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 Korozyon elektrokimyasal olarak metalin 
aşınması olayıdır. Mikroorganizmalar tarafından 
oluşturulan korozyona mikrobiyolojik olarak 
desteklenen korozyon (Microbiologically 
Influenced Corrosion.-MIC) denir. Mikrobiyal 
korozyona başta sülfat indirgeyen bakteriler (SRB) 
olmak üzere, metanojenler, demir okside edenler 
vb. bakteriler sebep olmaktadır.  
 Soğutma kuleleri, çeşitli amaç ve 
büyüklükteki endüstriyel tesislere soğutma suyu 
sağlamak için tasarlanmış yapılardır. Soğutma 
kulesi malzemesi olarak antikorozif ve antifauling 
özelliklerinden dolayı çoğunlukla galvanizli çelik 
kullanılmaktadır. 
 Bu proje kapsamında bir otele ait açık 
sistem soğutma kulesinde, kule materyali ile aynı 
özelliğe sahip galvaniz çelik kuponlarda 
mikrobiyolojik korozyon oluşumu incelenmiştir. 
Galvaniz kuponlar ASTM G1-72 standartlarına 
göre hazırlanmıştır.  Kuleden 6 ay boyunca 30 gün 
arayla alınan su örneklerinden, SRB ve hetetrofik 
bakteri (HB) izolasyonu ve sayımı 
gerçekleştirilmiştir. SRB sayımı için Postgate B 
besiyeri ve çoklu tüp yöntemi (Most Probable 
Number- MPN) kullanılmıştır. HB’nin sayımı R2A 
besiyerinde gerçekleştirilmiştir. Suyun alkalinite, 
fosfat, serbest klor, sülfat, toplam çözünmüş madde 
(TDS) miktarı, pH, iletkenlik, ve çözünmüş oksijen 
konsantrasyonları çalışılmıştır. Kuleden 6 ay 
boyunca 30 gün arayla çıkartılan galvanizli 
kuponların yüzeyinde oluşan biyofilm tabakası 
steril eküvyon ile toplanarak steril çeşme suyu 
içinde süspanse edilmiştir. SRB ve HB analizleri 
için sırasıyla Postgate B ve R2A besiyerlerine ekim 
yapılmıştır. Daha sonra kuponlar ağırlık ölçümü 
için temizlenmiştir. Kuponların yerleştirilmeden 
önceki ağırlıkları ile son ağırlıkları karşılaştırılıp 
ağırlık kayıpları hesaplanmıştır. Deney sonuçlarına 
göre, galvanizli çeliğin mikrobiyolojik olarak 
korozyona uğradığı ve meydana gelen ağırlık 
kayıplarının zamana bağlı olarak arttığı 
saptanmıştır.  
  
Anahtar Kelimeler: Sülfat indirgeyen bakteriler, 
soğutma kulesi, mikrobiyolojik korozyon  
 

SM 024  
 

Biyogaz Üretiminde Çeşitli Bor Bileşiklerinin 
Etkinliğinin Biyogaz Verimi Açısından 

Karşılaştırılması 

Faruk SÜZERGÖZ1, Halil DEMİR2, Mustafa 
ÖZDEMİR2, Ömer ŞAHİN2 

1Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölümü, Şanlıurfa 

2Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Kimya Bölümü, Şanlıurfa 

suzergoz@yahoo.com 
 
Bor bileşiklerinin mikrobiyal aktiviteler 

üzerine etkinliği bilinmektedir. Çalışmamızda 
mikrobiyal aktiviteler üzerine olumlu etkileri 
bilinen bor bileşikleri ile antiseptik özelliği olan 
borik asitin hayvansal atıklardan biyogaz verimi 
üzerine etkinliği araştırıldı.  

Biyogaz üretim birimleri bor bileşiklerinin 
eklenmediği kontrol, borik asit (68 mg/L) eklenen 
negatif kontrol ve diğer bor bileşiklerinden 
potasyum tetraborat (73 mg/L), sodyum tetraborat 
(105 mg/L) eklenen test grupları oluşturuldu. 
Laboratuar ölçeğinde tasarlanan çalışmada 
hayvansal atıklar %50 oranında su ile karıştırılarak, 
250 mL hacimde hava geçirmeyen cam kaplara 
alındı. 21 gün boyunca 37oC’ de bekletilen üretim 
birimlerinde üretilen biyogaz silikon hortumla gaz 
ölçüm kabinine aktarılarak günlük ölçümler not 
edildi. Üretilen gaz hacmi kümülatif olarak 
değerlendirildi. 

Kontrole (3.534 mL) göre borik asit 
eklenen (2.784 mL) biyogaz üretim biriminde 
bakteriyel aktivitelerin baskılanması sonucu 
biyogaz üretimi önemli ölçüde azalırken,  sodyum 
tetraborat (4.096 mL) ve potasyum tetraborat (4.640 
mL) eklenen üretim birimlerinde biyogaz miktarı 
kontrolden yüksek bulundu. 

Bor bileşikleri mikrobiyal aktiviteler 
üzerinde etkinliğe sahiptir. Bor bileşiklerinin bu 
özelliğinden yaralanarak biyogaz üretiminde 
verimin arttırılabilmesi için başta potasyum 
tetraborat olmak üzere bor bileşiklerinin değişik 
dozların denenerek optimizasyonun sağlanması 
gerektiğini düşünmekteyiz. 
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