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Özet—Bu çalışmada, Akdeniz’ in Yumurtalık (Gölbaşı mevkii) sahilinde üreyen kahverengi alglerden Sargassum acinarum’ ya, bakır(II) 

iyonlarının biyosorbsiyon yöntemi ile gideriminde optimum ortam koşulları olarak  başlangıç pH’ sı 5.5, sıcaklık 25 °C, biyosorbent derişimi 1 

g/L ve başlangıç Cu(II) derişimi 100 mg/L olarak saptanmıştır. Cu(II) iyonlarının S. acinarum’a biyosorbsiyonunda, denge verilerinin Langmuir 

izoterm modeline uyduğu, kinetiğinin yalancı-ikinci mertebe kinetik model ile açıklanacağı belirlenmiştir. Ayrıca, Cu(II) iyonlarının 
biyosorbsiyonunda iç ve difüzyonun etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Giriş 
 

Endüstriyel atık sularda bulunan ağır metal iyonları kimyasal çökeltme, iyon değişimi, çözücü ekstraksiyonu, 

kimyasal indirgeme-yükseltme, adsorpsiyon gibi yöntemler kullanılarak giderilmektedir.  Özellikle ağır 

metal içeriği 1-100 mg/L olan atık sularda bu yöntemler etkin olarak kullanılamazlar ve pahalıdırlar [1]. 

Ayrıca klasik yöntemler ile ağır metal iyonlarının giderimi proseslerinde atık toksik çamur oluşumu sonucu 

çevreye ikincil bir atık verilmektedir [1]. Bu yöntemlere alternatif olabilecek yöntemlerden biri de kendi 

doğal ortamında üreyen ve bazen biyolojik kirlilik olarak düşünülen alglere biyosorbsiyondur. Bu çalışmada, 

bakır(II) iyonlarının Akdeniz’ in Yumurtalık sahilinde üreyen kahverengi alglerden S. acinarum’ a 

biyosorbsiyonu yöntemi ile giderimi araştırılmıştır. 
 

Deneysel Çalışmalar 

 

Deneyler, 100 ml çalışma kapasiteli 250 ml’lik erlenlerde sabit sıcaklık ve karıştırma hızında çalışabilen bir 

çalkalayıcıda gerçekleştirilmiştir. Başlangıç Cu(II) derişimi ve pH’sı belli olan çözelti, aynı başlangıç 

pH’sında alg çözeltisi ile karıştırılarak deneyler başlatılmış; daha sonra önceden belirlenen zamanlarda 

örnekler alınarak santrifüjlenmiştir. Sıvı kısımda adsorblanmadan kalan Cu(II) iyon derişimleri 

spektrofotometrik yöntemle belirlenmiştir. Deneyler farklı parametrelerin biyosorbsiyona etkisini incelemek 

amacı ile tekrarlanmıştır.  

Sonuçlar ve Tartışma 

 

1. Cu(II) Sargassum acinarum’a biyosorbsiyonuna çevresel koşulların etkisi 

Bu çalışmada, Cu(II) iyonlarının S. acinarum’a biyosorbsiyonuna başlangıç pH’sı, sıcaklık,  başlangıç Cu(II) 

iyon derişimi ve biyosorbent derişiminin etkisi birim biyosorbent kütlesinde adsorblanan Cu(II) miktarları 

belirlenerek izlenmiştir.  Cu(II) iyonlarının S. acinarum’a biyosorbsiyonuna başlangıç pH’sının etkisini 

araştırmak için pH’nın  3.0-5.5 aralığında çalışılmış; optimum başlangıç pH’sı 5.5 olarak belirlenmiştir. 

Cu(II) iyonlarının S.acinarium’ a biyosorbsiyonunda başlangıç pH’sının artırılması ile adsorblanan bakır 

miktarları artmış başlangıç pH’sının 5.5 değerinden sonra ortamda bulunan Cu(II) iyonları hidroksitleri 

şeklinde çöktüğünden daha yüksek pH değerlerinde çalışılmamıştır. Literatürde algal hücrelerin izoelektrik 

noktasının 3.0 olduğu belirtilmiş; izoelektrik noktanın altındaki pH’larda algin yüzey yükünün pozitif olması 

nedeniyle katyonik yapılı Cu(II) iyonlarının adsorbsiyonunun az olduğu izoelektrik nokta üzerindeki 

pH’larda algin yüzey yükünün negatif olması nedeniyle 3.0’den büyük pH larda Cu(II) iyonlarının daha çok 

adsorblandığı gözlenmiştir.  Cu(II) iyonlarının S.acinarium’ a biyosorbsiyonunda optimum sıcaklık 25 °C 

olarak belirlenmiş; düşük sıcaklıklarda yüksek giderimlerin elde edilmesi Cu(II) iyonlarının alge fiziksel 

adsorbsiyon ile bağlandığını göstermiştir.  Optimum sıcaklık değerinden daha yüksek sıcaklık değerlerinde 

giderimin azalması adsorpsiyonun ekzotermik doğasının bir sonucudur. 



Cu(II) iyonlarının S. acinarum’a biyosorbsiyonunda başlangıç Cu(II) iyon derişiminin düşük derişimlerinden 

başlayarak artırılması ile sürücü güç arttığından giderimler arttığı; 100 mg/L Cu(II) derişiminden sonra 

ortamda bulunan alg yüzeyinin bakır iyonlarınca doygunluğa erişmesiyle giderimlerin yaklaşık sabit kaldığı 

gözlenmiştir.  Cu(II)’nin S. acinarum’a biyosorbsiyonunda optimum biyosorbent derişimi 1 g/L olarak 

belirlenmiş; optimum biyosorbent derişiminden daha yüksek alg derişimlerinde yığın ve topaklaşmaların 

olması sonucu etkin yüzey alanının azalması nedeniyle birim biyosorbent kütlesinde adsorplanan bakır(II) 

miktarında azalma gözlenmiştir. Sonuç olarak optimum ortam koşullarında birim alg kütlesinde adsorplanan 

Cu(II) miktarı yaklaşık 37 mg/g olarak belirlenmiştir. 

  

2. Cu(II) iyonlarının S. acinarum’a biyosorbsiyonunda Dengenin modellenmesi 

Cu(II) iyonlarının  S. acinarum’a biyosorbsiyonunda optimum koşullarında elde edilen denge verileri  

Langmuir izoterm modeline (qd=Q
o
bCd/(1+bCd) uygulanmış; verilerin Langmuir izoterm modeline uygun 

olduğu (R
2
=0.99) ve algin tek tabaka biyosorbsiyon kapasitesi 40.48 mg/g olarak belirlenmiştir.  

 

3. Cu(II) iyonlarının S. acinarum’a biyosorbsiyonu mekanizması 
Cu(II) iyonlarının S. acinarum’a biyosorbsiyonunda mekanizma aydınlatmak için veriler yalancı-ikinci 

mertebe kinetik modele ( t/q = (1/(k2qd
2
)) + t/qd)  ve Weber-Morris modeline (q=Ki t 

½ 
+ I) uygulanmış;        

sonuçlar Çizelge 1’de sunulmuştur. Çizelge 1’den, başlangıç boya derişimi artışı ile giderilen miktarların 

arttığı; k2 değerlerinin azaldığı ve biyosorbent derişiminin artışıyla giderilen miktarların azaldığı; her ikisi 

için R
2
 değerlerinin 1’e yakın bulunduğu görülmektedir. Cu(II)’nin S. acinarum’a biyosorbsiyonunun yalancı 

ikinci mertebe kinetik modele uyduğu söylenebilir. 

 

Çizelge 1: Cu(II)’nin S. acinarum’a biyosorbsiyonunda yalancı ikinci mertebe kinetik model sabitleri  

Co,mg/L qden qhes k2 R
2 

25 16,46453 16,778 0,016 0,9975 

50 33,81813 35,9712 0,0142 0,9985 

100 36,5625 38,168 0,0098911 0,9949 

150 36,1689 37,175 0,00832 0,9983 

300 37,21 38,3142 0,004904 0,9954 
 

Xo(g/L) qden qhes R
2 

0,5 68,9332 69,63 0,9994 

1 44,375 45,4545 0,9949 

2 27,9125 28,5714 0,9983 

3 24,2061 24,6305 0,9988 
 

 

Öneriler 

 

Bu çalışmada, Cu(II) iyonlarının biyosorbsiyon yöntemi ile gideriminde kullanılan S. acinarum’un nötre 

yakın pH, düşük sıcaklık, düşük biyosorbent derişimi ve atık su limitleri dışında Cu(II) derişimleri için etkin 

bir biyosorbent olduğu sonucuna varılmıştır. Literatüre göre algin giderim kapasitesi iyi olup toksik diğer 

ağır metal iyonlarının bu alge biyosorbsiyonu araştırılabilir. Doğal ortamda üreyen ve bazen biyolojik kirlilik 

unsuru olarak görülen alglerin ağır metal iyonları gibi kimyasal bir kirliliğin gideriminde kullanılması 

Akdeniz’e kıyısı bulunan yerlerde yerel kaynakların kullanılması açısından oldukça önemlidir. 

 

Semboller 
Q°     : birim adsorbent kütlesinde tek tabaka şeklinde adsorplanmış Cu(II) miktarı (mg/g) 

b        : adsorpsiyon entalpisi ile ilgili sabit (L/mg) 

k2       : yalancı-ikinci mertebe hız sabiti (mg/g.dak) 

q        : t anında adsorplanan Cu(II) miktarı (mg/g) 

qd,deneysel  ,  qd,hesaplanan: dengede deneysel ve hesaplanmış adsorplanmış Cu(II)  miktarı (mg/g) 

Xo              : Biyosorbent derişimi (g/L) 
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