimum değerlerinde sabit tutularak, bakır adsorbsiyonu, akış hızı ve 
kolona sürekli olarak beslenen çözeltideki başlangıç Cu+2 derişiminin fonksiyonu 
olarak incelenmiştir.

Ca-aljinat tutuklama işlemi için mükemmel bir matriks olmasının yanısıra iyi bir 
adsorbenttir. Bu nedenle adsorbsiyon çalışmaları, saf Ca-aljinat partiküller ve Ca- 
aljinatta tutuklanmış mikroorganizma sistemleriyle Cu+2 adsorbsiyonu olmak üzere 
aşamalı olarak yürütülmüştür. Öncelikle akış hızı 3.6-15.0 ml/dak arasında 
değiştirilerek, optimum akış hızı 3.6 ml/dak olarak bulunmuştur. Saf Ca-aijinatla 
yürütülen deneylerde 3.6; 6.5; 9.5; 15.0 ml/dak akışlarında eîde edilen denge Cu+2 
giderim yüzdeleri sırasıyla şöyledir: %74.0; %60.0; %29.0 ve %14.0'dür. Çizelge 1' 
de ise kolona değişik derişimlerde metal çözeltileri beslendiğinde, saf Ca-aijinat ve 
Ca-aljinatta tutuklanmış mikroorganizma sistemleriyle elde edilen denge metal 
giderimleri karşılaştırmalı olarak verilmektedir.

Çizelge 1 Dolgulu kolondan değişik başlangıç Cu+2 derişimlerindeki besleme 
akımları geçirildiğinde, Ca-aljinat ve Ca-aljinatta tutuklanmış mikroorganizma 
sistemleriyle elde edilen, denge Cu+2 giderim yüzdeleri.

Biosorbent Başlangıç Metal Derişimi
50.0(mg/l) 10 0 .0 (mg/l) 150.0(mg/l)

Dengede adsorblanan Cu+2 miktarları (%)

Ca-aljinat 74.0 76.2 35.0
Ca-aljinat+Zram/gera 94.3 89.4 60.0
Ca-aljinat+C. vulga ris 90.0 88.5 68.4
Ca-aljinat+S.cerevfs/ae 64.5 57.6 29.2

Ca-aljinatta tutuklanmış Z  ramigera ve C. vulgaris1 in, saf Ca-aljinat matrikse 
göre Cu+2 adsorbsiyon kapasitesinin yüksek, S. cerev/s/ae'nm ise düşük olduğu 
görülmektedir.

* Bu çalama TÜBiTAK tarafından KTÇAG-63 no’iu proje ile desteklenmiştir.


