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Alglerde Su ve Kül Miktar ı  Tayini 

Determination of Water and Ash Quantity in Algae 

Aynur ÜNAL (*) 

Genel olarak alg bünyesinin % 75 - 90 kadar ın ı  su teş kil 
eder (1, 2). Bu miktar hemen hemen bütün bitkilerden çok daha 
fazlad ı r. Alglerde su miktar ı  tayini aş ağı da aç ıkladığı m metodla 
yap ı l ı r. 

Bunun için toplanan algi hemen o anda kum vs. den- temizle-
mek için deniz suyu ile iyice çalkalamak lâz ımd ı r. Daha sonra iki 
filtre kâ ğı dımn aras ında çok hafif olarak bast ırmadan ve yalnız 
üzerindeki su damlaları  gidecek ş ekilde kurulan ı r ve sonra hiç bek-
letmeden materyalden bir miktar tart ı larak ağı rlık bir yere kayde-
dilir. Bundan sonra 50° - 60°C lik f ı rına konarak iyice kurumas ı  
beklenir. Suyunu iyice kaybetti ğ i un haline gelebilecek durumda 
olmas ından anla şı lır. Sonra tekrar tart ı l ır. İ lk tart ımla, son tart ım 
aras ındaki fark; içindeki su miktar ını  verir. Sonra % de ne kadar 
su olduğu hesaplan ı r. Daha kolay netice elde edebilmek için bitki-
den 100 gr. tart ı l ır, kuruduktan sonra tekrar tart ı lır ve aradaki 
fark doğ rudan doğ ruya °A) de su miktarı n ı  verir. 

Bu metoda göre yapt ığı m denemelerden a ş ağı daki listede gö-
rülen sonuçlar ı  ald ım : 

oıo de su miktar ı  : 
Sargassum linlfolium 76.1 
Laurencia paniculata 88.9 
Cystoseira mediterranea 86.3 
Padina pavonia 79.6 
Ceramium tenuissimum 88.6 
Halimeda tuna 79.5 
Colpomenia sinuosa 80.2 
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Aynur  ÜNAL 

Kül miktar tayini için; y ı kanmış , temiz ve iyice kurutulmu ş  
deniz kumu kullan ı l ır. Kum; porselen bir pota içine konarak tar-
tı l ır ve tart ım bir yere kaydedilir. Ayn ı  zamanda çok hassas tera-
zide tart ım ı  yapı lan kurutulmu ş  alg, bu kum içine bir bagetle ka-
rış tı rı l ır. Bagette hiç madde kalmamas ına dikkat edilir. Sonra 
pota önce yava ş  yava ş , sonra daha h ı zl ı  alevle alttan k ızı l derece-
ye gelene kadar ı s ı t ı l ır. Siyah renk, yani kömür, kayboluncaya ka-
dar ı sı tmaya devam edilir. Külün meydana geldi ğ i gri renginden 
anlaşı l ır. Bundan sonra soğumas ı  beklenir. Tekrar tart ım yap ı l ı r. 
Bu tart ım kum ve algin birlikte a ğı rlığı d ır. Bu ağı rl ıktan kumun 
ilk tart ımdaki ağı rlığı  çı kar ı l ı rsa arta kalan meydana gelen külün 
ağı rlığrıdır. Sonra bunun % miktar ı  matematik yolla hesaplan ı r (1). 

Neticenin daha kolay al ı nabilmesi için kuru algden 100 gr. tar-
tarak külle ş tirilirse, meydana gelen külün a ğı rlığı  tam olarak % kül 
miktar ı dı r. 

Bu ş ekilde yapt ığı m denemelerde baz ı  algler için elde etti ğ im 
sonuçlar ş öyledir 

% Kül miktar ı  
Enteromorpha compressa 10.50 

Ulva lactuca 15.61 
Enteromorpha intestinalis 10.43 
Gracilaria compressa 17.50 
Halimeda tuna 16.30 

S ONUÇ 

Genellikle alg bünyesinin % 75 - 90 kadar ı  sudur. İ ncelemeleri-
me göre etli yap ıya sahip olanlara oranla ipliksi yap ıya sahip olan-
larda daha fazla su vard ır. 

Kül miktarı  hemen hemen her türde fark gösterir. Yapt ığı m de-
nemelere göre alglerde kül miktar ı  o/010-18 aras ında değ işmektedir. 

O Z ET 

Alg bünyesinin %75 - 90 kadarı  sudur. Baz ı  alglerde yapt ığı m 
ara ş tırma sonunda buldu ğum su miktarlar ı  aş ağı da gösterilmi ş tir : 



Alglerde Su ve Kül Miktar ı  Tayini 

0/0 de su miktarı : 
Sargassum linifolium 76.1 
Laurencia paniculata 88.9 
Padina pavonia 79.6 
Cystoseira mediterranea 86.3 
Ceramium tenuissimum 88.6 
Halimeda tuna 79.5 
Colpomenia sinuosa 80.2 

Kül miktar ın ıda deniz kumu içinde külle ş tirme yoluyla ara ş t ı r-
d ı m. Baz ı  algler için buldu ğ um sonuçlar söyledir : 

% Kül miktar ı  
Enteromorpha compressa 10.50 
Ulva lactuca 15.61 
Enteromorpha intestinalis 10.43 
Gracilaria compressa 17.50 
Halimeda tuna 16.30 

SUMMARY 

Approximately 75 - 90 °İ 'o of the algae consists of water. Below 
are shown the quantities of ‘vater which I found 
work which I carried out on some algae species : 

in the reseach 

°A) water 
Sargassum linifolium 76.1 
Laurencia paniculata 88.9 
Padina pavonia 79.6 
Cystoseira mediterranea 86.3 
Ceramium tenuissimum 88.6 
Halimeda tuna 79.5 
Colpomenia sinuosa 80.2 

The quantities of ash we ı  e determined by the authoress 
through ashing in sea sand. The results found in 
follows : 

some algae are as 

% Ash 
Enteromorpha compressa 10.50 
Ulva lactuca 15.61 
Enteromorpha intestinalis 10.43 
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Gracilaria compressa 	 17.50 
Halimeda tuna 	 16.30 
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