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Günümüzde evsel ve endüstriyel alanlarda özellikle temizleme amacıyla kullanılan de
terjanlar, yüzey aktif özellik gösterip bu özelliği dolayısıyla temizleme işlemini yapabilen ve 
içinde aynca yıkamaya yardımcı diğer katkı maddeleri de bulunan bileşiklerdir. Deterjanın 
hammaddesini oluşturan ve ona yüzey aktif özelliği veren lineer alkil benzendir (LAB). Li
neer alkil benzenin sülfolanmasıyla deterjanın yapısında yer alan lineer alkil benzen 
sülfonat (LAS) oluşur.

Deterjanlara temizleme özelliği veren yüzey aktif maddeler su gibi serbest yüzey enerjisi 
yüksek olan sıvıların yüzey enerjilerini düşürerek çalkalama ve karıştırma esnasında bol 
köpük oluştururlar. Değişik alanlarda kullanılan deterjanlar anülmadan deniz, nehir ve 
göl gibi alıcı kaynaklara verilmektedir. Bu şekilde doğrudan veya dolaylı yollarla sulara 
karışan deterjanlar suda çözünmüş oksijen miktarını düşürerek, suda yaşayan canlılara 
olumsuz yönde etki etmektedir.

Buna göre doğal sularda ve deniz sularında son derece olumsuz etkileri olan deterjan
ların miktarlarının belirlenmesi de ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu amaçla kullanılan 
birkaç yöntem olmakla birlikte en çok tercih edilen metilen mavisi yöntemiyle spektrofoto- 
metrik olarak anyonik yüzey aktif madde miktarının belirlenmesidir. Bu yöntem metilen 
mavisinin anyonik yüzey aktif maddelerle reaksiyona girdiğinde mavi renkli tuz teşkil etme
sine dayanır. Bu yöntem ile tayin edilen maddeler "metilen mavisi aktif maddeleri" olarak 
tanımlanır. Metilen mavisinin anyonik deterjanlarla reaksiyonu sonucu oluşan mavi renkli 
tuzu, kloroformda çözünürler ve oluşan mavi rengin şiddeti derişimle orantılıdır.

Organik ve inorganik bileşikler anyonik yüzey aktif madde tayininde girişim  
oluştururlar. Metilen mavisi ile kompleks oluşturan organik sülfatlar, siyanatlar, karboksi- 
latlar, fosfatlar ve fenoller ile metilen mavisiyle iyon çiftleri oluşturan anorganik siyanatlar, 
klorürler, nitratlar ve tiyosiyanatlar, pozitif girişim yaratan maddelerin başlıcalandır.

Metilen mavisi metodu, içme suyu temin edilen kaynaklardaki anyonik yüzey aktif mad
delerin tayininde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Ancak evsel ve endüstriyel atıkların 
deşar} edildiği deniz gibi alıcı kaynaklarda bulunan klorür (Cl_) iyonlarının bu tayin meto
du üzerinde girişim yaparak hatalı sonuçların elde edildiği literatürde belirtilmektedir.

Bu nedenle, çalışmalarımızda 30, 150 ve 300 ppm lineer alkil benzen (LAB) ve lineer alkil 
benzen sülfonat (LAS) içeren maddelerin saf su ve % 3.5 NaCl içindeki yüzey aktif madde 
miktan belirli sürelerde spektrofotometrik olarak metilen mavisi yöntemiyle saptanmıştır. 
Yöntemin uygulanmasında saf su ve klorür içeren ortamlar için ayn ayrı standart eğriler 
çıkarılmıştır. Saf su ve klorür içeren çözeltilerdeki LAB ve LAS miktarları bu standart eğriler 
yardımıyla belirlenerek, yöntemin klorür içeren ortamlarda ne oranda saptığı belirlenmeye 
çalışılmıştır.


