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Tekstil Fabrikaları atıksulannda bulunan boyar maddelerin adsorpsiyon yöntemiyle 
giderimi için çeşitli adsorbanlar kullanılabilir. Çalışmada tekstil fabrikası buhar kazanı katı 
atığı olan cürufun adsorban olarak etkinliği, aktif karbonla karşılaştırmalı olarak boya 
çözeltileriyle araştırıldı. Sıcaklığın, pH değerinin ve adsorban tanecik boyutunun boya 
adsorpsiyonuna etkisi de incelendi.

Sümerbank Eskişehir Basma Fabrikasında kullanılan biri san diğeri lacivert iki ayn bazik 
reaktif boya ile 100 mg/1 derişimde çözeltiler hazırlandı. Atıksuda bulunan diğer maddelere 
karşılık bu çözeltinin litresine 1,00 g NaCl’de eklendi. Bilinen derişimlerde boya çözeltilerinin 
absorbanslan spektrofotometrede okunarak (en büyük absorbans verdikleri dalga boylarında) 
çalışma doğruları çizildi ve daha sonra derişiraler bu doğrular yardımıyla belirlendi. 
Adsorpsiyon deneyleri standart yöntemlerle yürütüldü. Sabit sıcaklık termostatlı su banyosu 
ile sağlandı.

200 mesh’ten geçirilmiş cüruf ve aktif karbon kullanılarak yapılan deneylerde sıcaklık 
artışının az da olsa adsorpsiyonda artışa neden olduğu gözlenmiştir. Gaz adsorpsiyonunda 
bunun tersi beklenir ama çözeltiden adsorpsiyonda bu sonuç beklenenle uyumludur. Yine 
aynı boyutta cüruf ve atkif karbon kullanılarak 6 N NaOH ile pH=l-l (Basma fabrikası 

atıksuyu pH değeri 11 dolayındadır) yapılarak 20°C de yapılan deneylerin sonucunda pH’m 
artışıyla aktif karbonda adsorpsiyonda artış gözlenmesine karşılık cürufla adsorpsiyonda 
azalma görülmesi ilginçtir. Bu durum cürufta bulunan düşük pH’larda daha çok çözünen 
metal oksitlerin pıhtılaştırma etkisiyle açıklanabilir. San boya ile 12-40 mesh arası ve 200 
mesh’ten geçen boyutlardaki cürufla, 40-120 mesh arası ve 200 mesh’den geçen boyutlardaki 
aktif karbonla yapılan deneylerde, adsorban boyutu küçülünce adsorsiyonda artış 
gözlenmiştir; ancak cüruftaki artış çok daha fazladır. Bu da cürufun çok daha az gözenekli 
yapıda oluşuyla ve boyutunun küçülmesiyle yüzeyden çözünen metal oksit niceliğinin artışıyla 
açıklanabilir.

Aynca Basma Fabrikası atıksuyu İle yapılan denemelerde de aktif karbonun yanı sıra 
cürufla da çok iyi renk giderimi ve % 90’ın üzerinde kimyasal oksijen ihtiyacı giderimi elde 
edilmiştir. Bu sonuç cüruf kullanımıyla adsorpsiyonla antımm ekonomik bir yöntem olacağı 
düşüncesini vermektedir.


