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Özet
Bu çalýþmada, humik madde içeren yüzeysel sularýn UV/H2O2 ile dezenfeksiyonu
incelenmiþtir. Çeþitli konsantrasyonlarda [0-10 mg Çözünmüþ Organik Karbon
(ÇOK)/L] hümik asit ve 0,125 mg/L hidrojen peroksit içeren sulara 68, 136, 204, 272,
341, 409, 545, 681 mWs/cm2 dozlarýnda UV radyasyonu uygulanmýþtýr. UV radyasyonu
sonrasýnda ve bunu takip eden karanlýk inkübasyonu sonrasýnda toplam koliform sayýlarý
belirlenmiþtir. Sonuçlar bakteriyel giderim veriminin sudaki hümik asit
konsantrasyonunun artýþý ile önemli oranda azaldýðýný göstermiþtir. 0, 1, 5 ve 10 mg
ÇOK/L hümik asit içeren sular için inaktivasyon katsayýlarý (k) Chick-Watson Modeline
göre 0,0232, 0,0162, 0,0151 ve 0,0135 olarak belirlenmiþtir. Yeniden çoðalma testlerinin
sonuçlarý H2O2 dekompozisyonu ile meydana gelen serbest oksijen radikallerinin
dezenfeksiyon prosesi sonrasýnda da bakterilerin inaktivasyonunda etkili olduðunu göstermiþtir.
Anahtar Kelimeler: Hümik asit, inaktivasyon, toplam koliform, UV/H2O2
dezenfeksiyonu, yeniden çoðalma.
UV/H2O2 Disinfection of Humic Substance Containing Surface Waters
Absract
UV/H2O2 disinfection of surface water containing humic substances was
investigated. UV radiation was applied at doses of 68, 136, 204, 272, 341, 409, 545, 681
mWs/cm2 to water samples containing various concentrations of humic acid [0-10 mg
Dissolved Organic Carbon (DOC)/L] and 0.125 mg/L hydrogen peroxide. Total coliform
numbers were determined after UV radiation and dark incubation of the samples. Results
showed that the efficiency of bacterial reduction was reduced significantly with
increasing concentrations of humic acid in water. Inactivation coefficients (k) for waters
containing 0, 1, 5 ve 10 mg DOC/L humic acid were determined to be 0.0232, 0.0162,
0.0151 ve 0.0135, respectively according to Chick-Watson Model. Results of regrowth
experiments indicated that free oxygen radicals produced by H2O2 decomposition were
also effective for the inactivation of bacteria after the completion of disinfection process.
Keywords: Humic acid, inactivation, regrowth, total coliforms, UV/H2O2 disinfection.

GÝRÝÞ
Bakteri ve virüs gideriminde etkili olan UV
radyasyonu ( = 253,7 nm), son yýllarda içme suyu
ve atýksu arýtýmýnda kimyasal dezenfektanlara
alternatif bir metot olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr
(Cairns 1994). Kanserojenik yan ürünler oluþturmamasý ve düþük maliyetli olmasý, UV dezenfeksiyonunun kullanýmýný cazip hale getirmektedir
(Cairns 1994, Lehtola ve ark. 2003).
UV radyasyonu; mikroorganizmalarý, hücre için
önemli moleküler bileþiklerde deðiþliklere neden
olarak inaktive etmektedir. UV ýþýnlarý hücre
duvarýndan nüfuz ederek primidin ve timin türevlerinin fotokimyasal dimerizasyonu ile deoksiribonükleik asit (DNA) replikasyonunu engellemektedir (Shaw ve ark. 2000).
Sularda dezenfeksiyon için gerekli olan UV ýþýný
miktarý, suyun UV geçirimine ve mikroorganizmalarýn direncine baðlý olarak deðiþmektedir. UV
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geçirimi düþük olan suda, mikroorganizmalara
ulaþan UV ýþýný miktarý da az olmaktadýr. Sertlik,
demir, AKM ve hümik madde miktarý sulardaki UV
geçirimini etkileyen parametrelerdir (Anonymous
2004). Hayvansal ve bitkisel materyallerin ayrýþmasý
ile oluþan hümik maddeler doðal sularda bulunan en
önemli UV ýþýný absorblayýcýlarýdýr. Hümik maddeler, yüksek molekül aðýrlýðýna sahiptirler ve
normal koþullarda mikroorganizmalar tarafýndan
bozunmasý zordur. Fülvik asit (FA), hümik asit
(HA) ve hümin (H); hümik maddelerin fraksiyonlarýdýr. HA, asidik koþullarda (<pH 2) sularda
çözünmez ancak yüksek pH deðerlerinde çözünebilir hale gelmektedir. FA, her pH deðerinde
sularda çözünebilmektedir. Hüminler, ise tersine
hiçbir pH deðerinde çözünmeyen hümik madde
fraksiyonudur (Corin ve ark. 1996).
Hümik madde içeren sulara UV dezenfeksiyonu
uygulanýrken hümik maddelerin olumsuz etkile21
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rinin ortadan kaldýrýlabilmesi için son yýllarda ileri
oksidasyon prosesleri uygulanmaya baþlanmýþtýr.
Ýleri oksidasyon, UV radyasyonu ile etkileþimi
sonucu serbest hidroksil radikalleri (OH·) oluþturabilen ikincil bir kimyasal oksidantýn kullanýlmasý
esasýna dayanmaktadýr. Hidroksil radikali, su
arýtýmýndaki en reaktif oksitleyicidir. Organik ve
inorganik bileþiklerin oksidasyonunda ve dezenfeksiyon proseslerinde kullanýlmaktadýr.
Ýçme sularýnýn dezenfeksiyonunda H2O2 tek
baþýna kullanýldýðýnda, mikroorganizmalarýn inaktivasyonu aþaðýdaki reaksiyon ile meydana gelen serbest oksijen radikalleri sayesinde gerçekleþmektedir.
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Ancak etkili bir bakteri ve virüs inaktivasyonu
için yüksek konsantrasyonlar ve uzun temas süreleri
gerektirmektedir. Bu sebeple H2O2, içme suyu
arýtýmýnda daha çok UV radyasyonu ile birlikte
kullanýlmaktadýr (Anonymous 1999).
Hümik asit varlýðýnda, UV/H2O2 prosesi ile suda
aþaðýdaki reaksiyonlar meydana gelmektedir (Wang
ve ark. 2000).
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HO2· + H2O (4)
Yüksek dozlardaki UV radyasyonu, sulardaki
hümik maddeleri ayrýþtýrabilmekte ve böylece
sulardaki çözünmüþ organik karbon (ÇOK) miktarý
da azalmaktadýr (Lehtola ve ark. 2003). Fakat
dezenfeksiyon amacýyla çok daha düþük dozlarda
uygulanan UV radyasyonu, tek baþýna içme
sularýnýn ÇOK miktarýnda herhangi bir deðiþikliðe
sebep olmamaktadýr (Anonymous 2001a). Oysa
hümik karakterdeki sulara, UV dezenfeksiyonu
sýrasýnda H2O2 ilave edilmesiyle meydana gelen
OH· radikalleri ile kýsa temas sürelerinde bile ÇOK
dolayýsý ile renk ve UV absorbansý giderimi saðlanabilmektedir. Böylece dezenfeksiyon verimi
arttýrýlabilmektedir (Backlund, 1992).
Bu çalýþma ile, içme sularýnýn UV/H2O2 ile
dezenfeksiyonu sýrasýnda hümik maddelerin etkisi
incelenmiþtir. Farklý konsantrasyonlarda hümik asit
içeren sularda UV/H2O2 dezenfeksiyonu sonucunda gerçekleþtirilen toplam koliformlarýn giderim
deðerleri belirlenmiþtir. Ayrýca farklý konsantrasyonlarda hümik asit içeren sularýn, UV/H 2O2
dezenfeksiyonu sonrasý oluþabilecek yeniden bakte2
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riyel çoðalma potansiyeli araþtýrýlmýþtýr.
MATERYAL VE METOT
Toplam Koliformlarýn Ýzolasyonu, Doðrulanmasý ve Saklanmasý
Toplam koliformlar membran filtrasyon yöntemi
kullanýlarak kanalizasyon suyundan izole edilmiþtir.
35°C de 24 saat inkübasyon sonunda M-Endo agar
(Merck, Darmstadt, Germany) üzerinde geliþen
metalik parlaklýða sahip pembe-koyu kýrmýzý
koloniler öze yardýmý ile alýnarak lauril triptoz broth
(Oxoid, Hampshire, England) besiyerine aþýlanmýþ
ve 35°C de 24-48 saat inkübe edilmiþtir. Pozitif olan
lauril triptoz broth tüplerinden öze yardýmý ile
brilliant green bile broth (Oxoid, Hampshire,
England) tüplerine aþýlama yapýlmýþtýr. 35°C de 2448 saat inkübasyon sonunda meydana gelen gaz
üretimi koliform varlýðýný doðrulamýþtýr (Csuros
and Csuros 1999). Daha sonra koliform kültürü
yatýk nutrient agara transfer edilmiþtir. Ýzolatlar
4°C'de saklanmýþ ve ayda bir yeni besiyerine aktarýlmýþtýr.
Mikroorganizma Süspansiyonlarýnýn Hazýrlanýþý
Yatýk nutrient agar üzerindeki koloniler, 100 mL
steril nutrient broth'a (Oxoid, Hampshire)
aktarýlmýþ ve 35°C'de orbital karýþtýrýcýlý inkübatörde
18 saat tutularak çoðaltýlmýþtýr. Mikroorganizmalarýn logaritmik çoðalma fazýnýn ortasýna (mid-log
fazý) ulaþabilmeleri için kültürler, 1:7 oranýnda steril
ýlýk nütrient broth ile seyreltilmiþ ve orbital
inkübatörde 35°C'de 2 saat 45 dakika inkübe edilmiþtir. Mid-log fazý, örneklerin 595 nm'deki optik
yoðunluk (OY) deðerleri kullanýlarak çizilen çoðalma eðrisi yardýmý ile belirlenmiþtir. Daha sonra
toplam koliformlar 4000 rpm'de 20 dakika boyunca
santrifüjlenmiþ, steril ringer çözeltisi ile iki kez
yýkanmýþ ve ringer içerisinde bulunan bakteri
yumaklarýnýn daðýlmasý için 15 dakika boyunca
karýþtýrýlmýþtýr. Elde edilen süspansiyon yaklaþýk 106
CFU/100 mL bakteri içerecek þekilde seyreltilerek
4°C'de saklanmýþtýr. Toplam koliform sayýsýný
kontrol edebilmek amacýyla her deney öncesinde
süspanse çözeltinin OY deðeri ölçülmüþtür (Hassen
ve ark. 2000, Fujikowa ve ark. 2004, Rauprich ve
ark. 2004).
Toplam Koliform Sayýsýnýn Belirlenmesi
Toplam koliform sayýsý Standart Metotlar'da
belirtilen membran filtrasyon yöntemi ile M-Endo
Agar kullanýlarak belirlenmiþtir (Anonymous 1998).
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Petriler, 35°C'de 24 saat inkübe edildikten sonra
besiyeri üzerinde geliþen pembe-koyu kýrmýzý renkli
metalik parlaklýða sahip koloniler sayýlmýþtýr.
Hümik Asit Ekstraksiyonu
Hümik asit; Bursa Ýli'nin en büyük içme suyu
kaynaðý olan Doðancý Barajý yakýnlarýndan alýnan
toprak örneklerinden ekstrakte edilmiþtir. Toprak
örnekleri laboratuarda havada kurumaya býrakýlmýþtýr. Ýçerisindeki yaprak ve köklerin ayrýlmasý için
4 ve 2 mm'lik eleklerden geçirilmiþ ve porselen
havanda öðütülmüþtür. 50 gr öðütülmüþ toprak,
içerisinde 200 mL 0,1 N NaOH bulunan plastik
þiþeye aktarýlarak 1 saat çalkalanmýþ ve 18 saat oda
sýcaklýðýnda bekletilmiþtir. Bu süre sonunda 1 saat
daha çalkalanmýþ ve 30 dakika 5000 rpm'de santrifüjlenmiþtir. Santrifüjleme sonunda üstte kalan
sývý alýnarak katlý filtreden (Schleicher & Schnell,
595½) geçirilmiþ ve pH'ý deriþik H2SO4 kullanýlarak
1'e ayarlanmýþtýr. pH'sý ayarlanan örnek 80°C'de 30
dakika etüvde tutulduktan sonra hümik asit ve fülvik
asitlerin birbirinden ayrýlabilmesi için 18 saat oda
sýcaklýðýnda býrakýlmýþtýr. Asidik ortamda çözünebilen fülvik asitler üst kýsýmda, hümik asitler ise
dipte toplanmýþtýr. Üst faz (fülvik asit) ve çökeleðin
(hümik asit) birbirinden daha kolay ayrýlabilmesi
için numune 30 dakika 5000 rpm'de santrifüjlenmiþtir. Hümik asitler 0,1 N NaOH'de çözülerek
deneylerde kullanýlmak üzere stok çözelti olarak
saklanmýþtýr (Baþkaya 1975). Bu stok çözeltinin
çözünmüþ organik karbon deðeri, Shimadzu TOCV CSH Toplam Karbon Analizörü ile 1107 mg/L
olarak belirlenmiþtir. 1, 5 ve 10 mg/L ÇOK konsantrasyonlarýndaki humik asit çözeltileri bu stoktan
seyreltme yapýlarak elde edilmiþtir.
Deney Planý
Çalýþmada örnek olarak iyi kalitede þiþe suyu
kullanýlmýþ, humik asit ve bakteri sonradan ilave
edilmiþtir. Örneklere eklenen humik asit konsantrasyonlarý 1, 5 ve 10 ÇOK mg/L'dir. 600 mL’lik
örnekler 0,125 mg/L hidrojen peroksit (%3'lük
Merck) ilavesinden sonra 30 saniye karýþtýrýlýp fotoreaktöre koyulmuþ daha sonra 30, 60, 90, 120, 150,
180, 240 ve 300 saniye UV radyasyonu uygulanmýþtýr. Her uygulama iki tekrarlý olup toplam 64
deney yapýlmýþtýr.
UV/H2O2 Uygulanmasý
UV/H2O2 dezenfeksiyonu; 254 nm dalga boyunda UV ýþýný yayan düþük basýnçlý civa lamba
(Lightech) ve H2O2 ile oda sýcaklýðýnda gerçekleþNo: 64, 2007
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tirilmiþtir. Silindir þeklindeki UV fotoreaktörünün
iç çapý 7 cm ve uzunluðu 45 cm olup pyreks camdan
yapýlmýþtýr. UV254 lambasý, kuvars cam kýlýf
içerisinde reaktörün ortasýna yerleþtirilmiþtir. UV
yoðunluðu, Lutron UV ýþýnmetresi (UVC-254)
kullanýlarak ölçülmüþ ve 2,27 mW/cm 2 olarak
belirlenmiþtir. Her uygulama öncesinde UV lambasý
sabit ýþýk çýkýþýnýn elde edilebilmesi ve cam silindirin
sterilizasyonunu saðlanabilmesi için en az 10 dakika
boþ çalýþtýrýlmýþtýr. Sýrasýyla toplam koliform, hümik
asit ve H2O2 ilave edilmiþ olan su numunelerine 68,
136, 204, 272, 341, 409, 545, 681 mWs/cm2 dozlarýnda UV radyasyonu uygulanmýþtýr. Daha sonra
toplam koliform ve UV-abs'nýn belirlenebilmesi için
örnekler alýnmýþtýr.
Yeniden Çoðalma Potansiyelinin Belirlenmesi
UV/H2O2 dezenfeksiyonu yapýlmýþ olan örneklerin yeniden çoðalma potansiyellerinin belirlenmesi için örnekler 250 mL lik kahverengi steril
þiþelere konulmuþ, 24 saat boyunca 28°C'de inkübe
edilmiþtir. Ýnkübasyon sonrasýnda örneklerin
toplam koliform sayýlarý belirlenmiþtir.
Kimyasal ve Fiziksel Analizler
ÇOK konsantrasyonlarý, örnekler 0,45 mm
Millipore filtrelerden geçirildikten sonra Shimadzu
TOC-V CSH Toplam Karbon Analizörü ile
belirlenmiþtir. 254 nm dalga boyundaki UV absorbansý ölçümü için örnekler 0,45 mm Millipore
filtrelerden süzülmüþ ve Jenway marka UV/Vis
spektrofotometre ile ölçülmüþtür. Örneklerin 595
nm deki Optik Yoðunluðu Jenway marka UV/Vis
spektrofotometre ile belirlenmiþtir.
Ýnaktivasyon Katsayýsýnýn (k) Belirlenmesi
Ýnaktivasyon katsayýlarý UV dezenfeksiyonuna
göre modifiye edilmiþ Chick-Watson Modeli kullanýlarak aþaðýdaki formül yardýmý ile hesaplanmýþtýr
(Hassen ve ark. 2000).
Burada; N bakteri sayýsýný, I UV radyasyonu
yoðunluðunu, k spesifik inaktivasyon katsayýsýný, T
temas süresini ve n suyun kalitesine baðlý katsayýyý
(n=1) ifade etmektedir.
BULGULAR
Üç farklý konsantrasyonda hümik asit içeren ve
hümik asit içermeyen su örneklerine farklý temas
sürelerinde UV/H2O2 dezenfeksiyonu uygulanmasý
sonucu elde edilen logaritmik bakteri giderimleri
Þekil 1'de görülmektedir.
Elde edilen sonuçlar temas süresi arttýkça bakteri
23
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gideriminin de arttýðýný göstermektedir. Özellikle
hümik madde içermeyen sularýn yüksek UV
dozlarýnda dezenfeksiyonu ile elde edilen giderim
oldukça yüksek deðerlere ulaþmýþtýr. Buna karþýn,
hümik asit konsantrasyonunun artýþý ile UV/H2O2
dezenfeksiyonu sonrasý elde edilen giderimler
azalmýþtýr. 1, 5 ve 10 mg ÇOK/L konsantrasyonlarýnda hümik asit içeren ve hümik asit içermeyen
sularda 68 mWs/cm2 UV dozunun kullanýlmasý ile
elde edilen bakteri giderimleri sýrasýyla 1,11, 1,18,
1,03 ve 1,68 log olarak belirlenmiþtir. 681 mWs/cm2
UV dozunun kullanýlmasý ile elde edilen bakteri
giderimleri ise sýrasýyla 4,31, 4,15, 3,57 ve 7,17
log'dur. Hümik asit içermeyen suda en yüksek UV
dozu uygulamasý sonrasý belirlenen bakteri giderimi,
en düþük UV dozu uygulamasý sonucu elde edilen
bakteri gideriminden 4.5 kat daha fazladýr. Ancak 1,
5 ve 10 mg ÇOK/L konsantrasyonlarýnda hümik asit
içeren sularda bu oran sýrasýyla 3,8, 3,5 ve 3,4 kattýr.
Ayrýca çalýþmada hümik asitlerin UV/H 2O2
dezenfeksiyonuna etkilerinin belirlenebilmesi için,
Chick-Watson modeli kullanýlarak inaktivasyon
katsayýlarý (k) hesaplanmýþtýr. Deðerlerin hassasiyeti,
determinasyon katsayýsýna (R2) göre belirlenmiþtir.
Þekil 2'de hümik asit içeren ve içermeyen sularda
hesaplanan k ve R2 deðerleri gösterilmektedir. Ýnaktivasyon katsayýlarý 0, 1, 5 ve 10 mg ÇOK/L hümik
asit konsantrasyonlarýnda sýrasýyla 0,0232, 0,0162,
0,0151 ve 0,0135'dir. k deðerleri, hümik asit konsantrasyonunun artmasýyla azalmaktadýr. Hümik
asitlerin inaktivasyon katsayýsý üzerindeki etkisi
Þekil 3'de daha ayrýntýlý olarak görülmektedir.
Ýçme sularýnýn dezenfeksiyonunda UV radyasyonu kullanýlmasýnýn birçok avantajý olmasýna
raðmen, daðýtým sistemlerinde dezenfeksiyon sürekliliðinin saðlanamamasý suya ilave kimyasallarýn
eklenmesini gerektirmektedir. Bu çalýþmada UV
radyasyonu ile birlikte H2O2 kullanýlarak dezenfeksiyon sürekliliðinin saðlanmasý amaçlanmýþ, bu
nedenle dezenfeksiyondan sonra oluþabilecek
yeniden çoðalma potansiyeli belirlenmiþtir. Þekil 4'te
farklý UV ýþýný dozlarý ve H2O2 uygulamasý sonrasýnda suda kalan bakteri sayýlarý görülmektedir.
Dezenfeksiyon iþleminin hümik asit içeren sularda
daha az etkili olduðu açýkça görülmektedir. Hümik
asit içermeyen sularda ise 681 mWs/cm2 UV/H2O2
uygulamasý ile log bakteri sayýsý 1 log'un altýna
düþmüþtür. 28°C'de 24 saat inkübasyon sonrasýnda
ise örneklerin hiç birinde toplam koliform tespit
24
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edilememiþtir. Baþka bir deyiþle Þekil 4'te görülen
UV/H2O2 uygulamasý sonucu örneklerde çeþitli
sayýlarda bulunan bakteriler inkübasyon sonrasý
sýfýrlanmýþtýr.
UV ýþýnýný absorblayýcý bir bileþik olan H2O2'in
suya eklenmesi ile, farklý konsantrasyonlarda hümik
asit içeren ve hümik asit içermeyen örneklerin
hepsinde UV-abs deðerleri artmýþtýr. Bu artýþ 0 ve 1
mg ÇOK/L hümik asit içeren su örneklerinde
oldukça yüksek iken 5 ve 10 mg ÇOK/L konsantrasyonlarýnda hümik asit içeren örneklerde daha azdýr
(Þekil 5). UV radyasyonu uygulandýktan sonra ise
örneklerin UV-abs deðerleri UV dozuna baðlý olarak
azalmýþtýr. Hümik asit içermeyen ve 1 mg ÇOK/L
hümik asit içeren su numunelerindeki UV-abs
deðerleri, UV dozunun artýþý ile önemli bir azalma
göstermemiþtir. Ancak 5 ve 10 mg ÇOK/L konsantrasyonlarýnda hümik asit içeren su numunelerinde UV/H2O2 dezenfeksiyonu sonrasýnda UVabs deðerleri UV dozunun artýþýyla belirgin oranda
azalmýþtýr. En yüksek UV dozunun uygulanmasý
sonucunda UV-abs deðerlerinde meydana gelen
azalma sýrasý ile %57 ve %60 olarak belirlenmiþtir.
TARTIÞMA ve SONUÇLAR
Ýçme sularýnýn UV ýþýný ile dezenfeksiyonunda
ham suyun özellikleri büyük önem taþýmaktadýr.
Özellikle AKM ve hümik madde içeriði dezenfeksiyon veriminin düþmesine neden olmaktadýr
(Anonymous 2001a, Anonymous 2004). Hümik asit
içeren sulara UV radyasyonu uygulanmasýyla UV
ýþýnýnýn büyük bir kýsmý humus molekülleri tarafýndan absorblanmaktadýr (Backlund 1992). Dolayýsý
ile humik asit varlýðýnda mikroorganizmalarý inaktive eden UV ýþýný yoðunluðu azalmaktadýr. Þekil 2,
Þekil 3 ve Þekil 4 hümik asitlerin UV/H2O2 dezenfeksiyonuna etkisini açýkça ortaya koymaktadýr.
Hümik asit içermeyen suda, bakteri giderimi ve
inaktivasyon katsayýsý (k) oldukça yüksek deðerlerdeyken hümik asitlerin suya eklenmesiyle birlikte
bakteri giderimleri ve k deðeri humik asit konsantrasyonuna baðlý olarak azalmýþtýr. Benzer þekilde
Rincón ve ark. (2001) da organik madde varlýðýnda
UV ýþýnýnýn dezenfeksiyon etkisinin azaldýðýný tespit
etmiþlerdir. Suya aromatik yapýya sahip olan dihidroksi benzen izomerlerini ilave ettiklerinde, bu
izomerlerin UV fotonlarýnýn büyük bir kýsmýný
absorbladýklarýný dolayýsý ile bakterilerin UV
ýþýnýndan korunduðunu ve dezenfeksiyonun olumsuz etkilendiðini vurgulamýþlardýr.
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UV/H2O2 uygulamalarýnda hidrojen peroksit
ilavesi ile elde edilen OH· radikallerinin sudaki
davranýþý dezenfeksiyon açýsýndan önem kazanmaktadýr. Wang ve ark. (2000) yapmýþ olduklarý
çalýþmada hidrojen peroksitin meydana getirdiði
OH· radikallerinin hümik asitlerin oksidasyonunda
kullanýldýðýný belirtmiþlerdir. Bu çalýþmada hümik
asit içeren örneklerde bakteri giderimlerinin
nispeten düþük bulunmasý, UV ýþýnýnýn hümik asit
tarafýndan absorplanmasýnýn yanýsýra OH· radikallerinin hem hümik asit oksidasyonunda hem de
bakteri inaktivasyonunda kullanýldýðýný ortaya
koymaktadýr. Bu çalýþmada hümik madde içermeyen suda H2O2'in direkt fotolizi sonucu meydana
gelen OH· radikallerinin tamamý toplam koliformlarýn inaktivasyonunda kullanýldýðý için bakteri
giderimleri hümik madde içerenlere göre daha
yüksek bulunmuþtur. Literatürde hidrojen peroksit
bozunmasý ile oluþan OH· radikallerinin yað
peroksidasyonuna ve DNA'da hasara yol açarak
bakterileri inaktive ettiði bildirilmiþtir (Anonymous
2001b). Rincón ve ark. (2001) ise OH· radikallerinin
koenzim A dimerizasyonuna neden olarak solunumu engellediðini ve hücre ölümüne yol açtýðýný
bildirmiþtir.
Çalýþmadan elde edilen bulgular UV/H 2O2
prosesinin hem organik madde oksidasyonunda
hem de dezenfeksiyonda etkili olduðunu göstermektedir. Þekil 5'te verilen UV abs deðerlerindeki
azalma da organik madde oksidasyonunun gerçekleþtiðini açýkça ortaya koymaktadýr. Kruithof ve ark.
(2002) yapmýþ olduklarý çalýþmada UV/H 2O2
uygulamasý ile E. coli ve Clostiridia'yý tamamen Basillus sporlarýný ise 3.4 log oranýnda inaktive etmiþlerdir. Ayný zamanda bu uygulama ile organik
kirleticilerde %80'in üzerinde giderim elde
etmiþlerdir. Dolayýsý ile bu prosesin hem organik
kirletici kontrolünde hem de dezenfeksiyonda etkili
olabildiðini ortaya koymuþlardýr.
Mikroorganizmalarýn inaktivasyonunda, OH·
radikallerinin yaný sýra UV ýþýnýnýn ve H2O2 dekompozisyonu ile oluþan serbest oksijen radikalinin de
etkisi söz konusudur. UV/H2O2 dezenfeksiyonunun
hemen sonrasýnda örneklerde belirli sayýlarda
toplam koliform bulunduðu tespit edilmiþtir (Þekil
4). Ancak 24 saatlik karanlýk inkübasyonu sonunda
örneklerdeki bakterilerin tamamý inaktive olmuþ ve
su örneklerindeki toplam koliform tamamen
kaybolmuþtur. OH· radikalinin sudaki ömrünün
No: 64, 2007

Ekoloji

çok kýsa olmasý (yarý ömrü 10-9 sn) buradaki
inaktivasyonun hidrojen peroksidin dekompozisyonu sonucu oluþan serbest oksijen radikalleri ile
gerçekleþtiðini iþaret etmektedir. Hidrojen peroksitin yarýlanma ömrünün (1-8 saat) uzun olmasý
(Lund ve Hongve 1994) ve dezenfeksiyon sonrasýnda da 1. denklem gereðince radikal oluþumunun
devam etmesi inkübasyon süresince koliform
inaktivasyonuna neden olmuþtur. Drogui ve ark.
(2001) elektrot kullanarak suda hidrojen peroksit
elde ettikleri çalýþmada, hidrojen peroksitin suda 20
saat kalabildiðini, bakterilerin ise 5 saatten az bir
sürede önemli oranda azaldýðýný tespit etmiþlerdir.
Serbest oksijen radikalleri hücre membranýndan
geçerek hayati merkezlere ulaþmýþ ve tamamen
hücre yýkýmýna neden olmuþtur (Drogui ve ark.
2001). Alam ve ark. (2000) hümik karakterdeki
sularýn UV radyasyonu uygulanmasý ile H 2O2
meydana getirebildiklerini ve bu H 2O2'nin alg
kontrolünde kalýntý etkisinin bulunduðunu
bildirmiþlerdir. UV radyasyonun hemen ardýndan
aþýlama yapýlan örnekler inkübe edildiðinde bu
örneklerdeki test organizmalarýnýn bir günden az bir
sürede tamamen yok olduðunu tespit etmiþlerdir.
UV radyasyonu sýrasýnda H2O2 ilavesi ile
gerçekleþtirilen ileri oksidasyon prosesi sýrasýnda
hümik karakterdeki sularda bir takým kimyasal
deðiþiklikler meydana gelmektedir (Ahn ve ark.
2005). Backlund (1992) hidrojen peroksit varlýðýnda
gerçekleþtirdiði UV radyasyonu ile, yüksek
konsantrasyonlarda (17 mg ÇOK/L) hümik madde
içeren sularda UV- abs ve ÇOK içeriðinde sýrasý ile
%96 ve %77 giderim elde etmiþtir. Bu çalýþmada da
UV/H2O2 uygulamasý sonucu oluþan hidroksil
radikalleri nedeniyle organik bileþiklerin okside
olduðu ve dolayýsýyla UV-abs deðerlerinin önemli
oranda azaldýðý saptanmýþtýr (Þekil 5).
Hümik asit içermeyen ve 1 mg ÇOK/L hümik
asit içeren sularda, hidrojen peroksit ilavesinden
sonra artan UV-abs deðerinin, uygulanan UV
radyasyonu ile önemli deðiþim göstermediði
belirlenmiþtir. 1 mg ÇOK/L konsantrasyonunda
hümik asit içeren suda UV ýþýný dozunun artmasýyla
ortaya çýkan radikaller hümik asitleri parçalamaya
baþlamýþ ve suyun UV-abs deðeri azalmýþtýr. 204
mWs/cm2 UV dozundan sonra UV-abs deðerleri
hümik asit içermeyen suyun UV-abs deðerlerine
yaklaþmýþtýr (Þekil 5). Bu durum suda UV ýþýnýný
absorblayýcý olarak sadece H2O2'in kaldýðýný,
25
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Þekil 1. Farklý konsantrasyonlarda hümik asit içeren
sularda UV/H2O2 dezenfeksiyonu ile elde edilen
bakteri giderimleri.
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Þekil 4. UV/H2O2 dezenfeksiyonu sonrasý (karanlýk
inkübasyon öncesi) logaritmik bakteri sayýlarý.

Þekil 5. Farklý konsantrasyonlarda hümik asit içeren sularda
UV/H2O2 dezenfeksiyonu sonrasýnda ölçülen
UV absorbansý deðerleri.
Þekil 2. Ortalama ln N/N0 deðerlerine karþý UV ýþýný
dozlarýnýn çizimi ile inaktivasyon katsayýlarýnýn
belirlenmesi.

Þekil 3. Farklý hümik asit konsantrasyonlarýnda elde edilen
inaktivasyon katsayýlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý.
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aromatik özelliðe sahip hümik asitin büyük oranda
dekompozisyona uðradýðýný iþaret etmektedir.
Literatürde (Wang ve ark. 2000) daha yüksek H2O2
konsantrasyonlarý ile çalýþýlmýþ olsa da bu çalýþmada
hümik asitin belirli oranlarda dekompozisyonunun
kullanýlan H2O2 konsantrasyonun (0,125 mg/L)
hümik madde oksidasyonunu gerçekleþtirici OH·
radikali oluþumuna yol açtýðýný göstermektedir.
Yüksek hümik asit konsantrasyonlarýna sahip
sularda (5 ve 10 mg ÇOK/L) hidrojen peroksit
ilavesi ile yükselen UV- abs deðerleri UV dozu
artýþýna baðlý olarak belirgin bir þekilde azalmýþtýr.
Humik maddelerin yalnýz UV ýþýný ile mineralizasyonu için çok uzun temas sürelerine ihtiyaç
duyulmasý nedeni ile bu azalmanýn H2O2 katkýsýndan dolayý oluþan OH· radikallerinin oksitleyici
etkisinden kaynaklandýðý süphesizdir. OH· radikalleri çok yüksek oksidasyon potansiyeline sahip
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olup (redoks potansiyeli 2,8 V), 106 ile 1010 M-1s-1
deðerleri arasýnda deðiþen hýz sabitlerinde organik
maddeleri seçimsiz olarak okside etmektedirler
(Wang ve ark. 2001).
UV/H2O2 uygulamasýnýn, gerek etkin bakteri
giderimi saðlamasý gerekse kýsa temas sürelerinde
bile hidroksil radikalleri yardýmýyla hümik asitleri
okside etmesi bu prosesin ön dezenfeksiyonda
kullanýmýný cazip hale getirmektedir. Böylelikle
klorlama sonrasýnda meydana gelebilecek kanserojenik dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluþumu
kontrol altýna alýnabilecektir.
Bu çalýþma sonucunda H2O2 varlýðýnda
gerçekleþtirilen UV dezenfeksiyonu ile etkin bir
bakteri gideriminin elde edildiði, ancak sudaki
humik asitlerin özellikle yüksek konsantrasyonlarda
toplam koliform giderimini olumsuz etkilediði
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belirlenmiþtir.
Bu tür dezenfeksiyon prosesleri sonrasýnda
dezenfeksiyon etkisinin devam etmesi için klorun
ikincil dezenfektan olarak kullanýlmasý önerilmektedir. Ancak UV radyasyonu sýrasýnda meydana
getirdiði hidroksil radikalleri ile dezenfeksiyon ve
organik madde oksidasyonuna neden olan H2O2'in,
oluþturduðu oksijen radikallerinin yol açtýðý etkili
inaktivasyon ile dezenfeksiyon sonrasýnda da
yeniden çoðalmayý engellediði görülmüþtür. Bu
durum daðýtým sisteminde mikroorganizmalarýn
yeniden çoðalmasýnýn kontrol altýna alýnmasý
açýsýndan önem taþýmaktadýr.
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