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ÖNSÖZ 

Radyasyon teknolojisinin uygulama alanlarından biride atık ve içme 
sularının arıtılmasıdır. Atık su ve diğer sıvı atıklar genellikle patojenik 
mikroorganizma, insan, hayvan ve diğer başka kaynaklı protozoa parazitleri, 
endüstriyel ve tarım uygulamaları kaynaklı (insektisit, pestisit, fungusit, 
...vb.) biyolojik olarak bozunamayan organik bileşikleri içerir. Kirlilik 
bulaşmış sular, toprak tabakasından süzülerek içme sularına, nehir, göl 
veya denizlere karışırlar ve su havzalarını kirlilik problemiyle yüz yüze 
bırakırlar. Mevcut teknolojilerle bu problemlerden bir kısmı çözülebilse de, 
önemli bir kısmı çözümsüz kalmaktadır. Bu nedenle daha etkin yöntemler 
araştırılmaktadır. Radyasyon teknolojisi de bu yeni ve etkin yöntemlerden 
biri olarak araştırma çalışmalarında yerini almıştır. Kimi zaman radyasyon 
tek başına, kimi zamanda mevcut yöntemlerle birlikte kullanılarak arıtma 
işlemi gerçekleştirilmektedir. Tekstil, kağıt ve kimya sanayi atıkları, tarım 
ilaçları, ağır madeni yağlar, atık ya da zehirli atıkların karıştığı içme suları 
bu teknoloji yardımıyla arıtılarak güvenle kullanılabilmektedir. 

Bu çalışmayla, endüstriyel atık suların gama ışınları ve/veya elektron demeti 
kullanılarak arıtılması, radyasyon teknolojisinin tanıtımı ve bu alandaki 
uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Radyasyon teknolojisi uzun yıllar sterilizasyon, polimerlerin çapraz 
bağlanması ve sertleştirilmesi, gıdaların ışınlanması ve çevre 
uygulamalarındayaygınolarakkullanılmaktadır. Aynı zamanda içmesuyu 
ve atıksu arıtımında da radyasyon teknolojisinden yararlanılmaktadır. Bu 
amaçla çeşitli ülkelerde içme ve atık su arıtma tesisleri de kurulmuştur. 

Bu projeyle, alkaloid ve tekstil atık suları ile poliklorlu bifenille 
kirletilmiş deniz sedimentinin gama/elektron demeti ışınları kullanılarak 
arıtılması amaçlanmıştır. Bu amaçla ilk olarak atık suların kimyasal 
karakterizasyonu, sonrasında radyasyonla etkileşimi, biyolojik arıtımı 
ve toksikolojik özelliklerinin belirlenmesi ve laboratuar çalışmalarının 
tamamlanması sonrasında elde edilen sonuçlardan pilot düzeyde bir 
arıtma tesisinin kurulması planlanmıştır. 

Proje çerçevesinde esnasında tekstil sanayinde kumaş boyama amaçlı 
kullanılan birseri boyar madde ile çalışılmış, ışınlamanın yanında oksijen 
ve hidrojen peroksit ile birlikte kullanımı sonucu arıtma verimindeki 
değişim araştırılmıştır. Aynı çalışma yöntemleri Bolvadin Afyon Alkaloid 
Fabrikası atık sularının arıtılması çalışmalarında da uygulanmıştır. 
Bu çalışmada kimyasal analiz çalışmalarına ilave olarak aerobik ve 
aneorobik arıtma işlemleri de gerçekleştirilmiştir. Poliklorlu bifenillerle 
kirletilmiş deniz sedimenti örneği için ise standart referans malzemesi 
olarak hazırlanmış örneklerden yararlanılmıştır. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Radiation sterilization technology, cross-linked polymers and curing, 
food and environmental applications of the radiation is widely used for 
many years. At the same time, drinking water and wastewater treatment 
are the part of the radiation technology applications. For this purpose, 
drinking water and wastewater treatment plants in various countries has 
been established. 

In this project, gamma / electron beam radiation treatment is intended 
to be used for the treatment of alkaloid, textiles and polychlorinated 
biphenyls (PCBs) wastewater. In this regard, the chemical characterization 
of wastewater, the interaction with radiation, biological treatment and 
determination of toxicological properties are the laboratory studies 
milestones. After laboratory studies, the establishment of a pilot scale 
treatment plant has been planned. 

Within the framework of the project a series of dye used in textile industry 
were examined. Besides the irradiation, the changes in treatment 
efficiency were investigated by using of oxygen and hydrogen peroxide in 
conjunction with the irradiation. Same working methods were implemented 
in the wastewater treatment of Bolvadin Opium Alkaloid Factory as well. 
In addition to chemical analysis in this study, aerobic and aneorobic 
biological treatment process also have been applied. Standard reference 
materials has been used for the marine sediment study contaminated 
with polychlorinated biphenyls. 
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KISALTMALAR 

BOI : Biyolojik Oksijen İhtiyacı 

KOİ : Kimyasal Oksijen İhtiyacı 

SKKY : Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 

SÜY : Su Ürünleri Yönetmeliği 

YAÇY : Yukarı Akışkan Çamur Yatağı 

GCMS : Gaz Kromatografi / Kütle Spektroskopisi 

LCMS : Sıvı Kromatografi / Kütle Spektroskopisi 

HPLC : Sıvı Kromatografi 

MS : Kütle Spektroskopisi 

TMO : Toprak Mahsulleri Ofisi 

BMP : Biyokimyasal Metan Potansiyeli 

R(X) : Reaktör (X) 

PCB : Poliklorlü Bifenil 

xi 



1. GİRİŞ 

Dünyanın birçok bölgesinde hızla gelişen tarım ve sanayi, evsel ve 
atık suların yönetimi problemini de beraberinde getirmektedir. Bu 
amaçla bir çok arıtma yöntemi kullanılmaktadır. Her birinin bir diğerine 
göre üstünlüğü bulunmakla birlikte, arıtma sürecindeki ölçütler göz 
önüne alındığında en uygun yöntem ekonomik olması, kısa sürede 
gerçekleşmesi ve çevreye minimum zarar vermesi gibi özelliklerine 
bakılarak seçilir. Bu ölçütlere bakıldığında arıtma yöntemleri arasında 
en umut verici olanlardan bir tanesi de radyasyon teknolojisidir. 
Radyasyon teknolojisi özellikle fizko-kimyasal ve biyolojik metodlarla 
karşılaştırıldığında oldukça önemli ekolojik ve teknolojik avantajlara 
sahiptir. 

Kanalizasyon, içme suyu ve endüstriyel atıksu gibi atık sular için en 
çok kullanılan radyasyon kaynağı türleri gama ışınları, elektron demeti 
ve x-ışınlarıdır. Hangi kaynak türü kullanılırsa kullanılsın, iyonlaştırıcı 
radyasyonun madde üzerindeki etkisi benzerdir. O nedenle de kaynak 
türü seçimi örneğin kimyasal yapısından çok fiziksel özelliklerine ve 
çevre koşullarına göre yapılır. Fotonun arıtma amaçlı kullanılmasını 
sağlayan en büyük avantaj, herhangi bir yük taşımaması nedeniyle 
ışınlama ortamında derinlere kadar nüfuz etmesine olanak sağlamasıdır. 
Bir makine yardımıyla üretilen yüklü taneciklerle gerçekleştirilen 
ışınlamalarda ise giriciliksorunu mevcuttur. Bu durum, ışınlama makinesi 
gücünün artırılması yada ışınlama sisteminin mevcut makineye göre 
yeniden düzenlenmesiyle giderilir. 
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2. ATIKSU ARITIMINDA RADYASYON TEKNOLOJİSİ 

Dünyadaki hızlı nüfus artışıyla birlikte azalan su kaynaklarını daha 
iyi korumak artık bütün arıtma teknolojilerinin ana hedefidir. Bu hedef 
doğrultusunda bilim adamları yeni teknikler geliştirme çalışmaları 
yürütürken, mevcut tekniklerden de yararlanarak en olası yöntemi 
bulmaya gayret etmektedirler. Son yıllarda çevreye duyarlı teknolojiler 
değerlendirilirken iyonlaştırıcı radyasyondan da yararlanmak, oluşturduğu 
yüksek enerjiden istifade etmek fikri ortaya çıkmıştır. Suyun iyonlaştırıcı 
radyasyon karşısında radyolize uğraması ile yüksek indirgeme ve 
yükseltgeme özelliğine sahip iyon, radikal ve yüklü parçacıklar oluşturması 
bu teknolojinin diğer teknik ve teknolojilere alternatif olması konusunda 
umut vermiştir. 

Atıksu arıtımı için pek çok farklı teknik uygulanmaktadır. Uygulama 
sahasına göre herbir tekniğin avantajları ve dezavantajları mevcuttur. 
Bir tekniğin çözümsüz kaldığı yerde diğer teknik çözüm olmaktadır. Kimi 
zaman da birkaç tekniğin birlikte kullanımıyla çözüm üretilebilmektedir. 

Günümüzde atıksu arıtma teknikleri değerlendirilirken sadece çözüm 
üretip üretmediğine bakılmamaktadır. Çözümün yanında yatırım, işletim 
maliyeti gibi genel ekonomik analizi, arıtırken ürettiği atığın boyutu, geri 
kazanım oranı ve yan ürün olarak ekonomik değere sahip ürünlerin ortaya 
çıkması gibi değerlendirmeler de yapılmaktadır. 

Evsel ve endüstriyel atık sular içerdikleri kirletici konsantrasyonunun 
yüksek olması nedeniyle kirli içme sularından farklıdırlar. Örneğin 
endüstriyel atık sular toksik veya parçalanması güç olan civa, bizmut, 
siyanür, fenol, boyar madde gibi kirleticileri içerir. Bu tür kirleticilerin 
uzaklaştırabilmesi için yüksek doza ihtiyaç duyulur. Endüstriyel atık 
sularda radyasyonun tek başına kullanılmasında yüksek doza ihtiyaç 
duyulması nedeniyle kimyasal, biyolojik yada ısıl işlemler gibi geleneksel 
tekniklerle birlikte kullanılarak, optimum arıtma koşulları sağlanır [1], Bu 
teknikler; 

i 



1. tersiyer radyasyonla arıtma 

2. radyasyonla yüzdürme 

3. radyasyon-polimerizasyon 

4. radyasyon-çöktürme 

5. radyasyon-ısıl işlemcilik 

6. radyasyon-elektrodializ 

7. radyasyon-adsorpsiyon 

8. radyasyon-ozon 

olarak sıralanabilir. 

2.1 Suyun Radyolizi 

Radyasyonla kimyasal özelliklerdeki değişim, yüksek enerjiyle 
maddenin etkileşimini bir araya getirmiştir. Buradaki yüksek enerji, 
atom veya molekülün iyonlaşma enerjisinden daha büyük bir enerjinin 
atom veya moleküle aktarılmasıdır. Bu amaçla yüksek enerji kaynağı 
olarak en çok kullanılan radyasyon kaynakları 60Co ve 137Cs gibi 
radyoizotoplardan yayılan elektromagnetik (gama) radyasyon ile 
elektron hızlandırıcıları tarafından üretilen elektron demetleridir. Son 
yıllarda X ışınlarından da bu amaçla yararlanmak üzere çeşitli sistemler 
geliştirilmiştir. Işınlamayla sulu çözeltilerin radyolizi sonucu, organik 
kirleticiler radyasyonla doğrudan yada dolaylı yoldan etkileşerek 
parçalanırlar. 

Doğrudan etkileşim esnasında radyasyon kaynağından çıkan foton 
doğrudan molekülle etkileşerek etkisini gösterir. Sulu çözeltilerde 
doğrudan etkileşim yalnızca etkileşen maddenin konsantrasyonunun 
<0.1 M olduğu durumlarda gözlenir. Bu yüksek konsantrasyonda 
gözlenen etkinin % 10'u doğrudan radyolizden kaynaklanır. Burada ana 
etkileşim dolaylı yoldan etkileşimdir. Dolaylı yoldan etkileşimde, foton ilk 
olarak ortamdaki çözücüyle etkileşir ve milyonlarca çözünmüş elektron 
açığa çıkarır. Açığa çıkan bu çözünmüş elektronlar maddeyle etkileşime 
girmesi sonucu maddenin kimyasal ve fizikokimyasal özelliklerinde 
değişime uğratır. 
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Suyun ışınlanmasıyla oluşan serbest radikaller (e -, H, OH, ve U0J02-) 
genel olarak radikal ürünleri, moleküler yapılar da (H2, H202) moleküler 
ürünler olarak adlandırılırlar. Işınlama sonrası oluşan ürünler indirgeyici 
(e -, H) ve yükseltgeyici (OH, H202 ve H02/02-) gruplar olarak da iki 
gruba ayrılabilirler. Işınlama sonrası ortaya çıkan H2 reaksiyona girmez 
ve çoğu zaman sistemden gaz olarak çıkar. 

Radyoliz yada kirleticideki kimyasal değişim, suyun reaktif ara ürünleri 
ile e-aq, H* ve »OH yada bazı durumlarda moleküler ürün olarak ortaya 
çıkan H202 arasındaki reaksiyon sonucunda gözlenir. Şekil 1'de suyun 
radyolizi sonucu oluşan güçlü indirgeme ve yükselgeme reaktif ürünleri 
görülmektedir. 

Sulu çözeltilerdeki oluşan radyoliz ürünleri arasında en reaktif olanlar 
yükseltgeyici hidroksil radikali (*OH) ile indirgeyici hidrate elektron (e~aq) 
ve hidrojen atomu (*H)'dir. 

İyonlaştırıcı radyasyon aynı anda hem indirgeyici hem de yükseltgeyici 
reaktif grupları oluşturması nedeniyle diğer bir çok ileri yükseltgeme 
teknolojilerine (Advanced Oxidation Technology-AOT) göre avantaj 
oluşturmaktadır. 

H2O 

İyonlaştırıcı Radyasyon 

Uyarma 

H2O* 

iyonlaşma 

+H2O 

[ h J + OH • 

I 

— ı ı 2 o + e 0 — 

+N2O +H2O 
I • 

OH 0 
aqu 

+H3OÂ 

Şekil 1. Suyun Radyasyonla Etkileşimi Sonucu Gözlenen 
Reaksiyonlar ve Reaksiyon Ürünleri 
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Suyun radyoliz sonucunda oluşan radikal ve moleküller ürün verimleri 
ise Tablo 1'de verilmiştir. 

Tablo 1. Suyun Radyoliz Sonucunda Oluşan Radikal ve Moleküller Ürün Verimleri 
Parametre Verim değeri (^moi/J) 

Radyasyon türü 7 
pH 3 - 1 1 

° -H20 0.4227 

G H2 0.0466 

° H202 0.0704 
G eaq- 0.2725 
g h 0.0570 

G OH 0.2818 

° H02 0.0027 

Reaksiyon verimleri karşılaştırıldığında ışınlamayla kaybolan suyun 
verimi ile oluşan ürünlerin veriminin dengede olması gerekir. Bu durum; 

G - H 2 0 = 2 G H 2 + G H + G eaq- = 2 G H 2 0 2 + G OH 

eşitliği ile ifade edilir. 

Atıksu arıtma çalışmalarında genel olarakgözlenen, ışınlamanın şiddetine 
bağlı olarak büyük molekül ağırlığındaki moleküller parçalanarak daha 
küçük molekül ağırlığında molekül, iyon yada radikallere dönüşümüdür. 
Oluşan kararsız yapılar kararlı hale gelmek için ortamdaki diğer kararsız 
iyon yada radikallerle birleşerek kararlı yapıları meydana getirirler. 
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3. ENDÜSTRİNİN TANIMI 

3.1 Alkaloid Endüstrisi 

TMO-Afyon Alkaloidleri Fabrikasında haftada beş gün üretim yapılması 
sonucu oluşan alkaloid atıksuları ortalama debisi 480 m3/gün 
düzeyindedir. Bu atık suya ek olarak fabrika bünyesinde kurulu lojman 
ve tesislerden haftada yedi gün boyunca ortalama 180 m3/gün debili 
evsel atık suda eklenmektedir. Atık sular hali hazırda kurulu bulunan 
iki kademeli biyolojik arıtma ünitesine gönderilerek arıtma yapılmaya 
çalışılmaktadır. Arıtma tesisinden çıkan atık sular ise Akarçay vasıtası 
ile fabrikadan 7 km. uzaklıktaki Eber Gölüne deşarj edilmektedir. Fabrika 
bünyesinde her ne kadar da verimi yüksek atık su arıtma tesisi kurulu 
bulunsa da, tesis arıtma işlevini yeterince yerine getirememektedir. Eber 
gölüne boşaltılan atıkların kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) değeri 40,000 
mg/L'ye yakın değerleri bulmaktadır [2], Atık suyun yoğun kirlilik içermesi 
sebebiyle arıtma tesisi çıkış suyu kalitesi "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği" 
ndeki (SKKY) yüzeysel sulara deşarj standartlarını sağlayamamaktadır. 
Bu nedenle, yeni arıtma metodlarının geliştirilmesi ve tesis atık sularının 
arıtılması çalışmalarının yürütülmesi zorunlu hale gelmiştir [3]. 

Mevcut arıtma tesisiyle SKKY kriterlerine uygun arıtma yapılamaması 
nedeniyle yıllar içerisinde çeşitli firmalar ve kamu kuruluşları tesisi 
modernizasyon amaçlı araştırmalarda bulunmuşlar ve çeşitli zamanlarda 
pilot arıtma tesisleri kurmuşlardır. Yürütülen bazı çalışmalardan 
alınan sonuçlardan bazılarında yasal parametrelere göre KOİ ve BOİ 
değerlerinde istenilen değerlere ulaşılmışsa da Amonyak Azotu ve 
Nitrat Azotu olmak üzere toplam azot miktarında yasal parametrelere 
ulaşılamamıştır. Bu nedenle de su arıtma tesisinin modernizasyonu 
konusundaki çalışmalardan olumlu sonuçlar elde edilememiştir. 

3.1.1 Üretim Prosesi 

Afyon-Bolvadin'de kurulu bulunan TMO-Afyon Alkaloidleri Fabrikası 
çizilmemiş haşhaş kapsülünden morfin baz başta olmak üzere kodein 
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baz, etil morfin baz, kodein fosfat ve dionin üretilmektedir. Fabrika 
kapalı sistemde ve otomasyon kontrollü olarak çalışmaktadır. Üretim 
yıl boyunca yapılmasına rağmen zaman zaman ham madde temininde 
yaşanan güçlükler nedeniyle üretime ara verilebilmektedir. Üretim 
süresince üretimde mevsimsel bir değişim gözlenmemektedir. 

Üretim aşamasındaki temel kimyasal proses özütlemedir 
(ekstraksiyonur). Fabrika günlük olarak 72 ton çizilmemiş kapsül 
işleme kapasitesine sahiptir. Fabrikada üretim birbirinden farklı 
işlevlere sahip dört ayrı ünitede gerçekleşmektedir. Bunlar; 

3.1.1.1 Kırıcı Ünitesi 

Bu ünitede, gelen haşhaş kapsülleri yabancı maddelerden 
arındırılarak, işlenebilecek boyutta kırılmaktadır. 

3.1.1.2 Sıvı-Katı Ünitesi 

Bu ünitede kapsül kırıklarına belirli miktarda su ve kireç çözeltisi ilave 
edilerek ekstraksiyon yapılır. Karışım preslenerek kapsül kırıklarının 
bünyesinde bulundurduğu tüm morfinin su fazına geçmesi sağlanır. 
Morfin içeren sulu çözelti, ilk olarak sülfirik asit sonrasında da soda 
çözeltisi ile pH 9'a ayarlanır. pH 9 ekstraktı olarak da adlandırılan bu sulu 
karışım dekantör ve seperatörden geçirilmek suretiyle temizlendikten 
sonra sıvı-sıvı ünitesine gönderilir. 

3.1.1.3 Sıvı-Sıvı Ünitesi 

Bu ünitede morfin ilk önce ekstraktörde butol fazına (1:1 bütanol-toluol 
karışımı) alınır. Karışım seperatöre gönderilerek kirlilikten arındırılır. 
Karışım içerisindeki morfin asit ekstaktöründe asetik asit çözeltisi ile 
etkileştirilerek sulu asit (morfin asetat) fazına aktarılır. Aktarılan bu 
çözelti kristallendirme ünitesine gönderilir. Ekstraksiyonda kullanılan 
butol+su karışımından butol destilasyon ünitesinde geri kazanılarak 
proseste yeniden kullanılmak üzere sisteme verilir. 
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3.1.1.4 Kristalizasyon Ünitesi 

Bu ünitede, aktarılan morfin asetata amonyak çözeltisi ilave edilerek 
çöktürme işlemi gerçekleştirilir. Santrifüj edilerek alınan yaş morfin 
kurutma tanburunda kurutularak paketlenir. 

3.1.2 Alkaloid Fabrikasına Teknik Verileri 

Günlük kapasite : 72 ton/gün 

Üretilen mamul madde (1996 yılı): 3.3 kg AMA morfin/ton kapsül 

Tablo 2. Ekstraksiyon Fabrikasında Kullanılan Kimyasal Maddeler ve Miktarları (1996) 

Sarf edilen kimyasal madde kg/ton kapsül 
Kireç 92.5 
Toluol 7.5 
Soda 94.6 
Asetik asit 22.3 
Sülfürik asit 48.3 
Amonyak (% 25'lik) 5.6 
Bütanol 5.1 
Kostik 1.1 

3 ton kapsül işlemek için saatte kullanılan su miktarı 

küspeden atılan atıksu = 7.0 m3 

sıvı-sıvı giriş ekstraktı = 15.0 m3 

temizlik+soğutma suları = 5.5 m3 

toplam = 27.5 m3 

Ton kapsül başına ise 9.2 m3 su kullanılmaktadır. 

Saatte oluşan atık su ise; 

Kolon altı =14.5 m3 

Temizlik + soğutma suları = 5.5 m3 

Toplam = 20.0 m3 

Ton kapsül başına oluşan atıksu miktarı ise 6.7 m3'dür. 
Oluşan küspe miktarı 9640 kg/saat 
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Alkaloid fabrikasında oluşan ve mevcut arıtma tesisine gönderilen su 
miktarı ise yaklaşık olarak 20 m3/saattir. Bu miktarda ± % 10 oranında 
bir sapma gözlenebilmektedir. 

Fabrikadaki üretim esnasında ortaya çıkan atıksuyun, fabrika ile 
civarından kaynaklanan evsel atıksuyun karakteristikleri ve bu oluşan 
atıksuların arıtılması amacıyla kurulmuş olan biyolojik arıtma tesisinin 
genel özellikleri aşağıda verilmiştir. Şekil 2'de ise fabrika alanında kurulu 
bulunan arıtma tesisine ait genel gösterim görülmektedir. 

m 
n i 

Şekil 2. Mevcut Arıtma Tesisi Şematik Gösterimi 

3.1.3 Fabrika Atık Suyu Özellikler 

3.1.3.1 Hidrolik Yük 

Arıtılacak olan proses suyu : 27,5 rrvVsaat 

660 m3/gün 
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Arıtılacak evsel atık suyu : 7,5 rrvVsaat 

180 m3/gün 

Arıtılacak toplam kirli su : 35 rrvVsaat 

840 m3/gün 

Mevcut tesisin yerine yapılması planlanan atıksu arıtma tesisinde bu 
suya ilave olarak % 25 hidrolik yük artışını tolere edebilecek şekilde 
sistem dizayn edilmesi ve fabrikanın sürekli çalışma esası (365 gün) 
göz önünde bulundurulması istenmektedir. 

3.1.3.2 Kirlilik Yükü 

BOİ Kirlilik yükü : 6000-17000 mg/L 

KOİ Kirlilik yükü : 30000-40000 mg/L 

3.1.3.3 Sıcaklık 

Yaz aylarında giriş suyu sıcaklığı : 35-38 °C 

Kış aylarında giriş suyu sıcaklığı : 26-31 °C 

3.1.3.4 Askıda Katı Madde Miktarı 

Giriş suyundaki askıdaki katı madde miktarı : 450-3900 mg/L 

3.1.3.5 pH 

Giriş suyu pH : 4.4-6.1 

3.1.3.6 Toplam Kjeldahl Azotu 

Giriş suyundaki toplam Kjeldahl azotu : 728 mg/L 

ıo 



3.1.3.7 Amonyum Azotu 

Giriş suyundaki amonyum azotu : 84 mg/L 

3.1.3.8 Toplam Fosfor 

Giriş suyundaki toplam fosfor: 5.38 mg/L 

Giriş suyundaki KOİ parametresinin takriben % 2'si inert olarak kabul 
edilmektedir. 

3.1.4 Mevcut Arıtma Tesisi Teknik Özellikleri 

Afyon Alkaloidleri Fabrikasında hali hazırda kurulu bir arıtma tesisi 
mevcuttur. Bu tesise ait teknik özellikler; 

3.1.4.1 Ölçüler 

I. ve II. kademe oksijen kazandırma havuzu 

Uzunluk : 39 m. 

Genişlik :15m. 

Deerinlik : 4.5 m 

Hacim : 2632 m3 

Dengeleme Havuzu: Fabrikadan gelen değişik karakterli atık suların 
homojen olarak I. canlandırmaya verilmesi için sonradan inşa edilmiştir. 

Uzunluk : 39 m. 

Genişlik : 8 m. 

Deerinlik : 4.5 m 

Hacim : 1200 m3 
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3.1.4.2 Ara ve Son Durultucu 

Çap : 0 8 m. 

Faydalı derinlik : 4.5 m 

Faydalı hacim : 153 m3 

3.1.4.3 Çamur Kalınlaştırıcı 

Çap : 0 8 m. 

Faydalı derinlik : 3.2 m 

Faydalı hacim : 168 m3 

3.1.4.4 Tesisteki Makine ve Cihazların Özellikleri 

Tesiste 3 adet hava temin eden blower mevcut olup, 2 adedinin 
kapasitesi :8800/5400 m3/saat/hava; karşı basınç: 500 mbar. 

Diğer iki adedin kapasitesi 5500 m3/saat/hava; karşı basınç 500 mbar 

Havuzların altına monte edilen 1768 adet delikli PVC boru ve PUR 
elemanlı geliştirilmiş sünger difüzörler ile hava dağatımı yapılmaktadır. 
Transfer edilen 02 miktarı 11.1 g/m3'dır. 

3.1.5 Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 

Yukarıda karakteristiği belirtilen atıksu ile mevcut tesisin optimum 
işletilmesi sonucunda, aşağıda kriterleri verilen "Su Kirliliği Kontrol 
Yönetmeliği" ve "Su ürünleri Yönetmeliği" kriterlerine uygun arıtma 
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

SKKY göre karışık endüstriyel atık suların alıcı ortama deşarj standartları 
(küçük ve büyük organize sanayi bölgeleri ve sektör belirlemesi 
yapılamayan diğer sanayiler) Tablo 3'de verilmiştir. 
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Tablo 3. Karışık Endüstriyel Atık Suların Alıcı Ortama Deşarj Standartları (Küçük ve 
Büyük Organize Sanayi Bölgeleri ve Sektör Belirlemesi Yapılamayan Diğer 
Sanayiler) 

Parametre Birim Kompozit Numune Kompozit Numune 
2 Saatlik 24 Saatlik 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (mg/L) 400 300 
Askıda Katı Madde (AKM) (mg/L) 200 100 
Yağ Ve Gres (mg/L) 20 10 
Toplam Fosfor (mg/L) 2 1 
Toplam Krom (mg/L) 2 1 
Krom (Cr+6) (mg/L) 0.5 0.5 
Kurşun (Pb) (mg/L) 2 1 
Toplam Siyanür (CN~) (mg/L) 1 0.5 
Kadmiyum (Cd) (mg/L) 0.1 -

Demir (Fe) (mg/L) 10 -

Florür (F") (mg/L) 15 -

Bakır (Cu) (mg/L) 3 -

Çinko (Zn) (mg/L) 5 -

Civa (Hg) (mg/L) - 0.05 
Sülfat (S04) (mg/L) 1500 1500 
Toplam Kjeldahl-Azotu (mg/L) 20 15 
Balık Biyodeneyi (ZSF) - 10 10 
pH - 6-9 6-9 

3.1.6 Su Ürünleri Yönetmeliği 

Arıtılmış olarak deşarj edilecek atıksu göl ve nehir gibi sahalara deşarj 
edilecekse Tarım ve Köyişleri Bakanlığının çıkartmış olduğu "Su ürünleri 
Yönetmeliği"nin gereklerini de karşılaması gerekmektedir. Tablo 4'de Su 
Ürünleri Yönetmeliği verilmiştir. 
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Tablo 4. Su Ürünleri Yönetmeliği 

Parametreler Kabul Edilebilir (Tolere) 
Değer (m g/L) 

1 - Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (B015) 20 C (2) 50.0 

2- Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) (2) 170.0 

3- Askıda Katı Madde 200.0 

4- Yağ ve Gres (Evsel Atıklardan) 30.0 

5- Yağ ve Gres (Endüstriyel Atıklardan) 10.0 

6- Fenoller (1) 5.0 

7- Serbest Siyanür 0.06 

8- Toplam Siyanürler 0.3 

9- Serbest Klor 0.5 

10- Toplam Sülfür 1.0 

11- Nitrat Azotu 5.0 

12- Toplam Fosfor Değişiklik 24 Ekim 1999 tarih ve 23856 
R.G.) 1.0 

13- Amonyak Azotu (Değişiklik 23 Ağustos 1995 tarih ve 
22383 sayılı R.G.) 0.2 

14- Florür 20.0 

15- Civa (1) 0.01 

16- Kadmiyum (1) 0.05 

17- Kurşun (1) 0.5 

18- Arsenik (1) 0.5 

19- Krom (Toplam) (1) 0.5 

20- Bakır (1) 0.5 

21- Nikel (1) 0.5 

22- Çinko (1) 2.0 

23- pH değeri 5-9 

24- Zehirlilik seyreltilmemiş atıkta, test edilen balıkların 48 saat sonunda %20 sinden 
fazlası ölmemelidir. 

25- Fekal koliform Çift kabuklu yumuşakçaların istihsal yerlerine deşarj edilecek 
atıklardan alınan numunelerde,Fekal Koliform miktarı 10 EMS/100 ml den fazla 
olamaz. 100 EMS/100 ml. Olan değerler ancak numunelerin % 20 sinde bulunabilir. 
Diğer su ürünlerinin yetiştirildiği veya istihsal edildiği alanlarda ise, atık su 
numunesinde Fekal Koliform 200 EMS/100 ml'den fazla olamaz. Çift kabuklu 
yumuşakçalarda intervalvular (kabuklararası) sıvılarda Fekal Koliform miktarı ise 
300 EMS/100 ml'den fazla olamaz. 
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Fakat mevcut tesis ve izlenen yöntemle adı geçen yönetmeliklerde 
belirtilen kriterlere uygun arıtma işlemi gerçekleştirilememiştir. Bu 
nedenle de yeni ve ileri arıtma tekniklerinin denenmesi üzerinde çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör araştırmalar yürütmüştür. Hali 
hazırda istenen düzeyde bir arıtma sağlanamamıştır. 

3.1.7 Önceki Dönemlerde Afyon Alkaloidleri Fabrikası 
Atıksuyuyla Yürütülen Çalışmalar 

1. TMO-Afyon Alkaloidleri Fabrikası biyolojik atıksu arıtma tesisi çıkış 
sularının başlıca KOİ parametresi bazında deşarj kriteri olan 170 
mg/L'ye kadar ileri arıtımına yönelik olarak kullanılan tekniklerden 
ilgili laboratuvarda denenmesi mümkün olan fizikokimyasal arıtım, 
adsorpsiyon, kimyasal arıtım ve kimyasal oksidasyon teknikleri 
kullanılarak arıtılabilirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Atıksuyun fizikokimyasal yöntemlerle arıtımı çalışmalarında koagülant 
olarak alum, demir (II) sülfat, demir (II) sülfat ve demir (III) klorür 
kullanılmıştır. 

Adsorpsiyon yöntemleriyle arıtılabilirlilik çalışmalarında adsorbant 
olarak toz aktif karbon, diatomit toprağı ve perlit kullanılmıştır. 
Atıksuyun kimyasal arıtımı çalışmalarında ise kimyasal olarak çimento 
tozu ve sekiz değişik tipte karboksimetil selüloz kullanılmıştır. Kimyasal 
oksidasyon yöntemiyle arıtılabilirlilik çalışmalarında oksidant olarak 
potasyum permanganat, hidrojen peroksit ve potasyum persülfat 
kullanılmıştır. 

Deneysel çalışmaların sonucunda atıksuyun söz konusu yöntemlerle 
deşarj standartlarına kadar indirilemeyeceği görülmüştür. En iyi KOİ 
arıtımı potasyum permanganat, alum, demir (III) sülfat ve demir 
(III) klorür ile elde edilmiş, KOİ arıtım verimi maksimum % 40-45 
mertebelerinde bulunmuştur. Söz konusu kimyasaların arasında en 
ekonomik olan alum'dur. Alum kullanıldığı takdirde deneysel sonuçlara 
göre mevcut arıtma tesisinin çıkışında başlangıç KOİ değeri 1000 mg/L 
mertebelerinde olan atıksuyun arıtımından sonraki KOİ değeri 550-
600 mg/L mertebelerine düşürülebileceği bulunmuş, KOİ değerinin söz 
konusu yöntemlerle deşarj standardı olan 170 mg/L'ye indirilemeyeceği 
görülmüştür [4], 

2. Afyon alkaloidleri fabrikası arıtma tesisi giriş ve çıkışından ölçülen 
1994-1996 yıllarına ait BOİ5 ve KOİ parametrelerinin istatistiksel 
değerlendirmeleriyapılmış,buverileregöretesisinmevcuthaliilegeçilmesi 
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planlanan sürekli işletme halinin değerlendirmeleri yapılmıştır. Ayrıca 
atıksu analizlerinde atıksuyun KOİ değerinin 31000 mg/L olduğu 
belirlenmiştir, inert yani biyolojik olarak ayrışamayan kısmı atıksuyun 
başlangıç KOİ'sinin %2'sini oluşturduğu gözlenmiştir. Bu yüzden 
de SKKY deşarj limitlerinin pratik olarak sağlanmasının mümkün 
olmadığı değerlendirilmiştir. Fizikokimyasal arıtılabilirlik çalışmaları 
yürütülmüş optimum kireç dozajında (40 g/L) renk gideriminde 
% 84 ve KOİ gideriminde ise % 57 verim sağlanmıştır. Bu dozajın 
günlük 660 m3 atık için düşünüldüğünde fizikokimyasal arıtma için 
oldukça yüksek olduğu değerlendirilmiştir. Sadece ozon kullanımıyla 
10 dk. iyi bir renk giderimin elde edilmesine rağmen, KOİ ve TOK 
parametrelerinde anlamlı bir iyileşme gözlenememiştir. Mezofilik 
şartlarda anaerobik arıtma gerçekleştirilmiş ve % 70 civarında bir 
KOİ arıtımı elde edilmiştir [5]. 

3. 26650 mg/L başlangıç KOİ değerindeki alkaloid atıksuyu ile ıslak hava 
oksidasyonu (Wet Air Oxidation) yöntemiyle yapılan bir diğer çalışmada 
çeşitli katalizörler ilavesi sonucunda kullanılan katalizörün verimine göre 
KOİ giderim verimi % 18 ile % 32 arasında elde edilmiştir. 

Bu sonuç hem SKKY hem de SÜY'nini karşılamamaktadır, oldukça düşük 
bir arıtım verimine sağlamasının yanında ilave edilen katalizörlerin deşarj 
öncesi atıksudan geri alınması için ayrı bir prosese ihtiyaç duyulması 
ve oluşacak yeni atığın arıtımı için ayrı bir arıtım sisteminin kurulması 
gerekeceği için Afyon Alkaloidleri Fabrikası atıksuyu için uygun bir arıtım 
yönteminin olmadığı kaydedilmiştir [6]. 

3.2 Tekstil 

Tekstil endüstrisi Türkiye'deki endüstri kolları arasında en gelişmiş ve 
en fazla ihracaat payına sahip olan endüstri kollarından bir tanesidir. 
Aynı zamanda en fazla ihracaatın yanında en fazla çevre kirliliği yaratan 
sanayi kollarından biri olma özelliğine de sahiptir. Tekstil ürünlerinin 
üretimi, işlenmesi ve boyanması esnasında oldukça yüksek miktarda su 
kullanılmakta, doğal olarakta yüksek miktarda atık su açığa çıkmaktadır. 
Tekstil endüstrisi atık suları farklı yapıdaki bir çok bileşen içermektedir. 
Üretim esnasında polimerleşmemiş monomer, işlenmesi esnasında 
proses atıkları ve boyama esnasında da boya fazlası atık suyun ana 
bileşenlerini oluşturmaktadır. Tekstil endüstrisi atık sularında bulunan 
boyar maddelerin bileşimi ve kompozisyonu günlük, hatta saatlik 
olarak değişebilmektedir. Kompleks kimyasal yapılarından ve sentetik 
orijinlerinden dolayı tekstil endüstrileri atık sularında bulunan bir çok 
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boyar maddenin renk giderim işlemi oldukça güçtür. Boyar maddeler 
asidik, bazik, disperse, azo, diazo, antrakinon temelli ve metal kompleks 
gibi değişik karakterlerde bulunabilmektedir. Bu nedenle her karakterdeki 
atığı arıtabilecek ortak bir yöntemin belirlenmesi gerekmektedir. Boyar 
madde içeren tekstil atık sularından renk giderimi için flokülasyon/ 
koagülasyon, adsorpsiyon ve kimyasal oksidasyon gibi çeşitli fiziksel/ 
kimyasal metodlarla biyolojik arıtma sistemleri kullanılmaktadır. Kimyasal 
arıtma işleminde arıtma sırasında yeni kimyasallar kullanılmakta, bir 
taraftan atıklar arıtılırken diğer taraftan arıtma atıkları oluşmaktadır. 

Son yıllarda bu yöntemlere bir alternatif yöntem olarak radyasyon 
uygulaması ile atık suların arıtılması da eklenmiştir. Bu nedenle de 
yeni arıtma teknolojilerinin geliştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. 
Geleneksel kullanılan arıtma yöntemlerine ek olarak radyasyonla 
arıtma da tekstil sektöründe önemli sayılabilecek bir yöntem olarak 
arıtma yöntemleri arasında yerini almıştır [7], Radyasyon teknolojisinde 
arıtma için herhangi bir kimyasal madde katkısının bulunmaması arıtma 
sonucunda yeni atıkların oluşumunu da ortadan kaldırmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı değişik tekstil boyar madde içeren atık sulardan 
renklemeye neden olan kromofor grupların (Tekstil endüstrisinde poliamid 
ve protein elyafın boyanmasında kullanılan asidik azo boyarmaddelerin) 
radyasyonla parçalanarak renklenmenin giderilmesi, atık su doğaya 
verildiğinde çevre kirliliği oluşturmayacak özelliğin kazandırılması için 
optimum ışınlama koşullarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 
tek başına radyasyon uygulamasıyla birlikte, radyasyon-oksijen, 
radyasyon-hidrojen peroksit ilavesi gibi kombine teknikler kullanılarak 
çalışmalar yapılmış, uygulanması gereken optimum doz ve pH değerleri 
belirlenmiştir. Deneysel çalışmalarda Astrazon FBL, Astrazon FGLR ve 
Astrazon FDLörnekleri kullanılaraksentetikatıksu örnekleri hazırlanmıştır. 
Spektroskopik yöntemle doz ve pH değişimi ile başlangıç rengindeki 
değişim belirlenmiş, pH analizleriyle de ışınlama öncesi ve sonrası pH 
değerlerindeki değişim takip edilmiştir. Ayrıca optimum koşulların geçerli 
olduğu derişim aralığı bulunmuştur. 

3.3 Poliklorlubifeniller (PCBs) 

Farklı klorlanma derecesinde izomerler şeklinde üretilen PCB, "klorlu 
bifeniller" olarak bilinmektedir. PCB'nin ilk ticari üretimi Amerika Birleşik 
Devletlerinde 1929 yılında Monsanto Company tarafından yapılmaya 
başlanmıştır. Sonrasında çeşitli şirketlerde farklı ticari isimler altında 
üretime geçmişlerdir. Belirli bir toksisite aralığında, açık renkden sarıya 
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değişen sıvı formda ya da siyah mumlu katı formda fiziksel görünüşleri 
vardır. PCB'nin alevlenmeme özelliği, kimyasal kararlılığı, yüksek 
kaynama noktası ve iyi elektrik yalıtım özelliği bulunması nedeniyle 
yüzlerce endüstriyel uygulamalarda kullanılmıştır. Bu fiziksel ve kimyasal 
özelliklerindeki kararlılık aynı zamanda çevre kirliliği etmeni olmasının 
da temel nedenleridir. Bu nedenle de 1976 yılında üretimi ABD'de 
yasaklanmıştır. Üretiminin yasaklanmasına rağmen bu tarihten önce PCB 
kullanılarak üretilen ürünler ise halen kullanılmaya devam etmektedir. 

PCB kapasitör ve transformatörler için soğutucu ve yalıtım sıvıları 
(dielektriksıvılar), boya ve çimentolar içinde plastikleştirici, elektrik tesisatı 
ve elektronik bileşenler, PVC kaplı kablo elektronik bileşenlerinde kararlı 
kılıcı kimyasal, hidrolik sıvılar, alev geciktiriciler, yağlama yağları, hidrolik 
sıvılar, sızdırmazlık malzemeleri (binalarda kullanılan), yapıştırıcılar 
içinde, boya ve anti-toz kimyasallarında, döküm ajanları, vakum pompası 
sıvılarında, mikroskop fiksatiflerinde, cerrahi implantlarındave karbonsuz 
kağıtlarda kullanılmaktadır. 

Çevreye bir kez bulaştıktan sonra PCB kolay bozunmadığından, uzunca 
bir zaman aralığında hava, su ve toprakta kalabilir. PCB'nin yağış ve 
deniz yoluyla çevreye salındığı alanlarda çok uzaklara taşınabildiği 
de gözlemlenmiştir. PCB dünyanın her yerinde bulunmaktadır. Genel 
olarak daha hafif formdaki PCB, kontaminasyonun kaynağından daha 
uzaklara taşınabilmektedir. PCB yaprak, bitki ve gıdasal bitkilerinin üst 
bölümlerinde birikir. Ayrıca küçük organizmalarda ve balık etinde de 
birikim yapar. Balıkla beslenen kişilerin, balık etinde bioakümüle olmuş 
PCB'ye maruz kalma olasılıkları yüksektir. Hatta günde 2-3 paket sigara 
tüketimine eşit kanser riskine sahiptirler. Yapılan hayvan deneylerinde 
birçok kronik toksik etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. PCB'nin kansere 
neden olmasının yanında bağışıklık sistemi üzerine de olumsuz etkileri 
mevcuttur. Ayrıca üreme sistemi, sinir sistemi ve endokrin sistemi üzerine 
de etkileri olduğu belirlenmiştir. 

Depolama, yakma ve mikroorganizmalarla arıtma genel olarak PCB 
için uygulanan bertaraf yöntemleridir. Atık olarak ayrılan PCB'ler için 
ise geleneksel arıtma yöntemleri arasında henüz uygun bir arıtma 
yöntemi bulunamamıştır. Depolamayla problemi bir taraftan diğer 
tarafa taşıma yapılmakta, kalıcı bir çözüm üretilmemektedir. İlk yıllarda 
yakma yöntemiyle organik maddeler parçalanarak yok edilmiştir. Fakat 
sonradan yakma işlemi sırasında PCB'den daha kanserojenik bir ürün 
olan dioksanın yanma ürünü olarak açığa çıktığı ve atmosfere karıştığı 
belirlenmiştir. Bu sonuçlardan sonra yakarak imhası da yasaklanmıştır. 
Alternatif olarak aerobik ve anaerobik mikroorganizmalar yardımıyla 
arıtımı çalışmaları yürütülmüşse de hem ekonomik ve yeterli arıtma 
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veriminde olmayışı hem de çok büyük alana ihtiyaç duyulması 
nedeniyle endüstriyel anlamda uygulamaya konulmamıştır. Bununla 
birlikte, radyasyon teknolojisiyle sıvı formdaki atık PCB'lerde oldukça iyi 
arıtma verimi ve düşük maliyetle arıtım sağlanmıştır. Bu nedenle deniz 
sedimentlerindeki PCB'lerin arıtımında da kullanılması düşünülmüştür. 
Bu amaçla, elektron hızlandırıcısı ve gama kaynağı kullanılarak arıtma 
verimi çalışmaları yürütülmüştür. 
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4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 

4.1 Alkaloid Atıksuyu 

Alkaloid atık suyunda kirliliğe neden olan alkaloid tür kaynaklarının 
spektroskopik ve kromatografik yöntemlerle belirlenmesi, Co-60 gama 
kaynağı veya elektron hızlandırıcısıyla doğrudan ışınlanması yada 
yardımcı tekniklerle birlikte kullanılarakarıtma işleminin gerçekleştirilmesi, 
hava, 02 ve H202 ortamında ışınlama, ışınlama öncesi ve sonrası 
toksikolojik analizler, aerobik ve anaerobik ortamlarda biyolojik arıtma, 
laboratuar düzeyinde elde edilen arıtma sonuçlarının pilot arıtma tesisi 
düzeyine aktarılması çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. 

4.1.1 Kimyasal Karakterizasyon Çalışmaları 

Kimyasal karakterizasyon çalışmasında atıksuyun içeriğini ve derişimini 
belirlemek için GCMS ve LCMS kromatografik teknikleri kullanılmıştır. 
Kimyasal analiz çalışmalarında ilk olarak değişik ortamlarda ışınlamanın 
arıtma verimine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla örnekler oksijen ve 
hidrojen peroksikle muamele edilerek ışınlanmıştır. Oksijen ortamında 
ışınlama için 5 mL atıksu örneğini 5 dk. süreyle oksijenle etkileştirmek 
suretiyle örnekler hazırlanmıştır. Hidrojen peroksitli ortamda ışınlamak 
içinse 5 mL atıksu örneğine 1 mL hidrojen peroksit ilavesiyle örnekler 
hazırlanmıştır. 

Ön deneme çalışmaları için hazırlanan örneklerin ışınlamaları 1.7 kGy/ 
saat doz hızındaki gama kaynağıyla 3.5, 7, 10, 14, 24, 27, 44 kGy doz 
değerlerinde yapılmıştır. Işınlama sonrasında 44 kGy ışınlamada % 12'lik 
bir renk gideriminin olduğu belirlenmiştir. 10240 mg/L olan KOİ değeri 
6985 mg/L, 6300 mg/L olan BOİ değeri ise 5245 mg/L 44 kGy ışınlamış 
örneklerde bulunmuştur. Hidrojen peroksit ortamında aynı şartlarda 
çalışılmış ancak kayda değer bir fark olmadığı gözlenmiştir. 
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4.1.1.1 Gaz Kromatografik Analizler 

GCMS analizlerinde su ortamındaki örnekler doğrudan gaz 
kromatografisi ile analiz edilememektedir. Atıksu örnekleri içerindeki 
maddeler ilk önce organik bir ortama aktarılarak analize hazır hale 
getirilir. Bu nedenle örnek hazırlama için özel yöntem geliştirmek 
gerekmektedir. Alkaloid atıksu numunesi içerisindeki alkaloid türlerini 
analiz edebilmek için aşağıda verilen çeşitli yöntemler denenmiştir. 

4.1.1.1.a Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonları 

Dietileter kullanılarak hazırlanan örnekler: 20 mL alkaloid örneği 
üç kez 15 er mL dietileter ile ekstrakte edildi. Organik faz Na2S04 
tan geçirilerek, rotary evaporatörle birkaç mL madde kalana kadar 
çözücü buharlaştırıldı. Kalan çözelti azot atmosferinde kuruluğa kadar 
uçuruldu. Kalan madde 1.5 mL metanolde çözüldü. 

Etilasetat kullanılarak hazırlanan örnekler: 20 mL alkaloid örneği 
NaOH ile pH~9'a ayarlandı. Örnek üç kez 15 er mL etilasetat ile 
ekstrakte edildi. Organik faz Na2S04 tan geçirilerek, rotary evaporatörle 
birkaç mL madde kalana kadar çözücü buharlaştırıldı. Kalan çözelti 
azot atmosferinde kuruluğa kadar uçuruldu. Kalan madde 1.5 mL 
metanolde çözüldü. 

Metanol yerine çözücü olarak n-hekzan ve diklorometan kullanıldığında 
alkaloid pikleri gözlenmedi. 

4.1.1.1.b Katı Faz Ekstraksiyonları 

Örnek NaOH ile pH~9'a ayarlandı. Bu metodda Oasis HLB katı faz 
ekstraksiyon kartuşu kullanıldı. İlk olarak kartuştan 3 mL organik çözücü 
(metanol veya etilasetat) geçirildi. Sonra 3 ml su geçirildi. Daha sonra 
da 1 mL örnek geçirildi. Sonra tekrar 3 mL su ve 1 mL organik çözücü 
(metanol veya etilasetat) geçirildi. Organik faz kuruluğa kadar uçuruldu 
ve 1 mL metanolde çözüldü. 

Hazırlanan örnekler Varian 1200LGaz kromatografı-Kütlespektrometresi 
(GC-MS) sistemi kullanılarak aşağıdaki sıcaklık proğramının 
uygulanmasıyla analizler gerçekleştirildi. 
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Sıcaklık Programı: 

Temp Rate Hold Total 

(C) (C/min) (min) (min) 

40 0.0 0.00 0.00 

200 40.0 0.00 4.00 

280 5.0 20.00 40.00 

Split Ratio: 1/100 

4.1.1.2 Gaz Kromatografik Analiz Sonuçları 

4.1.1.2.a Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu 

a) Dietileter ile yapılan ekstraksiyonda Kodein, Morfin gibi alkaloidler 
gözlenememiştir. 

b) Etilasetat ile yapılan ekstraksiyonda ise aşağıdaki alkaloidler 
gözlenmiştir. 

Alkaloid Alıkonma Süresi (dk) 
Kodein 15,5 
Morfin 16,4 
Tebain 17,3 

Laudanosin 19,2 
Papaverin 21,9 
*Protopin 24,3 
Noskapin 29,6 

Şekil 3'de 0, 10, 20, 30 ve 50 kGy ışınlanmış örneklere ait GC 
kromatogramları görülmektedir. 
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Şekil 3. O, 10, 20, 30 ve 50 kGy Işınlanmış Alkaloid Örneklerine 
Ait GC Kromatogramları 

Şekil 3'den de görüleceği gibi 50 kGy ışınlanmış örnekte alkaloid 
piklerinde önemli miktarda azalma görülmektedir. Değişimi daha net 
görebilmek için Şekil 4'te ışınlanmamış ve 50 kGy ışınlanmış aynı 
başlangıç derişimine sahip alkaloid örneklerine ait GC kromatogramları 
üst üste yerleştirilerek, pik şiddetlerindeki değişimi belirlemek üzere 
karşılaştırma kromatogramları verilmiştir. 
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Şekil 4'te gösterilen pik şiddetindeki azalmayı daha net belirleyebilmek 
için orijiinal örnekteki ve 50 kGy ışınlanmış örnekteki kodeine ait pikin 
altındaki alanlar karşılaştırılmıştır (Şekil 5). 

Şekil 5. Işınlanmamış ve 50 kGy Işınlanmış Atık Su Numunesindeki 
Kodeine Ait Pik Alanındaki Değişim 

Orijinal örnekteki kodein pikinin altında kalan alan 4.7e+10 iken 50 kGy 
ışınlanmış örnekteki pikinin altında kalan alan 1.25e+10 dur. Yaklaşık 3 
kat bir azalma gözlenmiştir. 

4.1.1.2.b Katı Faz Ekstraksiyonu 

Katı faz ekstraksiyonunda örnekler sulu fazdan metanol ve etilasetat 
organik fazına aktarılarak gaz kromatogramları elde edilmiştir. Şekil 6'da 
metanol ve etilasetat fazına aktarılan alkaloid türlerine ait kromatogram 
görülmektedir. 
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Her iki spektrumda da protopin gözlenmemiş, gözlenen diğer alkaloidler 
aşağıda listelenmiştir. 

Alkaloid Alıkonma Süresi (dk) 
Kodein 15,5 
Morfin 16,4 
Tebain 17,3 

Laudanosin 19,2 
Papaverin 21,9 
Noskapin 29,6 

Denemeler sonucuda etilasetat sıvı-sıvı ekstraksiyon ve katı faz 
ekstraksiyon yöntemi kullanılarakhazırlanan örneklerde atıksu içerisindeki 
maddelerin organik faza geçtiği tespit edilmiştir. Fakat işlem kısalığı ve 
kimyasal madde sarfiyatı göz önüne alındığında katı faz ekstraksiyon 
metodunun daha uygun olduğu belirlenmiş, tüm örnekler bu yöntemle 
hazırlanmıştır. 

Işınlama teknolojisinin atıksu arıtımında kullanılmasının en önemli 
sebeplerinden bir tanesi de yüksek molekül ağırlıklı molekülleri daha 
küçük molekül ağırlığına ışınlama sonrası oluşan indirgeyici ve 
yükseltgeyici radyoliz ürünleri vasıtasıyla parçalaması dır. Radyasyon 
teknolojisinin bu temel özelliği biyolojik arıtma çalışmalarına da önemli 
katkı sağlamaktadır. 

Bilindiği gibi biyolojik arıtmada mikroorganizmaların ortamdaki C, H, 
N, O, S'den oluşan organik bileşiklerden daha verimli beslenebilmesi 
ve arıtmayı sağlayabilmesi için organik molekülün mümkün olduğu 
ölçüde düşük molekül ağırlıklı olması gerekmektedir. Bu sayede 
mikroorganizmaların besin kaynağı olarak kullandığı organik molekülleri 
sindirebilmeleri kolaylaşır. Aynı zamanda üreyerek çoğalmalarına 
da olanak sağlamaktadır. Sonucunda da arıtma için gerekli olan 
mikroorganizma miktarının dışarıdan ekleme yoluyla değil, kendi doğal 
döngüsü içerisinde oluşmasına imkan vermektedir. 

Katı faz ekstraksiyon yöntemiyle hazırlanan değişik dozlarda ışınlanmış 
alkaloid örneklerine ait numuneler GCMS ile analiz edilerek, içerdikleri 
kodein, morfin, tebain, noskapin ve papavarinin başlangıçtaki miktarına 
göre yüzde değişimleri belirlenmiştir. Şekil 7'de kodein, Şekil 8'de morfin, 
Şekil 9'da noskapin, Şekil 10'da tebain ve Şekil 11 'de papavarinin yüzde 
değişimi verilmiştir. 
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Doz (kGy) 

Şekil 7. Doza Karşı Kodeinin Yüzde Değişimi Grafiği 

Doz (kGy) 

Şekil 8. Doza Karşı Morfinin Yüzde Değişimi Grafiği 

Doz (kGy) 

Şekil 9. Doza Karşı Noskapinin Yüzde Değişimi Grafiği 
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Doz (kGy) 

Şekil 10. Doza Karşı Tebainin Yüzde Değişimi Grafiği 

Doz (kGy) 

Şekil 11. Doza Karşı Papavarinin Yüzde Değişimi Grafiği 

Katı faz ekstraksiyonu ile hazırlanan ve değişik doz değerlerinde 
ışınlanan örneklerden elde edilen grafiklerden (Şekil 7-11) de 
görüleceği gibi ışınlamayla alkaloid atıksuyundaki alkaloidler 
bozunarak daha küçük molekül ağırlığındaki organik yapılara 
dönüşmektedir. Böylece kirlilik etmeni olan alkaloid türleri daha kolay 
arıtılabilir hale getirilmektedir. 
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4.1.1.3 Sıvı Kromatografik (HPLC) Analizleri 

HPLC çalışmasında GCMS çalışmasında olduğu gibi örneklerdeki 
alkaloid türlerinin sulu fazdan organik faza aktarılması çalışmaları 
yürütülmüştür. Bunun için alkoloid atık su numunelerinin pH'ı 9-10'a 
ayarlandıktan sonra 50 mL atıksu örneği 3 kez 25 mL etil asetat ile 
ayırma hunisi yardımıyla sıvı sıvı ektraksiyonuna tabi tutulmuştur. Her 
bir etilasetat ile yapılan işlemden sonra organik faz (etilasetatlı kısım) 
ayrı bir kapta toplandıktan sonra kuruluğa kadar çözücü uçurulmuş, 
kalıntı 1.5 mL etil asetatta çözüldükten sonra süzülerek, analiz için 
saklanmıştır. 

Atıksu içerisindeki alkaloid türlerinin HPLC analizlerinde kullanılacak 
metot literatürde mevcut olmadığından bu atıksu numuneleri için yeni 
bir analiz metodun geliştirilmesi gerekmiştir. Bu amaçla çeşitli çözücü 
ve çözücü karışımları kullanılarak izokrotik ve gradient modlarda farklı 
HPLC metotları denenmiştir. Örnek ve çözücünün polariteleri dikkate 
alınarak değişik çözücü ve çözücü karışımları denenmiştir. Bir çok 
deneme sonucunda en uygun çözücü karışımının hacimce yüzde 
70/30 su/asetonitril (%v/v Su/ACN) karışımının olduğu belirlenmiştir. 
Oluşturulan yeni metotta çözücü karışımı 70/30 (%v/v Su/ACN) gradient 
olarak başlatılmış 12.nci dakika sonunda 0/100 (%v/v Su/ACN) olarak 
sonlandırılmıştır. 

Belirlenen bu yeni metoda göre değişik doz değerlerinde (0,40,120,130, 
160 ve 200 kGy) ve değişik ortamlarda (02 ve H202'li) ışınlanan örnekler 
analiz edilmiştir. Şekil 12-17'de ışınlanmış örneklerden elde edilen üç 
boyutlu ve iki boyutlu kromatogramlar verilmiştir. 

28 



Şekil 12. Işınlanmamış Alkaloid Atıksu Örneğine Ait HPLC Kromatogramı 

Şekil 13. 40 kGy Işınlanmış Alkaloid Atıksu Örneğine Ait HPLC Kromatogramı 

Şekil 14. 120 kGy Işınlanmış Alkaloid Atıksu Örneğine Ait HPLC Kromatogramı 
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Şekil 15. 130 kGy Işınlanmış Alkaloid Atıksu Örneğine Ait HPLC Kromatogramı 

Şekil 16. 160 kGy Işınlanmış Alkaloid Atıksu Örneğine Ait HPLC Kromatogramı 

Şekil 17. 200 kGy Işınlanmış Alkaloid Atıksu Örneğine Ait HPLC Kromatogramı 
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Şekil 12-17'de elde edilen kromatogramlardan da görüleceği gibi 
ışınlanmamış örnekte 6 alkaloid türü mevcutken 40 kGy ışınlanmış 
örneklerde 2 alkaloid türü kalmıştır. Diğerleri bozunmuştur. Oksijen 
ve hidrojen peroksit ilavesi yapılarak hazırlanan örneklerde benzer 
davranışlar gözlenmiş, 200 kGy ışınlanmış olan örneklerde herhangi bir 
alkaloid türüne ait pik gözlenmemiştir. 

HPLC'yi MS ile birlikte kullanabilmek için MS modunda alkaloidlerin 
gözlenebildiği optimum parametrelerin belirlenmesi çalışmaları 
yürütülmüştür. Bu amaçla hazırlanan çeşitli alkaloid standard referans 
maddeleri (morfin, kodein, tebain, papavarin ve noskapin) değişik kon ve 
kapiler voltajlarında iyon kaynağı ve çözücü buharlaştırma sıcaklığı sabit 
tutularak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda optimum değerler kapiler 
voltaj için 3.5 kV, kon voltajı için 40 V, iyon kaynağı sıcaklığı için 110 °C, 
çözücü buharlaştırma sıcaklığı için 280 °C olarak belirlenmiştir. 

Işınlanmamış alkaloid örneği için LCMS ESI pozitif modunda yapılan 
analizlerde M+ piki olarak 286 morfin, 300 kodein, 312 tebain, 340 
papavarin, 354 protopin, 414 noskapinin varlığı tespit edilmiştir. 
Işınlamanın şiddetine bağlı olarak düşük doz değerlerinde alkaloid 
numunesi içerisindeki alkaloid türlerinin miktarında azalma olduğu 40 
kGy doz değerinde ise papavarin ve noskapinin kaldığı belirlenmiştir. 

4.1.2 Biyolojik Arıtılabilirlilik Çalışmaları 

Bolvadin Afyon Alkoloid Fabrikası atık suları ile yapılan çalışmalarda 
kimyasal analiz çalışmalarıyla birlikte biyolojik arıtma üzerine çalışmalar 
yoğunlaştırılmıştır. Biyolojik arıtma çalışmalarında ilk olarak, örnekler 
için en uygun arıtma parametrelerinin belirlenmesine yönelik aerobik ve 
aneorobik koşullarda deneysel çalışmalar yapılmıştır. Sonrasında ön 
ışınlamanın arıtılabilirliğe etkisi araştırılmıştır. Ayrıca Fenton oksidasyonu 
ile ön arıtmanın etkisi incelenmiştir. 

4.1.2.1 Anaerobik Biyolojik Arıtılabilirlilik 

Afyon alkaloidleri atıksuyunun anaerobik (havasız) olarak arıtımında bir 
başlangıç noktası ve referans çizgisi oluşturmak amacıyla Biyokimyasal 
Metan Potansiyeli (BMP) arıtılabilirlik deneyleri yapılmıştır. 
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4.1.2.1.a Biyokimyasal Metan Potansiyeli (BMP) Deneyleri 

BMP deneyleri afyon alkaloidi üretiminden çıkan atıksuyun arıtılabilirliğini 
belirlemekamacıyla gerçekleştirilmiştir. Deneylerde mikro-makro besinleri 
sağlayacak bir besiyer çözeltisi, aşı çamuru olarak ise karışık anaerobik 
kültür kullanılmıştır. Bu deneylerde farklı atıksu konsantrasyonlarının 
arıtılması sonucu üretilen metan gazı ölçülmüş ve üretilen metan gazına 
karşılık gelen KOİ giderimi bulunmuştur. 

BMP deneyleri toplam hacmi 250 mL, etkin hacmi ise 100 mL olan serum 
şişelerinde gerçekleştirilmiştir. Besiyer çözeltisinin, aşı çamurunun, 
atıksuyun ve diğer gerekli kimyasalların eklenmesini takiben serum 
şişelerinin tepe gazı anaerobik ortamın sağlanması için 3-4 dakika 75:25 
oranındaki N2:C02 gaz karışımı ile içerideki hava dışarı atılmıştır. Günlük 
gaz üretimi ise su değişimi ölçüm cihazıyla ölçülmüştür. Üretilen gazdaki 
metan miktarı KOH çözeltisi yardımıyla hesaplanmıştır. KOH gaz içinde 
bulunan C02 ve H2S'i absorbe etmekte, geriye kalan miktar % 99.9 
oranında metan kalmaktadır. Enjektör yardımıyla oluşan metan gazının 
hacmi bulunmuştur. 

4.1.2.1.b Besiyer Çözeltisi 

Optimum anaerobik mikrobiyel büyüme için gerekli olan tüm mikro 
ve makro besinleri içeren ve deneylerde kullanılan bir besiyer çözelti 
kullanılmıştır. Bu çözeltinin kompozisyonu aşağıdaki gibidir (mg/L): NH4CI 
(1200), MgS04»7H20 (400), KCI (400), Na2S»9H20 (300), CaCI2»2H20 
(50), (NH4)2HP04 (80), FeCI2«4H20 (40), CoCI2«6H20 (10), Kİ (10), 
MnCI2»4H20 (0.5), CuCI2»2H20 (0.5), ZnCI2 (0.5), AICI3»6H20 (0.5), 
NaMo04»2H20 (0.5), H3B03 (0.5), NiCI2»6H20 (0.5), NaW04»2H20 (0.5), 
Na2Se03 (0.5), Cysteine (10), NaHC03 (6000). Bu çözelti yapılan BMP, 
kültür üretimi ve arıtım deneylerinde sisteme eklenmiştir. 

4.1.2.1.c Aşı Çamuru 

BMP deneylerinde kullanılan karışık anaerobik kültür Tatlar Ankara 
Atıksu Arıtma Tesisi anaerobik çamur çürütme tanklarından alınmıştır. 
Asidojenik kültür üretimi için de aynı karışık aşı kullanılmıştır. 
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4.1.2.1.d Atıksu 

Yapılan bütün deneylerde afyon alkaloidleri atıksuyu kullanılmıştır. Bu 
atıksuyun karakteristiği Tablo 5'de verilmiştir. Tablo 5'de de görüldüğü 
üzere atıksuyun KOİ değeri 30,000 mg/L ile 40,000 mg/L arasında 
değişmektedir. Bir diğerönemli faktör olan pH ise 5-5.5 olarakbulunmuştur. 
Atıksuyun bir diğer özelliğiyse karakteristik kahverengi bir renge sahip 
olmasıdır. Bu renk değeri de oldukça yüksektir. 

Tablo 5. Afyon Alkaloidleri Atıksuyunun Karakterizasyonu 

Deshkar, 
1982 

Kınlı, 
1994 

Çil. 
1993 

Sevimli, 
1999 

Fab. Arıt. 
Tesisi Lab. 

TAEK ve ODTÜ 
Çevre Müh. 

pH 8.4 4.89 5.1 4.95 5.5 4.96 

Toplam KOİ 
(mg/L) 

18,800 23,251 21,200 36,500 31,085 33,000-40,000 

Süz. KOİ 
(mg/L) 

- - - 32,620 29,180 31,050 

BOİ5 (mg/L) 15,000 14,450 14,700 - - -

AKM (mg/L) 38 1,450 1,214 1,400 700 1320 

TKN (mg/L) 1,870 230 404 1,030 1,120 1001.2 

NH4-N (mg/L) 35 62 147 140 168 61.6-172.5 

Toplam P 
(mg/L) 

1.3 29 15 65 - 5.21 

Alkalinite 
(mg CaC03)/l 

- 1,450 5,294 - 13 1050 

Renk (Pt-Co) - - - - - 4750 

Renk (Pt-Co) 
Süz. 

- - - - - 3100 

4.1.2.1.e Anaerobik Arıtılabilirlilik Analiz Sonuçları 

BMP deneyi öncelikle farklı konsantrasyonlardaki ham atıksuya 
uygulanmıştır. Bu deneyin amacı atıksuyun anaerobik olarak 
arıtımının araştırılması ve bir referans noktasının oluşturulmasıdır. 
Tablo 6'da kullanılan konsantrasyonlara karşılık gelen giderim 
verimleri verilmiştir. Şekil 18 ve 19'da ölçülen günlük ve kümülatif 
gaz değerleri grafiğe geçirilmiştir. 
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Tablo 6. BMP Deneyi için Arıtım Verimleri 

KONSANTRASYON DEĞERİ ARITIM VERİMİ (%) 
2400 mg/L KOİ (Besiyer çözeltisi içermeyen) 56 
6000 mg/L KOİ (Besiyer çözeltisi içermeyen) 36 
9600 mg/L KOİ (Besiyer çözeltisi içermeyen) 37 

2400 mg/L KOİ (Besiyer çözeltisi içeren) 54 
6000 mg/L KOİ (Besiyer çözeltisi içeren) 66 
9600 mg/L KOİ (Besiyer çözeltisi içeren) 77 

Şekil 18. BMP Deneyi için Günlük Gaz Üretim Değerleri 

Şekil 19. BMP Deneyi için Kümülatif Gaz Üretim Değerleri 
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Tablo 6'da da görülebileceği gibi arıtım verimi 9600 mg/L KOİ değeri 
için yüksek bir değer olan % 77'dir. Bu değer anaerobik bir arıtım için 
orijinal KOİ'si 30000 mg/L olan ham atıksu için oldukça yüksektir. Bu 
amaçla daha yüksek KOİ değerlerine sahip (10000 mg/L) atıksuyun 
arıtımı için kesikli reaktörler kullanılmış ancak bu reaktörlerde beklenen 
verim elde edilememiştir (yaklaşık % 50). Literatürde daha önce yapılan 
çalışmalar da elde edilen sonuçlar da göstermektedir ki yaklaşık 10000 
mg/L KOİ değerinin üstündeki başlangıç KOİ değerine sahip atıksuyun 
anaerobik olarak arıtımında arıtım verim düşmektedir. Bunun sebebi 
olarak besin inhibisyonu (substrate inhibition) gösterilebilir. Bu verilerin 
ışığında arıtılabilirlik çalışmaları için farklı yöntemler düşünülmüştür. 

Codigestion arıtım verimi arttırmada kullanılan bir yöntemdir. Burada 
yapılan, sisteme, inhibisyona sebep olan maddeyle birlikte (alkaloid 
atıksuyu) tüketimi anaerobik olarak hızlı ve kolay olan bir başka besini 
eklemektir. Bu hem arıtım başında görülen gecikme periyodunu (lag 
period) ortadan kaldırmak hem de arıtım verimini arttırmak amacıyla 
yapılmaktadır. Yapılan codigestion deneylerinde yine BMP şişelerinde 
farklı KOİ değerlerindeki atıksuya ek olarak kosubstrat olarak kalsiyum 
asetat (5000 mg/L) ve glükoz (5000 mg/L) kullanılarak arıtım veriminin 
artışı gözlemlenmiştir. Şekil 20'de glükoz ve asetattan kaynaklanan gaz 
üretim değerleri çıkarılarak elde edilen arıtım verimleri verilmiştir. 

Giderim verimi (%) 

Şekil 20. Codigestion Deneyi için Arıtım Verimleri 

Şekil 20'de görüldüğü gibi bütün konsantrasyonlar için arıtım verimi 
%50'nin üstündedir. Genel olarak kalsiyum asetatın daha yüksek verim 
eldesine sebep olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Yürütülen çalışmalar kesikli reaktör sistemi kullanılarak 
gerçekleştirilmişir. Bu sistemler son derece temeldir ve bir referans 
noktası oluşturmak amacıyla uygulanmıştır. Kesikli reaktörlerden elde 
edilen bilgiler doğrultusunda sonraki çalışmalar üç farklı yukarı akışlı 
çamur yatağı (YAÇY-UASB) reaktörü ile yürütülmüştür. Bu reaktörler 
operasyonel özellikleri bazında aynıdırlar. Ancak birinci reaktöre 
sadece alkaloid atıksuyu, ikinciyi asetat ve alkaloid, üçüncüye ise 
asidifiye edilmiş alkaloid besin olarak verilmektedir. Bu üç reaktörde 
arıtım veriminin kesikli reaktörlerde bulunanlardan yüksek olması 
beklenmektedir. 

YAÇY reaktörüyle arıtma çalışmalarına R1, R2 ve R3 olmak üzere 
üç farklı reaktörle 10 g/L KOİ değeriyle başlanmış, zaman içerisinde 
bu değer her bir reaktör için 15, 19, 27.5 ve 36.6 g/L KOİ değerine 
ulaşacak şekilde artırılmıştır. İlk altı günlük veriler reaktör kararlı hale 
ulaşmadığından kaydedilmemiştir. Yedinci günün sonuda R1 için 6.41, 
R2 için 6.94 ve R3 için 7.23 g/L KOİ olarak kaydedilmiştir. Çalışmada 
kosubstrat kullanımı sayesinde aklimasyon süresi kısalmıştır. Bu 
süreçte en yüksek arıtma verimi R2 reaktöründe % 80-85 arasında 
elde edilmiştir. 15 g/L KOİ'ye çıkarıldıktan yedi gün sonra belirlenen 
en yüksek KOİ giderim verimi yine R2 reaktöründe elde edilmiş ve 
% 86 olarak bulunmuştur. Bundan sonra KOİ 19 g/L'ye çıkarılmış 
ve bir hafta sonra belirlenen en yüksek KOİ giderim verimi yine R2 
reaktöründe % 85 olarak elde edilmiştir. 27.5 g/L'ye çıkarılan KOİ 
değeri sonrası yapılan çalışmalarda arıtma verimi R2 reaktöründe en 
yüksek bulunmuş ve % 78 arıtma verimine ulaşılmıştır. 36.6 g/L'ye 
yükseltilen KOİ giriş değerinde reaktörlerin çalışma performansı yeterli 
gelmemiş ve çalışma 27.5 g/L KOİ değerinde sonlandırılmıştır. YAÇY 
reaktörle yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler Şekil 21'de 
sunulmuştur. 
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Şekil 21. Zamana Bağlı KOİ Arıtım Verimi, Atıksu KOİ Değeri ve 
Organik Yükleme Oranı Değişim Grafiği 
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Orijinal örnekle yürütülen çalışmalar sonrasında alkaloid örnekleri 40 ve 
140 kGy ışınlanarak ışınlamanın anaerobik arıtmaya etkisi araştırılmıştır. 
27.5 g/L KOİ değerine sahip atıksuyu arıtma denemelerindeki çalışma 
koşulları, ışınlanmış örnekler içinde uygulanmıştır. Işınlanan atık su 
numuneleri 14 ve 25 g/L KOİ değerinde hazırlanarak YAÇY reaktöründe 
anaerobik arıtmaya tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar Şekil 22'de 
grafiğe geçirilmiştir. 

Şekil 22. Işınlamanın Anaerobik Arıtma Verimi Üzerine Etkisi Grafiği 
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BMP deneyi kullanılarak ışınlamanın etkisi araştırılmıştır. Bunun için 
giriş KOİ değerleri 14 ve 25 g/L olan alkaloid atıksuyu ve 40 ve 140 kGy 
olmak üzere iki ışınlama dozu kullanılmıştır. 14 g/L giriş KOİ'sinde her 
iki doz için de ışınlamanın herhangi bir etkisi olmamıştır. Ancak, 25 g/L 
giriş KOİ'sinde 140 kGy ve 40 kGy doz almış atıksu içeren reaktörlerdeki 
gaz üretim hızı belli bir zamandan sonra orjinal atıksu içeren reaktöre 
oranla daha yüksek bulunmuştur. 

4.1.2.1.f Anaerobik Arıtılabilirlilik Genel Sonuçları 

İlk olarak orijinal Afyon alkaloidleri atıksuyu ile düşük KOİ değerlerinde 
yapılan çalışmalarda %55'in üzerinde anaerobik olarak arıtılabilirlik 
verimine sahip olduğu bulunmuştur. Bu deneylerde yaklaşık 10000 
mg/L KOİ değerinin üstünde arıtım verimi düştüğü gözlemlenmiştir. 
Bir besin inhibisyonu sonucunda bu durumun gözlendiği belirlenmiştir. 
Besin inhibisyonu etkisini ortadan kaldırmak ve anaerobik arıtımda 
yüksek giderim verimlerine ulaşabilmek amacıyla codigesiton yöntemi 
denenmiştir. Bu deneyin sonuçlarına bakıldığında hem glükoz hem 
de asetatın kosubstrate olarak kullanımının arıtım verimini arttırdığı 
gözlemlenmiştir. Asetatın daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır 
(18000 mg/L KOİ'de %70 giderim). 

4.1.2.2 Aerobik Biyobozunabilirlilik 

Anaerobik arıtma çalışmalarından sonra aerobik arıtma deneyleri 
gerçekleştirilmiştir. Yürütülen bu deneyler için; 

3.000, 5.000, 10.000, 20.000 ve 30.000 mg/L KOİ içeren 500mL'lik 
reaktörler kurulmuş, aklime edilmemiş kültür kullanılmıştır. (ODTÜ arıtma 
tesisi havalandırma tankından alınmıştır). 

Alkaloid atıklarının biyolojik arıtılabilirliğini belirlemek için model bileşik 
kullanılmış ve bu amaçla Pepton model bileşik seçilmiştir. Reaktörde 
pepton konsantrasyonunun zaman içerisindeki değişimi takip edilerek 
KOİ (COD) değerinin sabit kaldığı zaman değeri tespit edilmiştir (Şekil 
23). 
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Time (days) 

Şekil 23. Aerobik Mikroorganizmanın Zamana Bağlı Olarak Peptonu Parçalaması 

Benzer şekilde değişik konsantrasyonlarda hazırlanan alkaloid atık 
suları da aklime edilmemiş kültür içerisindeki bozunma davranışları 
zamana karşı incelenmiştir. Böylece konsantrasyon değişimine bağlı 
olarak bozunma sürelerinde bir değişimin olup olmadığı, eklenen kültür 
miktarının yeterli gelip gelmediği belirlenmiştir. Şekil 24'de 2500, 4500 
ve 7000 mg/L KOİ değerinde hazırlanmış alkaloid atıksu numunelerine 
ait zamanla KOİ değeri değişim grafiği görülmektedir. Şekil 24'den de 
görüleceği gibi 5 gün sonunda atık su arıtma yönetmeliğinde istenilen 
değerde arıtma gerçekleştirilmiştir. Fakat bu süre bütün proses 
düşünüldüğünde arıtma için uzun bir süre olacağından zamanın 
kısaltılması için yeni denemeler ve daha yüksek konsantrasyonlarda 
çalışmaların yapılması planlanmıştır. 
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Şekil 24. Başlangıç Atıksu KOİ Değerinin 2500, 4500 ve 7000 mg/L Olduğu 
Durumda KOİ Gideriminin Zamana Bağlı Olarak Değişimi 
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Alkaloid fabrikası atık suyu yüksek KOİ değerine sahip olduğundan 
gerçek arıtma parametrelerinin belirlenmesi için yüksek KOİ 
değerlerinde (18000 ve 26000 mg/L) atık su örnekleri hazırlanmış ve 

Şekil 25. Başlangıç Atıksu KOİ Değerinin 18000 ve 26000 mg/L Olduğu 
Durumda KOİ Gideriminin Zamana Bağlı Olarak Değişimi 

Şekil 25'ten de görüleceği gibi atık su konsantrasyonu arttıkça arıtma 
süresinde bir artış görülmektedir. Arıtma süresindeki artışa rağmen 
aerobik arıtma veriminde büyük bir değişim olmamıştır. Farklı KOİ 
değerlerindeki atık su örnekleri için arıtma verimi ile ilgili elde edilen 
veriler Şekil 26'te sunulmuştur. 
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Şekil 26. Farklı Başlangıç KOİ Değerlerinde Elde Edilen KOİ 
Giderim Verimleri 
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Şekil 26'dan da görüleceği gibi arıtma verimi % 85 civanda 
olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlar ayrıca başlangıç olarak arıtma 
da kullanılan kültür ortamının alkaloidler için uygun bir ortam 
olduğunu göstermektedir. Model bileşik olarak seçilen pepton ile 
biyobozunabilirliği karşılaştırıldığında peptonla benzer davranış 
gösterdiği görülmüştür (Şekil 27). Pepton kolay parçalanabilen organik 
maddeleri temsil eden bir model bileşiktir. Alkaloid atık suyunun 
peptonla benzer davranış göstermesi alkaloidinde mikroorganizmalar 
tarafından kolayca parçalanabilen bir yapıya sahip olduğunu 
göstermektedir. 
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Şekil 27. Atıksuyu ve Peptone Aerobik Olarak Parçalanmasının Karşılaştırılması 

Bilindiği gibi BOİ5/KOİ indeksi de biyolojik arıtılabilirliliğin bir 
göstergesidir. Bu değer 0.4-0.8 arasında olduğunda atıksu 
biyoarıtılabilir olarak kabul edilmektedir. Bu temelde değişik yıllarda 
alınan atık su numuneleri için bu çalışmalar yapılmış ve Tablo 7'de 
verilmiştir. 

Tablo 7. Değişik Tarihlerdeki Alkaloid Numunelerine Ait KOİ, BOİ5 ve BOİ5/KOİ 
Değerleri 

Örnekleme Tarihi Atıksu türü KOİ (mg/L) BOİ, (mg/L) BOİ,/KOİ 

Nisan 2006 
Ham su 40310 19500 0.48 

Nisan 2006 40 kGy 42013 17750 0.42 Nisan 2006 
140 kGy 40029 18000 0.45 

Nisan 2007 
Ham su 41640 22375 0.54 

Nisan 2007 
40 kGy 39560 20500 0.52 
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Tablo 7'den de görüleceği üzere ışınlamanın KOİ ve BOİ5 değeri ve 
bunlara bağlı olarak biyoarıtılabilirlilik indeksi üzerinde doğrudan bir etkisi 
yoktur. 

Laboratuvar ölçekli kurulan arıtma reaktörlerinde başarılı sonuçlar 
elde edilmesine rağmen, biyolojik arıtılabilirlik çalışmaları aklimasyon 
aşamasında karşılaşılan (K0i=2000 mg/L'de çamur kabarması 
görülmesi) problemlerden dolayı ön arıtıma ihtiyaç olduğu 
düşünülmüştür. Ön arıtım alternatifleri olarak fenton oksidasyonu, 
ışınlama ve ozonlama planlanmış ve fenton oksidasyon çalışmaları 
aşağıda özetlenmiştir. 

4.1.2.2.a Fenton Oksidasyonu ile Ön Arıtım Çalışmaları 

Numunede KOİ giderimine etkisini gözlemlemek amacıyla fenton 
prosesi uygulanmıştır. Alınan numunenin KOİ değeri 33,000 mg/L'dir. 
Tüm deneylerde başlangıç KOİ'si 33,000 mg/L'dir. Deneyler -23 °C'de 
aşağıdaki basamaklarda gerçekleştirilmiştir. 

1) 200ml'lik Alkaloid atıksuyu numuneleri 10OOml'lik beherlere konulup 
karıştırıldıktan sonra başlangıç pH ları 95-97% (w/w) H2S04 ile 
ayarlanmıştır. 

2) Gerekli Fe+2 dozunu sağlayacak kadar katı FeS04.7H20 eklenmiştir. 

3) 35%'lik (w/w) H202 çözeltisi de eklenerek Jar Test cihazında hızlı 
karıştırma (100 rpm) ile reaksiyon başlatılmıştır. 

4) Reaksiyon sonunda pH, 7'nin üstüne çekilerek bir süre daha yavaş 
karıştırma (30 rpm) yapıldıktan sonra numuneler dereceli silindirlerde 
sedimentasyona bırakılmıştır. Deneylerin büyük çoğunluğunda 
sedimentasyon sonucu üst kısımda yeterli duru faz oluşmaması 
nedeniyle analizler süzülmüş numuneler üzerinden yapılmıştır. 

Belli bir parametrenin etkisinin araştırılması için bu parametrenin 
farklı dozları diğer parametreler sabit tutularak uygulanmış ve 
karşılaştırılmıştır. 
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4.1.2.2.b H202, Fe+2 Başlangıç Konsantrasyonları Tayini 

Öncelikle, ham atıksuda hem verimli bir KOİ giderimi sağlayabilecek hem 
de fenton oksidasyonunun doğasından kaynaklanan köpüklenmenin 
yaşanmayacağı ya da en az yaşanacağı H202 doz aralığının 
belirlenebilmesi için önçalışmalaryapılmış, bu amaçla sistemin Fe+2:H202 
ağırlıkça oranı sabit tutulup, 1000 mg/L'den-100 g/L'ye kadar değişen 
konsantrasyonlarda H202 dozlanmıştır. Sabit ağırlık oranında artan 
dozlarla, KOİ giderim veriminin de artmasına rağmen 30 g/L H202 dozu 
aşıldığında sistemde yüksek miktarda kabarma ve taşmalar gözlenmiş, 
bunun üzerine bu konsantrasyonlar çalışma dışı bırakılmıştır. Sonuçlar 
Tablo 8 ve Şekil 28'de verildiği gibidir. 

Tablo 8. KOİ Giderim Veriminin Fe+2 ve H202 Başlangıç Konsantrasyonlarına Bağlı 
Değişimi. Deney Koşulları: Fe+2:H202 (g/g) = 1:5, pH. = 3.5,30 Dakika Hızlı 
Karıştırma, pHs=7,30 Dakika Yavaş Karıştırma, 0,45 n Filtrasyon 

Fe+2 (mg/l) H202(mg/l) KOİ Giderim Verimi (%) 
200 1000 11 
1000 5000 14 
2000 10000 16 
4000 20000 40 
6000 30000 52,5 
8000 40000 62 
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Şekil 28. Başlangıç H202 Konsantrasyonunun KOİ Giderim Verimine Etkisi. 
Deney Koşulları: Fe:H202 (g/g) = 1:5, pH.= 3.5, 30' Hızlı Karıştırma, 
pHs= 7, 30' Yavaş Karıştırma, 0,45 n Filtrasyon 
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4.1.2.2.C En Uygun Reaksiyon Süresi Tayini 

Optimum reaksiyon süresini belirlemek için diğer koşullar Tablo 9'da 
verildiği değerlerde sabit tutularak 10 dakika, 30 dakika ve 2 saatlik 
oksidasyon sürelerinin KOİ giderimine etkisi araştırılmış ve yarım saatlik 
bir sürenin, oksidasyonun gerçekleşmesi için yeterli olduğu görülmüştür. 

Tablo 9. Reaksiyon Süresinin KOİ Giderim Verimine Etkisi. Deney Koşulları: H202 = 30 g/L, 
Fe+2 = 6g/L. pH. = 3.5, t' Hızlı Karıştırma, pHs = 7,30' Yavaş Karıştırma, 0,45u 
Filtrasyon 

Süre KOİ giderim verimi (%) 
10 dakika 43 
30 dakika 52,5 
120 dakika 52,9 

4.1.2.2.d En Uygun pH Tayini 

Optimum pH değerini belirlemek için atıksu numunelerinin başlangıç pH 
değerleri sırasıyla 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 ve 5 değerlerine getirildikten sonra 
numunelere 30g/L H202, 6g/L Fe+2 ile dozlanmış ve yöntem kısmında 
verilen deney prosedürü izlenmiştir. En uygun oksidasyon pH'sı 3 olarak 
bulunmuştur (Şekil 29). 

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 

Başlangıç pH 
Şekil 29. Başlangıç pH Değerinin KOİ Giderimine Etkisi. Deney Koşulları: 

H202 = 30 g/L, Fe+2 = 6 g/L, 2 Saat Hızlı Karıştırma, pHs= 7.5, 30' 
Yavaş Karıştırma, Santrifüj 
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4.1.2.2.e En Uygun H202 Dozu Tayini 

En uygun H202 dozunun belirlenmesinde, oksidasyon için bulunan 
optimum pH değerinde, bir seri deneyler gerçekleştirilmiştir. Bu 
deneylerde, reaksiyon sonucu oksitlenen demirin Fe(OH)3 olarak 
çökelmesi için oksidasyon sonrası pHs = 10'a ayarlanıp 30 dakika 30 
rpm'de yavaş karıştırma yapılmıştır. 3 farklı H202 dozunda ve 4 farklı 
H202/Fe+2 ağırlık oranında gerçekleştirilen deneylerin sonucunda Tablo 
10 ve Şekil 30'dan da görüleceği gibi 30g/L H202 dozunun çalışılan her 
bir oran için en iyi KOİ giderim verimini verdiği görülmüştür. 

Tablo 10. En Uygun H202 Dozu Tayini.. Deney Koşullan: pHi = 3, 30' Hızlı Karıştırma, 
pHs = 10, 30' Yavaş Karıştırma, Santrifüj 

\ H 2 O 2 

H20/Fts45 10,000 mg/L 20,000 mg/L 30,000 mg/L 

0.5 34 38 53 
1 16 34 48 
2 10 22 45 
5 4 16 43 

Şekil 30. Üç Farklı H202 Dozunda H202/Fe+2 (g/g) Oranının KOİ 
Giderimine Bağlı Değişimi. Deney Koşulları: pH = 3, 30' 
Hızlı Karıştırma, pHs = 10, 30' Yavaş Karıştırma, Santrifüj 
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4.1.2.2.f En Uygun Fe+2 Dozu Tayini 

Yüksek konsantrasyonlarda demir kullanımı daha sonra sistemden 
demir hidroksitin giderimi için ek bir arıtma aşaması gerektireceğinden, 
uygun dozu belirlemek amacıyla 30 g/L optimum H202 dozu sabit 
tutulmuş ve farklı Fe+2 dozları ile çalışılmıştır. Bu amaçla, en uygun 
H202 dozu tayini deneylerinde 30g/L H202 ile uygulanan Fe+2 dozlarına 
eklemeler yapılmış, yeni değerlerle de aynı prosedür uygulanarak 
deneyler yapılıp Tablo 11'de sonuçları topluca verilmiştir. Elde edilen 
veriler Şekil 21 ve 32'de grafiğe geçirilmiştir. 

Tablo 11. Sabit 30g/l H202 Konsantrasyonunda KOİ Gideriminin Fe+2 Dozuna Bağlı 
Olarak Değişimi. Deney Koşulları: pH. = 3, 30' Hızlı Karıştırma, 
pHs = 10, 30' Yavaş Karıştırma, Santrifüj 

H,0, mg/L Fe+2 mg/L H,OyFe+2 w/w %KOİ kalan %KOİ arıtılan Fe+2/H,0, 
30000 60000 0,5 46,6 53,4 2,00 
30000 30000 1 51,7 48,3 1,00 
30000 15000 2 55,5 44,5 0,50 
30000 10000 3 56,8 43,2 0,33 
30000 6000 5 56,5 43,5 0,20 
30000 5000 6 65,0 35,0 0,17 
30000 3750 8 63,3 36,7 0,13 
30000 3000 10 87,1 12,9 0,10 
30000 1000 30 97,4 2,6 0,03 
30000 0 arıtım görülmemiştir 
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Şekil 31. KOİ Giderim Veriminin H20./Fe+2 Oranına Bağlı Değişimi. 
Deney Koşulları: H202 = 30 g/L, pH = 3, 30' Hızlı Karıştırma, 
pH =10, 30' Yavaş Karıştırma, Santrifüj 
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Şekil 32. Fenton Prosesinden Sonra Atıksuda Kalan KOİ'nin Uygulanan Fe+2 

Dozuna Bağlı Değişimi. Deney Koşulları: H202 = 30g/L, pHi = 3, 30' 
Hızlı Karıştırma, pHs = 10, 30' Yavaş Karıştırma, Santrifüj 

Şekil 31 ve Şekil 32 incelendiğinde 30g/L H202 ve 6g/L Fe+2 dozlarının 
optimum oldukları sonucuna varılsa da ~44%'lük KOİ arıtımı için bu 
dozlar yüksek bulunmuştur. 

Fenton oksidasyonu çalışmaları sonucunda elde edilen arıtma 
veriminin istenilen düzeyde olmadığı belirlenmiş ve çalışmalar 
ışınlamanın ön arıtılabilirlilik üzerine etkisine yoğunlaştırılmıştır. 
Fenton oksidasyonu ile arıtılabilirlilik çalışmalarından beklenen 
sonuç elde edilemeyince deneylere sıralı kesikli reaktör sistemiyle 
devam edilmiştir. Deneyler 2 L örnekle yürütülecek şekilde deneysel 
düzenekler kurulmuştur. Başlangıçta reaktör çalışma hacminin 1A'ü 
kadarı karışık kültürle doldurulmuştur. Biyokütlenin besin ihtiyacı 
KOİ:N:P 100:5:2 oranında karşılanmıştır. 24 saatte bir eksilen miktar 
doldurulacak şekilde reaktör sistemi çalıştırılmıştır. Reaksiyon 
süresi 22 saat sürerken çökeltme işlemi 20 dk. ile 2 saat arasında 
sürebilmektedir. Sedimentasyon sonrasında yüzeydeki arıtılmış su 
çekilerek, çekilen su miktarı kadar yeni atık su ilave edilmiştir. Katı 
madde alıkonma zamanı ise (solid retention time (SRT)) 6 ile 20 gün 
arasında değişmektedir. İstenilen SRT her bir reaksiyon periyodunun 
sonunda (22 saat) bir kısım sedimentin uzaklaştırılmasıyla 
sağlanmıştır. Reaktördeki çözünmüş oksijen miktarı bir hava 
pompası vasıtasıyla 2 mg/L'nin üzerinde tutulmuştur. Reaksiyon 25 
°C'de sıcaklık kontrollü su banyosunda gerçekleştirilmiştir. 

V.. 
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Toplamda R1, R2, R3, R4, R5 ve R6 ile gösterilen 6 deney seti sıralı 
kesikli reaktör sisteminde yürütülmüştür. Alkaloid atık suyunun oldukça 
kompleks ve güçlü kimyasal yapısı nedeniyle mikroorganizmalarla 
adaptasyonunun yeterince sağlanabilmesi için atıksu reaksiyon kabına 
kademeli olarak ilave edilmiştir. 500 mg/L KOİ ile başlanmış (R1) ve % 
90 arıtım verimi elde edilmiştir. Sonrasında KOİ derişimi 2000 mg/L'e 
(R2) çıkarılmıştır. Bir süre sonrası oluşan çamur çökmesi problemini 
gidermek için çeşitli yöntemler uygulandıysa da sonuç elde edilememiştir. 
Bu durumu gidermek üzere atıksu ışınlaması çalışmaları yapılmıştır. 
Işınlamalardan sonra R3 orijinal atık su, R4 ise 40 kGy ışınlanmış su ile 
2000 mg/L KOİ ile yüklenmiş, KOİ:N:P 100:5:30 oranında besin yüklemesi 
yapılmıştır. pH ise 7.2'de sabitlenmiştir. R3'de % 80 arıtma verimim 
eldesiyle birlikte çamur çökme problemi gözlenmiştir. R4'de ise herhangi 
bir problemle karşılaşılmaksızın % 80'in üzerinde bir KOİ arıtma verimi 
gözlenmiştir. Yüksek konsantrasyonlardaki arıtım verimini belirlemek 
için 40 kGy ışınlanan 5000 mg/L KOİ içerikli örnekler reaktörlere (R5 ve 
R6) yüklenerek deneylere devam edilmiş ve herhangi bir çamur çökmesi 
sorunuyla karşılaşılmamıştır. 5000 mg/L KOİ başlangıç değerindeki 
reaktörlerde R5 için % 79, R6 için ise % 73 arıtım verimi elde edilmiştir. 

4.1.2.3 Süzülülebilirlilik Çalışmaları 

Bu çalışmadaki amaç, filtrasyona karşı atıksudaki herhangi bir direncin 
olup olmadığını belirlemektir. Oluşabilecek bir direnç çamur çökmesine 
neden olacağı gibi düşük molekül kütlesine parçalanmadığının da bir 
göstergesi olacaktır. Bu nedenle orijinal ve değişik doz değerlerinde 
ışınlanmış örnekler için zamanın fonksiyonu olarak filtrat hacmileri 
kaydedilmiştir. Süzme deneyleri 50 mL örnek kullanılarak 0.45 
l̂ m gözenek boyutuna sahip membran filtrelerle 71 kN/m2 vakum 
uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 12'de 
verilmiştir. Ayrıca aerobik biyolojik arıtma esnasında ortamda bulunan 
mikroorganizmalarla birlikte atıksu içerisindeki kirletici etmenlerin 
topaklanma oluşturup oluşturmadıkları mikroskopik analizlerle 
belirlenmiştir. Bu çalışmada atık su numuneleri hem ışık mikroskobu 
(3.5X büyütmeli) hem de konfokal mikroskop (10X büyütmeli) yardımı 
ile analiz edilmiştir (Şekil 33). 

Tablo 12. Süzülülebilirlilik Testi Sonuçları 

Atıksu türü Filtre zamanı (saniye) 
Orijinal 943 
40 kGy 73 
140 kGy 28 
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Tablo 12'den de görüleceği gibi ışınlamayla filtrasyon süresinde 
oldukça yüksek bir iyileşme görülmektedir. Bu sonuç atıksu içerisinde 
parçalanmaların olduğunu göstermektedir. 

Şekil 33. Atık Su Çamuru Mikrofotoğrafları (a) R5 Ham Su (3.5X) 
(b) R6 40 kGy Işınlanmış (3.5X) (c) R5 Ham Su (10X) 
(d) 40 kGy Işınlanmış (10X) 

Şekil 33 a ve c'den de görüldüğü gibi ışınlanmamış örnekelrde 
topaklanma olmamakta, bu nedenle de arıtma işlemi sırasında çamur 
çökmesi ile karşılaşılmaktadır. Şekikl 33 b ve d incelendiğinde ise 
ışınlanmış örnekelrde topaklanma oluştuğu görülmektedir. Topaklanma 
sonucunda da arıtma işlemi esnasındaki yaşanan çamur çökmesi 
problemi ortadan kalkmakta, dahayüksekkonsantrasyonlardaki kirlilikleri 
arıtma gerçekleştirilebilmektedir. 

4.1.2.4 Partikül Boyutu Analizleri 

Partikül boyutu analizlerinden önce alkaloid atıksuyundaki mevcut 
bulunan partiküllerin şekillerini tespit edebilmek amacıyla konfokal 
mikroskop kullanarak 10X büyütmede mikrofotoğrafı çekilmiş, 
ışınlanmamış örneğe ait tanecik boyutunu gösteren mikrofotoğraf Şekil 
34'de verilmiştir. Partikül boyutu analizleri orijinal ve 40 kGu ışınlanmış 
örnekler ile gerçekleştirilmiştir. Bu analizle 0.02-2000 |am arasında 
partiküllerin hacmi ile ilgili bilgi edinilebilmektedir. Orijinal örnekte 15-
20 |am civarında ana pik gözlenirken (Şekil 35a), ışınlanmış örnekte 
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(Şekil 35b) bu boyut 10-15 |am'a inmiştir. Bu sonuç ışınlamayla daha 
küçük boyuttaki partiküllerin sayısının artığı, böylece radyasyonun 
partikül boyutunda küçülmeye yol açtığı belirlenmiştir. Bu sayede 
biyokütleyle atıksu arasındaki topaklanmada bir artış, ışınlamayla 
çamur çökmesindeki giderimin nedeni belirlenmiştir. 

Şekil 34. Işınlanmamış Alkaloid Örneğine Ait Partikül Mikrofotoğrafı (10X) 

Şekil 34'den de görüleceği gibi alkaloid atıksuyu içerisinde bulunan 
partiküller iğne yapısında olup topaklanma için uygun bir fiziksel yapı 
göstermektedir. 
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\ 

1 10 

Par t i c le S i z e ( ^ m ) 

Part ele Size Dis t r ibut ion 

1 10 

Par t i c le S i z e (urn) 

Şekil 35. (a) Orijinal ve (b) 40 kGy Işınlanmış Örneğe Ait Partikül 
Boyutu Dağılım Grafiği 
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4.1.2.5 Toksikoloji Çalışmaları 

Son yıllarda ülkemizde gelişme gösteren tekstil, kağıt ve kimya 
endüstrisi, gelişme süreciyle birlikte sorunları da beraberinde getirmiştir. 
Kimyasal sürecin çeşitli aşamalarında kullanılan kimyasallar sonrasında 
atık olarak ortaya çıkmakta ve çevre kirliliği problemi yaratmaktadır. 
Bu sorunu gidermek için çeşitli arıtma yöntemleri kullanılmakta, ayrıca 
yeni yöntemler üzerinde de çalışılmaktadır. Fakat hangi arıtma yöntemi 
kullanılırsa kullanılsın arıtma sonucu oluşan yan ürünün toksikolojik 
özelliğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu arıtma yöntemlerinden biri 
olan radyasyon teknolojisinin uygulaması esnasında, ışınlamayla 
oluşan yan ürünlerin türlerinin tayin edilmesi kadar toksik özelliklerinin 
de belirlenmesi önem taşımaktadır. Bazen oluşan yan ürünler, atık 
maddeden daha toksikolojik özellik gösterebilmektedir. Bu proje 
çerçevesinde radyasyon teknolojisiyle arıtma işlemi uygulanan alkaloid 
endüstrisi atıklarının toksikolojik analizleri yapılarak, başlangıçtaki 
ve ışınlama sonrasındaki toksikolojik özellikleri karşılaştırmıştır. 
Toksikolojik çalışmalarda pseudomonas putida bakterisi kullanılmıştır. 
Bu bakteri türüyle yapılan çalışmada alkaloid atık suları ve kontrol örneği 
2n seyreltme faktörü kullanılarak seyreltilmiştir. Herbir seyrelmeye karşı 
oksijen tüketimi ölçülerek, veriler grafiğe geçirilmiştir (Şekil 36). Elde 
edilen grafikte lineer bir azalma gözlenmesi atıksuda toksik özelliğin 
olmadığını göstermiştir. 
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Şekil 36. Kontrol (KA), Işınlanmamış (=KOI: 30000 mg/L) (x) ve 40 kGy 
Işınlanmış (=KOİ: 30000 mg/L) (g) Örneğe Ait Pseudomonas 
Putida ile Yapılan Toksikolojik Test Grafiği 
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4.1.2.6 Biyolojik Arıtılabilirlilik Çalışmaları Toplu Sonuçları 

Çalışmanın geneline bakıldığında anaerobik ve aerobik biyolojik 
arıtılabilirlilik çalışmaları ile ışınlama ile ön arıtılabilirlilik çalışmaları 
birlikte denenmiştir. Ayrıca Fenton oksidasyonu ile ön arıtılabilirlilik 
çalışmaları da ek olarak yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda 
yukarı akışkan çamur yataklı reaktörde 30000 mg/L başlangıç KOİ 
değerine sahip bir atık su örneği % 78'lik verimle 6600 mg/L KOİ 
değerine düşürülmüştür. Bu atıksuyun 40 kGy ışınlanması sonrasında 
sıralı kesikli reaktörler yardımıyla yürütülen aerobik biyolojik 
bozunabilirlilik çalışmaları sonucunda % 73 verimle arıtma sağlanarak 
1780 mg/L KOİ değerine ulaşılmıştır. Ayrıca yapılan toksikolojik 
çalışmalar sonucunda, herhangi bir toksik özellik içermeyen orijinal 
alkaloid örneğinin ışınlama sonrasında da bir toksik özellik taşımadığı 
belirlenmiştir. 

Tüm bu sonuçlar değerlendirildiğinde, radyasyon teknolojisinin 
uygulaması olarak yürütülen endüstriyel atıksu arıtımı çalışmalarından 
laboratuvar düzeyinde olumlu sonuçlar elde edildiği görülmüştür. 
Çalışmaların bundan sonraki kısmındaki hedef laboratuvar düzeyinde 
elde edilen sonuçları pilot tesis boyutunda elde etmektir. Bu amaçla 
elektron hızlandırıcısı için uygun ışınlama hücreleri ve biyolojik arıtma 
üniteleri tasarımları yapılmaya başlanmıştır. Pilot tesis uygulamasından 
da başarılı sonuçlar elde edildiğinde patent almak üzere müracaat 
edilecektir. 

4.2 Tekstil Atık Suları 

Tekstil atık sularıyla yapılan çalışmada hava, 02 ve H202 ortamında 
değişik dozlarda Co-60 gama kaynağıyla ışınlama sonucu boyar madde 
konsantrayonundaki değişim ile birlikte kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) 
değişimi incelenmesi planlanmıştır. 

4.2.1 Giriş 

Türkiye önemli bir tekstil ihracatçıdır. Bu nedenle tekstil endüstrisinden 
kaynaklanan atık sular çevre kirliliği açısından ciddi bir kaynak teşkil 
etmektedir. Tekstil kaynaklı atık sular, yüksek konsantrasyonlarda 
zehirli boyar maddeler içermektedir. Kullanılan boyaların büyük bir 
çoğunluğu biyolojik olarak parçalanamamakta, bu nedenle bilinen 
sıradan proseslerde işlenmesi yeterli olmamaktadır [8-12], Bu tip atık 

53 



sularda renk giderimi, kimyasal ve biyolojik oksijen ihtiyacının temel 
kaynağı olan renksiz organik maddelerin ortamdan uzaklaştırılmasından 
daha önemlidir [13]. Atık suların renkli olması suyun ışık geçirgenliğini 
engelleyerek sudaki canlıların yeterince fotosentez yapmasını önler. Bu 
nedenle sudaki çözünmüş oksijen miktarı azalır. 

Mevcut teknolojiler atık su problemlerinin tamamını etkin bir şekilde 
çözmede yetersiz kalmaktadırlar. Bu nedenle daha etkin yöntemler 
araştırılmaktadır. Radyasyon teknolojisi de bu yeni ve etkin yöntemlerden 
bir tanesidir. Son yıllarda yapılan çalışmalar pek çok renkli malzemenin 
iyonlaştırıcı radyasyona maruz kaldığında renginin ağardığını veya 
renginde değişim olduğunu göstermiştir. Radyasyonun etkisi ile sulu 
çözeltilerde suyun radyolizi sonucunda oluşan temel ürünlerin (H ve OH 
radikalleri) yardımıyla boya molekülleri etkin olarak parçalanabilmektedir. 
Bu nedenle iyonlaştırıcı radyasyon tekstil atık sularının işlenmesinde 
ümit vericidir [14]. 

Bir boya molekülünün tam olarak bozunması için gerekli olan ışınlama 
dozu esas olarak boya molekülünün yapısına ve suyun radyolizi 
sonucunda oluşan temel ürünlerle olan etkileşimine, ortamdaki oksijen 
veya bir başka yükseltgeyici reaktifin varlığı, sıcaklık, çözeltinin derişimi 
ve pH gibi parametrelere bağlıdır. 

Bu çalışmanın amacı, farklı tekstil boyar maddesi içeren atık sulardan 
renklemeye neden olan kromofor grupların (tekstil endüstrisinde 
poliamid ve protein elyafın boyanmasında kullanılan asidik azo boyar 
maddelerin) radyasyonla parçalanarak renklenmenin giderilmesi, 
söz konusu atık su doğaya verildiğinde çevre kirliliği yaratmayacak 
özelliğin kazandırılması için optimum ışınlama koşullarının belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla tek başına radyasyon uygulamasıyla 
birlikte, radyasyon-oksijen, radyasyon-hidrojen peroksit ilavesi gibi 
kombine teknikler kullanılarak uygulanması gereken optimum doz 
ve pH değerleri belirlenmiştir. Deneysel çalışmalarda Astrazon FBL, 
Astrazon FGLR ve Astrazon FDL örnekleri kullanılarak sentetik atık su 
örnekleri hazırlanmıştır. Spektroskopikyöntemle doz ve pH değişimi ile 
başlangıç rengindeki değişim belirlenmiş, pH analizleriyle de ışınlama 
öncesi ve sonrası pH değerlerindeki değişim takip edilmiştir. 

4.2.1.1 Kullanılan Malzemeler 

Deneylerde üç ticari azo boyar madde kullanılmıştır: Astrazon FBL 
kırmızı, astrazon FGRL Astrazon FGRL Mavi ve astrazon FDL siyah. 
Boyar maddelerden deiyonize su kullanılarak astrazon FBL kırmızı 
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(200 ppm), astrazon FGRL mavi (100 ppm) ve astrazon FDL siyah (150 
ppm) çözeltileri hazırlanmıştır. 

4.2.1.2 Yöntem 

Hazırlanan çözeltilerin pH'ları ışınlama öncesinde ve sonrasında Orion 
510 model pH metre ile ölçülmüştür. Çözeltilerin UV ölçümleri ise Pye-
Unicam 440 model UV-spektrofotometre ile yapılmıştır. Işınlama 1-9 
kGy dozlarında ve 1,714 kGy/saat doz hızında 60Co kaynağı kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Deneylerde yükseltgeyici reaktif olarak 0 2 ve H202 
kullanılmıştır. 02'li örnekler çözeltilerden oksijen gazı geçirilerek, H202'li 
örnekler ise 90 mL çözeltiye 10 mL H202 eklenerek (Hacimce %10 luk) 
hazırlanmıştır. 

4.2.1.3 Genel Çalışma Planı 

Deneysel çalışmalarda Astrazon FBL Kırmızı, Astrazon FGRL Mavi 
ve Astrazon FDL Siyah boyar maddeleri kullanılarak sentetik atık su 
örnekleri hazırlanmıştır. Spektroskopik yöntemle doz ve pH değişimi ile 
başlangıç rengindeki değişim belirlenmiş, pH analizleriyle de ışınlama 
öncesi ve sonrası pH değerlerindeki değişim takip edilmiştir. Ayrıca 
optimum koşulların geçerli olduğu derişim aralığı belirlemiştir. 

Hazırlanan sentetik atık su örnekleri orijinal, H202'li ve 02 'li örnekler 
olmak üzere 3 sınıfta incelenmiştir. Her örnek için öncelikle UV-Görünür 
bölge spektrometrik ölçümlerinde dalga boyu optimizasyonu yapılmıştır. 
Değişik dalga boylarındaki absorbans değerleri okunarak grafiğe 
geçirilmiştir. Bu şekilde elde edilen absorpsiyon spektrumundan en 
yüksek absorbansa karşılık gelen dalga boyu değeri o örnek/çözelti için 
en uygun dalga boyu olarak kabul edilmiştir. 

Değişik dozlarda ışınlanan orijinal, H202'li ve 02 'li örneklerin UV 
spektrumu alınarak absorbans değerleri ölçülmüş ve kalibrasyon 
eğrileri çizilmiştir. Çizilen kalibrasyon eğrilerinin denklemlerinden 
absorbans değerlerine karşılık gelen derişim değerleri hesaplanarak 
doz değerlerine karşı grafiğe geçirilmiştir. Bu şekilde elde edilen 
grafiklerden en düşük derişimlere karşılık gelen uygun doz değerleri 
belirlenmiştir. 

Uygun pH değerinin belirlenmesi için değişik dozlarda ışınlanan 
çözeltilerin pH'ları ölçülerek doza karşı grafiğe geçirilmiştir. Bu şekilde 
Astrazon FBL Kırmızı, Astrazon FGRL Mavi ve Astrazon FDL Siyah 
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için uygun pH değerleri belirlenmiştir. Daha sonra 200 ppm'lik Astrazon 
FBL Kırmızı, 100 ppm'lik Astrazon FGRL Mavi ve 150 ppm'lik Astrazon 
FDL Siyah çözeltilerden örnekler alınarak bu örneklerin pH'ları 3-12 
arasında ayarlanmıştır. pH'ları 3-12 arasında ayarlanan örnekler 
daha önce belirlenen uygun doz değerlerinde (Astrazon FBL Kırmızı 
çözelti için 5 kGy, Astrazon FGRL Mavi çözelti için 3 kGy ve Astrazon 
FDL Siyah çözelti için 5 kGy) ışınlanmış ve ışınlanan örneklerin UV 
spektrumları alınmıştır. Belirlenen derişimler pH'a karşı grafiğe geçirilmiş 
ve grafiklerden en düşük derişim değerleri optimum pH değerleri olarak 
belirlenmiştir. 

Biyolojik arıtma çalışmalarında kullanılan bakteri türleri sadece belirli bir 
pH değerinde işlevlerini gerçekleştirebilmektedir. Bu nedenle ışınlanan 
atık suyun pH değeri ile bakteri kültürlerinin çalışma aralığındaki pH 
değerleri birbirleriyle örtüşmesi gerekmektedir. Bu çalışmada pH'ları 3-12 
arasında ayarlanan ve belirlenen doz değerlerinde ışınlanan örneklerin 
ışınlama öncesi ve sonrasında pH'ları ölçülmüş ve pH'lardaki değişim 
belirlenmiştir. 

pH ile ilgili olarak yapılan bu çalışmalardan sonra değişik derişimlerde 
hazırlanan çözeltiler daha önce belirlenen uygun pH değerlerine 
ayarlandıktan sonra yine daha önceki deneylerle belirlenen uygun doz 
değerlerinde ışınlanmıştır. Işınlamadan sonra çözeltilerin UV spektrumları 
alınarak uygun dalga boyundaki absorbans değerleri belirlenmiştir. 
Optimum pH ve doz değerlerinde hazırlanarak ışınlanan çözeltilerin 
ışınlama öncesi ve sonrasında pH değerlerindeki değişim incelenmiştir. 

Yapılan bu deneyler ve hesaplamalar H202 ve 02 içeren örnekler için de 
tekrarlanmıştır. 

4.2.2 Sonuçlar 

4.2.2.1 Tekstil Boyar Madde Analiz Sonuçları 

İlk olarak yapılan dalga boyu optimizasyonu deneylerinden elde edilen 
sonuçlara göre ışınlanmamış orijinal örnekler için; 

Astrazon FBL Kırmızı çözeltisi için en uygun dalga boyu = 529.8 nm 

Astrazon FGRL Mavi çözeltisi için en uygun dalga boyu = 602.0 nm 

Astrazon FDL Siyah çözeltisi için en uygun dalga boyu = 443.0 nm 

olarak bulunmuştur. 
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Işınlamayla boyar madde miktarındaki değişimi ve optimum dozu 
belirlemek üzere hazırlanan örnekler değişik doz değerlerinde 
ışınlanmıştır. Ayrıca ışınlamayla pH'daki değişimde incelenmiştir. 
Işınlanan örneklerin derişim değerleri Tablo 13'de, pH değerleri ise 
Tablo 14'de verilmiştir. 

Tablo 13. Değişik Doz Değerlerinde Işınlanan Örneklerin Derişim Değerleri 

Doz 
(kGy) 

Astrazon FBL Kırmızı 
(200 ppm) 

Astrazon FGRL Mavi 
(100 ppm) 

Astrazon FDL Siyah 
(150 ppm) 

Doz 
(kGy) 

Der. (ppm) Der. (ppm) Der. (ppm) 

0 204,86 96,85 151,30 

2 113,43 2,23 83,93 

5 12,87 0,49 19,20 

7 9,65 0,13 21,23 

9 9,94 0,25 15,30 

Tablo 14. Değişik Doz Değerlerinde Işınlanan Örneklerin pH Değerleri 

Doz 
(kGy) 

pH Doz 
(kGy) 

Astrazon FBL Kırmızı 
(200 ppm) 

Astrazon FGRL Mavi 
(100 ppm) 

Astrazon FDL 
Siyah (150 ppm) 

0 5,11 6,30 5,88 

2 4,50 6,18 4,91 

5 4,76 5,86 5,04 

7 4,79 5,91 4,89 

9 4,56 5,87 4,94 

Tablo 13'de verilen boyar madde örneklerinin ışınlamayla 
derişimlerindeki azalmayı belirlemeye ve boyar maddelerin arıtımı 
için en uygun doz değerini tespit etmeye yönelik yapılan çalışmalarda 
elde edilen verilerden hazırlanan derişim-doz grafiği Şekil 37'de 
verilmiştir. 
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Doz (KGy) 

Şekil 37. Işınlanan Boyar Madde Örnekleri Derişiminin Dozla Değişimi Grafiği 

Tablo 13 ve Şekil 37'den de görüleceği gibi ışınlamanın şiddetindeki 
artışla birlikte örneklerin derişimlerinde azalma gözlenmekte, daha 
düşük molekül ağırlıklarına parçalanmaktadırlar. Tablo 14'de verilen pH 
değerlerindeki değişim değerlendirildiğinde de ışınlamayla başlangıç pH 
değerlerinde ihmal edilebilir boyutta bir değişimin olduğu görülmektedir. 
Yapılan bu çalışma sonucunda Astrazon FBL Kırmızı boyar madde örneği 
için optimum doz değeri 5 kGy, Astrazon FGRL Mavi boyar madde örneği 
için optimum doz değeri 3 kGy, Astrazon FDL Siyah boyar madde örneği 
için optimum doz değeri 5 kGy olarak bulunmuştur. 

Bu çalışmalardan sonra, optimum pH değerini ve ışınlamayla pH 
değerlerindeki değişimi tespit etmek üzere pH'ları 3-12 arasında bir 
dizi örnek hazırlanmıştır. pH'ları ayarlanan orijinal çözeltilerin ışınlama 
sonrasında ölçülen derişim değerleri Tablo 15'de, ışınlama sonrasında 
çözeltilerin pH'larında meydana gelen değişiklikler ise Tablo 16'da 
verilmiştir. 
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Tablo 15. pH'ları 3-12 Arasında Ayarlanan Çözeltilerin Işınlandıktan Sonra Ölçülen 
Derişim Değerleri 

PH 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Astrazon FBL 
Kırmızı 

(200 ppm-5 kGy) 

Derişim 

(ppm) 
19,013 11,296 6,388 6,523 13,702 7,23 2,2 2,737 2,75 1,73 

Astrazon FGRL 
Mavi 

(100 ppm-3 kGy) 

Derişim 
(ppm) 

2,082 1,191 0,993 1,067 1,24 0,497 0,819 1,487 1,166 0,72 

Astrazon FDL 
Siyah 

(150 ppm-5 kGy) 

Derişim 
(ppm) 

23,228 29,992 28,539 36,382 37,875 39,66 42,11 26,05 21,651 15,303 

Tablo 16. Işınlanmış Çözeltilerin pH'larında Işınlama Sonrasında Meydana Gelen 
Değişimler 

Ayarlanan 
PH 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Astrazon 
FBL 

Kırmızı 
(200 ppm) 

Ölçülen 
PH 3,03 4,6 5,11 5,61 6,33 6,71 7,1 9,06 10,33 12,04 

Astrazon 
FGRL Mavi 
(100 ppm) 

Ölçülen 
PH 8,13 5,26 5,76 5,92 6,01 8,1 8,22 9,57 10,89 11,89 

Astrazon 
FDL Siyah 
(150 ppm) 

Ölçülen 
PH 2,98 4,4 4,8 4,77 5,62 6,42 7,17 9,15 10,65 11,96 

Tablo 15'de sunulan verilerin derişim-pH grafiksel gösterimi Şekil 38-
a'da Astrazon FBL Kırmızısı için, Şekil 38-b Astrazon FGRL Mavisi için 
ve Şekil 38-c'de Astrazon FDL Siyahı için verilmiştir. 

Şekil 38-a. 5 kGy doz ile Işınlanmış 200 ppm'lik Astrazon FBL 
Kırmızı Çözelti için Derişim-pH Grafiği 
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Şekil 38-c. 5 kGy Doz ile Işınlanmış 150 ppm'lik Astrazon FDL 
Siyah Çözelti için Derişim-pH Grafiği 

Işınlanmamış ve herhangi bir ön işleme tabi tutulmamış örnekler için 
yapılan optimizasyon deneyleri sonucunda belirlenen pH ve doz 
miktarları Tablo 17'de verilmiştir. 

Tablo 17. Optimizasyon Deneyleri Sonucunda Belirlenen Doz ve pH Değerleri 

Çözelti pH Doz (kGy) 

Astrazon FBL Kırmızı 9 5 

Astrazon FGRL Mavi 8 3 

Astrazon FDL Siyah 12 5 
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Derişimin pH üzerine etkisini belirlemek üzere değişik derişimlerde 
boyar madde çözeltileri hazırlanmıştır. Daha önceki çalışmalarda 
belirlenen pH ve doz değerlerinde ışınlanan çözeltilerin pH'ları 
ölçülerek Tablo 18'de verilmiştir. 

Tablo 18. Belirlenen pH ve Doz Değerlerinde Işınlanan Değişik Derişimlerdeki 
Çözeltilerin Işınlama Sonrasında pH'larında Meydana Gelen Değişimler 

Astrazon FBL Kırmızı çöz. 
(pH = 9 ve 5 kGy) 

Astrazon FGRL Mavi çöz. 
(pH = 8 ve 3 kGy) 

Astrazon FDL Siyah çöz. 
(pH = 12 ve 5 kGy) 

Der. (ppm) Ölçülen pH Der. (ppm) Ölçülen pH Der. (ppm) Ölçülen pH 

10 8,02 10 7,08 10 11,95 

50 8,16 50 6,70 40 11,85 

100 8,36 75 6,70 120 11,84 

200 8,22 200 6,62 150 11,89 

Tablo 18'den de görüleceği gibi derişimin pH üzerine etkisi olmadığı 
belirlenmiştir. Bu sonuçla hangi derişimde boyar madde atık suyu ile 
çalışma yapılırsa yapılsın her derişimde aynı arıtma verimine ulaşılacağı 
ve biyolojik arıtma için gerekli bakteri türünün aynı olacağı ortaya 
konmuştur. 

4.2.2.2 Boyar Madde Örnekleri ile 02 ve H202 Eklenmiş 
Örneklerin Analiz Sonuçların Karşılaştırılması 

Herhangi bir işleme tabi tutulmadan hazırlanan ve sonrasında değişik 
doz değerlerinde ışınlanarak analizleri yapılan orijinal örneklere 
uygulanan metodların aynısı 0 2 ve H202 ilavesi yapılarak hazırlanan 
örneklere de uyarlanmıştır. Bu bölümde 02 ' li ve H202'li örneklerde 
yapılan analizler sonucunda elde edilen veriler orijinal örneklerle 
karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. 

İlk olarak uygun doz ve pH değerlerinin belirlenmesi çalışması 
yürütülmüştür. Deneysel çalışmalar sonucunda, orijinal, 02'li ve H202'li 
örnekler için elde edilen optimum doz ve pH sonuçları Tablo 19'da bir 
arada verilmiştir. 
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Tablo 19. Orijinal, 02 'İİ ve H202'İİ Örnekler için Yapılan Optimizasyon Deneylerinden 
Elde Edilen Sonuçlar 

Çözelti Orijinal 02 ' l i » A ' " Çözelti 

pH Doz (kGy) pH Doz (kGy) pH Doz (kGy) 

Astrazon 
FBL Kırmızı 

(200 ppm) 
9 5 11 5 11 7 

Astrazon 
FGRL Mavi 
(100 ppm) 

8 3 5 7 5 7 

Astrazon 
FDL Siyah 
(150 ppm) 

12 5 3 7 3 9 

Derişimin pH üzerine etkisini belirlemek üzere değişik derişimlerde 
orijinal, 02 ve H202 ilaveli boyar madde çözeltileri hazırlanmıştır. Daha 
önceki çalışmalarda belirlenen pH ve doz değerlerinde ışınlanan 
çözeltilerin pH'ları ölçülerek Tablo 20'de Astrazon FBL Kırmızısı için, 
Tablo 21'de Astrazon FGRL Mavisi için ve Tablo 22'de ise Astrazon 
FDL Siyahı için verilmiştir. 

Tablo 20. Astrazon FBL Kırmızı Çözelti için Orijinal, 02 ' l i ve H202 ' li Örneklerin 
pH'larında Işınlama Sonrasında Meydana Gelen Değişiklikler 

Derişim 
(ppm) 

Orijinal 
(pH= 9, 5 kGy) 

Ölçülen pH 

0 2 ' l i 
(pH= 11,5 kGy) 

Ölçülen pH 

H A ' " 

(pH= 11,7 kGy) 
Ölçülen pH 

10 8,02 10,70 11,29 

50 8,16 10,31 11,80 

100 8,36 10,55 12,60 

200 8,22 10,66 12,08 

Tablo 21. Astrazon FGRL Mavi Çözelti için Orijinal, 02 ' l i ve H202 ' li Örneklerin 
pH'larında Işınlama Sonrasında Meydana Gelen Değişiklikler 

Derişim 
(ppm) 

Orijinal 
(pH= 8, 3 kGy) 

Ölçülen pH 

02 ' l i 
(pH= 5, 7 kGy) 

Ölçülen pH 

HA'li 
(pH= 5, 7 kGy) 

Ölçülen pH 
10 7,08 4,00 4,38 
50 6,70 4,73 4,63 
75 6,70 3,68 4,41 
100 6,62 3,63 5,96 
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Tablo 22. Astrazon FDL Siyah Çözelti için Orijinal, 02 ' l i ve H202'li Örneklerin 

pH'larında Işınlama Sonrasında Meydana Gelen Değişiklikler 

Derişim 
(ppm) 

Orijinal 
(pH=12,5 kGy) 

Ölçülen pH 

02 ' l i 
(pH= 3, 7 kGy) 

Ölçülen pH 

H A ' " 
(pH= 3, 9 kGy) 

Ölçülen pH 
10 11,95 3,14 3,23 
40 11,85 3,04 3,39 
120 11,84 2,97 2,94 
150 11,89 2,85 3,30 

Tablo 20-22'den de görüleceği gibi derişimin pH üzerine etkisi 
olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuçla hangi derişimde boyar madde atık 
suyu ile çalışma yapılırsa yapılsın her derişimde aynı arıtma verimine 
ulaşılacağı ve biyolojik arıtma için gerekli bakteri türünün aynı olacağı 
ortaya konmuştur. 

4.2.2.3 Toplu Sonuçlar 

Tekstil boyar maddeleri ile yapılan çalışmalarda analiz çalışmalarında 
kullanılan boyar maddelerin arıtılması sürecinde en uygun arıtma 
yöntemi ve koşullarının belirlenmesine çalışılmıştır. Bu amaçla orijinal, 
02 ve H202 ilaveli örnekler hazırlanmış ve değişik doz değerlerinde 
ışınlamalar gerçekleştirilmiştir. Tüm deneysel çalışmaların sonucunda 
Astrazon FBL Kırmızısı, Astrazon FGRL Mavisi ve Astrazon FDL Siyahı 
boyar maddelerinin arıtımında en uygun arıtma metodu olarak çözeltiye 
herhangi bir şey ilave etmeden orijinal haliyle ışınlama olarak bulunmuştur. 
Yapılan bu çalışma sonucunda Astrazon FBL Kırmızı boyar madde örneği 
için optimum doz değeri 5 kGy ve pH ise 9, Astrazon FGRL Mavi boyar 
madde örneği için optimum doz değeri 3 kGy ve pH ise 8, Astrazon FDL 
Siyah boyar madde örneği için optimum doz değeri 5 kGy ve pH ise 12 
olarak belirlenmiştir. Tüm analiz sonuçları değerlendirildiğinde üç boyar 
madddenin karışımından oluşan atıksu numunesi için optimum ışınlama 
koşulu pH 8 ve 5 kGy ışınlama dozu olarak bulunmuştur. 

4.3 Poliklorlubifenillerin (PCBs) Arıtılması 

PCB'lerin arıtılması çalışmasında, sediment örneğinde bulunan PCB'lerin 
sedimentten ekstrakte edilerek kromatografik yöntemle kimyasal türlerinin 
belirlenmesi, gama ışınları ve elektron hızlandırıcısına ışınlanması sonucu 
oluşan yada kaybolan PCB türlerinin berlirlenmesi çalışmaları planlanmıştır. 
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4.3.1 Poliklorlu bifeniller (PCB's) 

Bir kimyasal bileşik grubu olan poliklorlubifeniller, PCB olarak 
adlandırılır. PCB'ler aynı kimyasal yapıya, benzer fiziksel özelliklere 
sahip sıvıdan yumuşak katı yapıya değişen sentetik organik kimyasal 
yapılardır. Benzer kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip 209 değişik PCB 
bileşiği bulunmaktadır. Kimyasal yapısının kararlılığı, yüksek kaynama 
noktası, alevlenmeme özelliği ve elektriksel yalıtkanlığı nedeniyle 
PCB'ler yüzlerce endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır. PCB'ler 
uzun yıllar trasformatör, yüksek gerilim altında ısı yalıtım sıvıları, 
kağıt gibi ürünlerin üretiminde kullanılmış, fakat yüksek kanserojenik 
özelliklerinden ötürü 1976 yılında üretimine ABD'de yasak getirilmiştir. 
Kullanım alanında avantaj olarak gösterilen özellikleri (kararlı kimyasal 
yapısı, yüksek kaynama noktası, alevlenmeme ve elektriksel yalıtkanlık) 
aynı zamanda çevre kirliliğine sebep olmasının da ana nedenleridir. 
Üretiminin yasaklanmasına rağmen PCB kullanılarak üretilen ürünler 
halen kullanılmaya devam etmektedir. Atık olarak ayrılan PCB'ler için 
ise geleneksel arıtma yöntemleri arasında henüz uygun bir arıtma 
yöntemi bulunamamıştır. İlkyıllarda yakma yöntemiyle organik maddeler 
parçalanarak yok edilmiştir. Fakat sonradan yakma işlemi sırasında 
PCB'den daha kanserojenik bir ürün olan dioksanın yanma ürünü olarak 
açığa çıktığı ve atmosfere karıştığı belirlenmiş, bu sonuçlardan sonra 
yakarak imhası da yasaklanmıştır. Alternatif olarak mikroorganizmalar 
yardımıyla arıtım çalışmaları yürütülmüşse de hem ekonomik ve yeterli 
arıtma veriminde olmayışı hem de çok büyük alana ihtiyaç duyulması 
nedeniyle endüstriyel anlamda uygulamaya konamamıştır. Bu konuda 
radyasyon teknolojisinin bir alternatif teknoloji olabileceği düşünülmüş 
ve araştırılmalar yapılmaya başlanmıştır [15]. 

Bu çalışmanın amacı elektron hızlandırıcısı ve gama kaynağı 
kullanılmıyla SRM 1944 sediment örneğinde bulunan PCB'lerin 
tamamen klorlarından arındırılarak daha düşük molekül ağırlığındaki 
ve toksik özellik taşımayan bifenil bileşiğine dönüştürmektir. Bu 
araştırmada, yüzey aktif maddeler varlığında radyasyonla etkileşimi 
sonrası PCB'lerin bozunması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yüzey aktif 
maddeleri, PCB'lerin sedimentten geri kazanılmasında yardımcı madde 
olarak katılmıştır. Gıda katkı maddesi olarakta kullanılan bu yüzey aktif 
maddeleri ışınlama sonrası toksik ürünler oluşturmamasından dolayı 
çevre kirliliği yaratma olasılığı bulunmamakta, dolayısıyla güvenle 
kullanılması mümkün olmaktadır. 
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4.3.2 Malzeme ve Metod 

Standart referans malzemesi (SRM) 1944 New York/New Jerseydeki 
yeri eşimyerleri bölgesinden toplanmışolanbirdenizsedimenti karışımıdır. 
SRM 1944genel olarak polisiklikaromatikhidrokarbon (PAHs), poliklorlu 
bifeniller (PCBs), klor içerikli pestisitler ve sediment bünyesindeki eser 
element analizlerinde kullanılır. SRM 1944 radyasyonla steril edilmiş 
ve sıvı azot sıcaklığında donma-kurutma tekniğiyle elde edilmiştir. Bu 
çalışma esnasında kullanılan yüzey aktif malzemeler ise BASF firması 
ürünü olan S-Maz 20, S-Maz 90, T-Maz 20 and T-Maz 60 gıda katkı 
yüzey aktif maddeleridir. 

PCB içeren örnekler ilk olarak sulu T-Maz 20/S-Maz 20, T-Maz 20/S-
Maz 90, T-Maz 60/S-Maz 20, T-Maz 60/S-Maz 90 yüzey aktif madde 
karışımı çözeltilerinde çözülmüştür. Hazırlanan SRM 1944 çözeltilerinde 
deklorinasyon verimini artırmak üzere örnekler 3 saat ultrasonik banyoda 
sonoliz edilmiştir. Işınlamalar, 3 |as pulslı 7 MeV lineer hızlandırıcısı 
kullanımıyla 10.5 Gy/puls doz hızında 0, 50, 100 ve 250 kGy doz 
değerlerinde gerçekleştirilmiştir. Sonrasında örnekler uzun bir örnek 
hazırlama işlemine tabi tutularak analize hazır hale getirilmiştir. 

4.3.3 Sonuçlar ve Tartışma 

Örnek hazırlama işlemleri sonrasında örnekler sıvı ve katı fazda kalan 
PCB'ler olmak üzere iki kısımda ayrı ayrı hazırlanmıştır. Yapılan 
ışınlamalar ve analizler sonrası T-Maz 20/S-Maz 20 yüzey aktif maddeleri 
karışımı kullanılarak geri kazanılan PCB-209, PCB-206, PCB-8 ve PCB-
18 örneklerinin derişimleri değişen doz değerlerine göre Şekil 39-42'de 
grafiğe geçirilmiştir. 

Işınlanan SRM 1944 deniz sedimeti örneklerindeki ara ve sonuç ürün 
PCB'lerini tanımlamak ve miktarını belirlemek için eksrate edilen 
örnekler ve PCB kalibrasyon çözeltileri GC/ECD ile analiz edilmiştir. 
Elde edilen sonuçlar Tablo 23'de verilmiştir. Tablo 23'den de görüleceği 
gibi ışınlama doz değeri artıkça yüksek molekül ağırlığındaki PCB'ler 
daha düşük molekül ağırlığındaki PCB'lere dönüşmektedir. Bu sonuç, 
ışınlamayla yüksek molekül ağırlığındaki PCB'lerin daha düşük molekül 
ağırlığındaki PCB'lere dönüştüğünü ve derişimlerinde azalma olduğunu 
göstermektedir. 
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39. T-Maz 20/S-Maz 20 Yüzey Aktif Maddeleri Karışımı 
Kullanılarak Geri Kazanılan PCB-209 Arıtma İşlemi 
Sonrası (KF: Katı Faz, SF: Sıvı Faz) Kalan Derişimleri 
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Şekil 40. T-Maz 20/S-Maz 20 Yüzey Aktif Maddeleri Karışımı 
Kullanılarak Geri Kazanılan PCB-206 Arıtma İşlemi 
Sonrası (KF: Katı Faz, SF: Sıvı Faz) Kalan Derişimleri 
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Şekil 41. T-Maz 20/S-Maz 20 Yüzey Aktif Maddeleri Karışımı 
Kullanılarak Geri Kazanılan PCB-8 Arıtma İşlemi 
Sonrası (KF: Katı Faz, SF: Sıvı Faz) Kalan Derişimleri 
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Şekil 42. T-Maz 20/S-Maz 20 Yüzey Aktif Maddeleri Karışımı 
Kullanılarak Geri Kazanılan PCB-18 Arıtma İşlemi 
Sonrası (KF: Katı Faz, SF: Sıvı Faz) Kalan Derişimleri 
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Benzer deklorinazasyon davranışları diğer yüzey aktif madde 
karışımlarında da (T-Maz 20/S-Maz 90, T-Maz 60/S-Maz 20, T-Maz 
60/S-Maz 90) gözlenmiştir. Fakat SRM 1944 sediment örneğinde en iyi 
verim değeri T-Maz 20/S-Maz 20 yüzey aktif madde karışımında elde 
edilmiştir. 

Tablo 23. T-Maz 20/S-Maz 20 Yüzey Aktif Madde Karışımıyla Işınlanan SRM 1944, 
New York/New Jersey Waterway Sediment Örneklerindeki Bileşenlerin 
Derişimi (ng g1) 

PCB Alt 
gruplar 

Katı faz Sıvı faz 

No 
Alt 

gruplar 0 
kGy 

250 
kGy 

% 0 
kGy 

250 
kGy 

% 

8 2,4'- 19.4 18.5 4.6 2.1 2.0 4.8 

18 2,2',5- 37.4 28.3 24.3 4.7 3.3 29.8 

31 2,4',5- 36.7 30.3 17.4 5.6 3.1 44.6 

52 2,2',5,5'- 18.8 16.8 10.6 4.0 2.9 27.5 

49 2,2',4,5'- 25.4 15.1 40.5 3.0 2.1 30.0 

44 2,2',3,5'- 32.9 26.8 18.5 5.7 3.4 40.3 

95 2,2',3,5',6- 22.2 18.4 17.1 3.5 2.3 34.3 

66 2,3',4,4'- 37.2 29.1 21.8 6.2 3.2 48.4 

101 2,2',4,5,5'- 42.9 32.3 24.7 4.9 3.5 28.6 

99 2,2',4,4',5- 14.9 11.9 20.1 2.4 1.6 33.3 

110 2,3,3',4',6- 29.8 22.8 23.5 4.7 2.9 38.3 

149 2,2',3,4',5',6- 23.4 18.1 21.8 3.6 2.2 38.9 

105 2,3,3',4,4'- 19.5 5.3 72.8 3.3 2.3 30.3 

187 2,2',3,4',5,5',6- 11.8 0.7 93.2 1.8 1.0 44.4 

183 2,2',3,4,4',5',6- 8.9 10.8 -21.3 0.7 0.4 42.8 

128 2,2',3,3',4,4'- 2.8 1.7 39.3 1.2 0.4 66.7 

201 2,2',3,3',4,5',6,6'- 5.1 3.3 35.3 0.8 0.4 50.0 

156 2,3,3',4,4',5- 2.4 1.1 54.2 0.3 0.1 66.7 

180 2,2',3,4,4',5,5'- 16.6 11.8 28.9 2.5 1.7 32.0 

170 2,2',3,3',4,4',5- 11.6 7.8 32.8 0.7 0.2 71.4 

206 2,2',3,3',4,4',5,5',6- 5.6 3.4 39.3 1.1 0.8 27.3 

209 decachloro- 4.1 2.4 41.5 1.5 1.3 13.3 
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