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Çoğu Akdeniz ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de zeytinyağı üretimi sonrasında 
açığa çıkan katı atık ve atıksu yüzyıllardan beri önemli bir kirlilik kaynağı olmuştur. 
Bu çalışmada, zeytin karasuyunun askıda katı madde miktarını (AKM) ve kirletici 
etkisini azaltmak için ön kireç çöktürme işlemi uygulanmıştır. Zeytinyağı üretimi 
sırasında çevreye atık olarak verilen zeytin çekirdeği aktif kömür haline getirilerek 
özgün bir katalizör elde edilmiştir. Zeytin karasuyunda bulunan bazı fenolik 
bileşiklerin katalitik ozonlama ile parçalanmasında aktif karbon haline getirilen 
zeytin çekirdeğinin katalizör olarak kullanılması araştırılmıştır. Bu çalışma 
sonucunda KOİ değerinde yaklaşık 10 kez, TOK değerinde 80 kez ve toplam fenol 
içeriğinde 67 kez iyileştirme sağlanmıştır. 
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Olive Stone and olive mill wastewater generated by the olive oil extracting 
industry were major pollutants not only Turkey but also other Mediterranean 
countries for thousands of years. In the present study, it was aimed to investigate the 
potential uses of the whole olive stone as catalyst and reduce the pollution level of 
olive mill wastewater to discharge standards. Lime pretreatment was used to reduce 
of suspended solids of olive mill waste water. A novel activated carbon prepared 
from olive stone, an agricultural solid by-product was used as catalyst for 
degradation of some phenolic componds from olive mill waste water. In this study, 
comparing with initial values of COD, TOC and total phenol content of olive mill 
wastewater 10, 80 and 67 times improvement has been achieved, respectively. 
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1.GİRİŞ  

 

  Zeytin ağacı, kurtbağrı, leylak, dişbudak ve yasemin gibi 30 türü içine alan 

Oleaceae familyasının bir üyesidir. Yenilebilen tek tür dolgun, etli ve yağ içeren 

meyveleri için yetiştirilen Olea europeaea L’dir. Dünyada yaklaşık 8.514.300 ha yer 

kaplayan 850 milyondan daha fazla zeytin ağacı vardır (FAOSTAT- Birleşmiş 

Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu, 2004). 

 Kökeni tarih öncesine dayanan tipik bir Akdeniz bitkisi olan zeytinin ana 

vatanı, bilimsel birçok literatüre göre Anadolu'da Kahramanmaraş, Mardin ve Hatay 

illerinin oluşturduğu üçgenin içinde yer almaktadır. Zeytin yetiştiriciliği ilk kez M.Ö. 

4000 yıllarında Anadolu'da başlamış ve buradan da Akdeniz ülkelerine yayılmıştır. 

  Zeytin ağacı, tüm kıtalarda yetişmesine rağmen, dünya zeytinyağı üretiminin 

%97’si;İspanya, Portekiz, İtalya; Yunanistan, Türkiye, Tunus ve Fas gibi Akdeniz 

ülkelerinde yoğunlaşmıştır (Çizelge 1.1) (Lopez-Villalta, 1998). 

 

Çizelge 1.1. Dünyadaki Başlıca Zeytin Üretimi Yapan Ülkeler (IOOC, 2009) 
 
ÜLKE 2007/8 2008/9 Ortalama (Son 7 yıl) 

 1000 TM 1000 TM 1000 TM % Toplam 

İspanya 1236,1 1027,2 1066,2 43,1 

Yunanistan 307 370 376,3 15,2 

İtalya 470 560 632,4 25,5 

Portekiz 34,9 50 35,5 1,4 

Tunus 170 160 172 6,9 

Fas 80 90 70,8 2,8 

Türkiye 72 159 118 4,7 

Toplam 2370 2416,2 2471,2 100 

 
 Avrupa’daki zeytin sektörü ortalama 2,5 milyon üreticiyi içerir, İtalya’da 

1.160.000, Yunanistan’da 840,000 ve İspanya’da 380,000 ile yaklaşık olarak tüm 

Avrupalı çiftçilerin üçte biridir. Zeytin üretimi, ilgili öğütme ve işleme endüstrisinde 
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çiftçilik istihdamı sağlar ve tamamlayıcı diğer tarımsal aktivitelerle kışın mevsimsel 

istihdam sağlama avantajı sunar. 

 Zeytinyağı sektörü, üreticileri, kooperatifleri, fabrikaları, rafineleri, 

parçalayıcıları, tohumundan yağ çekilen bitkileri ve pazarlamanın çeşitli yönlerini 

içeren şirketlerden meydana gelir. Zeytin işleme (zeytinyağı ve sofralık zeytin), yıllık 

ortalama büyüme oranı %4’ten daha yüksek olmasıyla Avrupa’da tarım ve tarıma 

dayalı gıda sektörlerinden en hızlı büyüyenlerden birisidir (IOOC, 2004). 

 

1.1.Türkiyede Zeytin ve Zeytinyağı Üretimi       

   

 Ülkemiz zeytinciliği 0,8 milyon hektarlık zeytin arazisi, 95 milyon zeytin 

ağacı ile önemli bir tarım, sanayi, ticaret ve istihdam alanıdır. Türkiye bulunduğu 

coğrafi konum ve Akdeniz iklimi özellikleriyle İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus 

gibi diğer Akdeniz ülkeleriyle birlikte dünyanın önde gelen zeytin ve zeytinyağı 

üreticilerindendir. 

  Türkiye dünya sofralık zeytin üretiminde ikinci, yağlık zeytin ile zeytinyağı 

üretiminde ise dördüncü büyük üretici konumundadır. Zeytin ve zeytinyağı üretimi 

daha çok Ege ve Marmara bölgesinde gerçekleşmektedir. Aydın, İzmir, Muğla, 

Balıkesir, Manisa ve Çanakkale üretimin gerçekleştiği başlıca illerimizdir (Zeytin 

Karasuyu Arıtımı Projesi, 2003). 

 Ülkemizde zeytin ve zeytinyağı üretimi sektöründe, faaliyet göstermekte olan 

kuruluşların yanı sıra büyük çoğunluğu klasik sistemle üretim yapan küçük ölçekli ve 

dağınık 813 adet yağhane bulunmaktadır. 

 
1.1.1. Zeytin Tarımı ve Çevresel Etkileri      

  

 Zeytin ağacı yetiştirme ve zeytin işleme endüstrilerinin her ikisi de büyük 

miktarlarda yan ürün üretirler. Sadece budama ile her ağacın yıllık 25 kg yan ürün 

(çerçöp, yaprak) oluşturduğu tahmin edilmektedir. Zeytinden yağ çıkarımında zeytin 

kütlesinin %5’inin yaprakların ürünü olduğu dikkate alınmalıdır. Zeytinyağı üretim 
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prosesi genellikle zeytinyağının (%20) yanında bir yarı-katı atık (% 30) ve sulu 

çözelti ile (50%) sonuçlanır. 

 İşlenmemiş zeytin keki, zeytin meyvesi ve zeytin çekirdeğinin karışımından 

oluşmaktadır. Zeytin keki, merkezi tohum yağ çıkarma tesisinde (yaklaşık her 65 

zeytin değirmeni için bir tane), heksan ile ekstrakte edilir, 60°C’ de sıcak hava 

kullanarak döner kurutucularda kurutulduktan sonra kalan yağ (ezme ya da tohum 

yağı) toplanmaktadır. Bu prosesle, yıllık yaklaşık 170,000 ton tohum-yağ üretimine 

ek olarak, her yıl genellikle katı yakıt olarak kullanılan 1.600.000 ton çekirdek 

üretimi vardır (Vlyssides A.G. ve ark, 1998). Ancak, iki-fazlı ekstraksiyon sisteminin 

uygulanmasından bu yana zeytin keki pazarı azalmıştır ve aynı zamanda zeytin 

kekini yok etme problemi, gerek depolama ömrü sınırlı gerekse bu atıkların yüksek 

taşıma maliyetleri ile yükselmiştir.  

 Sulu çözelti zeytin meyvelerinin yumuşak dokularından ve bitki suyundan 

gelir. Zeytinyağı endüstrisi atık suları (OMWW) olarak adlandırılan, yağ üretiminin 

farklı basamaklarında kullanılan su ile bu su bazlı yan ürünlerin karışımı meydana 

gelir. Ayrıca, zeytin yıkama suyu, filtrasyon disklerinden gelen sular, odalar ve araç-

gereçlerin yıkama suları dahil olmak üzere bu atık suları kapsamaktadır. Proseste 

üretilen zeytinyağı endüstrisi atık suyun miktarı, yağ ekstraksiyon prosesine bağlı 

olarak zeytinin 0,55’den 2l kg’a çeşitlilik gösterir. 

  Esasen, OMWW ‘nun bileşimi, su (%80–83), organik bileşikler (%15–18) ve 

inorganik bileşiklerdir (çoğunlukla potasyum tuzları ve fosfatlar,%2) ve genel olarak, 

zeytin türü, hasat zamanı, iklim şartları, yağ ekstraksiyon prosesleri vb. gibi birçok 

parametreye bağlı olarak değişir  (Fiestas Ros de Ursinos J.A ve  Borja-Padilla R., 

1990). 

 Mineral tuzları, polisakkaritler, proteinler ve diğer yararlı maddelerin büyük 

miktarlarının varlığı sayesinde, zeytinyağı endüstrisi atık suları tarımda humik asitler 

gibi yüksek gübreleme gücüne sahiptir. Bu nedenle, zeytinyağı endüstrisi atık suları, 

doğal, düşük maliyetli büyük miktarlarda elverişli gübre olarak kullanılabilmektedir. 

Maalesef, OMWW tarım için bu yararlı maddelerin yanı sıra, fitotoksik ve 

biyotoksik maddeler de içerir. Zeytinyağı endüstrisi atık sularının fitotoksik ve 

antibakteriyel etkileri, fenolik bileşimine bağlanmıştır. Aslında, bu maddelerin 
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varlığı, zeytinyağı endüstrisi atık suyunun biyolojik olarak parçalanmamasına neden 

olur ve bu nedenle gübre olarak ya da sulama suyu olarak kullanımı elverişsizdir. 

 
1.1.2. Zeytinyağı Üretim Prosesi ve Kirletici Özellikleri 
 

 Zeytinyağı üretiminde kullanılan üç proses bilinmektedir: Pres prosesi 

(kesikli üretim prosesi), santrifüj prosesi (sürekli üretim prosesi) ve süzme prosesi 

(Improlive, 2002). Sürekli (kontinü) proseste, presin yerini santrifüj almıştır ve 

sürekli işletim söz konusudur. Kullanılan dekantöre bağlı olarak iki farklı proses ile 

üretim yapılabilmektedir:  

a) Proses suyu gerektiren ve üretim sonucunda üç faz oluşturan 3-faz prosesi 

b) Proses suyu gerektirmeyen ve üretim sonucunda sadece iki faz oluşturan 2-faz 

prosesi. Şekil 1’de zeytinyağı üretiminde kullanılan farklı prosesler özetlenmektedir. 

 

 
Şekil.1. Zeytinyağı Üretim Prosesleri (Demichelli & Bontoux,1996) 
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1.1.2.1.Pres Prosesi (Kesikli Üretim Prosesi) 
 

Zeytinyağı üretiminde uygulanan klasik üretim prosesidir. Yağ, hidrolik 

presler kullanılarak çıkartılır. Kuru ve yaş yöntemler olmak üzere iki şekilde 

uygulanır: Kuru sistemde yağ, disklerin yardımıyla mekanik olarak ekstrakte edilir. 

Yaş sistemde ise torbalar kullanılarak birden çok kademede ekstraksiyon yapılır. İlk 

aşamadan sonra sıcak su ile yıkama gerçekleşir.  

 Bu üretim sistemi besleme, hammadde depolama, temizleme, kabuk kırma ve 

ezme, kurutma-kavurma, sıkma, filtrasyon/dekantasyon ünitelerinden oluşur. Kırma 

işlemi gerek çekiçli kırıcı ile gerekse geleneksel taş kırıcı ile yapılabilir. Oluşturulan 

hamurun bileşimi % 20 yağ, % 25 katı madde ve  % 55 zeytin özsuyu biçimindedir 

(Şengül, 1991). 

 

1.1.1.2. Santrifüj Prosesi (Sürekli Üretim Prosesi) 

  

 Bu üretim sistemi, besleme, yıkama, kırma ve hamur hazırlama ünitelerinden 

oluşmaktadır. Sürekli sistemde presin yerini santrifüj (dekantör) almıştır. Kullanılan 

dekantöre bağlı olarak iki farklı proses mevcuttur. Biri proses suyu gerektiren ve 

üretim sonucunda üç faz (yağ, atıksu, pirina) oluşturan, diğeri ise proses suyu 

kullanımı gerektirmeyen ve üretim sonucunda iki faz (yağ ve pirina) oluşturan 

proseslerdir. Bu prosesler aşağıda kısaca açıklanmaktadır: 

 a)3-fazlı üretim prosesi: Bu üretim sisteminde proses suyu kullanılmaktadır. 

Proses sonrasında yağ, atıksu (karasu) ve katı kısım (pirina) olmak üzere üç faz 

oluşmaktadır. Bu proseste önemli miktarlarda proses suyu eklenmektedir. Bu 

sebeple, büyük hacimlerde (pres prosesinden üç kat fazla) atıksu oluşmaktadır 

(Masghouni ve Hassairi, 2000). 

 b)2-fazlı üretim prosesi: Bu sistemde üretim boyunca proses suyu eklenmez. 

Proses sonrasında yağ ve pirina olmak üzere iki faz oluşur. Bu sistem ekolojik olarak 

oldukça caziptir, çünkü sıvı faz (karasu) oluşmamaktadır. Karasuyun büyük bölümü 

pirina ile birlikte açığa çıkmaktadır. Oluşan katı faz %50-60 su, %2-3 yağ 

içermektedir (Masghouni ve Hassairi, 2000). 
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 2-fazlı üretim sisteminde kullanılan yatay santrifüjler, 3-fazlıda 

kullanılanların modifiye edilmiş halidir. Yani toplanmış taze zeytin kullanılacaksa, 

su ilavesine gerek yoktur. 1000 kg zeytinin işlenmesi sonucu 800 kg katı atık 

oluşmaktadır. Bu katı kısımda yaklaşık %60 su, %2,3 yağ bulunmaktadır (Improlive, 

2002). 

 1.1.1.3. Süzme Prosesi 

 

 Yağ ve metal arasındaki yapışma, su ve metal arasındakinden daha farklıdır. 

Bu prensip, yağ üretiminde kullanılan süzme prosesinin temelini oluşturmaktadır. 

Kullanılan metal tabaka zeytin hamuruna daldırılmakta, bu tabaka yağ ile ıslanmakta 

ve tabaka üzerinde bulunan boşluklar yağ ile dolmaktadır. Bu metotta çok sayıda 

metal tabaka kullanılmakta, kullanılan bu sistem “Sinoles sistemi” olarak 

bilinmektedir. 5120 levhadan oluşan 6000 m2 yüzey alanına sahip bir makine, 7–8 

dakikada 350 kg hamuru işleyebilmektedir. Ancak bu yöntem tek başına 

kullanılamaz, pres veya santrifüj yöntemlerinin kombinasyonu olarak kullanılabilir 

(Improlive, 2002). 

 
1.1.3. Zeytinyağı Üretim Proseslerinin Kıyaslanması 

 

 Zeytinyağı üretim proseslerinde oluşan atıksuyun miktarı ve kirlilik 

özellikleri, tesiste uygulanan yönteme ve teknolojiye bağlı olarak farklılıklar gösterir. 

Çizelge 1.2’de, santrifüj (sürekli) üretim prosesinin, kesikli (pres) üretim prosesine 

kıyasla avantaj ve dezavantajları özetlenmektedir  (Zeytin Karasuyu Arıtımı Projesi). 
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Çizelge1.2.Santrifüj (Sürekli) üretim prosesinin pres teknolojisine kıyasla avantaj ve 
dezavantajları 
 
Avantajları Dezavantajları 

*Sürekli proses *Daha yüksek ilk yatırım maliyeti 

*Daha az işçi  

*Aynı günde üretimi gerçekleştirme imkanı  

*Daha fazla üretim  

*Daha iyi kalite kontrolü  

*Daha az oda ve yer gereksinimi  

*Geliştirilmiş proses kontrolü ve otomasyon  

  

 Çizelge 1.3’de zeytinyağı üretiminde kullanılan farklı proseslerin su 

kullanımları ve atıksu özellikleri verilmektedir (Demichelli ve Bontoux, 1996). 2-

fazlı santrifüj prosesi, proses suyu gereksinimi olmadığından, su ve enerji 

gereksinimi yönünden avantajlı olan tek prosestir. Oluşan düşük atıksu hacmi ve çok 

düşük kirlilik yükü sebebiyle avantajlıdır. Bu prosesin diğer ilave avantajları; elektrik 

tüketiminde azalma ve atıksu uzaklaştırmadaki kolaylık olarak sıralanabilir. 3- fazlı 

üretim sisteminde oluşan atıksu hacmi ve oluşan kirlilik yükü, 2-fazlı sisteme kıyasla 

daha yüksektir. Pres sisteminde oluşan atıksu hacmi daha az olmakla beraber, oluşan 

kirlilik yükü, üç fazlı sistemden daha fazladır. 

 
Çizelge 1.3. Zeytinyağı üretiminde kullanılan proseslerin karakteristik özellikleri 
 
Proses 
Tipi(100kg 
Zeytin için) 

Proses 
Suyu(L) 

Isı Enerjisi(MJ) Atıksu Karakteristikleri 

Hacim(L) KOİ (g/kg) 

Kesikli (Pres) 0-40 3.3 40-50 90-130 
Sürekli(3-fazlı) 50-70 5.8 90-110 60-90 
Sürekli(2-fazlı) 0 0 5-10 10-15 
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1.1.4. Zeytinyağı Üretiminde Oluşan Atıksuların (Karasuyun) Kirlilik 

Özellikleri 

 

  Çeşitli zeytinyağı üretim proseslerinden oluşan atıkların terimleri, ne ülkeye 

özgü ne de standart olmayıp, atık terimleri farklılık göstermektedir (Şengül ve ark, 

2003).  

Zeytin Bitki Özsuyu (Karasu), dünyanın pek çok yerinde büyük problem 

oluşturmaktadır. Çoğu ülkede tarıma dayalı endüstriyel atıkların kanalizasyona, 

nehirlere ve akarsulara deşarjında kısıtlamalar bulunmaktadır. Bazı ülkelerde belli 

miktarlardaki zeytin karasuyu zeytin üretim alanlarına sulama amaçlı verilmektedir. 

Zeytin bitki özsuyu değerli iz elementleri ve potasyum, fosfor vb. ile organik 

bileşikleri içerir. Atık sudaki bazı bileşenler değerli antioksidantlardır. Son 

zamanlarda zeytin özsuyu ilaçlarda da kullanılmaktadır.  

Zeytin Katı Atıkları ve Zeytin Çekirdeği, zeytin üretiminde presleme esnasında 

oluşmaktadır. Zeytin katı atıkları ve zeytin çekirdeği ısıtma, yapı malzemesi ya da 

aktif mangal kömürü olarak kullanılabilmektedir.  

Ham Zeytin Keki, zeytinlerin ilk olarak klasik ve sürekli yöntemler ile 

preslenmesinden sonra geriye kalan kalıntıdır. Kekin içerisinde az miktarda da olsa 

hala yağ bulunmaktadır. Eğer elde edilen bu keke başka bir işlem uygulanmayacaksa 

ham zeytin keki genellikle ısıtma, hayvan yemi ve zeytin üretimi için 

kullanılabilmektedir.  

Tükenmiş Zeytin Keki, ham zeytin kekinin solvent ekstraksiyonuna tabi tutulması 

sonucu oluşan kalıntıdır. Bu kekte ısıtma, hayvan yemi ve zeytin üretimi için 

kullanılabilmektedir.  

Çekirdeği Ayrılmış Zeytin Keki, işlenmiş kekten, içerisinde kalan parçalanmış 

zeytin tohumlarının çıkarılması sonucu oluşan kektir. Bu kekte ısıtma, hayvan yemi 

ve zeytin üretimi için kullanılabilmektedir.  

Sulu Pirina, tüm işlemlerden önce kekin içerisinden parçalanmış zeytin 

tohumlarının çıkarılması sonucu oluşan kalıntıya bu ad verilmektedir.  

Zeytin Özsuyu, presleme işleminden sonra elde edilen kekin çökeltim yada santrifüj 

işlemleri ile yağdan ayrılması sonucu oluşan kahve rengi sulu sıvıya zeytin özsuyu 
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denilmektedir. 2-fazlı dekantör sisteminin kullanılması ile oluşan zeytin özsuyunun 

kirlilik problemleri önemli ölçüde azaltılabilmektedir.  

Pres yöntemiyle zeytinyağı üretimde, işlenen zeytinin %50’si kadar atıksu elde 

edilirken, 3-fazlı sürekli üretimde, işlenen zeytinin %60 ile %100’ü oranında atıksu 

oluşur. 2-fazlı sürekli üretimde ise, sulu pirina (katı atık, %60 su + %3 yağ) açığa 

çıkmaktadır. 

Karasuyun bileşimi, uygulanan üretim teknolojisine, üretim miktarına ve kullanılan 

zeytin hammaddesine bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Zeytinyağı üretimi 

sırasında sıvı yan ürün olarak açığa çıkan karasu, çevre kirliliği yaratması nedeniyle 

ayrı bir öneme sahiptir. Üretim sırasında zeytin hammaddesi dışında herhangi bir 

madde kullanılmamasına rağmen, oluşan karasuyun organik madde içeriği çok 

yüksektir.  

Zeytinyağı üretiminden oluşan atıksu, aşağıdaki tipik özelliklere sahiptir; 

• Yoğun viyolet-koyu kahve renkten, siyaha kadar renk, 

• Kuvvetli, zeytinyağına özgü bir koku, 

• Yüksek derecede organik kirlilik (220 g/L’ye kadar KOİ değerleri),  

• KOİ/BOİ5 oranı 2,5 -5 arasındadır (zor ayrışabilir atık) 

• pH değeri 3 – 5,9 aralığında, 

• Yüksek miktarda polifenol içeriği (80 g/L’ye kadar), 

• Yüksek miktarda katı madde içeriği (20 g/L toplam katı madde’ye kadar). 

 Karasu; asidik pH ve yüksek organik madde içeriğine sahiptir. Ayrıca, askıda 

katı madde (AKM), pektinler, şeker, fenol bileşikleri ve bitkisel yağları da yüksek 

miktarlarda içermektedir. Diğer taraftan bu tür atık sular, içerdiği aromatik bileşikler, 

basit ve kompleks şekerlerden dolayı, yüksek enerji kaynağı potansyeline sahiptirler. 

Klasik ve sürekli yöntemle zeytinyağı üretimi yapan tesislerden çıkan karasuların 

bileşimleri Çizelge 1.4’de verilmiştir. 
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Çizelge 1.4. Klasik ve Sürekli yöntemle zeytinyağı üretimi yapan tesislerden çıkan 
suların bileşimleri (Şengül,1991). 
 
Parametre Klasik Yöntemde Atılan 

Karasu 
Sürekli Yöntemde Atılan 
Karasu 

pH 4,5 - 5 4,7 - 5,2 
Toplam katı madde % 12 % 3 
Toplam Uçucu Katı Madde  % 10,5 % 2,6 
Toplam Mineral Katı 
Madde 

% 1,5 % 0,4 

Askıda Katı Madde 
(AKM) 

% 0,1 % 0,9 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı 
(KOİ) (mg/L) 

120. 000 – 130.000 40.000 

Biyokimyasal Oksijen 
İhtiyacı (BOİ)(mg/L) 

90.000-100.000 33.000 

Şeker %2 – 8 % 1,0 
Toplam Azot % 5 – 2 % 0,28 
Organik Asitler % 0,5 - 1  - 
Polialkoller % 1 – 1,5 % 1,0 
Pektin, Tanin vb. % 1 % 0,37 
Polifenoller % 1 – 2,4  % 0,5 
Yağ ve Gres %0,03 - 10 % 0,5 – 2,3 
 

1.2.  Zeytinyağı Üretimi Atıksularının (Karasuyun)     Arıtımında ve 

Değerlendirilmesinde Uygulanılan Yöntemler 

 

 Karasuyun kirletici etkisinin yok edilmesi ve azaltılması için bugüne kadar 

pek çok çalışma yapılmış, farklı arıtma teknolojileri geliştirilmiştir. Karasuyun 

arıtımı amacıyla çeşitli yöntemler uygulanmıştır. Toprağa sızdırma ve gübre olarak 

kullanma, kompost üretiminde kullanma, buharlaşma ve sızma için araziye boşaltma, 

lagünlerde buharlaştırma, katı yakıt elde etmek, fizikokimyasal arıtma, kimyasal 

arıtma, aerobik arıtma, anaerobik biyolojik arıtma, karasu çamurunun stabilizasyonu, 

fermentasyona tabi tutularak değerli son ürünlere dönüştürme, tek hücre proteinin 

elde etmek, buharlaştırmak, membran prosesleri ile arıtmak, bugüne kadar karasu 

arıtımında ve bertaraf edilmesinde uygulanan yöntemler olarak sıralanabilir (Kasırga, 

1988). 
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 Karasuların uygun toplama havuzlarında depolanıp, birkaç ay tutulması ve 

buharlaştırılması, karasuların arıtılmasında en çok uygulanan yöntemlerden birisidir. 

Bu uygulama İspanya’da yaygındır. 

 Karasuyun arıtımı için pek çok yöntem geliştirilmiştir. Termal yöntemler 

(buharlaştırma ve yakma), lagünde buharlaştırma ya da sulama amaçlı kullanma, 

flotasyon/çökeltim, ultrafiltrasyon, membran filtrasyon ve ters ozmoz, anaerobik ve 

aerobik biyolojik arıtma, kimyasal ve elektrokimyasal arıtma, hayvan yemi olarak 

kullanma, adsorpsiyon, elektroliz uygulanan yöntemler arasında yer almaktadır 

(Oktav, 2001). Karasuyun anaerobik olarak arıtılmasında, anaerobik doldur-boşalt 

tipi çürütücüler, yukarı akışlı anaerobik çamur yataklı reaktörler kullanılmaktadır 

(Şengül ve diğerleri, 1996). 

 Geleneksel yöntemle zeytinyağı üretimi yapan tesislerden açığa çıkan 

karasuyun kirlilik karakteristiği oldukça yüksektir (100–200 gr KOİ/L). Distilasyon 

yöntemi gibi proses sonrasında derişik katı kısmın oluştuğu yöntemler, bu tür 

atıksular için uygundur. Ultrafiltrasyon ve ters ozmoz ise atıksuyun yüksek tuz 

derişimi nedeniyle uygun değildir. Sürekli yöntemde oluşan atıksu daha seyreltik 

haldedir. Zeytinyağı üretimindeki son teknolojik gelişmeler sayesinde atıksu miktarı, 

atıksuyun pirina içinde yer alması sayesinde sıfıra inmektir Bu üretim tekniği 

avantajlı gibi görünse de, sulu pirinanın yakılması için gereken enerji oldukça 

yüksektir (Rozzi ve Malpei,1996). 

 

1.2.1. Karasuyun Fizikokimyasal Yöntemlerle Arıtımı 

  

 Zeytin karasuyunun askıda ve kolloidal maddeleri, bir kısmı biyolojik olarak 

parçalanabilir (pektinler ve proteinler),  bir kısmı ise biyolojik olarak 

parçalanamayan (taninler, yağlar) zeytin parçacıkları ve suyudur. Kolloidal 

maddelerinin önemli bir bölümü, zeytin suyunda bulunan hidrofilik kolloidler negatif 

yüklü formda olan pektin bileşikleri ile ilgilidir. 
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1.2.2. Nötralizasyon 

 

 Nötralizasyon, hidrojen (H+) ve hidroksil (OH-)  iyon dengesinin yeniden 

düzenlenmesidir, böylece her bir iyonik kuvvet eşittir. Nötralizasyon tekniği, zeytin 

karasuyunda bulunan askıda ve koloidal maddelerin giderimi için bir ön işlem 

prosesi olarak kullanılabilmektedir ve bu işlem ya asit eklenmesiyle (örneğin; H2SO4, 

HCI, HNO3) pH değerleri azaltılarak (pH ~ 2-4) ya da kostiklerin eklenmesiyle 

(örneğin; CaCO3, Ca(OH)2, NaOH) pH değerleri arttılarak gerçekleştirilir. Hidrojen 

(H+) iyon konsantrasyonunun artmasıyla ya da askıda hidrofilik kolloidallerin negatif 

yüzey yüklerini, absorbe eden özel iyonların (Ca+2) ilave edilmesiyle azaltılır ve bu 

onların nötralizasyonuna ve destabilizasyonuna yol açar. 

 pH ‘ın artması zeytin karasuyunun buharlaştırılmasından önce ön işlem 

basamağı olarak uygulandığında, buharlaştırma boyunca katı bölümdeki uçucu 

organik bileşiklerin daha çok tutulmasına yardım eder, damıtılan kısmın kimyasal 

oksijen ihtiyacının daha düşük değerlerde olmasını sağlar. 

 Zeytin karasuyunun olası ön işlem olarak pH ın azaltılması şu ana kadar 

küçük bir noktaya dikkat çekilmiştir (Mitrakas M. ve ark., 1996). Dengesi bozulan 

kollidlerin ayrılması, pH ın azaltılmasında aynı zamanda; yağların asidik hidroliziyle, 

atık sudan kolayca ayrılabilen yağ asitlerine dönüşümüne katkıda bulunduğu 

düşünülmektedir. 

 

1.2.3. Çökelme/Flokülasyon 

  

 Çökelme; atık suya çökelmeyi sağlayan bir reaktif eklenerek bir kimyasal 

reaksiyon aracılığıyla çözünmüş kimyasalların çözünmeyen katı haline dönüşmesiyle 

uygulanan bir tekniktir. 

 Flokülasyon; sıvı ortam içerisindeki uyarılmış askıdaki partikülerin 

kümelenmesiyle daha büyük partiküllerin oluşmasıdır. Zeytin karasuyu, depolanması 

süresince proteinlerin flokulasyon/denaturasyonundan dolayı kendiliğinden doğal 

saflaştırmadan geçer (Riccardi,2000). Askıdaki materyaller atıksuda var olan 
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flokulasyon reaktifi olarak rol oynayan uzun zincirli proteinlerin yardımıyla 

reaksiyona girerler. 

 Tek başlarına olan partiküller birleşip çevresinden daha yoğun hale gelip bir 

yığın oluştururlar ve sıvıdan ayrılırlar.  Flokülasyon ısıtma ile de oluşur. Bu,  

fabrikadan taze olarak direkt olarak sağlanan zeytin karasuyuna göre bekletilmiş ve 

soğuk zeytin karasuyundan beklenmesi umulan sonuçlar farklı olacaktır. 

 Zeytin karasuyunda yapılan flokülasyon/koagulasyon işlemlerinde BOİ5, 

askıda katı madde ve yağın giderilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu metodun büyük 

dezavantajlarından birisi çökelti oluşturduğu halde;  maksimum % 40 KOİ giderimi 

başarılabilir. 

 Diğer bir çalışmada flokülasyon/koagülasyon ya da elektrokoagülasyonun, 

zeytin karasuyuna ön işlem olarak uygulandığında KOİ ‘nın yaklaşık üçte birinin 

giderilmesine ve polifenol içeriğinin önemli miktarda azalmasına izin vermiştir 

(Jaouani,2000). Bu proses zeytin karasuyunda bulunan kirlilik konsantrasyonunun 

azaltılmasında çok etkili değildir. Çünkü zeytin karasuyunda bulunan birçok organiği 

(örneğin; şeker ve uçucu asitler) çöktürmek zordur. 

 Flokülasyonun başlıca dezavantajları aşağıda şöyle özetlenebilir : 

a) Sonuçlar kısmen etkili, miktarsal değil; çünkü ayrılan kısım başlangıç 

içeriğinin sadece bir bölümüdür. 

      b) Çöktürülen materyal sonra atılmak zorundadır. 

 Flokülasyon/çöktürme teknikleri zeytin karasuyundan organik maddelerin 

giderilmesi için ön işlem basamağı olarak kullanılabilmektedir. Ön işlem uygulanmış 

zeytin karasuyu için son işlem aerobik biyolojik prosesler yönündedir, kireç ile demir 

flokülantların, metanojenik aktivite üzerine engelleyici etkisi yoktur (Zouari N., 

1998). Flokülasyon prosesi, biyolojik prosesten sonra arta kalan kirliliklerin ve 

askıda katı maddelerin gideriminde son işlem olarakta kullanılabilmektedir (Fiestas 

Ros de Ursinos J.A., 1992). 

 Ticari olarak kullanılan mevcut olan flokülantlar genellikle organik ve 

inorganik olarak sınıflandırılırlar; ayrıca anyonik ve katyonik olarak da 

sınıflandırılabilmektedir. 
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1.2.3.1. İnorganik Flokülantlar 

 

 Katyonik tipteki inorganik flokülantlar ; demir(II) klorür, demir sülfat, 

demir(III)klorür , demir(II)sülfat, klorlu demir sülfat , alüminyum sülfat, klorlu 

alüminyum sülfat, kalsiyum klorür, magnezyum klorür ve magnezyum sülfat içerirler 

(Massignan L. ve ark., 1988). Flokülantlar sodyum alüminat ya da kalsiyum alüminat 

gibi anyonik tipte de olabilir. 

Kireç 

 Kireç, toprak uygulamalarından önce şehir atıklarının işlenmesinde 

dengeleme elemanı olarak tanımlanır. Atık su uygulamalarında öncelikle pH 

kontrolü ya da kimyasal çökeltme için kullanılmaktadır. Aynı zamanda flokülasyona 

yardımcı olur ve sıklıkla bir flokülant görevi görür.Önemli tipleri, sönmemiş kireç 

CaO ya da Ca(OH)2/MgO veya Ca(OH)2/Mg(OH)2 gibi MgO ve sönmüş ve 

sönmemiş kireç karışımıdır. Sönmemiş kirecin saflığı, tipine ve fırın uygulamasının 

etkinliğine bağlıdır, fakat hidratlar genellikle kalsiyum hidroksitten oluştuğunda,  

%90’dan fazlası kalsiyum oksit içerir. 

 Kireçle çöktürme, organik madde içeriğinin giderimi için küçük çapta bir ön 

işlem prosedürü olarak kullanılmaktadır (Lolos G. ve ark., 1994). Üretilen atığın 

üzerine sönmemiş kirecin Ca(OH)2 % 0,5-3 oranında eklenmesiyle zeytin 

karasuyunda bulunan askıda katı maddelerin konsantrasyonları yaklaşık %27 azalır, 

oysaki yağ ve gresin %77,1’i çöken fraksiyonda dağılmıştır. Zeytin karasuyunun 

flokülasyonu için optimum kireç miktarı, %2,5 w/v olarak bulunmuştur. Fenolik 

bileşikler açısından kirlilik yükü olmakla birlikte KOİ, Ca(OH)2 eklenmesiyle 

fazlasıyla etkilenmez. KOİ gideriminin, işlem görmemiş zeytin karasuyunun askıda 

katı madde miktarına fazlasıyla bağlı olduğu ve 5 ile 30 g/L arasında kireç 

eklendiğinde kireç miktarından bağımsız olduğu bulunmuştur. CaO ile zeytin 

karasuyunun uygulanması, 4’ den 35 g/L’ye değişen konsantrasyonlarda 

kullanıldığında, maksimum dekolorizasyon verimine sadece % 15 etki ettiği için renk 

gideriminde etkisiz olduğu kanıtlanmıştır (Flouri F ve ark., 1996). 

  Sıvı bölüm, toplam atık hacminin sadece % 25-43’ine karşılık gelir, daha az 

inatçı bileşikler içerir ve genellikle daha düşük KOİ değerlerine sahiptir. Organik 
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materyal kireç eklenerek ekstrakte edilir ve atık olarak alınır. Yüksek enerji 

potansiyelinden dolayı (bütün katıların üst ısıl değeri 22,830 kJ/kg) zeytin karasuyu 

örnekleri toplam, sabit, uçucu ve askıda katılar, KOİ, yağ, polifenoller, uçucu 

fenoller, azot ve indirgen şekerler açısından kireç uygulamasından önce ve sonra 

analiz edilmektedir ( kireç ilavesiyle zeytin karasuyunun pH değeri 12 ye ulaşıncaya 

kadar).Kireç uygulaması ile araştırılan tüm kirlilik parametreleri uçucu fenoller 

istisna olmak üzere (ortalama olarak azalma %28) yaklaşık %63-95 değerlerine 

azalmıştır. 

 Fenol karışımları üzerinde yapılan deneylere ilave olarak; kireç üzerine 

adsorpsiyon etkinliği geniş ölçüde çeşitli bileşik yapısına göre ortaya çıkarılmıştır; 

İki fenolik grupları olan bileşikler (örneğin; kateşol) orta düzeyde tamamen 

adsorplanır, hem fenolik hem karboksil grupları içeren bileşikler (örneğin; vanilik 

asit) kısmen adsorplanmaktadırlar; sadece bir fenolik veya karboksil grubuna sahip 

bileşikler hiç adsorplanmamaktadır.(örneğin; valinik asit) 

 Kireçle işlem görmüş süzülmüş zeytin karasuyunun işlem görmemiş zeytin 

karasuyu ile kıyaslandığında kirlilik yükünün azalmasında kirecin daha etkili olduğu 

gözlenmiştir.Sonuç olarak kireç uygulaması, zeytin karasuyunda bulunan kirliliklerin 

azaltılması bakımından düşük maliyetli ve etkilidir (Aktaş E.S ve ark., 2001). 

 10 g/L Ca(OH)2 sönmüş kirecin, kısa etkileşim zamanı içerisinde başlangıç 

renginin %50 ve başlangıç KOİ değerinin %50 sinden fazlasının gideriminde 

çöktürme için yeterli olduğu bildirilmiştir (Zouari N.,1998).Giderim etkinliği, artan 

kireç konsantrasyonu ile artmakta ve pH=11±0,5’te maksimuma ulaşmaktadır 

(Tsonis S.P ve ark., 1987). 

 Kireç uygulaması ile % 55 KOİ ve %70 renk giderimine ulaşılabilir, fakat 

ekonomik ve biyolojik olarak değerlendirildiğinde kalsiyum hidroksitin 10g/L ile 

uygulanması yeterlidir. Kirecin etkinliği 12 sa sonra tamamlanmaktadır. Negatif 

yüklü kolloidler halinde zeytin karasuyunda bulunan pektin bileşiklerinin ya [H+] 

konsantrasyonu arttırılarak ya da Ca+ 2 iyonları eklenerek destabilize edilebileceği 

rapor edilmiştir.Ayrıca Ca(OH)2  ilavesiyle oldukça yüksek KOİ giderimi; ortamda 

var olan hidroksit iyonları kolloid oluşumuna sebep olduğundan büyük çapta 

flokülasyon sedimentasyona bağlanmaktadır (Tsonis S.P.,ve ark., 1987). 
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 Kireç testleriyle zeytin karasuyunda artakalan yağın geri kazanımı da 

yapılabilmektedir. Yağın %70,6-96,4 miktarı geri kazanılabilir. Zeytin karasuyundan 

yağ fazının geri kazanımıyla kirlilik azaltılabilir ve ekonomik olarak önemli olan yan 

ürün geri kazanılır. Genellikle, kireçle çöktürme organik maddelerin % 40-50 

oranında indirgenmesi ile sonuçlanır; fakat büyük oranda atık meydana getirir 

(Mendia L. ve Procinp L., 1964). Ayrıca, çöktürme sonrası atıksu kimyasal organik 

atık kadar üretilir, ciddi boşaltım sorununa yol açan başlangıç zeytin karasuyunun 

tüm kirlilik yüküne sahiptir (Fiestas Ros de Ursinos J.A., 1991). 

Kireç buharlaştırma havuzlarından çıkan kokuların giderilmesinde de 

kullanılmaktadır. Yayılan gazlar, zeytin karasuyunun anaerobik fermantasyonunun 

indirgenmiş ürünleridir ve daha çok uçucu yağ asitlerinin (butirik, kaproik, valerik ve 

izo-butirik ) oluşması sonucu ortaya çıkar. Kireç eklenmesiyle uçucu asitler, kötü 

kokmayan ve uçucu olmayan tuzlarına nötralize olurlar. Diğer taraftan, nötr uçucu 

(alkoller, aldehitler, esterler) veya temel bileşikler elimine edilemezler. 

 Buharlaştırma havuzlarında koku kontrolü zeytin karasuyun üzerine 

Ca(OH)2’in etkisini ölçülmek için kullanılmıştır (Lagoudianaki E.ve ark., 2003). 

Hem zeytin karasuyunda bulunan kirliliklerin hem de koku yayılımının 10 g/L 

Ca(OH)2 eklendiğinde önemli miktarda azaldığı tespit edilmiştir.  

 

1.2.3.2. Organik Flokülantlar 

 

 Organik flokülantlar, doğal ve sentetik flokülantları içeren ağırlık ortalamalı 

molekül ağırlıkları yaklaşık 5x106 ‘dan 103 ‘e değişen suda çözünebilen 

polimerlerdir. Organik flokülantların çok sayıda tipi vardır ve bu tipler bazı 

materyaller için önemli olan anyonik, katyonik ve iyonik olmayan ajanlar arasındaki 

bozunma gibi özelliklerine bağlıdır. 

 Polimer moleküllerinin bazı altbirimleri yüklenirse, polielektrolit olarak 

adlandırılır. Aynı molekülde hem pozitif hem negatif yük içeren polielektrolitler 

poliamfolitler olarak tanımlanır. Suda çözünebilen noniyonik polimerler 

polielektrolit olarak tanımlanmasalarda, flokülant literatüründe aynı kategoride 
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bulunma eğilimindedir. Organik flokülantlar, genel kullanımda inorganik flokülant 

birim ağırlık bazında daha pahalıdırlar fakat gereken miktar daha düşüktür. 

 Zeytin karasuyu için organik flokülantlar, kolloid partiküllerin yüzeyinde 

tutunması için katyonik özelliklere sahip olmalıdır, ayrıca nontoksik ve kirletici 

olmadığından kullanıldıktan sonra diğerlerine göre hayvan beslenmesinde ve gübre 

olarak kullanılabilir. 

 Kitosan, sulu fazda kolloidal halde yüzen partiküllerin topaklaşması için 

eklenmektedir. Sulu çözelti halinde çözünmüş ve yüzen organik materyallerin ve 

tuzların çöktürme ve flokülasyonu için kullanılan bir biyopolimerdir. Baz ile kısmi 

destilasyon aracılığıyla kitinden, üretilen [poli(1→4)asetamido-2deoksi-β-D-glukoz] 

suda çözünebilir katyonik polisakkarittir.Kabuklulardan (balıkçılık atığı) 

kaynaklanmaktadır ve böylece ham materyallerin kaynağı günümüzde sınırlıdır. 

Doğal ürün olarak kitosan beslenme ve gübre için besin değeri ve yağı adsorplama 

özelliğinden dolayı uygundur. 

Mevcut arıtma yöntemlerinde prensip olarak, kitosan eklenerek yüzey yükleri 

nötralize olur böylece büyük bölümler içerisine kaynaşırlar ve sudan ayrılabilirler. 

Kitosan yaklaşık 100-200 g/m3 zeytin karasuyuna katılıp karıştırılmıştır. Kitosan, 

asetik asit ile çözeltinin pH’ı 5,5-7.0 aralığında bir değere (tercihen pH=6,5 ) 

getirilen çözeltiye eklenmiştir. Ayrıca, kalsiyum hipoklorit ya da kalsiyum nitrat gibi 

suda çözünebilen bileşikleri 200g/m3’ten fazla miktarda eklenirse partiküllerin 

flokülasyon ve agregasyon için kitosan ile genişleyip ve daha fazla katı partikül 

adsorplamaları nedeniyle, diğer isteğe bağlı yardımcılar kadar iyi olduğu 

görülmüştür. 

 

 1.2.4. Adsorpsiyon  

 

 Adsorpsiyon, katı bir maddenin (adsorbent-adsorban) yüzeyine kirli sulardan 

çözünmüş bileşenlerin (adsorbat) bağlanmasını içeren fiziko-kimyasal bir prosestir. 

Adsorpsiyon sadece mevcut katının yüzeyinde değil aynı zamanda gözeneklerinde de 

olmaktadır. Bağlanma, adsorbentin yüzeyine adsorbatın taşınması ile ve kendi 

kendine bağlama olmak üzere iki adımda olmaktadır (Niaounakis ve Halvadakis, 
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2004). Günümüzde yüzey yapılarına, kimyasal özelliklerine, kullanılacakları 

sistemin özelliklerine göre farklı absorbanlar (katılar) kullanılmaktadır. En yaygınları 

aktif karbon olmakla beraber, doğal zeolit, bentonit, kil, montmorillonittir (Stokes 

R.J.,Evans F. D., 1997). 

 

1.2.5.Kimyasal Oksidasyon 

 

 Hidroksil radikallerini açığa çıkararak KOİ ve fenol gideriminin sağlandığı 

ozonlama veya ileri oksidasyon teknikleri, karasu için de kullanılabilmektedir. 

Kullanılan oksitleme ajanları oksijen, oksijen türevleri (ör: hidrojen peroksit veya 

ozon), klor, klorlu bileşikler (klordioksit, sodyum hipoklorit, kalsiyum hipoklorit, 

potasyum hipoklorit, sodyum hipoklorit, sodyum klorür veya ağartıcılar), potasyum 

permanganat aracılığıyla oluşturulan gruplardan seçilmektedir. Ayrıca oksitleme 

ajanlarının bir karışımı da kullanılabilmektedir. 

 Klorlu bileşikler (klor dioksit, sodyum hipoklorit, kalsiyum hipklorit, 

potasyum hipoklorit, sodyum klorür, sodyum klorat veya ağartıcılar) veya potasyum 

permanganat zeytin karasuyunun arıtımının çeşitli aşamalarında kullanılmaktadır. 

Ozonlama genellikle su dezenfeksiyonu için kullanılmaktadır, fakat ön işlem metodu 

olarak yüksek potansiyele de sahiptir. Ozonun çift bağlara karşı seçici olması 

karakteristik özelliğidir. Teorik olarak; ozon her durumda biyolojik olarak 

parçalanabilen zeytin karasuyundaki şeker ve bozunmamış proteinlere etki edebilir 

ve fenollerin ve doymamış yağ asitlerinin çift bağlarına seçici olarak atak yapar. Bu 

yolla toplam KOİ miktarı azalır.  

 Ozon veya hidrojen peroksit UV ışıması ile kombine edilebilir, diğer taraftan 

bu oksitleme ajanlarının yüksek oksitleme potansiyelinden dolayı kullanılmaktadır, 

ayrıca oksitleme ajanlarının ürünlerinin parçalanma problemi olmaksızın oda 

sıcaklığında ve atmosfer basıncında çalışılması mümkündür. Uygulamada O3 ve 

H2O2 reaksiyon mekanizmaları tanımlayıcıdır, sadece reaktifliği ve meydana geldiği 

koşullar farklıdır. H2O2 kullanıldıktan sonra çevreye verildiğinde zararlı etkisi 

dolmadığından çevre dostudur. Ancak, H2O2 çabucak parçalandığından depolanması 

sınırlıdır. H2O2 nin parçalanması sırasında oluşan OH• radikali negatif etkiye sahiptir. 
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Uygun ajanlar (ör: titanyum dioksit) veya UV ışıması ile OH• radikalinin gelişimi 

önemli derecede arttırılabilir. 

 Ozon talebe göre üretilmektedir. Oksidasyon sistemlerinde ozon kullanımı ile 

a)İnorganik kirlilikleri yüksek oksidasyon basamaklarında inorganik bileşiklere 

dönüştürmek, b) biyolojik olarak parçalanması güç olan organik bileşikleri ayırmak, 

c ) bakterileri parçalamak, d) özellikle renkli, kokulu ve tat verici maddeleri yıkmak 

mümkündür. UV radyasyonun kullanımı ile OH•  radikal oluşumu arttırılabilir. 

 Zeytin karasuyunda bulunan organik kirliliklerin azaltılması için önerilen 

ozon kullanımı, farklı kimyasal sınıflara ait model bileşiklerin ozonlama 

proseslerinin kimyasal ve kinetik karakterizasyonlarını gösteren deneysel 

çalışmalarla araştırılmıştır. Son yapılan çalışmalar zeytin karasuyunda bulunan p-

kumarik asit, vanilik asit ve 3,4-dihidroksibenzoik asit gibi fenolik bileşiklere 

odaklanmıştır.  

 

1.2.5.1. İleri Oksidasyon Yöntemleri 

İleri oksidasyon, çok reaktif ve kısa ömürlü oksidantlar olan hidroksil 

radikalleri ile kimyasal oksidasyondur. İleri oksidasyon prosesleri, yeterli miktarda 

serbest radikaller oluşturan (başlıca H2O•, OH•) ve su ve atıksu arıtımında uygulanan 

etkin yöntemlerdir (Huang ve ark., 1993). 
•OH radikalleri üretmek için birçok metod mevcuttur. Bunlar fotokimyasal ve 

fotokimyasal olmayan metodlar ve her ikisini de içeren metodlardır. 

• Yüksek pH’da (>8,5) ozonlama 

• Ozon + hidrojen peroksit (O3/H2O2) 

• Ozon + katalizör (O3/katalizör) 

• Fenton sistemi (H2O2/Fe+2) 

• O3/UV 

• H2O2/UV 

• O3/H2O2/UV 

• Foto-Fenton/Fenton benzeri sistemler 

• Fotokatalitik oksidasyon (UV/TiO2) 
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 Hidroksil radikali (OH•) (indirgenme potansiyeli=2.8eV) sulu ortamda 

organik ve inorganik maddelerle reaksiyona giren oldukça agresif, reaktif ve güçlü 

bir oksidanttır (Lengrini ve ark.1993; Safarzadeh-Amiri ve ark.,1997). Bu radikaller 

UV radyasyonunun ozon ve H2O2 ile olan kombinasyonu ve foto kataliz 

reaksiyonları ile kompakt formda oluşmaktadır (Venkatadri ve Peters 1993). 

Aşağıdaki tabloda bazı oksitleyici türlerin bağıl yükseltgeme güçleri verilmiştir 

 

Çizelge 1.5. Bazı Oksitleyici Türlerin Bağıl Yükseltgeme Güçleri  

 
 Hidrojen atomunun ayrılması, bir radikal zincir oksidasyonu başlatmak için 

genel bir reaksiyondur. 

 

             RH   +    •OH                              H2O      +           •R                             (1) 

           

                             2•OH                                  H2O2                                            (2) 

             

              •R     +      H2O2                                       ROH       +      •OH                (3) 

 

              •R     +        O2                                          ROO•                                    (4) 

 

             ROO•     +    RH                                       ROOH   +  R•                        (5) 
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Hidroksil radikali ile atak, oksijen varlığında, organik bileşiklerin 

mineralizasyonuna yol açan karmaşık ardışık oksidatif reaksiyonlar başlatır. Bu 

reaksiyonların gidişatı hala bütünüyle anlaşılır değildir. Örneğin klorlu organik 

bileşikler, öncelikle aldehitler veya karboksilik asitler gibi ara ürünlere ve son olarak 

CO2 ve H2O ve klor iyonuna yükseltgenirler. 

 İleri oksidasyon prosesleri (AOP) çoğu kez refrakter bileşiklerin okdidatif 

yıkımı, klasik ozonlama ya da H2O2 oksitlenmesiyle gerçekleştirebilir. İleri 

oksidasyon prosesleri, halojenli hidrokarbonlar (trikloroetan, trikloroetilen) aromatik 

bileşikler (benzen, toluen, etilbezen, ksilen-BTEX, pentaklorofenol (pcp), 

nitrofenoller, deterjanlar, pestisitler vb. gibi çözünmüş organik kirliliğe sebep olan 

maddelerin yıkımı için uygundur. İleri oksidasyon prosesleri siyanür, sülfür ve nitrat 

gibi inorganik kirliliklerin oksitlenmesinde de kullanılabilir. Genellikle ileri 

oksidasyon prosesleri doğru yerde uygulandığında kirlilik derişiminin birkaç yüz 

ppm den 5 ppb ye kadar azalmasına olanak sağlar. Bundan dolayı ileri oksidasyon 

prosesleri 21.yy’ın su uygulama prosesleri olarak adlandırılırlar. 

 

1.2.5.2. Yüksek pH Değerlerinde Ozonlama 

  

pH artarken, su içinde ozonun ayrışma derecesi azalır. Örneğin pH=10 ‘da, su 

içinde ozonun yarı ömrü 1 dk’dan daha az olabilir. Organik türlerin oksidasyonu, 

moleküler ozon ile •OH radikallerinin reaksiyonlarının bir kombinasyonu sayesinde 

oluşabilir. Hidroksit iyonları ve ozon arasındaki reaksiyon, süper-oksit anyon radikali 

O2
-• ve hidroperoksil radikalinin H2O• oluşumuna öncülük eder. Ozon ve süper oksit 

anyon radikali arasındaki reaksiyon ile ozonit anyon radikali O3
-•  oluşur. Bunun 

bozulmasıyla derhal •OH radikali verir. Özetle, üç ozon molekülü, iki •OH radikali 

üretir: 

 

3O3  + OH- + H+                        2•OH + 4O2                                               (6) 
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 Bikarbonat ve karbonat, doğal sistemler içinde •OH radikallerinin, radikal 

temizleyicileri olarak önemli rol oynarlar. •OH radikalleri ve karbonat veya 

bikarbonat iyonları arasındaki reaksiyonun ürünleri ozon veya organik 

bileşiklerinden başka birbirini etkilemeyen, pasif karbonat veya bikarbonat 

radikalleridir. Eğer mevcutsa, tert-bütil alkol de reaksiyon zincirini durdurur. 
 •OH radikalleri ile atağın derecesi tipik olarak, moleküler ozon için aynı 

reaksiyon derecesinden 106-109 kere daha hızlıdır. Büyük işletmelerin ozon 

oksidasyon prosesi için harcadıkları para, ozon üretmek için kullanılan elektrik 

masrafıdır. 

 

1.2.5.3.Ozon + Katalizör (O3/KAT) 

 
  Ozon reaksiyonlarını hızlandırmak için diğer bir seçenek, heterojen ya da 

homojen katalizörlerin kullanımıdır. Birçok metal oksit ve metal iyonları (Fe2O3, 

Al2O3-Me, MnO2, Ru/CeO2, TiO2-Me, Fe+2, Fe+3, Mn+2 vb.) ile çalışılmış ve arasıra 

hedef bileşiğin bozulmasında önemli bir hızlandırma başarılmasına rağmen 

reaksiyon mekanizması birçok durumda belirsiz kalmıştır. 

 Ozon/granül aktif karbon sistemleri, katalitik ozonlamanın özel bir durumunu 

meydana getirir. Oldukça iyi bilinen O3/GAK kombine sistemleri, biyorefrakter 

bileşiklerin (örneğin pestisitlerin) yıkımının olduğu yerde, GAK’un yatak ömrünü, 

ozonlu sudan dolayı uzatır. Ozonlu suda, serbest radikallerin oluşumu için katalizör 

olarak GAK kullanımı daha az çalışılmış ve bazı sonuçlar çelişkilidir. 

 

1.3. Aktif Karbon 

 

Aktif karbon büyük kristal ve amorf yapıda olan aktif karbon, oldukça geniş 

iç gözenek yapısı ile karbonlu adsorbanları tanımlamak için kullanılan genel bir 

terimdir. Aktif karbon, poröz madde olarak bilinir ve geniş spesifik yüzey alanına 

sahiptir. Bu yüzden, sıvı ve gaz fazda bulunan tehlikeli bileşenlerin ortamdan 

uzaklaştırılmasında ve yok edilmesinde sıkça kullanılmaktadır (Tantekin, 2006). 
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Aktif karbonlar, kömür ve selülozik maddeler gibi çeşitli materyallerden 

hazırlanır. Aktif karbonların hazırlanması için tarımsal ürünlerden çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. Bu tarımsal ürünler arzu edilen kullanım için oldukça ucuzdur. Ayrıca bu 

tarımsal ürünlerden elde edilen aktif karbonların yüzey alanlarının yüksek olması 

aktif karbonların üretilmesinde ham materyal olarak seçilmesinde oldukça etkili bir 

faktör olmuştur. 

Aktif karbonlar yüksek yüzey alanı ve yeterli gözenek dağılımına sahip 

olduklarından birçok uygulamada adsorban olarak sıkça kullanılmaktadır. Aktif 

karbonların adsorplama kapasitesini kimyasal yapısı da etkiler. Aktif karbonlar iki tip 

safsızlık içermektedirler. Bunlardan ilki aktif karbona kimyasal olarak bağlanmış 

olan elementlerdir. Başlangıç maddelerinden türeyen ve tamamlanmamış 

karbonizasyon sonucu olarak aktif karbonun yapısında kalan veya aktivasyon 

esnasında yüzeye kimyasal olarak bağlanan oksijen ve hidrojen bu safsızlıklardandır. 

İkincisi ise ürünün organik kısmı olmayan, inorganik bileşenler içeren kül kısmıdır. 

Aktif karbonun tanecik boyutlarının dağılımı önemlidir. Adsorplama kapasitesi 

tanecik boyutu ile ters orantılıdır. Yani küçük tanecikler daha hızlı adsorplama 

kapasitesine sahiptir. 

The International Union of Pure and Applied Chernistry (IUPAC) adsorbanlar 

için gözenek büyüklüğünü yarıçaplarına göre üçe ayırmıştır. Bunlar; 

 

1) Makro gözenekler                                                    (r> 50 nm) 

2) Mezo gözenekler                                                      (2 <r < 50 nm) 

3) Mikro gözenekler                                                     (r < 2 nm)  

    a) Süper- mikro gözenekler                                      (1 <r < 2 nm) 

    b) Ultra- mikro gözenekler                                       (r < 0.5 nm) 

 

1.3.1. Aktif Karbon Üretiminde Kullanılan Ham Materyaller 

 

Aktif karbon üretiminde kullanılan ham materyaller, aktif karbon kullanılması 

amaçlanan alana, prosesin yapısına, adsorplanması istenen maddenin özelliklerine ve 

maliyete göre seçilmektedir. 
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Aktif karbon üretiminde kullanılan değişik ham materyaller Çizelge 1.6’ da 

verilmiştir. 

 

Çizelge 1.6. Aktif Karbon Üretiminde Kullanılmış Ham Materyaller 

  
Endüstride kullanılan aktif karbonların üretiminde tercih edilen ham 

materyaller ve bunların yüzde kullanımı ise çizelge 1.7 ‘te verilmiştir. 

 
Çizelge 1.7. Ticari Aktif Karbon Üretiminde Kullanılan Ham Materyaller 
 
Hammadde % Kullanımı 

Odun 35 

Kömür 28 

Linyit 14 

Hindistan cevizi  kabuğu 10 

Turba 10 

Diğerleri 3 
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1.3.2. Aktivasyon Prosesi 

 

Odun, fındıkkabuğu, kömür gibi çeşitli ham materyallerden üretilen aktif 

karbonlar gözenekli bir yapıya sahiptirler. Bu ham materyaller, kimyasal veya 

fiziksel aktivasyon işlemine tabi tutulduktan sonra üretilen aktif karbonların mikro 

gözenek yapılarında oldukça önemli bir artış meydana gelmektedir. 

 

  1.3.2.1. Fiziksel Aktivasyon 

 

Fiziksel aktivasyon işleminde, karbon içerikli ham maddelerin yüzey 

alanlarının arttırılması ve gözeneklerin gelişimi için 700-1100 °C sıcaklık aralığında 

su buharı, hava veya karbondioksit verilerek gerçekleştirilir. 

 

1.3.2.2. Kimyasal Aktivasyon 

 

Kimyasal aktivasyon işleminde, karbon içerikli ham maddeler fosforik asit, 

çinko klorür, sülfürik asit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit, karbonatlar gibi 

kimyasallarla impregnasyon (emdirme) yapıldıktan sonra aktivasyon işlemine tabi 

tutulur. Kimyasal aktivasyon için sıcaklık aralığı 400-900 °C’ dir. Bu kimyasallardan 

en çok kullanılanları çinko klorür ve fosforik asittir. Son zamanlarda potasyum 

hidroksit ve sodyum hidroksit, yüksek yüzey alanına sahip aktif karbonların 

hazırlanmasında impregnant (emdirici) olarak kullanılmıştır. Yüksek yüzey alanına 

sahip aktif karbonlar gaz depolamada kullanılmaya elverişlidirler. Üretilen aktif 

karbonların gözeneklerinin gelişimi aşağıda sıralanan koşullar nedeniyle 

birbirlerinden farklıdır.  

  

 1) Ham materyalin yapısı, 

 2) Karbon içerisindeki inorganik safsızlıklar, 

 3) Gazlaştırma sıcaklığı, 

 4) Gazlaştırma süresi, 
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 5) Gaz akış hızı, 

 6) Karbonun partikül büyüklüğü’ dür. 

 

1.3.3. Aktif Karbon Türleri 

 

Fiziksel veya kimyasal aktivasyonla uygun hammaddelerden üretilen aktif 

karbonlar üç türde hazırlanır. Bunlar toz, granüler ve pellettir. Toz aktif karbonlar, 

atık suların temizlenmesi işleminde sıkça kullanılırlar. Toz aktif karbonlar muamele 

edilmesi istenen su içerisine yeteri miktarda katılarak istenmeyen kötü koku, tat ve 

rengin giderilmesini sağlar. Granüler ve pellet halindeki aktif karbonlar ise gazların 

saflaştırılmasında kullanılır. Ayrıca, granüler haldeki aktif karbonlar atık suların 

temizlenmesi işleminde de sıkça kullanılmaktadır.  

 

1.3.4. Aktif Karbonun Kullanım Alanları 

 

Aktif karbonların tarihin akışı içerisinde kullanım alanları genişleme 

göstermiştir. Son yıllarda sanayide aktif karbonlar en yaygın olarak renk giderme 

basamağında kullanılmaktadırlar. Birçok endüstri ürünlerini renklendirmek amacıyla, 

boya ve pigmentlerden yararlanılır. Atık sular içerisinde bulunan boyaların büyük 

bölümü toksik olmamakla beraber, sularda istenmeyen bir görüntüye neden olurlar. 

Özellikle tekstil atıklarında bu rengin giderilmesi çevresel problemlerin en aza 

indirilmesi için önem arz etmektedir. Renkli atık sular su kaynaklarına ulaştıklarında, 

güneş ışığının suda yaşayan bitkiler üzerindeki fotosentetik aktivite etkisinin, 

azalmasına neden olurlar. Bu durum ortamda anaerobik şartların gelişimine neden 

olacağından, aerobik deniz canlılarının birçoğunun ölümüne neden olur. Arıtma 

faaliyetlerinde fizikokimyasal ve biyolojik yöntemlerden yararlanılmakla beraber bu 

faaliyetlerin uygulamasında bir takım zorluklar mevcuttur. Bu nedenle atık sularda, 

çözeltide asılı duran katı parçacıkların, kokuların, organik maddelerin ve yağların 

uzaklaştırılmasında sıvı faz adsorpsiyonunun etkili olduğu bulunmuştur.  

Günümüzde yaygın şekilde kullanılan aktif karbonların kullanım alanları, 

genel olarak iki başlık altında sınıflandırılabilir. Bunlar; 
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1) Sıvı faz uygulamaları, 

2) Gaz faz uygulamaları. 

Aktif karbonun kalitesinin belirlenmesinde renk adsorpsiyon özelliği önemli 

bir parametredir. Bu parametrenin ölçülmesi için de metilen mavisi 

adsorpsiyonundan yararlanılır. Aktif karbon ne kadar yüksek hacimde metilen mavisi 

adsorplarsa, o kadar kaliteli bir aktif karbondur. 

Üretilen aktif karbonların karakterizasyonunda incelenen bir diğer parametre 

ise iyot sayısıdır. Bir adsorbanın iyot sayısı bir gram adsorbanın adsorplayabildiği 

mg cinsinden iyodun ağırlığıdır. Aktif karbonun bazı önemli kullanım alanları 

Çizelge 1.8’ de verilmiştir. 

 
Çizelge 1.8. Aktif Karbonun Bazı Önemli Kullanım Alanları 
 
Sıvı Faz Gaz Faz 

Endüstriyel suların işlenmesi Çözücü geri kazanımı 

İçme sularının işlenmesi Gaz maskesi 

Yeraltı sularının işlenmesi Kumaş 

Renk giderimi Klima 

Kimyasal ve farmakolojik saflaştırma Hava saflaştırma 

Metallerin geri kazanımı (Altın)  
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

 

Benitez ve ark., (1997a): Zeytinyağı prosesinden çıkan atık suların ozonlanma 

ile  kimyasal oksidasyonu, bu atıksulardaki mevcut olan organik kirliliklerin giderimi 

araştırılmıştır.Yıkım prosesi, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), toplam fenolik içerik 

ve aromatik bileşiklerin ölçümü ile takip edilmiştir.KOİ miktarındaki azalma 

sırasıyla %50 ve %10 seyreltilmiş zeytin karasuyu örnekleri için ortalama %6 ve 

%20 civarındadır. Aromatik bileşiklerin ortalama giderimi %40 ve %70 iken her iki 

seyreltme için toplam fenolik içerik yıkımı her durumda %90 civarındadır. 

Tasarlanan amaç için tahmini bir kinetik çalışma geliştirilmiştir; fenolik bileşiklerin 

tahmini kinetik sabitleri hesaplanmış ve pH ve sıcaklığın bir fonksiyonu olarak 

ilişkilendirilmiştir. 

Benitez ve ark., (1997b): Zeytin Karasuyunda bulunan organik kirliliklerin, 

ileri oksidasyon yöntemlerinden Ozon/UV tarafından kimyasal oksidasyonu ve tek 

başına ozon kullanımı ile yıkımı ilişkilendirilerek araştırılmıştır. Ayrıca UV 

ışımasının oksidasyon üzerine etkisi belirlenmiştir. Organik maddelerin yıkımı, 

kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), toplam aromatik bileşenler ve toplam fenolik 

bileşiklerin azalışları takip edilmiştir. Fenolik bileşikler bakımından belli kinetik 

sabitler, tek başına fotokimyasal ve birleştirilmiş Ozon/UV ışıması için tanımlanarak 

tahmini bir kinetik çalışma geliştirilmiştir. 

Beltrân ve ark., 1998: Sofralık zeytinin acılık giderimindeki atık sularının 

kimyasal oksidasyonunda, ozonun tek başına ve hidrojen peroksit ve UV ışımasıyla 

kombinasyonunun kullanımını çalışmışlardır. Atık suların renk, aromatik içerik, TK, 

BOİ ve KOİ üzerinde yükseltgeyici derişimlerinin etkileri gözlemlemişlerdir. 

Toplam karbonların orta derecede indirgenmesi başarılabilmekteyken (%40 ya da 

60), %90 ya da 80 KOİ azalımına, 10-3 M başlangıç derişimine sahip hidrojen 

peroksit (2.4 g koşullarında) varlığında 3 ve 4 g ozon miktarıyla ya da 254nm UV 

ışıması ile ulaşılabilmiştir. Hem aromatik içerik hemde renk, 0.5 g’dan daha az ozon 

uygulanması ile neredeyse tamamen yok olmuştur. Reaksiyon boyunca atık suların 

pH’ı 12’den 7,5’e azalmıştır. Atıksuların biyolojik parçalanmasını, BOİ/KOİ olarak 
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ölçmüşlerdir. Sırasıyla yükseltgeyici sistemler olarak; ozon ile kombine edilmiş 

hidrojen peroksitle (2 saat boyunca 2,95 g O3 beslenen ve başlangıçta 2,4 g H2O2 

yüklü) ya da UV ışıması (saat boyunca 3,98 g O3 ile beslenen ve 2,65x10-6 Einstein s-

1), 0,16’dan (işlenmemiş atıksular), hemen hemen 0,7 ya da 0,8’e yükseldiğini 

gözlemlemişlerdir. 

 Benitez ve ark.,1999:Zeytin Karasuyunda var olan organik kirletici 

maddelerin yıkımı tek başına ozon,tek başına aerobik yıkım ve bu iki basamağın 

birleştirilmesiyle: ozonlamayı takiben aerobik yıkım ve aerobik yıkımı takiben 

ozonlama yapılmıştır.Tek başına uygulanan iki yöntemde;organik bileşiklerin 

konsantrasyonları ile direkt olarak ilgili olan evrensel parametreler olan toplam 

aromatik ve fenolik içerik ve kimyasal oksijen ihtiyacı giderimi izlenmiştir. 

Ozonlamada, aromatik indirgenme için, KA, belli kinetik sabitlerin 

değerlendirilmesine yol açan yaklaşık kinetik bir çalışma yapılmıştır. Aerobik 

yıkımda, deney verilerine uygulanan Grau modeli kullanılarak ve bu modelin K2 ve 

kinetik parametrelerinin tanımlanmasına yol açan kinetik çalışma yürütülmüştür. 

Birleştirilmiş proseste, daha yüksek KOİ düşüşü, başarılı basamaklar aracılığıyla 

sağlanmıştır ve ön işlemlerin uygulamasıyla ilişkilendirilerek her iki proseste ikinci 

uygulama basamağı boyunca organik maddelerin gideriminde artma gözlenmiştir. Bu 

artış kinetik parametrelerdeki artışlar aracılığıyla.(K2 ve n ön ozonloma işlemi 

uygulanmış aerobik yıkımındaki, öncelikle aerobik olarak fermante edilmiş 

atıksuların ozonlanmasındaki belli sabit KA) aynı uygulama koşullarında yapılan tek 

başına proseslerde elde edilen değerlerle ilşkilendirilerek gösterilmiştir. 

Beltran-Heredia ve ark., 2000: Siyah zeytin atıksuyunda mevcut olan organik 

kirleticilerin indirgenmesini, ozonlama, aerobik biyolojik yıkım ve bu iki basamağın 

kombinasyonu olarak aerobik biyolojik  yıkım prosesini takip eden ozonlamayla  

gerçekleştirmişlerdir.Kirleticilerin gideriminde, bu atıksulardaki organik bileşiklerin 

derişimleri ile doğrudan ilişkili evrensel parametreler olan ; kimyasal oksijen ihtiyacı 

ve toplam aromatik ve fenolik içerikleri takip edilmiştir. KOİ ve aromatik içerikteki 

daha yüksek kapsamlı bir azalma kombine proseste birbirini izleyen basamaklar 

aracılığıyla başarılmıştır. İkinci basamak boyunca organik materyallerin giderimin de 

artma sağlanmıştır. Bu iyileşme önceden oksijen etkisiyle muamele görmüş 
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atıksuyun ozonlanmasındaki kinetik sabitlerde, aynı çalışma koşulları altında tek 

olarak uygulanan işlem deneylerinde elde edilen kinetik parametrelere oranla bariz 

artışlar gözlemişlerdir. 

 Beltran-Heredia ve ark., 2001: Zeytin Karasuyunun yıkımı, iki kimyasal 

oksidasyon prosesi (Fenton reaktifi ve ozonlama) ve bunların ardından gelen aerobik 

mikroorganizmalar ile çalışılmıştır. Fenton rekatifi uygulamasında kısmen KOİ ve 

daha büyük ölçüde polifenolik bileşiklerin azalımı gerçekleştirilmiştir. Ozonlama, 

KOİ de düşük değişime ve kısmen polifenollerin yıkımına katkı sağlamıştır. Aerobik 

biyolojik uygumalar sırasıyla KOİ ve polifenoller için %70 ve %90’dan daha yüksek 

değerlere parçalanmıştır. Her bir proses için kinetik bir çalışma yapılmış ve her bir 

modelin temsili kinetik parametreleri tanımlanmıştır.  

Aktaş ve ark., 2001: 17 tane zeytinyağı endüstrisi atık su örneği (karasu) ile 

çalışmışlardır.Örneklerin tanımlanması için toplam katı, uçucu, askıda, uçucu-askıda 

katı madde, KOİ, yağ- gres, polifenol, uçucu fenol, azot ve indirgen şeker 

miktarlarını belirlemişlerdir. Atıksu örnekleri üzerinde kireç uygulamasının etkilerini 

araştırılmışlardır. Kireç ile işlem görmüş örneklerin bileşenlerinin indirgenmesini 

tanımlanmışlardır. Atıksu örneklerinde, KOİ değerlerinin presleme prosesi için 

%41,5, santrifüj prosesinde % 4,2’e indirgeyebildiklerini sonuç olarak 

belirtmişlerdir. 9 klasik ve 8 santrifüj sisteminden alınan örneğin diğer 

parametrelerinin giderim yüzdeleri sırasıyla: toplam katı: % 29,3–46,9, uçucu katı: % 

41,2–53,2, indirgen şeker: % 74,4–37,0, yağ-gres: % 94,9–95,8, polifenol: % 73,5–

62,5, uçucu fenol: %38,4–32,0, azotlu bileşikler: % 60,5–80,1 değerlerini elde 

etmişlerdir. Kireç ilavesinin etkisini, yapay fenolik karışımlarda da incelenmişlerdir. 

Galiatsatou ve ark., 2002: Çözücü ile ekstrakte edilmiş zeytin küspesi (SEOP) 

ve zeytin çekirdeğinin iki basamaklı buhar aktivasyonuyla hazırlanan aktif karbon 

serileri, zeytin karasuyunundaki toplam fenol giderimi ve kimyasal oksijen 

ihtiyacının azalmasının araştırılmasında kullanılmıştır. Karbonizasyon ve aktivasyon 

sıcaklıkları sırasıyla 850 ve 800 ◦C sabit değerlerinde tutulmuştur. Karbonlardan 

birisi, 800 ◦C ‘de tek basamaklı prosesle hazırlanmıştır. Aktif karbonlar, 77 K’de N2 

adsorpsiyonu aracılığIyla ve civalı gözenek ölçümü ile karakterize edilmiştir. Ayrıca 

iyot değerleri de tanımlanmıştır. Bohem’s metodu kullanılarak, aktif karbonların 
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yüzey oksitleri tanımlanmıştır. Gözenek gelişimi ve karbonların kimyasal yüzeyi 

organik moleküllerin artan giderim kabiliyetiyle ilişkilendirilmiştir. Adsorpsiyon 

kinetikleri, Langmuir modeline uyan adsorpsiyon izoterm verileri için Lagegren 

modeli uygulanarak ispatlanmıştır. Zeytin karasuyunun KOİ azalımıyla ifade edilen 

toplam organiklerin adsorpsiyonu mikrogözeneklilik iken toplam fenol giderimi için 

anahtar faktör mezogözeneklilik olarak görülmektedir. Benzer yapılı karbonlar için 

toplam organiklerin ve fenollerin adsorpsiyonu karbonillerin varlığıyla etkili 

olabilmektedir. 

Oktav, Çatalkaya ve Şengül, 2003: Farklı zeytinyağı fabrikalarından gelen 

atıksuların kimyasal olarak arıtılabilirliğini incelemişlerdir. Kimyasal çöktürmede 

koagülant olarak kireç kullanıldığında, KOİ giderme verimi %13 iken, HCl 

kullanımında verimin %38’e ulaştığını, kimyasal oksidasyon çalışmalarında ise 

oksidant olarak; KMnO4, NaOCl, H2O2 ve Fenton reaktifini kullanarak ve %70’e 

varan KOİ giderme verimlerine ulaştıklarını rapor etmişlerdir. 

Uğurlu ve Kula, 2007: Çalışmalarını süre ve enerji tüketimi dikkate alınarak, 

iki farklı UV kaynağı kullanarak gerçekleştirmişlerdir. UV kaynakları, civa lambaları 

ve doğal güneş ışığıdır. İleri oksidasyon deneylerine başlamadan önce, bir litre 

karasuyu pH‘7 olana kadar kireçle muamele edilmiştir. 100 ml’lik her örneğe 1-10 

ml %30’luk H2O2 çözeltisi ilave edilmiş, kapalı kaplardaki örnekleri bir hafta 

boyunca güneş ışığına maruz bırakmışlar, çözeltilerin bileşimlerini ve renk 

değişimlerini günlük olarak UV-Vis spektrofotometresi ile analiz etmişlerdir. Bir 

haftalık sürenin sonunda örnekleri kireç ile muamele etmişler. Başlangıçtaki pH, süre 

ve H2O2 derişim değişimlerinin giderim üzerindeki etkilerini araştırmışlar. Tüm 

deneylerin sonunda, renk değişimini, fenol, lignin, TOK ve TIK derişimlerini 

standart metotlara göre analiz etmişlerdir. H2O2 /Karasu oranının 3 mL/100 mL ve 

doğal güneş ışığına maruz bırakılan örneklerde 7 günün sonunda yaklaşık %90 

oranında renk gideriminin gerçekleştiği, aynı örnekler kireçle muamele 

edildiklerinde (pH 7,0’den büyük) %99 oranında etkinlik sağlandığı rapor edilmiştir. 

Fenol ve lignin giderimleri aynı derişimlerde incelendiğinde, giderimlerin sırasıyla % 

99,5 ve % 35 olarak bulunduğu belirtilmiştir. Ancak maksimum lignin giderimi için 

daha fazla H2O2 (10mL H2O2 /100 mL karasu) kullanımı gerektirdiğini bulunmuştur. 
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Bu koşullar altında, yedi günlük süresinin sonunda %70 oranında lignin giderimi, 

kireç ile %90 oranında lignin giderilebileceğini belirtmişlerdir. Direkt UV ile 

gerçekleştirilen deneylerde bulunan hız sabitleri, doğal güneş ışığına maruz bırakılan 

örneklerden daha yüksek olduğu bulunmuştur.  

Canizares ve ark., 2007: Yaklaşık olarak KOİ  değeri 3000mg/dm3 olan 

zeytin karasuyuna üç ileri oksidasyon yöntemi: iletken elmas elektrooksidation 

(CDEO), ozonation ve Fenton oksidasyonu uygulanmıştır.CDEO mevcut yüksek 

etkinliğinden dolayı atığın mineralizasyonunu tamamlamasına izin vermiştir. Aynı 

şekilde atığa hem ozonlama hemde Fenton oksidasyonu uygulanmıştır, fakat bu 

yöntemlerle etkenlik ve mineralizasyon açısından farklı sonuçlar sağlanmıştır. Alkali 

pH da ozonlama ve Fenton oksidasyonu yüksek konsantrasyonlarda ara ürünlerin 

(çoğunlukla karboksilik asitler) oluşumuna yol açarak hidroksil radikalleri tarafından 

daha ileri oksidasyon gerçekleştirilememiştir. Sonuç olarak prosesin sonunda geriye 

%30 civarında TOK kalmıştır. Ayrıca CDEO’nun enerji gereksiniminin ozonlamaya 

göre daha az olduğunu belirtmişlerdir.   

Andreozzi ve ark., 2008: Laboratuar deneylerinin birleştirildiği, zeytin 

karasuyunun fitotoksik etkisinin mümkün olduğunca azaltılmasını amaçlanmasıyla 

birleştirilmiş fizikokimyasal deneyler (santrifüj-ozonlama, santrifüj-güneş fotolizi, 

santrifüj-ışıma ile birleştirilmiş fotofenton, santrifüj-güneş ışıması ile birleştirilmiş 

ozonlama) planlanmıştır.Eşit uzatılmış uygulama süreleri için ozonlama veya ayrı 

ayrı ışıma ile birleştirilmiş fotofenton veya ışıma ile birleştirilmiş fotofenton/O3 

kombine prosesleri kullanılarak zeytin karasuyunun orta dereceli KOİ giderimine 

ulaşılmıştır. Ozonlanmış zeytin karasuyu suyosunu büyümesine karşı hala toksiktir 

ve sadece 1:160’ a eşit ya da daha fazla seyreltmeler için suyosunu büyümesinde bir 

hareketlenme gözlenmiştir. Sadece ozonlamada, Raphanus sativus L., Cucumis 

sativus L. ve Lactuca sativa L ‘nın çimlenme indeksinin hesaplanmasıyla ölçülen 

zeytin karasuyunun fitotoksikliğinde  önemli ölçüde azalmamıştır. Zeytin 

karasuyunun inhibisyonunda belirgin bir azalma, %50’den daha fazla, 1:8 oranında 

seyreltilmiş Zeytin karasuyu örneklerinin 2 saat ozonlanmasıyla kanıtlanmıştır. 

Zeytin karasuyunun ilgili güneş ışıması olmadan veya demir (III) iyonları ile sürekli 

havalandırma altında uzun süreli depolanması ozonlamadan daha az etkidir ve eski 
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bu iki uygulamanın birleştirilmiş etkisi hem KOİ hemde çimlenme indeksinin 

artmasına önemli derecede katkıda bulunmamıştır. 

  Hajjoujive ark., 2008: Zeytin karasuyunu laboratuarda, UV ışıması altında 

TiO2 kullanımı ile fotokataliz işlemine tabi tutmuşlardır. 24 saat arıtımdan sonraki 

kimyasal oksijen ihtiyacı, 330 nm’de renklenme, fenollerin seviyelerindeki tüm 

azalmaların sırasıyla, % 22, % 57 ve % 94 olduğunu belirtmişlerdir. 

Kartal ve ark., 2008 : Zeytinyağı karasuyundan organik madde giderimi için çesitli 

kimyasal arıtma proseslerini (koagülasyon, elektrokoagülasyon) incelemişlerdir. 

Kireç, demir (III) klorür (FeCl3), alum (Al2(SO4)3) ve polielektrolitler kullanılarak 

gerçekleştirilen koagülasyon deneylerinde elde edilen en yüksek KOİ ve TOK 

giderim verimleri sırası ile, kireç ile çöktürme için pH 11’de % 49 ve % 38, demir 

(III) klorür ile çöktürme için pH 7,0’da 1000 mg/L dozajda % 44 ve % 53, alum ile 

çöktürme için pH 6,5’ta 2000 mg/L dozajda % 40 ve % 36 ve ticari polielektrolit ile 

çöktürme için % 46 ve % 43 olarak belirlenmiştir. Uygulanan kimyasal arıtma 

prosesleri arasında en yüksek organik madde giderimi, çelik elektrotlar kullanılarak 

gerçekleştirilen elektrokoagülasyon prosesi ile % 55 antioksidan ve % 52 toplam 

fenol giderimi ile birlikte KOİ ve TOK bazında %60 ve %65 oranında elde edildiğini 

rapor etmişlerdir. 

Achak ve ark., 2009: Zeytin karasuyundaki fenolik bileşiklerin giderilmesi 

için biyosorbent olarak muz kabuğunun uygulama imkanını tanımlamışlardır. pH, 

temas süresi ve adsorban dozajının etkilerini araştırmışlardır. Muz kabuğu 

miktarındaki 10’dan 30 g/L ’ye olan artış, fenolik bileşiklerin adsorpsiyon oranını % 

60’dan % 88’e önemli derecede artımaktadır. Nötralliğin üzerindeki pH artışları, 

fenolik bileşiklerin adsorplanma kapasitelerinde meydana gelen artışlarla 

sonuçlanmıştır. Adsorpsiyon prosesi hızlıdır ve 3 saat temas süresinde dengeye 

ulaşmıştır. Adsopsiyon dengesinin matematiksel ifadesi için Freundlich ve Langmuir 

adsorpsiyon modeli kullanılmıştır ve deneysel verilerin her iki modele çok iyi şekilde 

uygun olduğunu bulmuşlardır. Yaptıkları desorpsiyon çalışmalarıyla fenolik 

bileşiklerin desorpsiyonu için düşük pH değerlerinde etkin olduğunu göstermişlerdir. 

Zeytin karasuyunun arıtımı için, düşük maliyetli çözelti olarak muz kabuğunun 

etkinliğini açıkça gösterdiği sonucuna varmışlardır. Zeytinyağı endüstrisindeki çok 
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kirlenmeye neden olan bileşiklerin ve bir biyoadsorban olarak muz kabuğunu 

arasındaki etkileşimlerin kavranması için bazı başlangıç elementleri verilmişlerdir. 

El-Gohary ve ark., 2009: Zeytin yağı endüstrisi atıksularının arıtımı için 

yukarı yatay akışlı çamur yataklı reaktör (UASB) aracılığıyla takip edilen  ıslak 

hidrojen peroksit katalitik oksidasyonunu içeren bir birleşik arıtma planı kullanımı, 

bu çalışmanın konusu olduğunu belirtmişlerdir.Seyreltilmiş atıksuyun (1:1), Fenton 

reaksiyonunun kullanımı ön işlemdir. Optimum çalışma koşulları olarak adlandırılan, 

pH, H2O2 miktarı, Fe+2, KOİ/H2O2 oranı ve Fe+2/H2O2 oranı tanımlanmıştır. UASB 

reaktörü, ön-işlemden geçirilmiş atık su ile beslenmiştir. Su basınçlı alıkonma 

zamanı, 48 saatte sabit tutulmuştur. KOİ, BOİ, TOK, TKN, TP, TSS, yağ ve gres ve 

toplam fenoller gibi klasik parametreleri tanımlamışlardır. İşlem görmemiş 

atıksudaki fenolik bileşiklerin derişimleri ve her bir arıtma basamağındaki etkileri 

HPLC kullanılarak ölçmüşlerdir. Sonuçların, iyi bir kalitede son atık suyu 

gösterdiğini belirtmişlerdir. Özgün organik bileşiklerin çökelti derişimleri, p- 

hidroksi benzaldehit için 0,432 mg/L’den 3,273 mg/L’ye sinamik asit için 

sıralanmıştır. 
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3. MATERYAL VE METOD 

 

3.1. Materyal 

 

3.1.1. Zeytin Karasuyu Örneğinin Temin Edilmesi 

 

Deneylerde kullanılan zeytin karasuyu örnekleri 02.10.2009 tarihinde 

Adana’da bulunan Maya Zeytincilik’ten temin edilerek, +4 °C de saklanmıştır. Bu 

işletmede Pres prosesi zeytinyağı üretimi gerçekleştirilmektedir. Karasu, deneylerde 

1:8 oranında seyreltilerek kullanılmıştır. 

 
Çizelge 3.1.Zeytin Karasuyu Karakterizasyonu 

 

Parametre Değerler 

pH 4,71 

İletkenlik (µs) 7010 

Çözünmüş oksijen (mg/L) 0,22 

Askıda Katı Madde (g/L) 16,75 

Yağ ve gres (g/L) 5,69 

KOİ (mg/L) 33133 

TOK (mg/L) 8967 

Toplam Fenol (mg/L) 1715 
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3.1.2. Kullanılan Diğer Kimyasallar 

 

Hidroklorikasit (Merck), n-Heksan (CarloErba), etilasetat (LabScan), Folin-

Ciocalteau reaktifi (Sigma), Sodyum Karbonat (Merck), Kalsiyum Hidroksit 

(Merck), Sülfürik asit (Carlo Erba), Asetonitril (Merck), Fosforik asit (Fluka), 

Potasyum İyodür (Merck), Nişasta (Merck), Sodyum tiyosülfat penta hidrat (Merck), 

Metanol (Merck), Sodyum Hidroksit (Merck) 

3.1.3. Kullanılan cihaz, araç ve gereçler 

 

Ozon jenaratörü: TOG C2B (8g/s) (Glasgow, İskoçya) 

Oksijen tüpü: %99,9 saflıkta oksijen gazı 

Toplam Organik Karbon Analizörü (TOK): Hack Lange DR5000 UV-VIS 

spektrofotometre 

pH metre (HI 8314):  Hazırlanan ve ozonlanan boyarmadde çözeltilerinde pH 

ölçmek için kullanıldı. 

Santrifüj Cihazı (NF 800/800 R): Ozonlanan örneklerdeki granül aktif karbonların 

çöktürülmesinde kullanıldı. 

Elektronik Analitik Hassas Teraziler: Hazırlanan çözeltiler için, kalsiyum 

hidroksit ve potasyum iyodür tartımında kullanıldı. 

UV-Visible Spektrofotometre (Shimadzu UV-2101 PC): Ozonlanan numunelerin 

spektroskopik ölçümlerinde kullanıldı. 

Quartz Küvet (HELLMA (45x12.5 mm):  Spektrofotometre cihazında kullanıldı. 

Membran Filtre (Millipore): UV/Vis, HPLC ve TOK analizlerinde kullanılan 

numuneleri süzmek amacıyla kullanıldı. 
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3.2. Metod 

 

3.2.1. Analitik Metodlar 

 

3.2.1.1. UV/VİS Spektrometrik Analizler  

 

UV-VIS absorpsiyon ölçümleri Perkin Elmer UV–2101 PC çift ışın yollu 

spektrometrede yapılmıştır. Kullanılan zeytin karasuyu örneklerinin maksimum 

absorbans yaptığı dalga boylarının belirlenmesi için 200-800 nm arasında tarama 

yapılmıştır. Bu dalga boyları kullanılarak örneklerdeki renk giderimi, aromatikliğin 

azalışı ve fenol miktarı incelenmiştir. 

 

3.2.1.2. GC-MS Analizleri 

GC-MS analizleri Shimadzu 2010 Plus marka cihazda gerçekleştirilmiştir. 

Taşıyıcı gaz olarak helyum kullanılmıştır. Kullanılan sıcaklık metodu aşağıda 

verilmiştir. 

Scan modunda; Başlangıç sıcaklığı 50 °C, burada 5 dakika beklenir. 

Dakikada 10 °C ilk artışlarla 270 °C ye ulaşır ve burada 10 dakika beklenir. 

Enjeksiyon sıcaklığı 270 °C, interface sıcaklığı 270 °C,iyon kaynağı 230 °C ‘dir. 

 

3.2.1.3. KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) Tayini 

 

Kimyasal oksijen ihtiyacı deneyleri zeytin karasuyunun 1:8 oranında 

seyreltilerek LCK 514 HACH test kitleri (100-2000mg/L) ile yapılmıştır. Tayin 

prensibinde okside edilebilir maddeler gümüş sülfatın katalizör olarak bulunduğu 

ortamda sülfürik asit-potasyum dikromat solüsyonuyla reaksiyona girer. Civa sülfatın 

bulunduğu ortamda klorür görünmez. Cr+3 yeşil rengi aldığında değerlendirilir. 
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3.2.1.4. TOK (Toplam Organik Karbon) Tayini 

 

Çalışılan maddelerdeki toplam organik karbon azalışının incelenmesi için 

TOK analizleri yapılmıştır. Toplam organik karbon tayini, zeytin karasuyunun 

1:8oranında seyreltilerek LCK 381 HACH test kitleri (60-735mg/L) ile yapılmıştır. 

Numunlerdeki toplam karbon (TK) ve toplam inorganik (TIK) asitlendirme ve 

oksitleme aracılığıyla karbon dioksite (CO2) dönüştürülür. Oluşan karbon dioksit 

membrandan indikatör solüsyona geçer. İndikatör solüsyonunun renginin değişmesi 

fotometrik olarak belirlenir. TOK miktarı toplam karbondan toplam inorganik karbon 

çıkarılarak bulunur. 

 

3.2.2. Kimyasal Metodlar 

 

3.2.2.1. Kireçle Ön Çöktürme 

  

Zeytin karasuyunun AKM miktarını ve kirletici etkisini azaltmak için kullanılmıştır. 

Kireç her yerden kolayca elde edilebilir ve atıksuların ön çöktürülmesinde kullanılan 

alüminyum sülfat, demir klorür, magnezyum sülfat gibi kimyasallardan daha ucuz 

olduğundan tercih edilmiştir. Ön çöktürme deneylerinde 1L zeytin karasuyuna 10 g 

Ca(OH)2 ilave edilerek pH 4,71 den 12 ye kadar yükseltilmiştir.(Şengül, 2001). 

Koagülasyon-floklaştırma-çökeltim işlemleri sonrasında, kahverengi olan atıksu 

renginin daha da koyulaştığı gözlenmiştir. Çökelme sonrasında üst sudan alınan 

örnekler diğer deney aşamalarında kullanılmıştır. 

 

3.2.2.2. Ozonloma  

 

Zeytin Karasuyunun, ozonlanmasında aşağıda şekli görülen düzenekte 

çalışıldı. 

Ozonlama reaksiyonları 1 L’lik cam reaktörden 0,15g/dk ozon gazı 

geçirilerek gerçekleştirildi. Ozon jeneratörü ve diğer deneysel düzenekler arasındaki 

bağlantılar teflon borular kullanılarak gerçekleştirildi. Oksidasyon reaktöründen 
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kullanılmadan çıkan ozonun absorblanması için bu reaktörü takip eden, içinde % 

2’lik KI (potasyum iyodür) çözeltisi bulunan 2 adet seri bağlı, 250 ml hacmindeki 

gaz yıkama şişeleri kullanıldı. 

 

 
    Şekil 3.2. Ozon oksidasyon düzeneğinin şematik gösterimi 

 

Zeytin karasuyu örnekleri 1:8 oranında saf su ile seyreltilerek 1L çözeltisi 

hazırlanarak kullanıldı. Optimum pH’nın belirlenmesi için üç farklı pH : 5, 7 ve 9 da 

UV/Vis ölçümleri alınarak 254, 280ve 410nm % giderimler hesaplandı.En fazla % 

giderimlerin pH:7 olduğu gözlendi. 

Ozonlama deneylerinde zeytin karasuyunun dört farklı çözeltisi kullanıldı. 

İşlem görmemiş zeytin karasuyu ve kireçle çöktürülmüş zeytin karasuyuna direkt 

ozonloma işlemi uygulandı. Ozonloma süresi (60dk)  boyunca belirli sürelerde (10, 

20, 30, 40, 50, 60 dk) örnekler alındı ve UV/Vis, TOK, KOİ, Toplam Fenol analizleri 

yapıldı. 
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3.2.2.3. Katalitik Ozonloma 

 

Zeytin çekirdeğinden elde edilen aktif karbonun katalizör olarak 

kullanılmasıyla yapılacak ozonlamada zeytin karasuyunda çözünmüş olarak bulunan 

ve toksik özellik gösteren fenolik bileşiklerin parçalanması ve KOİ değerinin 

düşürülmesi sağlanmıştır.  

Direkt ozonlomanın yapıldığı; işlem görmemiş zeytin karasuyu ve kireçle 

çöktürülmüş zeytin karasuyu örneklerine 1’er g AK eklenmiştir. Bunun için daha 

önce ozonla belirlenmiş olan optimum parçalanma koşulları (pH:7,1:8 oranında 

seyreltme) göz önüne alınarak katalitik ozonloma yapılmıştır. Daha sonraki analizler 

için örnekler 0,20-μm membrane NC 20 filtreden (Millipore) süzülmüştür. 

 

3.2.2.4. Ozon Jeneratörünün O3 Üretme Veriminin İyodometrik Yöntemle 

Belirlenmesi 

  

 Reaktör içerisine 500 cm3 potasyum iyodür (KI) (20 gdm−3) çözeltisi konulur. 

Ozon jeneratörü deney aşamalarında kullanılan ozon dozunda çalışılarak yarım saat 

boyunca ozonlama yapılır. Ozonlama işlemi bitince reaktörden alınan 5ml KI 

çözeltisi 50 ml´ye tamamlanarak asitlendirilir ve ayarlı sodyum tiyosülfat (0,1mol/L) 

ile titre edilir. Harcanan sodyum tiyosülfat miktarından ozon miktarı hesaplanır 

(International Ozone Associations, Quality Assurance Committee, Revised 

Standartdized Procedure 001/96). 

                     

  
 

Bu yönteme göre deneysel işlemler yapıldığında bir saatte üretilen ozon 

miktarı 130 mmol’dür. 
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3.2.2.4(1) Aktif Karbon Üretiminde Kullanılan Düzenek 

 

Deneyler sırasında kullanılan tüm cam malzemeler, kromik asit ile 

yıkandıktan sonra önce musluk suyu ardından saf su ile yıkanarak safsızlıklardan 

arındırılarak, etüvde kurutulduktan sonra kullanılır. 

Aktivasyon işlemi Malatya İnönü Üniversitesi Kimya Mühendisliği 

Bölümün’de 6 cm iç çapında Lenton marka otomatik ayarlı quartz borulu silindirik 

bir fırın içerisinde yapılmıştır. Düzenek Şekil 3.3’ de gösterilmiştir. 

 

 
    Şekil 3.3. Aktif Karbon Üretiminde Kullanılan Düzenek 

 

Elde edilen örnekler Nüve FN500 tipi etüvde kurutulup, analiz yapılmadan 

önce ise Nüve EVOİ 8 tipi vakum etüvünde tekrar kurutma işlemine tabi tutulmuştur. 

Ham maddenin ve elde edilen aktif karbon örneklerinin FT-IR analizleri Perkin 

Elmer 283 model FT-IR ile (500 mg KBr, 2 mg aktif karbon), DTA analizleri 

Shimadzu DTA-50 ile (10 mg aktif karbon, 10 οC/dk, 10 mL/dk N2 akış hızı), TGA 

analizleri Shimadzu TGA50 sistemleri ile (10 mg aktif karbon, 10 °C /dk, 10 mL/dk 

hava akış hızı) ölçülmüştür. 

Tüm örneklerin yüzey alanları ve yüzey karakterizasyonu 77 °K’ de N2 

adsorpsiyonu ile BET yöntemine göre Micromeritics Tristar 3000 model yüzey 

analizör ve porozimetre cihazında yapılmıştır. 

pH ölçümleri Hanna instruments HI 8314 membrane marka pH metre’ de 

yapılmıştır. 
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3.2.3.3(2) Aktif Karbon Örneklerinin Hazırlanması 

 

Zeytin çekirdekleri 105 °C’ de 24 saat kurutulur. Kurutulmuş çekirdekler 

havan ve elek kullanılarak çekirdeklerin boyutunun 4 mm’ den daha küçük olması 

sağlanır. Uygun boyuta getirilen (1,25 mm)  çekirdekler ağzı kapalı kaplarda hava 

almayacak şekilde muhafaza edilir. 

Çukurova Üniversitesi’nde yetiştirilen Adana Yerli cinsi zeytin ağacından 

yaklaşık 1 kg zeytin toplandı. Zeytinin etli kısmı bıçak yardımıyla temizlendi. 

Temizlenen zeytin ilk önce musluk suyuyla sonra da saf suyla iyice yıkandı. Yıkanan 

zeytin etüvde 105 °C de 24 saat süreyle kurutuldu. Kurutulan zeytinler Çukurova 

Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde havanla kırılarak iç çekirdeği de 

atılmak suretiyle yalnızca odun kısmı küçük parçalara ayrıldı. Küçük parçalara 

ayrılan zeytin çekirdekleri öğütülerek çapı küçültüldu, 1 mm çapındaki elekten 

geçirildi. Küçük parçalara ayrılan zeytin etüvde 105 0C de 24 saat süreyle kurutuldu. 

Kurutulan zeytin parçalarındaki kalan yağı uzaklaştırmak için hekzan yardımıyla 1 

hafta süreyle Soxhelet cihazında ayırma işlemine tabi tutuldu. Yağı uzaklaştırılan 

zeytin parçacıkları aktif karbon haline getirilmesi için İnönü Üniversitesi’ne 

gönderildi. 

 

3.2.3(3). Aktif Karbonların Hazırlanması  

 

Aktif karbon örnekleri impregnant kimyasalı olarak KOH kullanılarak değişik 

sıcaklık aralığında kimyasal aktivasyon yöntemine göre hazırlanır. Emdirici etkisini 

görmek açısından ham örnek 500 °C - 800 °C sıcaklıklarda emdiricisiz olarak 

aktivasyona tabi tutulur. 

Doğrudan aktivasyon; çekirdekler kuartz küvet içerisine koyularak silindirik 

fırında 100 mL/dk N2 atmosferi altında 10 °C / dk ısıtma hızında 500 ve 800 °C 

sıcaklıklarda 1 saat süre ile aktifleştirilir. Fırın içerisinde inert atmosferde oda 

sıcaklığına kadar soğutulur. Örnekler saf su ile yıkama suyu nötral oluncaya kadar 

yıkandıktan sonra 105 °C’ de 24 saat kurutularak, agat havanda iyice öğütülerek 

analizler için saklanır. 
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Potasyum hidroksit kullanılarak aktivasyon; Bu çalışmada 1-1,60 mm 

boyut aralığında zeytin çekirdekleri kullanılmıştır. Bazik çözeltilerle yapılan 

işlemlerde, impregnant/ham madde oranı ağırlıkça 0,70:1 (ağırlıkça %35'lik 

çözelti/50 g ham madde) olarak sabit tutulur. Bunun nedeni, bazik kimyasallar için 

0,70:1 oranında yapılan çalışmalarda literatürde bu oranın iyi sonuçlar vermiş 

olmasıdır. Bu kısımda kullanılan kimyasal madde KOH’dir. 0,70:1 oranında zeytin 

çekirdekleri için hazırlanmış olan karışımlar, 24 saat sürekli olarak karıştırılarak 

bekletilir. Bu süre sonunda, önce sıcak saf su ile daha sonra soğuk saf su ile yıkama 

suyunun pH’sı 6-6,5 oluncaya kadar yıkama işlemi uygulanır ve ön işlem görmüş 

numuneler gece boyunca 130°C'de kurutulur. 

KOH ile en uygun oran çoğunlukla ¼ olarak literatürde kullanılmaktadır. Bu 

oranda en yüksek yüzey alanı iyi gözenek dağılımı elde edilmektedir. 

 

3.2.2.5. AKM (Askıda Katı Madde) Tayini:  

 

Toplam askı maddeleri miktarı gravimetrik ölçüm esasına dayanan 

yöntem (Standart Methods 2-57) ile belirlendi. Bu ölçüm prensibine göre, filtre 

tarafından tutulan ve 103-105oC'de kurutma sonucu oluşan kalıntı AKM olarak 

tanımlanır. 

 

3.2.2.6. Yağ ve Gres Tayini:  

 

Yağ ve gres tayini Soxhlet Metodu (Standart Methods 5-34)  ile yapıldı. 

Suyun içinde bulunan yağ ve gres, ilk olarak numunenin pH=2 seviyelerine 

kadar asitlendirilmesiyle serbest yağ asitleri açığa çıkartıldı. Yöntem; açığa 

çıkan tüm yağ ve gresin celite (diatoma toprağı) vasıtasıyla adsorblanması 

prensibine dayanır. Daha sonra bu kısım hekzanla birlikte ekstraksiyona tabi 

tutularak kullanılan düzenek vasıtasıyla soxhlet tüpünde toplanır. Soxhlet 

tüpünün içindeki hekzan tamamen uçurulduktan sonra ilk andaki ağırlığından 

çıkarılarak aradaki farktan yağ ve gres miktarı bulundu. 

 



3. MATERYAL VE METOD                                                                 Orkide EREN                                             
 

 46  

3.2.2.7. Fenol Ekstraksiyonu: 

 

Zeytin karasuyu örneklerine etil asetat sıvı-sıvı ekstraksiyonu 

uygulanmıştır. Hidroklorik asit ile pH=2 ye kadar asitlendirilir. Lipidleri 

uzaklaştırmak amacıyla heksan ile yıkama işlemi yapılır. 10 mL zeytin 

karasuyu, 15 mL heksan ile karıştırılır. Karışım şiddetli bir şekilde çalkalanır 

ve ve 10 dk 1000 rpm santrifüjlenir. Fazlar ayrıldıktan sonra yıkama işlemi iki 

defa daha tekrar edilir. Fenolik bileşiklerin ekstraksiyonu için etil asetat ile 

ekstraksiyon işlemi uygulanır. 10 mL etilasetat ile zeytin karasuyu örnekleri 

karıştırılır, karışım şiddetli bir şekilde çalkalandıktan sonra 10 dk 1000 rpm de 

santrifüjlenir. Fazlar ayrıldıktan sonra, ekstraksiyon işlemi 3 defa daha tekrar 

edilir. 

 

3.2.2.8. Toplam Fenol Tayini:  

 

Toplam fenol, filtrelenmiş örneklerde Folin-Ciocalteau fenol reaktifi ile 

ilişkilendirilmiş spektrofotometrik metot (Wong ve ark., 2005) kullanılarak 

tanımlanmıştır. 400 µL seyreltilmiş örnek ya da fenolik standart, 1 mL 1:10 

seyreltilmiş Folin-Ciocalteu reaktifi ile karıştırılır. 4 dakika sonra 800µL 

sodyum karbonat çözeltisi (75g/L) ile karıştırılır. Son çözelti 2 saat karanlıkta 

bırakılır (20°C) ve sonra çözeltilerin absorbansları 765 nm’de ölçülür. Benzer 

işlemler, distile su kör reaktifi ve 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 ve 1 mg/L gallik asit 

çözeltiler içinde takip edilir. 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

4.1. Zeytin Karasuyunun UV-VIS Spektrumu 

 

Zeytin karasuyunun kendi başlangıç pH’ında (pH: 4,71), 200 - 800 nm 

aralığında UV-VIS spektrumu alındı (Şekil 4.1). 

200,0 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800,0
0,00

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,49

nm

A 

 
 Şekil 4.1. Zeytin Karasuyunun UV-Vis spektrumu (Seyreltme oranı 1:8) 
  

 Zeytin karasuyunda 254 nm’deki çift bağ, 280nm’deki aromatiklik ve  

maksimum renk giderimi için 410 nm’deki dalga boyları standart alınarak % 

giderimler hesaplanmıştır (Beltran ve ark.,1998). 

 

4.2. Ozonlamada Optimum pH’nın Saptanması 

 

 Optimum ozonlama koşullarını belirlemek için önce üç farklı başlangıç 

pH’da (pH:5, 7, 9) çalışılarak, çift bağ, aromatiklik ve renk giderimi üzerine pH’ın 

etkisi araştırıldı. Zeytin karasuyunda 254 nm’deki çift bağ, 280nm’deki aromatiklik 

ve 410 nm’deki maksimum renk giderimi için optimum ozonlama süresi 60 dk. 
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olarak belirlendi. UV-Vis absorbans ölçümü sonuçlarına göre optimum pH:7 olarak 

bulundu (Şekil 4.2 ).   

(a) 

(b) 

 (c)                                                                                                 

Şekil 4.2. Zeytin Karasuyunun farklı pH’larda ozonlanmasında UV-Vis absorbans  
              ölçümleri: çift bağ (a), aromatiklik (b) ve renk giderimi (c).        
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4.3.Zeytin Karasuyu Örneklerinde Ozonlamanın Çift Bağ, Aromatiklik ve Renk                  

Giderimine Etkisi 

 

Herhangi bir kimyasal işlem görmemiş zeytin karasuyu (orjinal örnek) ve 

kireçle çöktürülüp pH:7 ye ayarlanmış zeytin karasuyu örneklerinden 125mL alınıp 

1L’ye seyreltilerek ozonloma için gerekli çözeltiler hazırlanmıştır. Bu çözeltilerin 

hem katalizörlü hemde katalizörsüz olarak 60dk boyunca ozonlanmaları sonucunda 

belirli aralıklarla alınan örneklerin 254nm, 280nm ve 410nm’de UV-Vis ölçümleri 

alınmıştır. Buna göre her üç dalga boyunda da en iyi % gideriminde Kireç/O3 

yöntemi olduğu görülmektedir. 
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             Şekil 4.3. Ozonlanan Zeytin Karasuyu örneklerinin (pH:7) 254nm, 280nm ve     
                         410nm dalga boylarındaki  % Giderimleri  
 
4.4. O3 ve Kireçle Çöktürme/O3 Yöntemlerinin % KOİ Giderimi Üzerine Etkisi 
 

Herhangi bir kimyasal işlem görmemiş zeytin karasuyunun ve kireçle 

çöktürülmüş pH’ ı 7’ ye ayarlanmış halinin 60 dk boyunca ozonlanmasıyla KOİ 

giderimlerinin kıyaslanması sonucunda en iyi giderimin %38,6 KOİ giderimi ile 

60.dk kireçle çöktürme/O3 olduğu görülmektedir. 

 
Şekil 4.4. O3 ve Kireçle Çöktürme/O3 yöntemlerinde KOİ Giderimi 
 

 

 

 



4. BULGULAR VE TARTIŞMALAR                                                   Orkide EREN 

 51

4.5. O3 ve Kireçle Çöktürme/O3 Yöntemlerinin % TOK Giderimi Üzerine Etkisi 

 

Herhangi bir kimyasal işlem görmemiş zeytin karasuyunun ve kireçle 

çöktürülmüş pH’ ı 7’ ye ayarlanmış halinin 60 dk boyunca ozonlanmasıyla TOK % 

giderimlerinin sonuçları Şekil 4.5 ‘de verilmektedir. 

 
Şekil 4.5. O3 ve Kireçle Çöktürme/O3 yöntemlerinde %  TOK Giderimi 

 
Şekil 4.5’den görüldüğü gibi tek başına ozonlama ile zeytin atık suyunun TOK 

giderimi 60 dk. sonunda %32 iken, pH 7’ye ayarlanmış ve ön kireç çöktürme 

ardından ozonlama ile bu değer %40 TOK giderimine ulaşmıştır. 

KOH ile muamele edilmiş zeytin çekirdeğinden elde edilen aktif karbonun 

SEM görüntüsü Şekil 4.6’de verilmektedir. Şekilde bu materyalin farklı boyut ve 

şekillerdeki gözenek yapısı görülmektedir. Görüntü aynı zamanda yüksek yüzey 

alanına sahip zeytin çekirdeğinin dış yüzeyindeki boşlukları da ifade etmektedir. 

Örneğin SEM fotografları incelendiğinde düzensiz fakat yapı içerisinde yoğun bir 

gözenek oluştuğu görülmektedir. Gözeneklerin tüm yüzeyi kaplamasından katalitik 

aktivitenin yüksek olması beklenebilir. Tüm gözenekler iki tarafı açık düzensiz 

olmakla beraber kısmen silindirik yapılıdır. 
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Şekil 4.6. KOH ile muamele edilmiş zeytin çekirdeğinden elde edilmiş aktif k            
              karbonun SEM görüntüsü 
 

KOH ile muamele edilmiş zeytin çekirdeğinden elde edilen aktif karbonun 

TGA spektrumu Şekil 4.7.’de verilmektedir. Örneğin TGA spektrumu incelendiğinde 

yaklaşık 380 οC de başlayan ve 790 οC de sona eren %82 lik bir kütle kaybı söz 

konusudur.  

 
Şekil 4.7. KOH ile muamele edilmiş zeytin çekirdeğinden elde edilmiş aktif          

              karbonun SEM görüntüsü TGA spektrumu 
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4.6. O3, Kireçle Çöktürme/O3, O3/CAT ve Kireçle Çöktürme/O3/CAT 

Yöntemlerinin % Toplam Fenol Giderimi Üzerine Etkisi 

 

Herhangi bir kimyasal işlem görmemiş zeytin karasuyunun ve kireçle 

çöktürülmüş pH’ ı 7’ ye ayarlanmış halinin hem katalizörlü hem katalizörsüz 

ozonlanmasıyla % toplam fenol giderimleri Şekil 4.8’de verilmiştir. Grafikten en iyi 

% giderimlerinin kireçle çöktürme/O3 yöntemiyle elde edildiği görülmektedir. Ancak 

grafikten katalizör kullanıldığında aynı örneğin 30.dk ozonlanmasıyla % toplam 

fenol gideriminin %90 lara ulaştığını, sonra bu değerin azaldığı görülmektedir. Bu 

azalma için 30.dk’dan sonra fenollerin parçalanmaya başladığı düşünülebilmektedir. 

 

 
Şekil 4.8. O3, Kireçle Çöktürme/O3, O3/CAT ve Kireçle Çöktürme/O3/CAT  
               Yöntemlerinde %  Toplam Fenol Giderimi 
 

4.7. Elde Edilen Sonuçların Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği Parametreleri 

ile Kıyaslanması 

Türkiye’de uygulanmakta olan Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği incelendiğinde; 

deşarj standartlarının KOİ, pH ve yağ ve gres parametrelerine bağlı olduğu 

görülmektedir. Çizelge 4.1’de bu parametrelerin değerleri verilmiştir. 
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Çizelge 4.1: Sektör: Gıda Sanayi (Zeytinyağı ve Sabun Üretimi, Katı Yağ 

Rafinasyonu) 
 
  
PARAMETRE 

  
BİRİM 

KOMPOZİT 
NUMUNE  

2 SAATLİK 

KOMPOZİT 
NUMUNE   

24 SAATLİK 
KİMYASAL OKSİJEN 
İHTİYACI (KOİ) 

(mg/L) 250 230 

YAĞ VE GRES (mg/L) 60 40 
pH  - 6-9 6-9 
 

Bu çalışmada en iyi % giderimlerin gerçekleştiği kireçle ön çöktürme/O3 yönteminde 

elde edilen sonuçlarda Çizelge 4.2’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.2.Kireçle Çöktürme/O3 işlemi sonunda elde edilen değerler 

Parametre Değerler 

pH 7,2 

KOİ (mg/L) 

3123 

 

TOK (mg/L) 
102 
 

Toplam Fenol (mg/L) 
25,4 
 

 

Bu çalışmada en iyi % giderimler kireçle ön çöktürme/O3 işlemi sonrasında 

elde edilmiş olmasına rağmen, arıtım tam istenilen değerlere ulaşılamamıştır. Elde 

edilen sonuçlar, Türkiyede uygulanmakta olan Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği 

Parametreleri ile kıyaslandığında deşarj standartlarına ulaşılamadığından yüzeysel 

sulara verilmesi çevreye açısında zararlıdır. Ancak çizelge 4.2’ deki değerler 

başlangıç değerleriyle (çizelge 3.1) kıyaslandığında KOİ değerinde yaklaşık 10 kez, 

TOK değerinde 80 kez ve toplam fenol içeriğinde 67 kez iyileştirme sağlanmıştır. pH 

ise istenilen aralığa düşürülmüştür. Bu sonuçlara göre kireçle çöktürme/O3 yöntemi 

etkili olmuş ancak istenilen sınır değerlere ulaşmada yeterli olamamıştır. İstenilen 
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deşarj standartlarına ulaşılabilmek için başka ileri oksidasyon yöntemlerinin de 

araştırılmasına gerek vardır. 

 

4.8. GC-MS Analizleri 

 

Zeytin karasuyu için ve işlem görmemiş zeytin karasuyunun 60 dk 

ozonlanması sonucunda elde edilen GC sonuçları Şekil 4.9 ‘da verilmiştir. 

 

 
Şekil4.9. a) İşlem görmemiş zeytin karasuyunun (pH:7) GC-MS kromatogramı                                               

  b)İşlem görmemiş zeytin karasuyunun (pH:7) 60 dk ozonlanma sonrasında 
  alınan GC-MS kromatogramı 
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Şekil.4.10.İşlem görmemiş zeytin karasuyunun; a)3-10 dk. b)9,5-13,5 dk. c)13-17dk.    
                zaman aralığında arasında tanımlanan ürünler 

Şekil 4.9 ve Şekil 4.10’de verilen işlem görmemiş zeytin karasuyunda GC-

MS analizi ile tanımlanan organik bileşikler Çizelge 4.3’ te verilmiştir. 
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Çizelge 4.3. İşlem görmemiş zeytin karasuyunda GC-MS analizi ile tanımlanan  
                  organik bileşikler 
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4.9.Zeytin Çekirdeğinden Elde Edilen Aktif Karbonun Ozonlama Öncesi ve  
    Ozonlama Sonrası FTIR Analizi  
 

 
            Şekil 4.11.Zeytin çekirdeğinden elde edilen aktif karbonun ozonlama öncesi   
                              ve ozonlama sonrası sonrasında alınan FTIR spektrumları 
 

Zeytin çekirdeğinden elde edilen aktif karbon ozonlama işlemi boyunca 

substratla yarışmalı etkiye girmektedir. Aktif karbon yapısında çift bağlar bulunduğu 

için ozonla reaksiyona girmektedir. Şekil.4.11’ de ozonlama öncesi aktif karbonla, 

ozonlama sonrasındaki aktif karbonun  IR spektrumları görülmektedir.3200-3600 

cm-1 arasında karboksilik asit grupları yada alkolik OH- gruplarının spesifik gerilme 

absorpsiyonları görülmektedir. Aynı şekilde 1571 cm-1 absorpsiyon bandında 

karbonil gruplarının da arttığı düşünülebilir. Yine ozonlama öncesi aktif karbonda 

1713 cm-1 görülmeyen gerilim bandı ozonlama sonrası orta şiddet görülmektedir. 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

1. Zeytin karasuyu örneklerinin hem işlem görmemiş haliyle hemde kireçle 

çöktürme işlemi sonunda pH:7’ye ayarlanması şeklinde elde edilen çözeltileri, 1/8 

oranında seyreltilerek iki ayrı set halinde deneyler gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 

birbirleriyle kıyaslanmıştır. 

2. Zeytin Karasuyunun optimum çalışma koşullarını belirlemek için üç farklı 

başlangıç pH’ın da (5, 7 ve 9) çalışıldı. UV-Vis absorbans ölçümü sonuçlarına göre 

optimum pH:7 olarak bulundu. 

3. Zeytin karasuyunda 254 nm’deki çift bağ, 280nm’deki aromatiklik ve 410 

nm’deki maksimum renk giderimi için optimum ozonlama süresi 60 dk. olarak 

belirlendi. 

4. Zeytin karasuyunun kirlilik yükünü ve AKM miktarını azaltmak için ön 

kireç çöktürme işlemi uygulandı. Koagülant olarak kireç düşük maliyetli ve etkili 

olmasından dolayı tercih edilmiştir. 

5. 254 nm’deki çift bağ, 280 nm’deki aromatiklik ve 410 nm’deki maksimum 

renk giderimi için en etkili yöntem Kireçle çöktürme/O3 olarak belirlendi. 

6. KOİ, TOK ve Toplam Fenol giderimi için de yine en etkili yöntem olan 

Kireçle çöktürme/O3 ile sırasıyla %38,%39 ve %91 değerleri saptandı. 

7. Türkiye’de uygulanmakta olan Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği 

incelendiğinde, bu çalışmada ulaşılan KOİ değerleri literatürde karşılaşılan değerlere 

kıyasla daha düşüktür. 

8. Toplam Fenol gideriminde 10.dakika sonunda %60 değerine, 30.dakikada 

maksimum değer olan %91’e ulaşılmış ve bu dakikadan sonra % giderim oranı 

azalmıştır. Bunun sebebi oluşan fenollerin de artık parçalanmaya başlaması olarak 

düşünülmektedir. 

9.GC-MS spektrumları incelendiğinde 60dk ozonlama ile başlangıç anına 

oranla çok ciddi bir giderim olduğu görülmektedir.  

10. Deney aşamalarında zeytin çekirdeğinden KOH ile muamele edilmiş aktif 

karbon kullanılarak katalitik ozonlama deneyleri gerçekleştirildi. Ancak ortamda 



SONUÇLAR VE ÖNERİLER                                                             Orkide EREN 

 60

bulunan ozon miktarının fazla olması nedeniyle aktif karbonunda tepkimeye girdiği, 

bu nedenle giderim oranının azaldığı düşünülmektedir. 

11. Karasu yüksek organik kirlilik ve polifenol içerdiğinden artımı zor 

problemlerden birisidir. Yapılan bu çalışmada zeytin karasuyunun KOİ değerini 

yüzeysel suların deşarj standartlarına indirmek amaçlanmış ancak yeterli arıtım 

gerçekleştirilememiştir. Çevreye verilecek seviyeye gelene kadar birkaç kademeden 

oluşan, hem fiziksel-kimyasal, hem de biyolojik arıtma uygulamalarından geçirilmesi 

gerekmektedir. 
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