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Bu projenin amacı, çeşitli atık materyalleri (tavuk tüyü ve saç kılı) adsorban

olarak kullanarak, tekstil atık sularında bulunan metilen mavisi boyar

maddesinin adsorpsiyonunun incelenmesi ve renk giderimi için bu malzemeleri

kullanarak yeni bir yöntem geliştirmektir.

Amaç: Kullanılan Yöntem:

Proje kapsamında metilen mavisi boyarmaddesi içeren boyalı atık suyun

renginin tavuk tüyü ve insan saçı kullanılarak adsorbe edilmesi, orijinal pH

şartlarında renk giderimi değerlendirilmiştir. Giderme verimleri açısından atık

materyallerden elde edilmiş adsorbanların birbirlerine göre renk adsorbe edici

özellikleri karşılaştırılmıştır.

Kullanılacak adsorbanlara gerekli ön işlemler yapıldıktan sonra adsorpsiyon

uygulanacak boya çözeltisinden 2 farklı erlene 200’er mL alınmıştır. Erlenler

orbital çalkalayıcıya yerleştirilmiş 2 saat boyunca çalkalanmıştır.

Sonuç ve Tartışma:

Tavuk tüyü ile renk giderimi denemesinde 30 dakikada denge durumuna

ulaşılmıştır. Uzun süren adsorpsiyonlar ilave maliyetler getirdiğinden olumlu

olarak değerlendirilmektedir. İnsan saçında ise denge durumuna ulaşması 120

dakika hatta üzerinde olabilmektedir.

Giderme verimleri değerlendirildiğinde 30 dakika sonunda tavuk tüyü ile %66

giderme verimi elde edilirken insan saçı ile 120 dakika sonunda ancak

yaklaşık %60 giderme verimi elde edilmiştir.

Hazırlanan sulu çözeltinin orijinal pH şartlarında ve adsorban materyallerine

herhangi bir ön işlem uygulamadan ve 5 g/L adsorban dozu kullanılarak elde

edilen giderme verimleri için tavuk tüyü ve insan saçı için renk gideriminde

başarılı adsorbanlar denilebilmektedir. Ancak tavuk tüyü daha kısa sürede

denge durumuna geldiği ve daha yüksek giderme verimi elde edildiği için

insan saçına göre daha iyi adsorban özellikler göstermiştir.

Bulgular:

Atık su; evsel, endüstriyel, ticari faaliyetler ve tarımsal uygulamalar sonucu

kullanım özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş suları ifade etmektedir.

Atık sulardaki renk, gözle görülebilir olduğundan atıldığı ortamda bir takım

olumsuzluklara yol açabilmektedir. Bu olumsuzluklar, görsel kirlilik, su

geçirgenliğinde azalma ve gaz çözünürlüğünde azalma olarak

sıralanabilmektedir.

Sentetik boyar maddeler tekstil endüstrisinde fazla miktarlarda

kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak da tekstil atık suları; yoğun renk, KOİ

(Kimyasal Oksijen İhtiyacı) ve toksik katı madde içererek, deşarj edildikleri

alıcı ortam üzerinde önemli çevresel problemlere sebep olabilmektedirler.

En yaygın kullanılan adsorban madde aktif karbon olmasına karşın, zeolit,

bentonit ve odun külü gibi bazı üretimi kolay ve ucuz adsorban maddeler de

adsorpsiyonla renk gideriminde kullanılabilmektedir. Ancak adsorpsiyonda ilk

yatırım maliyetleri, adsorban maliyeti, adsorbanın periyodik olarak yenilenme

maliyeti sözkonusu olmaktadır. Atık materyallerin adsorban olarak kullanılması

ile maliyet önemli ölçüde azaltılabilecektir (Banat ve ark. 1996).

Aguayo-Villarreal ve diğerleri, 2011 yaptıkları çalışmada tavuk tüyünü

adsorban olarak sulu çözeltilerden Zn+2 giderimi için kullanmışlardır. Ham

tavuk tüylerinin atık sulardan Zn+2 giderimi için düşük maliyetli bir adsorban

olduğunu belirtmişlerdir. Atık materyal olan insan saçının değerlendirilmesi ile

ilgili olarak yapılan birçok çalışmada, insan saçının yüzeyinin su ortamlarından

yağı tutmada başarılı olduğu tespit edilmiştir (Murthy vd., 2004; Ziemba,

2010).
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Özellikle tavuk tüyü üzerinde daha detaylı analizler yapılması, tavuk tüyüne

kimyasal ön işlemler uygulanması, farklı pH şartlarında çalışılması ve pilot

ölçekli çalışmalarla zenginleştirilerek, gerçek atıksulara uygulanması

planlanabilir.

Grafik.1 Adsorpsiyon çalışması sonucunda tavuk tüyü ve insan saçı için elde edilen renk giderme verimleri
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Tavuk tüyünün adsorban olarak kullanılması sonucunda başlangıçta 70.7 m-1

olan renk değeri 120 dakika sonra 28.2 m-1 e yükselmiştir. Bu arıtma 

süresince tavuk tüyünün verimi dalgalanma göstermiştir. 

İnsan saçı için yapılan adsorpsiyon çalışmasında, başlangıçta 70.7 m-1

olan renk değeri 120 dakika sonra 28.4 m-1 e düşmüştür. Temas süresinin 

artışıyla birlikte renk giderme verimleri de artış göstermektedir. Renk 

giderme veriminin grafiği aşağıda verilmişti.

pH=5.7 (Doğal pH) Temas Süresi (dakika)

Metilen Blue (670

nm)
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Tavuk Tüyü 70,7 27,1 24,4 26,8 28,2

İnsan Saçı 70,7 44,6 38,6 31,7 28,4


