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sabitleri konsantrasyona bağlı olarak 0.128-0.0191 dak-1 olarak belirlenmiştir. Tetrasiklinin 40 dk 
ozon muamelesinden sonra toplam organik karbon giderimi asidik koşullarda (pH, 3) % 33 olarak 
belirlenmiştir. Disk difüzyon testi ile antibiyotiğin parçalanma sonrası antibakteriyel aktivite testleri 
yapılmıştır. Başlangıç inhibisyon zon çapı Escherichia coli K-12 için 16 mm, Bacillus subtilis için 
21 mm olarak belirlenmiş, tetrasiklin antibiyotiğinin asidik koşullarda 10 dk ozonlanması ile E. coli 
K-12 için, 15 dk ozonlanması ile B. subtilis için inhibisyon zon çapı oluşturmadığı belirlenmiştir. 

Sonuç: Ozonasyon proseselerinin kullanılması ile atık sulardaki antibiyotiklerin etken maddelerinin 
kısa sürede inaktif hale getirilmesi mümkün olacaktır. Bu tür atık suların ozon muamelesi ile 
çevreye antibiyotik etken maddelerinin verilmesi önlenmiş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tetrasiklin, Ozon, Kinetik Model, Antimikrobiyal Aktivite
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Amaç: Tekstil atık sularının içerdiği boyar maddeler ve tekstil boyamada yardımcı kimyasalların 
kullanılmasından dolayı alışılagelmiş arıtma yöntemleri yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada tekstil 
boyar maddelerinin güneş ışığı etkinliğinde TiO

2
 kullanılarak solar fotokatalitik olarak parçalanması 

ve parçalanma ürünlerinin biyolojik, kimyasal oksijen ihtiyacı, renk ve toplam organik karbon 
giderimi araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma güneş ışının etkinliğinde güneşli hava koşullarında 6 L hacimli 
polipropilen silindirik reaktörde 36 rpm karıştırma hızında 50 mgL-1 boya konsantrasyonunda 8 
saat güneşlenme süresinde nanopartikül TiO

2
 ve TiO

2
 degussa kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOI
5
) düzeyleri aktif çamur ve Pseudomonas putida kullanılarak 8 saat 

sonunda alınan örneklerde belirlenmiştir. 

Bulgular: Çalışmada güneşlenme süresi ve ışık etkinliğinin solar fotokatalitik boya parçalanması 
üzerinde oldukça etkili olduğu belirlenmiştir. Güneşlenme süresi uzun olan temmuz ayı içerisinde 
yapılan denemelerde TiO

2
 degussa kullanılarak elde edilen sonuçlara 8 ssatlik güneşlenme süresinde 

0.5 gL-1 TiO
2
 konsantrasyonunda pH 9’da kimyasal oksijen ihtiyacı giderimi %10.2, toplam organik 

karbon giderimi %13.8, renk giderimi %5.6 olarak belirlenmiştir. Nansopartikül TiO
2
 kullanılarak 

yapılan çalışmada kimyasal oksijen ihtiyacı giderimi %17.2, toplam organik karbon giderimi 
%14.3, renk giderimi %13.5 olarak belirlenmiştir.

Çalışmada TiO
2
 degussa kullanılarak elde edilen parçalanma ürünlerinin biyolojik oksijen ihtiyacı 

giderimi düzeyi aktif çamur için 288, P. putida için 295 mgL-1, nanopartikül TiO2 kullanılarak elde 
edilen parçalanma ürünlerinin biyolojik oksijen ihtiyacı giderimi düzeyi aktif çamur için 373, P. 
putida için 386 mgL-1olarak belirlenmiştir.
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Sonuç: Boyar maddelerin güneş enerjisi kullanılarak fotokatalitik parçalanma ürünlerinin aktif 
çamur ve pseudomonas putida gibi bakteriler üzerine toksik etki yapadığı ve solar fotokatalitik 
yöntemlerin ülkemiz gibi güneşlenme süresi uzun olan bölgelerde kullanılması hem ucuz hemde 
çevreci bir uygulama olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nanopartikül, Titanyumdioksit, Reaktif black 5, Biyolojik Oksijen İhtiyacı

Teşekkür: Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel araştırmalar proje birimi tarafından 
desteklenmiştir (EF2011BAP8; EF2012BAP5).
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Amaç: Bu çalışmada tekstil sanayinden alınan kot boyama atık suyunun UV-TiO
2
 etkinliğinde 

parçalanabilirliği ve parçalanma üzerine pH etkisi araştırılmış, parçalanma sonucu oluşan ürünlerin 
biyolojik ve kimyasal oksijen ihtiyacı, mineralizasyon düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Fotokatalitik deneylerin etkinliği, hacmi 1000 ml olan cam reaktörde 
zamana bağlı olarak parçalanmıştır. Zamana bağlı olarak alınan örnekler 190–1100 nm dalga 
boyları arasında dalga boyu taraması ile boyar maddelerin parçalanma ile ortamda yeni oluşan 
maddelerin verdiği absorbsiyon ve ana molekülde maksimum absorbsiyon değerinin azalması ile 
renk giderimi belirlenmiştir. Boyar maddelerin degradasyonunda KOI ve TOC giderimi kullanılan 
test kitlerinde belirtilen prosedüre göre belirlenmiş (Hach Lange), biyolojik oksijen ihtiyacı testi 
Lovibond BOI analiz cihazında respirometrik olarak yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmada UV lambası kullanılarak kot boyama atık sularından alınan numuneler 240 
dakika süreyle parçalanmıştır. Parçalanma süresi boyunca alınan numunelere göre 240 dakikalık 
süre sonucunda pH 3, 7 ve 9’da sırası ile parçalanan boya miktarları % 41.1, 73.86 ve 72.31 olarak 
belirlenmiştir. Parçalanma çalışmalarında TiO

2
 miktarının renk, TOC ve COD giderimi üzerine 

etkisinin en iyi 2 grL-1 ve üzeri konsantrasyonlarında olduğu görülmüştür. Başlangıç KOI oranları 
ile 240 dk. Süre sonunda 189’dan 181 mgL-1’ye ve başlangıç TOC değeri 323’den 303 mgL-1’ye 
düştüğü belirlenmiştir. Parçalanma ürünlerinin aktif çamur, P. putida ve E. coli kullanılarak yapılan 
BOİ

5
 sonuçları sırası ile 360, 371 ve 304 mgL-1 olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Tekstil atık sularının UV-TiO
2
 kullanılarak arıtılmasında biyolojik atık su arıtma tesislerinde 

aktif çamur tarafından kolaylıkla kullanılabilecek parçalanma ürünlerinin oluştuğu, atık sulardaki 
boyaların mineralizasyonunda da etkin bir rol oynadığı ve arıtma amaçlı olarak uygun bir yöntem 
olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Titanyumdioksit, Tekstil Atık Suyu, Biyolojik Oksijen İhtiyacı

Teşekkür: Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel araştırmalar proje birimi tarafından 
desteklenmiştir (EF2011BAP13).


