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Özet
Bu çalýþmada, tekstil boyama endüstrisi atýksularýndan KOI ve renk giderimi
araþtýrýlmýþtýr. Deneysel çalýþmalarda kullanýlan adsorbentler piroliz iþlemi ile spesifik
yüzey alaný geliþtirilmiþ atýk arýtma çamurlarýndan, tekstil atýksularý ise son terbiye ve
boyama-yýkama proseslerinden alýnmýþtýr. Öncelikle ham arýtma çamurlarýnýn spesifik
yüzey geliþimini etkileyen faktörler belirlenmiþ ve optimum koþullarda üretilen
adsorbentlerin adsorpsiyon prosesi ve biyolojik aktif çamur sistemine ilavesiyle KOI ve
renk giderim verimleri tespit edilmiþtir. Arýtma çamurlarýnýn pirolizi sonucunda en
yüksek spesifik yüzey alaný, endüstriyel atýk arýtma çamurlarýnýn 2M ZnCl2 ilavesiyle
500°C'de pirolizi ile 814,48 m2/g olarak belirlenmiþtir. Tekstil boyama atýksularýnýn
arýtýldýðý reaktörlerde ise, artan katký konsantrasyonu ile %82 olan KOÝ giderim verimi
%96 seviyelerine çýkarýlmýþtýr.
Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, arýtma çamuru, piroliz, renk giderimi.
Investigation of Using Adsorbents Obtained from Sewage Sludge with
Pyrolysis for Removal of COD and Dye from Textile Industry Wastewater
Abstract
In this study, COD and dye removal from wastewater of textile dying process was
investigated. The adsorbents used in treatment experiments produced from domestic and
industrials sewage sludge. After chemical activation with 0.5 - 3.0 M ZnCl2 solution,
sludge was subjected to pyrolysis treatment at 500°C in order to provide materials has
great porosity and high surface area. Textile industry wastewater samples were supplied
from dying and finishing process. The pyrolysis treatment test showed that highest
specific surface area; 814.48 m2/g could be achieved with the treatment of industrial waste
sludge at 2M ZnCl2 solution, thereafter pyrolysis at 500°C. Adsorbents produced at this
condition were added into the adsorption and biological activated sludge treatment
system to find out the effect of adsorbent addition on the COD and dye removal
efficiency. In reactors of treating of textile dying wastewater, COD removal efficiency
increased with increasing additive concentrations from 82% to 96%.
Keywords: Adsorption, sewage sludge, pyrolysis, dye removal.

GÝRÝÞ
Tekstil endüstrisinde kullanýlan hammaddeler ve
uygulanan iþlemler sonucu deðiþen özellik ve miktarlarda atýksular oluþmaktadýr. Özellikle son terbiye
ve boyama-yýkama iþlemleri sýrasýnda kullanýlan su
miktarlarý ve ilave edilen katký maddeleri ile oluþan
atýksularýn arýtýlmasýnda problemler ortaya çýkmaktadýr.
Tekstil endüstrisi atýksularýnýn arýtýlmasýnda KOI
ve renk giderimi baþlýca amaç olmakta ve bu amaçla
kimyasal ve biyolojik arýtma kombinasyonlarý kullanýlmaktadýr. Atýksulardan KOI giderimi amacýyla
biyolojik aktif çamur sistemleri kullanýlýrken, renk
giderimi için adsorpsiyon, filtrasyon ve kimyasal
prosesler tercih edilmektedir.
Son yýllarda yapýlan çalýþmalarda, biyolojik aktif
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çamur sistemlerinde KOI ve renk giderimi amacýyla
ortama farklý katký maddeleri ilavesi yapýlmýþ ve
giderim verimleri araþtýrýlmýþtýr. Bu çalýþmalarda
adsorbent özelliði taþýyan bentonit, aktif kil, toz aktif
karbon gibi maddeler tercih edilmektedir. Aktaþ ve
Çeçen (2001) tarafýndan yürütülen çalýþmalarda,
atýksularýn toz aktif karbon ilavesi ile biyolojik aktif
çamur sisteminde arýtýmý araþtýrýlmýþ ve uygun KOI
ve renk giderim verimleri elde edilmiþtir.
Yeni kurulan endüstriler ve geliþen çevre
standartlarý ile sayýlarý gün geçtikçe artan atýksu
arýtma tesislerinde dikkate deðer miktarlarda arýtma
çamuru oluþmaktadýr. Arýtma çamurlarýnýn bertarafý
için çoðunlukla düzenli depolama ve yakma
teknikleri kullanýlmaktadýr. Arýtma çamurlarýnýn
yeniden deðerlendirilmesi amacýyla ise, yeni
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teknolojiler geliþtirilmektedir. Bu amaçla, çamurlarýn gübre, yakýt, yapý ve yol kaplama malzemesi ve
çimento sanayi için hammadde olarak kullanýmý
araþtýrýlmaktadýr. Bu araþtýrma çalýþmalarýnda arýtma
çamurlarýnýn hammadde olarak deðerlendirilmesinde, yapý malzemesi, çimento hammaddesi ve
adsorban olarak kullanýmý ön plana çýkmaktadýr
(Krogmann ve ark. 1997).
Son yýllarýn araþtýrýlan bir diðer güncel konusuda
çamurlarýn pirolizidir. Arýtma çamurlarýnýn çevresel
etkilerini en aza indirmek, geliþen çevre koruma
sistemleri çerçevesinde atýk minimizasyonu saðlamak amacýyla, söz konusu çamurlarýn pirolizine
yönelik olarak yapýlan çalýþmalar, elde edilen katý
ürünün adsorbent özelliðini geliþtirmede yoðunlaþmýþtýr. Arýtma çamuru uygun koþullar altýnda bazý
kimyasallar ile ön aktivasyon sonrasý pirolizi yapýldýðýnda aktif karbona dönüþebilmektedir.
Martin ve ark. (1996) tarafýndan yürütülmüþ bir
çalýþmada, aðýrlýkça 1:1 konsantrasyonunda H2SO4
ve ZnCl2 kullanýlarak yapýlan kimyasal aktivasyon
sonrasýnda, 500°C'de pirolizi ile sýrasýyla 257 m2/g
ve 171 m2/g yüzey alaný elde edilmiþtir. Tay ve ark.
(2001) tarafýndan yapýlan bir çalýþmada, arýtma
çamurunun 5M ZnCl2 ile ön aktivasyonu ve 500°C10°C/dakika ýsýtma hýzýnda gerçekleþtirilen pirolizinde 541,7 m2/g yüzey alaný, %43,2 karbon içeriði
ve %38,3 kül oraný ile uygun adsorbent özelliði
taþýyan ürün elde edildiði belirtilmiþtir. Arýtma
çamurlarýnýn pirolizinde baþlangýçta H2SO4 veya
ZnCl2 kullanýlýrken, son yýllarda ön aktivasyon için
kullanýlan kimyasal madde miktarýnýn azaltýlmasý ve
optimum piroliz koþullarýnýn belirlenmesiyle
birlikte ZnCl2 ön aktivasyonu ile daha yüksek yüzey
alaný deðerlerine ulaþýlmýþtýr.
Çalýþmamýzýn baþlangýcýnda, literatürden farklý
olarak hem evsel hem de endüstriyel atýksu arýtma
tesisi çamurlarýnýn pirolizi ve yüzey alaný geliþimi
araþtýrýlmýþtýr. Arýtma çamurlarýnýn deðiþken yapýsý
nedeniyle ülkemizde arýtma çamurlarýnýn pirolizine
iliþkin çalýþma bulunmadýðýndan, bu çalýþmanýn
arýtma çamurlarýnýn yeniden deðerlendirilmesine
yönelik çalýþmalara yön vereceðine inanýlmaktadýr.
Çalýþmamýzýn devamýnda, tekstil boyama endüstrisi atýksularýndan KOI ve renk giderimi araþtýrýlmýþtýr. Deneysel çalýþmalarda kullanýlan tekstil
atýksularý, son terbiye ve boyama-yýkama proseslerinden alýnmýþtýr. Adsorbentler ise, piroliz iþlemi ile
yüzey alaný geliþtirilmiþ atýk arýtma çamurlarýndan
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elde edilmiþtir. Öncelikle ham arýtma çamurlarýnýn
spesifik yüzey geliþimini etkileyen faktörler belirlenmiþ ve optimum koþullarda üretilen adsorbentlerin adsorpsiyon prosesi ve biyolojik aktif çamur
sistemine ilavesiyle KOI ve renk giderim verimleri
belirlenmiþtir.
MATERYAL VE METOT
Deneysel çalýþmalarda kullanýlan atýk arýtma
çamurlarý, Ýstanbul'da deðiþik evsel ve endüstriyel
atýksu arýtma tesislerinden (gýda, ilaç, alkol-bira,
alkol-raký) alýnan arýtma çamurlarýndan seçilmiþtir.
Çamurlar 103°C'de kurutulmuþ ve 0,5-2,0 mm
boyutu elde edilecek þekilde elenmiþtir. Örneklere
ait elementel analiz ve kül içerikleri Tablo 1’de
verilmiþtir. Piroliz öncesi yüzey alanýný arttýrmak
amacýyla çamur örneklerinin 10'ar gramý 0,5-3,0 M
arasý deðiþen konsantrasyonlarda ZnCl2 çözeltisinde
oda sýcaklýðýnda 24 saat süreyle bekletilmiþtir. Daha
sonra 103°C' de fazla suyu kurutulan örnekler düþey
bir fýrýnda (Lenton) 500°C piroliz sýcaklýðý ve
10°C/dk ýsýtma hýzýyla 100 cm3/dk azot gazý akýmý
altýnda pirolizi yapýlmýþtýr. Isýtma hýzý, piroliz
sýcaklýðý, bekletme süresi ve aktivasyon koþullarý
kokun oluþumunu ve özelliklerini etkilemektedir.
Piroliz iþleminin ardýndan, üretilen kok 3 M
HCl ile yýkanmýþ ve destile su ile durulanmýþ
ardýndan 103°C' de kurutulmuþtur (Tay ve ark.
2001). Bu iþlem ile piroliz sýrasýnda kararlý bir yapýya
dönüþen kokun, yüzey alaný ölçümü öncesinde
ZnCl2'den arýndýrýlmasý saðlanmýþtýr. Üretilen
koklarýn spesifik yüzey alanlarý yüzey alaný ölçüm
cihazýnda (Micromeritics Flowsorb II-2300) azot
adsorpsiyonu (77°K'de) metoduna göre ölçülmüþ ve
BET eþitliðinden spesifik yüzey alaný belirlenmiþtir.
Çamur ve piroliz koku örneklerindeki karbon,
hidrojen ve azot miktarlarý, Carlo Erba 1106
elementel analiz cihazý (LECO, CHNS 932) ile, yarý
kantitatif elementel analizi ise (XRF) Philips PW2404 Model dalga boyu daðýlýmlý X-ýþýný Floresan
Spektrometre cihazý ile yapýlmýþtýr.
Tekstil boyama atýksuyu, Ýstanbul Avcýlar'da
kurulu bir tesise ait atýksu arýtma tesisi giriþinden
alýnmýþtýr. Tekstil endüstrisi atýksularýnýn kimyasal
analizi yapýlmýþ ve kullanýlan atýksuyun, Anonymous (1978) tarafýndan yapýlan tekstil endüstrisi
atýksularýnýn sýnýflandýrýlmasý kriterlerine göre, son
terbiye ve boyama-yýkama iþlemlerinden kaynaklanan atýksularýn genel özelliklerine uyduðu görülmüþtür (Tablo 2).
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Atýksulardan KOI ve renk giderimi amacýyla
kesikli biyolojik reaktörler kullanýlmýþtýr. Laboratuar çalýþmalarýnda PVC den yapýlmýþ ve 5 noktadan
örnek alýnmasýna olanak saðlayan 4 adet ø15 cm x 25
cm boyutlarýnda reaktörler kullanýlmýþtýr. Bu
reaktörlerde devir ayarlý bir karýþtýrýcý ile tam karýþým
saðlanmýþtýr. Sistem, uygun çözünmüþ oksijen
deðerlerinin saðlanmasý amacýyla difüzörler ile
havalandýrýlmýþtýr. Reaktörlerde pH 6,5-8,0, sýcaklýk
ise 22-23°C deðerlerine ayarlanmýþtýr. Biyolojik
arýtýmlarda F/M (mg KOI/mg UAKM) oraný 0,5 ve
1 için araþtýrýlmýþ ancak birincisinde kýsa sürede
yeterli arýtýmýn saðlanmasý üzerine piroliz kokunun
etkisinin izlenebilmesi için F/M= 1 oraný
seçilmiþtir. Böylece kesikli olarak iþletilen biyolojik
sistemde, tekstil boyama ve yýkama prosesine ait
atýksularýdan KOI ve renk giderimi, seçilen iþletme
koþullarýnda (F/M= 1,0, Oç= 10 gün) yürütülmüþtür. Çalýþmada reaktörlerden birincisinde sadece havalandýrma, ikincisinde piroliz koku ile
adsorpsiyon, üçüncüsünde aktif çamur ile biyolojik
arýtým ve dördüncüsünde ise aktif çamur+piroliz
kok ürün birlikte arýtým çalýþmalarý yürütülmüþtür.
Havalandýrma, piroliz koku, aktif çamur ve aktif
çamur+piroliz kok ürünler ile iþletilen reaktörler,
tekstil boyama-yýkama tesisi atýksu arýtma tesisi
havalandýrma havuzundan alýnan aktif çamur ile
beslenmiþtir. Dört reaktörde de eþ zamanlý
çalýþýlmýþtýr.
KOI deneyleri, Standard Methods 5220 B de
belirtilen standart yöntem (open reflux) uygulanarak yapýlmýþtýr (Anonymous 1995). Renk parametresi belirlenirken, Avrupa Normu EN ISO 7887'ye
göre belirlenen standartlar temel alýnmýþ, RES
ölçümleri görünür ýþýk Novespec II spektrofotometresi ile 436 nm (sarý), 525 nm (kýrmýzý) ve 620
nm (mavi) de ölçülerek Renklilik Sayýsý (RES)
hesaplanmýþtýr. Ýþlem için atýksu numunesi 11000
devir/dakika'da 10 dakika süre ile santrifüj edilmiþ,
distile suya karþý numunelerin ölçümleri yapýlmýþtýr.
Adsorpsiyon testleri ise,
Freundlich ve
Langmuir Ýzotermleri kullanýlarak yapýlmýþtýr.
Freundlich izotermi,

eþitliði ile ifade edilir ve qe; dengede yüzeyin
adsorban konsantrasyonu (mg/g), C e; dengede
çözelti konsantrasyonu (mg/L), kF ve n, izoterm
sabitleridir. Langmuir Ýzotermi, aþaðýdaki baðýntý ile
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ifade edilmektedir;

Eþitlikte, Ce; denge konsantrasyonunu (mg/L), qe;
adsorplanan madde miktarýný (mg/g), Q°; tam bir
tek tabaka için qe (mg/g) ve b ise adsorpsiyon denge
sabitini (L/g) ifade etmektedir.
BULGULAR
Arýtma çamurlarýndan elde edilen adsorbentler
ile tekstil boyama atýksularýndan KOI ve renk
giderimi çalýþmalarýnda, ilk olarak atýk arýtma
çamurunun kimyasal analizi ve adsorbent özelliði
araþtýrýlmýþtýr (Tablo 1). Piroliz ile adsorbent özelliði
kazandýrýlmýþ koklar, evsel ve endüstriyel arýtma
tesisi çamurlarýndan üretilmiþtir. Evsel ve
endüstriyel arýtma tesisi çamurlarýyla ayný koþullarda
deðiþen ZnCl2 konsantrasyonlarýnda yapýlan
çalýþmalarda, en yüksek yüzey alaný 2 M ZnCl2 ön
aktivasyonu ile alkol-raký endüstrisi arýtma çamurundan elde edilmiþtir (814,48 m2/g). Belirlenen
koþullarda yapýlan çalýþmalarda ZnCl2 ön aktivasyonu ile evsel nitelikli çamurlarda 3 M ZnCl2
kullanýlarak 337,4 m2/g, gýda endüstrisi çamurlarýnda 2 M ZnCl2 kullanýlarak 689,85 m2/g, ilaç
endüstrisi çamurlarýnda 3 M ZnCl2 kullanýlarak
596,33 m2/g ve alkol-bira endüstrisi çamurlarýnda 2
M ZnCl2 kullanýlarak 482,30 m2/g spesifik yüzey
alanýna ulaþýlmýþtýr.
Tablo 3'de, artan ZnCl2 konsantrasyonlarýnda
uygulanan ön aktivasyon ile farklý baþlangýç
çamurlarýnýn yüzey alaný deðiþimi verilmiþtir.
Piroliz öncesinde, ZnCl2 ile ön aktivasyon uygulanan çamur örneklerinin yüzey alaný, kimyasal
bileþimine baðlý olarak deðiþmektedir.
Tekstil boyama endüstrisi atýksularýndan KOI ve
renk giderimi için yapýlan çalýþmalarýn devamýnda,
tesisten alýnan atýksu örneklerinin kimyasal analizi
yapýlmýþ ve 4,0 L'lik reaktörlere arýtma çamurundan
elde edilen piroliz kokunun ilavesiyle, atýksuyun
aerobik biyolojik arýtýmýnda KOI ve renk
parametrelerinin deðiþimi izlenmiþtir.
Deðiþen miktarlarda (1000-1500-2000 mg/L)
piroliz kokunun ilavesi+mikroorganizma ve
mikroorganizma+piroliz koku ile eþ zamanlý olarak
iþletilen 4 kesikli reaktörde gerçekleþtirilen ve F/M=
1,0 olan arýtýmýn, izleme parametrelerinden KOÝ
deðiþimleri Þekil 1 ve üç dalga boyuna ait RES
deðiþimleri ise Þekil 2-3-4 'de verilmiþtir.
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Eþ zamanlý iþletilen reaktörlerde, farklý katký
oranlarýnda elde edilen KOI giderim verimleri, 6
saatlik arýtým iþlemi sonunda havalandýrma ile %20,
1000-1500-2000 mg/L piroliz koku ile %27,5-%31%40, mikroorganizma ile %70 ve biyolojik sisteme
1000-1500-2000 mg/L piroliz koku katkýsý ile %72%73-%87 olarak belirlenmiþtir. 24 saat boyunca
izlenen reaktörlerde, gerçek bir sisteme uygulanabilirlik ve yüksek giderim verimlerinin elde edilmesi
açýsýndan ilk 6 saatlik veriler karþýlaþtýrýlmýþtýr.
Biyolojik sisteme, 2000 mg/L piroliz koku
ilavesiyle 24 saat boyunca KOI' deki giderim
%87,94'den %97,94'e yükselirken, renkteki deðiþim
436 nm'de 3,3'den 1'e; 525 nm'de 4,1' den 1,1'e; 620
nm'de 1'den 0,7'e düþmüþtür.
Tekstil atýksuyunun piroliz koku ile adsorpsiyonu sonucunda elde edilen verilerin Freundlich ve
Langmuir izotermlerine uyumluluðu araþtýrýlmýþ ve
izoterm deðerleri Tablo 4'de verilmiþtir.
TARTIÞMA
Çalýþmamýzda, evsel ve endüstriyel kaynaklý
arýtma çamurlarýnýn pirolizi ve yüzey alanýn geliþimi
incelenmiþ, karbon içeriði yüksek kül içeriði düþük
atýk arýtma çamurlarýndan alkol-raký endüstrisi
atýksu arýtma tesisi çamurlarýnýn 2 M ZnCl2 ile ön
aktivasyonu ve 500oC' de 2 saat süreyle, 10°C/dk
ýsýtma hýzýnda azot ortamýnda pirolizi yapýldýðýnda
en yüksek yüzey alaný 814,48 m2/g olarak belirlenmiþtir. Literatürde, Tay ve ark. (2001) tarafýndan
yapýlan çalýþmalarda çürütülmemiþ evsel atýksu
arýtma çamuru örnekleriyle 5M ZnCl2 katkýsýnda
500°C de ve 10°C/dakika ýsýtma hýzýnda gerçekleþtirilen pirolizinde 541,7 m2/g yüzey alanýna ulaþýlmýþ
ve çalýþmamýzda daha düþük ZnCl2 katkýsý ile daha
yüksek yüzey alaný elde edilmiþtir.
Evsel kaynaklý arýtma çamurlarýnýn pirolizi
çalýþmalarýnda ise, yüzey alaný geliþimi saðlanmasýna
raðmen elde edilen adsorpsiyon verimlerinin düþük
olmasý nedeniyle, giderim çalýþmalarýnda tercih
edilmemektedir (Aydýn 2004, Jeyaseelan ve ark.
1996).
Ticari aktif karbon için spesifik yüzey alan
deðerlerinin 600-1100 m2/g aralýðýnda deðiþtiði göz
önüne alýndýðýnda, özellikle kül içeriði düþük olan
arýtma çamurlarýnýn kimyasal aktivasyon ile uygun
özellikte adsorbent olacaðý görülmektedir. Arýtma
çamuru kaynaklý piroliz koku diðer kaynaklardan
üretilen koka göre umut verici olmuþtur. Elde edilen
kokun sahip olduðu yüksek yüzey alaný, ticari aktif
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Þekil 1. Tekstil atýksularýnýn kesikli aerobik reaktörde
piroliz koku ilavesi ile KOI gideriminin deðiþimi.

Þekil 2. Piroliz koku miktarýna baðlý RES436 deðiþimleri.

Þekil 3. Piroliz koku miktarýna baðlý RES525 deðiþimleri.

Þekil 4. Piroliz koku miktarýna baðlý RES620 deðiþimleri.

karbonun kullanýldýðý arýtma sistemlerine ucuz bir
alternatif sunmaktadýr.
Halen klasik aktif çamur sistemi ile arýtýlmakta
olan tekstil endüstrisi boyama yýkama atýksularýnýn
piroliz koku katkýsýyla kesikli biyolojik sistemde
arýtýlmasý, KOÝ ve renk parametrelerinin izlenmesiyle yürütülmüþtür. Literatürde (Pala ve ark. 2002,
Martin ve ark. 2003) adsorbent özelliði taþýyan
bentonit, aktif kil, toz aktif karbon gibi maddeler
ilavesi ile sentetik olarak hazýrlanan atýksu örnekleri
kullanýlmakta ise de, çalýþmamýzda gerçek bir tesis
ve atýksu örneði tercih edilmiþtir.
Deneysel çalýþmalarda, sadece havalandýrma
uygulanan reaktörde gerek KOÝ ve gerekse renk
parametrelerinin giderimi çalýþýlan atýksuda uçucu
bileþenlerin varlýðýnýn göstergesidir. Giderim her iki
parametre için piroliz koku miktarýna baðlý olarak
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Tablo 1. Arýtma çamurlarýnýn kimyasal bileþimi ve kül
içerikleri.

Tablo 2. Tekstil son terbiye, boyama ve yýkama endüstrisi
atýksularýnýn özellikleri.

Tablo 3. ZnCl2 ön aktivasyonu ile yüzey alaný deðiþimi.

Tablo 4. Freundlich ve langmuim izoterm sabitleri

artmakta ve renk oluþturan boyar maddeler kok
üzerinde %40-50, KOÝ ise %28-50 oranýnda
adsorplanmaktadýr. Piroliz koku üzerinde bu iki
parametrenin adsorpsiyonunun Freundlich ve
Langmuir izotermlerine uygunluðu araþtýrýlmýþtýr.
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Tablo 4’de verilen deðerler incelendiðinde, KOI için
Freundlich izotermi ile belirlenen adsorpsiyon
kapasitesi, deneysel verilerle uygunluk göstermekte
ve literatürde belirtildiði gibi adsorpsiyonda dengeyi
ifade etmektedir (Otero ve ark. 2003).
Kesikli sistemlerde yürütülen çalýþmamýzda,
mikroorganizma ve piroliz koku kullanýlarak elde
edilen verimlerin yalnýz mikroorganizma kullanýlmasý durumunda da büyük oranda deðiþmediði
görülmektedir. Ancak sürekli bir sistemde ve deðiþen atýksu içeriðinde, ortamdaki piroliz kokunun
daha etkin ve verime katkýsýnýn daha yüksek olacaðý
düþünülmektedir. Ayrýca piroliz kokunun aktif
karbona benzer yapýsý ile hem biyolojik sistemlerde
karþýlaþýlabilecek inhibisyonlara engel olacaðý hem
de atýk minimizasyonu çerçevesinde ekonomik
olduðu göz ardý edilmemelidir.
Artan katký konsantrasyonu aktif çamur içeren
reaktörde %82 olan KOÝ giderim verimini %96
seviyelerine çýkarmakta ancak renk parametreleri
için ek bir arýtým görülmemektedir. Bu durum
biyolojik bozunma son ürünlerinin adsorbentin
yüzeyinde tutulduðu þeklinde yorumlanmakta ve
literatür bilgileriyle de desteklenmektedir (Aktaþ ve
Çeçen 2001).
Sonuç olarak biyolojik aktif çamur uygulanan
atýksu arýtma sistemlerine atýk çamurlarýn pirolizi ile
elde edilen adsorbentin ilavesi sistemin kararlýlýðýný
ve performansýný artýrmaktadýr. Çalýþmamýza konu
edilen tekstil endüstrisi atýksularýnýn çok deðiþken
özellikte olmasý nedeniyle sistem performansý yaný
sýra sistemin kararlýlýðý önem kazanmakta, bu
baðlamda piroliz koku ilavesiyle yapýlacak biyolojik
arýtýmýn ilgili iþletmeler için alternatif olacaðý
düþünülmektedir.
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