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Sonuç: Özellikle izolasyon yöntemlerinin bazı basamaklarında polisakkarit kaybının tespiti ve suşa 
özgü polisakkarit yapısı EPS izolasyonu için seçici bir yöntem kullanılmasını gerekli kılmaktadır. 
Bu çalışmada ileriki çalışmalara temel oluşturacak olan EPS tayini için 3 farklı LAB suşuna ait 
en verimli ve seçici izolasyon yöntemi tespit edilmiştir. İlerleyen aşamalarda, saflaştırma işlemini 
takiben EPS’nin immünomodülatör etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
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Amaç: Ege Denizinden toplanan ve laboratuvar şartlarında tek tür bazında izolasyonu 
gerçekleştirilen Achnanthes taeniata’nın nitrik asit digesyon yöntemiyle yakılması, früstül eldesi 
ve polimerik malzemede katkı malzemesi olarak kullanım özellikleri belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Ege Denizi’nden toplanan Achnanthes taeniata’nın 
laboratuvar ortamında izolasyonu gerçekleştirilmiş ve fotobioreaktörlerde optimum koşullar 
altında büyük çapta kültüre alınarak biokütle eldesi sağlanmıştır. Elde edilen biokütleden nitrik 
asitle digesyon yöntemi ve yüksek dereceli fırınlarda yakma işlemi uygulanarak organik materyalin 
uzaklaştırılması sağlanmış ve yüksek oranda silika içeren kabuklar (früstül) elde edilmiştir. Bu 
früstüller polimerik malzemelerin içine belirli oranlarda koyularak mukavemeti arttırıcı katkı 
malzemesi olarak kullanılmıştır.

Bulgular: Achnanthes taeniata’nın XRF analizine göre elde edilen kabuklarda %80,21 oranında 
SiO

2
’nin bulunduğu belirlenmiştir. Früstül katkılı ve katkısız olmak üzere farklı epoksi kompozit 

numuneleri hazırlanmış ve kompozitlerin mekanik özellikleri arasındaki fark belirlenmiştir.

Sonuç: Mekanik karakterizasyon sonucunda diatom katkısının epoksi matris üzerinde mukavemet 
artırıcı bir etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. Böylece doğal bir katkı malzemesi olan diatomların 
malzeme üretim teknolojileri için gelecek vaadettiği düşünülmektedir.
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