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Amaç: Azo boyar maddeleri yapılarında bir veya daha fazla azo bağı içeren, tekstil endüstrisinde 
kullanılan renklendirici maddelerdir. Azo boyar maddeler biyolojik olarak zor parçalanmaları, 
çevre kirliliği yaratmaları ve canlılar üzerinde potansiyel toksik etkileri nedeniyle büyük problem 
olarak görülürler. Boyar maddelerin yüzey sularına deşarjının ekolojik dengeyi bozması sebebiyle 
bu tip atık sulara deşarjdan önce arıtım uygulanmalıdır. Azo boyar maddeleri anaerobik koşullarda 
azo çekirdeğinin kırılması sonucunda rengini kaybetmekte ve ara ürün olarak aromatik aminler 
oluşmaktadır. Oluşan ara ürünler ancak aerobik kademede giderilmektedir. Bu yüzden boyalı 
atıksuların arıtımında ardışık arıtımın önemi büyüktür. Bu çalışmanın amacı, yaygın olarak 
kullanılan azo boyaların anaerobik/aerobik ardışık sistemlerde arıtılabilirliklerini ortaya koyarak, 
bu tip atık suları oluşturan işletmelere alternatif arıtım yöntemleri sunmaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, 0,025-0,25 g/L arasında değişen konsantrasyonlarda 
Remazol Red 3BS boyası içeren sentetik atık suyun yukarı akışlı anaerobik dolgulu yatak reaktör 
(YAADY) ve sürekli karıştırmalı tank reaktör (SKTR) sistemde ardışık olarak arıtımı incelenmiştir. 

Bulgular: İşletim parametrelerinin renk ve kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) giderimi ile metan gazı 
üretimi üzerine etkileri belirlenmiştir. Remazol Red 3BS boyası için, 96 saat hidrolik alıkonma 
süresinde (HAS), organik yükün 0,8 g KOİ/(l gün), giriş boya konsantrasyonun 0,2 g/L olduğunda 
iki reaktörün toplamında %70,38’lik renk ve %93,59’luk KOİ giderimine ulaşılmıştır.

Sonuç: Çalışmada kullanılan Remazol Red 3 BS azo boyasının anaerobik kademede, yapısındaki 
azot bağlarının kopmasıyla renk giderimi gerçekleşmiş ve aromatik aminler oluşmuştur. Oluşan bu 
ara ürünler ise aerobik kademede kısmen giderilmiştir. Sonuçlar, karışık bakteriyel kültürün yüksek 
renk giderici etkinliği olduğunu göstermektedir. Anaerobik/aerobik ardışık sistemlerde tekstil atık 
sularının pilot çapta uygulanmasına yönelik çalışılması, sistemin büyük çapta uygulanabilirliğini 
ortaya koyması açısından yararlı olacaktır. 
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