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BOYAR MADDELER NELERDĐR VE TARĐHÇESĐ

BOYAR MADDELER
Boyar maddelerin ilk kez ne zaman ve nasıl kullanıldığı tam olarak bilinmiyorsa da, bitki ve hayvanlardan elde edilen 

doğal boyar maddelerin çok eski bir geçmişi olduğu kesindir. Eski mısırlılar bitki köklerinden, ağaç kabuklarından, likenlerden, 
meyvelerden, hatta bazı yumuşakça ve böceklerden elde ettikleri doğal boyar maddelerle ipek, keten, pamuklu kumaşları
birbirinden güzel renklere boyarlardı. Çinliler de Đ.Ö. 3000 yıllarında iplik ve dokumaları boyamak için bitkilerden elde ettikleri 
boyar maddeleri kullanmaya başladılar. Doğal boyar madde tarifleri binlerce yıl boyunca kuşaktan kuşağa aktarıldı. Ama bu 
tarifler ancak son yüzyıllarda yazıya geçirildiği için, eski toplumların bildiği bir çok formül bugün unutulup gitmiştir. 

HAYVANSAL BOYAR MADDELER  

Eski çağlarda kullanılan en göz alıcı boyar madde, hayvansal kökenli doğal bir boya olan Sur firfiriydi. Bir 
dikenli Salyangozdan elde edilen erguvan rengindeki bu boyar maddenin adı, Fenike uygarlığının en büyük 
kentlerinden biri olan Sur’dan gelir. Firfir de erguvan rengi anlamındaki Eski Yunanca bir sözcüğün bozulmuş
biçimidir. Bir efsaneye göre, Fenike tanrısı Melkart’ın köpeği kumsalda dolaşırken bu deniz salyangozlarını ezmiş, 
böylece bu boyar maddenin sırrını öğrenmiş, Bu salyangozun ezilmesi ile çıkan sarımsı sıvı güneşte bırakıldığında gök 
kuşağının bütün renklerinden geçerek sonunda parlak erguvan rengine dönüşür, Etkili bir sabunla yıkandığında da 
kimyasal bir değişiklik geçirerek, güneşte solmayan ve yıkanınca rengini atmayan parlak, koyu kırmızı bir renk alır. 
Đ.Ö. 1500 yıllarında boyar madde yapım yerleri Sur ve Sayda dan bütün Akdeniz yıkılarına yayılmıştı. Ama Fenikeliler 
biraz boyar madde elde edebilmek için o kadar çok salyangoz ezmek zorundaydılar ki, bu güzel renge sahip olmaya 
ancak zenginlerin gücü yetiyordu. Bu yüzden Sur firfiri yalnızca imparatorların, kralların ve rahimlerin giysilerini 
renklendirdi. 

Eskiçağlarda çok değer verilen boyar maddelerden biri de bir böcekten elde edilen canlı kırmızı bir boyaydı. Kırmızı
savaş rengi sayıldığı için,  Eski Mısırlılardan başlayarak askerler hep bu renkte üniformalar giydiler. Bu boyar madde 
kırmızı meşesi ya da çobanpüskülü gibi bitkilerin üzerinde yaşayan bir tür kabuklu bitin dişisinden elde edilirdi. 
Kırmız böceği neden bu kabuklu bitler tanyeri ağarmadan fener ışığında yaprakların üzerinden toplanır, sonra 
kurutularak öğütülürdü. Rönesans çağında kırmız üretiminin en önemli merkezi Venedik’ti Amerika da boyar madde 
veren yeni bir kabuklu bit türü bulundu



Meksika’dan Avrupa’ya götürülen bu boyar madde kısa sürede yayıldı ve bu  iki tür kırmız böceği yakın zamanlara kadar kırmızı boyar madde kaynağı
olarak önemini korudu. 

BĐTKĐSEL BOYAR MADDELER 

Bitkilerden elde edilen boyar maddelerin bekli de en değerlisi ve en çok kullanılanı koyu mavi renkli çivittir. Bu güne kadar önemini koruyan çivit, renk 
tutturmak çok zor olduğu için her zaman değerli sayılan mavi boyar maddeler grubunun en tanınmış üyesidir. Günümüzde bireşim yoluyla üretilen bu madde 
eskiden yalnız çivit otu ile çivit ağacından elde edilirdi. Çivit otu Avrupa ve Asya’da yetişen, sarı çiçekli iki yıllık bir bitkidir. Çivit elde etmek için açık yeşil 
renkli taze yaprakları toplanır, kurutularak toz haline getirilir ve suya bastırılarak mayalanmaya bırakılırdı. 

Baklagillerin Indigofera cinsinden olan çivit ağaçları da en az beş bin yıl boyunca boyar madde kaynağı olarak kullanılmıştır. Eski Mısırdaki Teb
kentinin kumaş boyacıları hem giysilik kumaşları, hem de mumyaları sarmak için kullanılan bezlerin çivit ağacından elde ettikleri çivitlerle boyarlardı. 

Çivit bugün bile sanayide ve evlerde çok kullanılan bir boyar maddedir. Çivitle boyanan kumaş yıkandığında solarak açık mavi bir renk alır; ama güzel 
görünümünü yitirmez. Örneğin yıkandıkça ağaran blucin kumaşları çivitle boyanır.

Çivit suda çözülmediği için boyamadan önce soda ve başka kimyasal maddelerle işlemden geçirilmesi gerekir. Çivit banyosuna daldırılan kumaş sarımsı
bir renk alır; banyodan çıkarıldığında rengi önce yeşilimsi sarıya, sonra havanın etkisiyle maviye döner kumaştaki bu renk değişimlerini izlemek bir sihirbazlık 
gösterisini izlemek kadar zevklidir. 

Kırmızı boyarlar öbür renklerden çok daha çabuk solar. Eski halıları incelerseniz mavi, sarı ve kahve rengi desenlerin genellikle kırmızılardan daha canlı
olduğunu görürsünüz. Bu aranan rengin başlıca kaynağı Avrupa’da Türk kırmızısı ya da Edirne kırmızısı adı ile bilenen kök boyasıydı. 

Eski Yunanlıların boyar maddelerle ilgili ilk ticaret kayıtlarında Hindistan ile Anadolu arasında kök boyası ticareti yapıldığı yazılıdır. Elde edilen 
boyar maddenin niteliği ve rengi, bitkinin yetiştiği topraktaki mineral miktarına göre değişir. Nitekim canlı kırmızı renge boyayan ve solmayan Türk kırmızısı
Avrupa’da en çok aranan kök boyası olmuştu. 18. Yüzyılda Fransa’dan gelen boya uzmanları bu boyar maddenin formülünü öğrenerek Avrupa’ya götürdüler.

Bugün kök boyası alizarin adıyla fabrikalarda üretilen yapay bir boyar maddedir.



Bitkiler dünyası çok zengin bir boyarmadde kaynağıdır. Çivit ve kökboyasından başka, renk renk birçok boyarmadde 
bitkilerden elde edilir. Bugün hala birçok ülkede saç boyamak için kullanılan, Türkiye’de, Asya ve Afrika’nın bazı yerlerinde 
kadınların ellerini süsleyen kına, saç, boyası olarak ilk kez Eski Mısır’da kullandı. Kına bitkisinin kurutulup öğütülmüş
yapraklarından elde edilen bu toz boya da bugün bireşim yoluyla hazırlanmaktadır. Bir çiğdem türü olan safranın çiçek tepeciklerini 
kurutulmasıyla hazırlanan sarı renkli safran boya da eskiçağlarda çok değerliydi; çünkü yaklaşık 25 gram boyarmadde elde etmek için 
4.000 safran çiçeği gerekiyordu. Bu boya bazı yiyeceklerin, örneğin zerde denen tatlıyı renklendirmek için kullanılır. Amerika ‘da 
yetişen ve yüksek bir ağaç olan bakkamın odunundan, kumaşları griden mora kadar değişik tonlarda boyayabilen siyah bir boyarmadde 
elde edilir. 

Annatto adıyla bilinen tropik bir ağacın meyvelerden de aynı adlı kırmızı bir boyarmadde çıkarılır. Anayurdu Orta ve Güney 
Amerika olan bu ağaç Yenidünya’nın keşfinden sonra tropik ülkelerin çoğuna yayılmıştır. Batı Hint Adaları’nın yerli halklarından 
olan Karipler gövdelerini anattoyla boyarlardı; bu madde bugün de peynir kabuklarını bu dudak boyalarını renklendirmek için 
kullanılır. Gene Amerika’nın keşfinden sonra Avrupa’ya götürülen brezilya odunu da, mordan denen değişik kimyasal maddelerle 
birlikte kullanıldı.

YAPAY BOYARMADDELER
1856’da Đngiltere’de William Henry Perkin adında genç bir kimya öğrencisi, bir bitkiden elde edilen kinini laboratuarda 

kimyasal maddelerden bireşimleşmeye uğraşıyordu. Bunu başaramadı ama ilk yapay ya da sentetik boyarmaddeyi üretti Anilin moru 
diye bilinen bu açık pembemsi mor renkli boyarmaddeyi kömür katranından ayrılan anilinden elde etmiştir. Oysa eskiden bu rengi 
yalnızca çivit verebiliyordu.

Bunun önemli bir buluş olduğunu fark eden  Perkin yeni boyarmaddeler üretmek için çalışmaya başladı. Perkin ve bazı
Alman kimyacılar birbirlerinden ayrı olarak yürüttükleri çalışmalar sonunda kömür katranından alizarin elde etmeye başardılar. 
Dokuma sanayisinde gelen büyük talebi karşılamak için buyar madde üretiminde kullanılacak yeni makineler yapıldı. Boyarmadde 
üretiminin bir sanayi dalı haline gelmesiyle de 10 yıl içinde bir düzine kadar yapay boyarmadde üretildi.

Bugün bazı doğu ülkelerinde yapay boyarmaddeler de kullanılmakta birlikte, geleneksel boyama yöntemlerinde peki büyük bir 
değişiklik olmamıştır. Oysa bütün öbür ülkelerdeki küçük boyama atölyelerinin yerini, milyonlarca metre kumaşı, her renk ve desende 
boyayabilen modern makinelerle donatılmış büyük fabrikalar almıştır. Bugün her biri başka bir ürünü boyamak için kullanılan ve her 
rengin bütün tonlarını verebilen 3.000’den çok yapay boyarmadde vardır. Bu boyarmaddeler mordan gerektirmediği için genellikle 
doğrudan boyama yöntemi uygulanır. Bu yöntemde boyar madde çok az miktardaki sıcak suda eritilir, içindeki katı parçacıkları
ayırmak için süzülür ve istenen renk tonunu elde etmek için belli ölçüde sulandırılır.

Malakit yeşili, Bismarck Kahverengisi, metilen mavisi ve metil moru gibi bazik boyarmaddelerle ipek ve yün doğrudan 
boyanabilir. Bu boyar maddeler ayrıca hasır, rafya, sepetlik söğüt, taneli maddelerle sepilenmiş deri ve selülozdan elde edilen reyonu 
boyamak için kullanılır. 

Bazı kükürt bileşikleri pamuk ve keten dokumaların boyanmasında iyi sonuç verir bu kükürtlü boyarmaddelerin rengi 
havanın etkisiyle daha da güzelleşir, solmaz ve yıkamayla ağarmaz. Akrilik, dakron ve orlon gibi yapay elyaf genellikle, tek tek bütün 
liflerin dokusuna işleyen ve lifin ayrılmaz bir parçası durumuna gelen dağılımlı boyarmaddelerle boyanır. Yalnız bu boyama işlemini 
yüksek sıcaklık ve basınç altında yapılması gerekir. Bu yapay lifler kimyasal maddelerden insan eliyle hazırlandığı için, daha üretim 
aşamasında hamur halindeki çözeltinin içine boyar madde katarak önce hammaddeyi boyayıp sonra iplik haline getirme olanağı da 
vardır. 



Yapay boyarmaddeler ve pigmentler dokuma sanayisi dışında başka maddeleri renklendirilmesinde de kullanılır. Süt ürünleri şekerlemeler, gazoz 
,meyve suyu gibi alkolsüz içecekler, likörler, mürekkep ve baskı boyaları deri, yer döşemesi olarak kullanılan mantarlı muşamba, yağlıboyalar kağıt plastik ve 
kauçuk, boyarmaddelerle renklendirilen ürünlerin yalnızca birkaçıdır. 



BOYAR MADDELERĐN SINIFLANDIRILMASI

Boyarmaddeler için boyama yöntemine ve strüktüre göre 2 tip sınıflandırma yapılabilir

BOYAMA YÖNTEMĐNE
GÖRE                 
SINIFLANDIRMA

STÜRÜKTÜREGÖRE        
SINIFLANDIRMA

Sübstantif
Boyarmaddeler
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Boyarmaddeleri

ĐndigoitBoyarmaddeler
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Boyarmaddeleri
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Đndofenaller

Antrokinon
Boyarmaddeleri

Trifenilmetan
Boyarmaddeleri

Đndantren
Boyarmaddeleri

Mordan 
Boyarmadde

KüpeBoyar
Maddeler

BOYAR MADDELER



MORDAN BOYARMADDELER
Kumaş boyalarının zamanla rengini atmaması için mordan ya da boyasaptar denen maddeler kullanılır.
Bunlar, boyarmaddenin kumaşın dokusuna işleyerek liflere sıkıca tutunmasına yardımcı olan mineral tuzlardır.
Asidik mordan olarak, çok değerli fenollerden türeyen karboksilli asit glikozitleri olan taninler; bazik mordan olarak, hidrolizle Al(OH)3, Fe(OH)3 ve Sn(OH)4 gibi hidroksitler verebilen tuzlar, 
örneğin şaplar kullanılır.
Boyanın daha iyi tutması için iplik ya da kumaşlar önce mordan çözeltisine sonra boyaya batırılır.
Bu yöntemin en büyük yararı aynı boyar maddenin değişik morganlarla açıklı koyulu tonlar, hatta değişik renkler vermesidir.
Kalay tuzuyla genellikle parlak, bazen sert tonlar, krom tuzuyla daha koyu tonlar elde edilir. Bakır tuzu daha çok yeşil renkli bitkisel boyarmaddelerle kullanılır.
Demir tozu boyarmaddenin rengini donuklaştırıp koyulaştırır, şap ise uçuk ve soluk tonlar verir.
Boyarmaddelerle ile mordanların bu özelliği, sonsuz deneme olanakları ve zengin bir renk çeşitliliği sağlar.

MORDANSIZ BOYARMADDELER
Bazı bitkilerden elde edilen boyar maddeler mordan kullanmadan da çok iyi sonuçlar verir. Örneğin ağaç ve kayaların üzerinde yetişen likenlerin boyarmaddeleri bu gruptandır.
Likenler çok geniş bir renk yelpazesi sunar.
Bu renkler, yüzlerce tür likenden hangisinin kullanıldığına bağlı olarak bej ve kahverenginden sarı ve turuncuya, pembe ve kırmızıdan morumsu kırmızıya, yeşile ve bazen maviye kadar uzanır.
Üstelik likenlerin kumaş olarak dokunduktan sonra bile yok olmayan hoş bir kokusu vardır.
Likenlerden başka yabanmersini meyveleri, soğan kabuğu, pancar kökü, zerdeçalın kurutulmuş kök sapları, avokado meyvesinin kabuğu, cevizin yeşil kabuğu, mürver ve çakaleriğin meyveleri, 
sarı başak ve kanarya otu, gibi bitkisel kaynaklardan da mordansız boyar maddeler elde edilir.
Aynı bitkinin kök, yaprak, sap, kabuk, çiçek, meyve gibi değişik bölümleri çoğu zaman değişik tonlar verir.
Öbür bölümden genellikle daha yumuşak olan yaprak ve çiçekler boyarmaddesini sap ve köklerden daha kolay salar.

SÜBSTANTĐF BOYARMADDELER
Bu tip boyarmaddeler, oldukça yüksek molekül ağırlıklı ve koloidal özellikler gösteren bileşiklerdir.
Kumaşla birleşmelerinin nedeninin, absorblanma veya elyaftaki hidroksil (eğer varsa)  hidrojeniyle hidrojen bağı yapabilme özelliği olduğuna inanılmaktadır.
Bu boyar maddeler mordansız elyafla direkt olarak birleşir. 

KÜPE BOYARMADDELERĐ
Bu yöntem boyarmadde önce hazırlanıp sonradan bazik ditiyonit (Na2S2O4) çözeltisiyle muamele edilerek, bazik ortamda çözünebilen ve ekseriya renksiz olan. Küpe denen diğer bileşiğe 
indirgenir
Elyaf bundan sonra küpe çözeltisine batırılıp havada kurumaya bırakılır.
Kuruma esnasında elyaf üzerindeki küpe tekrar boyarmadde halince dönüşüp elyaf sıkı bir şekilde birleşmiş olur.

AZO BOYARMADDELERĐ
Aromatik diazo bileşik fenol veya aromatik aminlerle kenetlenmesi sonucu oluşan bu boyarmaddelerden asidik hidroksil grubu içerenlere asidik azo
boyarmaddeleri; bazik amin veya dialkilamin grubu içenlere ise bazik azo boyarmaddeleri denir.
Anilin sarısı denen p-aminoazobenzen ilk keşfedilen bazik azo boyarmaddedir.
Asidik azo boyarmaddelerindeki ilk keşfedilenler a-naftol oranj ile ß-naftol oranjdır. A-naftol oranj diazolanmış sulfanilik asidin a-naftol ile kenetlenmesi sonucu 
oluşur.
Bu boyarmaddelerde sülfonik asit grubunun renk üzerine hiçbir etkisi yoktur. Bu grup yalnızca her iki boyarmaddenin sulu ortamda çözünmesini sağlar.
Diazolamış anilin ve dimetilanilinden oluşan p-dimetilaminoazbenzene bir zamanlar tereyağına sarı renk vermek için kullanıldığından tereyağı sarısı da denir.
Bu bileşiğin, bir kanserojen olması nedeniyle tereyağına katılması yasaklanmıştır



KĐNON-DĐĐMĐN BOYARMADDELER
Bu tip boyarmaddelerin en tanınmışı Wurster mavisidir 
Wurster mavisi tetrametil-p-fenilendiaminin hidroklotik asitli çözeltisinin bromla oksitlenmesi sonucu oluşur.

ĐNDAMĐNLER VE ĐNDOFENOLLER
Đndamin boyarmaddeleri, molekülsel yapı bakımından kinom-diimin boyarmaddelerine benzer.
Fakat indamin boyarmaddelerinde p-fenilendiimin azotlarından bir tanesinde, para pozisyonda bir okzokrom içeren ikinci bir fenil grubu bulunur.
Đndaminlerde p-pozisyonundaki bu okzokrom bazik olduğundan, bu boyarmaddeler bazik boyarmaddelerdir.
Đndaminlere çok benzeyen indofenollerde p-posizyondaki okzokrom asidik hidroksil olduğunda, indofenol boyarmaddeleri asidik boyarmaddelerdir.
p-aminodimetilanilinle demitilanilinin ,asidik ortamda kükürtlü hidrojen veya tiyosülfat ile oksitlenmesiyle elde edilen metilen mavisi bakterileri boyamak için 
kullanılan bir indamindir.
Đndofenollere örnek olarak, kuvvetli indirgenlerin titrasyonları için kullanılan tillmans reaktifi verilebilir.
pH 6 ve üzerinde koyu mavi altında ise kırmızı olan bu reaktif indirgenince renksizleşir.
Tillmans reaktifinin kimyasal ismi diklorindofeneldür

TRĐFENĐLMETAN BOYARMADDELERĐ
Trifenilkarbenyum katyonunun az renkli ve az dayanıklı karşın para pozisyonlarında okzokromlar içeren trifenilkarbenyum katyonundan, çok dayanıklı ve 
kuvvetli renkli trifenilmetan boyarmaddeler oluşur.
Bu boyarmaddelerin en önemlileri fuksin. Malachit yeşili ve kristal viyoladır.
Malachit yeşili benzaldehit-dimetilanilin karışımının susuz çinko klorür ile ısıtılması sonucu oluşan renksiz tetrametildiamonottifenil metanın asidik ortamda 
çözülüp kurşun oksitlenmesi sonucu oluşur.
Leyko bazı asidik ortamda oksitlenince, molekülün merkezinde bulunan karbon atomu protonla iki elektron vererek trifenilkarbenyum tuzuna dönüşür.
Malachit yeşili kimyasal ismi tetranetildiaminotrifenilkarbenyum klorürdür.
Asidik trifenilmetan boyarmaddelerine örnek olarak ftaleinler verilebilir.
Ftaleinler ,ftalik anhidritle fenollerden elde edilir.
Fenolftalein ile floressein en tanınmış iki ftaleindir.
Fenolftalein, ftalik anhidritle fenol karışımının su çekici bir bileşik ile muamele edilmesiyle elde edilir.

ANTRAKĐNON BOYARMADDELERĐ
Abtrakinondan türeyen boyarmaddelerin en tanınışı en eski doğal boyarmaddelerden olan alizarindir.
Alizarin, bazı bitkilerde glikozit olarak bulunur.
Alizarin ve alizarine benzeyen diğer antrakinon boyarmaddeleri tipik mordan boyarmaddelerdir.
Alizarin, antrakinonun bromlandırılmasıyla oluşan dibrom türevinin potasyum hidroksitle eritilmesi sonucu elde edilir.

ĐNDANTREN BOYARMADDELERĐ
Đndantren boyarmaddeleri küpe boyarmaddelerindendir.
Bu bileşikler, ışığa ve yıkanmaya karşı en dayanıklı boyarmaddeler olduğundan en kıymetli ve aynı zamanda en pahalı boyarmaddelerdendir.
Bu tür boyarmaddelere örnek olarak indanren mavisi, indanren kırmızı ve indantren oranj verilebilir.
Đndantren mavisi ß-aminoantrakinonun biraz potanyum nitrat içeren potasyum hidroksitle ısıtılması sonucu elde edilir.



ĐNDĐGOĐT BOYARMADDELERĐ
Bu boyarmaddeler, bu sınıfın temel bir bileşiği olan indigodan türer.
Đndigo doğal bir boyarmadde olup, bazı bitki türlerinde glikozit olarak bulunur.
Đndigo, uzun zaman indigoitlerin tek temsilcisi olarak kalmış bir küpe boyarmaddedir.
Đndigo ve sonradan geliştirilen diğer indigoitler, özellikle pamuk ve bazen de yün boyamasında kullanılır.
Đndigo, bütün mavi renkli boyarmaddelerin en önemlisidir.
Çünkü bununla boyanan elyaf ışık, yıkama, baz ve asitlere karşı gayet dayanıklı olup, asla solmaz
Fenikeliler tarafından bazı midye cinslerinin salgılarının hava ile oksitlenmesi sonucu elde edilen Fenike moru, yıllar çeşitli kavimler 
tarafından en  makul bir boyarmadde olarak kullanılmış ve zaman unutulmuş.
1909 yılında Friedlander 12000 midyeden 1.4 g Fenike moru elde ederek strükturunü açıklamıştır
Tiyoindigo ve türevleri de gayet kullanışlı küpe boyarmaddeleridir.
Tiyoindigo tiyosalisilik asitle klorasetik asitten elde edilir.
Tiyoindigoya helindon kırmızısı da denir.

BOYARMADDELERĐN KULLANIM ALANLARI VE BĐYOLOJĐK ETKĐLERĐ

Yerli olarak üretilen boyarmaddeler sektör ihtiyacının ancak % 15’ini karşılayabilmektedir. Geri kalan miktar ithalat yoluyla 
karşılanmaktadır. Üretilen boyarmaddelerin yaklaşık % 75’i tekstilde % 15’i kağıt sanayinde kullanılmaktadır 

TEKSTĐL ENDÜSTĐRĐNDE BOYARMADDE KULLANIMI VE BĐYOLOJĐK ETKĐLERĐ

– Tekstil Boyarmaddelerinin STekstil Boyarmaddelerinin STekstil Boyarmaddelerinin STekstil Boyarmaddelerinin Sıııınnnnııııflandflandflandflandıııırrrrıııılmaslmaslmaslmasıııı
– Tekstil endüstrisinde kullanılan boyarmaddeler yapılarına, çözünürlüklerine, kimyasal yapılarına ve uygulama özelliklerine göre 

olmak üzere dört ana sınıfa ayrılmaktadır. En çok kullanılan sınıflandırma biçimi olan uygulama özelliklerine göre 
boyarmaddelerin sınıflandırılması uygulandıkları elyaflar ve özellikleriyle çizelge 2.1’de sunulmuştur. Daha sonra geniş olarak 
özellikleri belirtilecek olan ve bu sınıfta yer alan reaktif boyarmaddeler çizelgede belirtilmemiştir.

Çizelge 2.1 Uygulama özelliklerine göre boyarmaddeler alt sayfada belirtilmiştir.



Suda çözerlilerinde artı yüklü renkli iyonlarına ayrışan katronik
boyarmadde grubudur.boyar madde elyafa iyonik bağlarla 
bağlanır ve elyafın anyonik gruplarıyla tuz oluşturur.

PoliakrilnitrilBazik boyarmaddeler

Suda eser miktarda çözünebilen bu nedenle sudaki dispersiyonları halinde 
uygulanabilen boyarmaddedir. Boyarmadde, boyama işlemi sırasında 
dispersiyon ortamında hidrofob elyaf üzerine difüzyon yolu ile çekilir 
ve boyama boyarmaddenin elyaf içinde çözünmesi şeklinde gerçekleşir.

Poliester, poliamid, asetat, 
poliakrilnitril, olefin

Dispers boyarmaddeler

Binder denilen reçineler yardımıyla elyafa yapıştırılan boyarmaddedir.Tüm elyaf çeşitlerini 
boyayabilirler.

Pigment
boyarmaddeler

Boyanın elyaf içine nüfuz etmeden kademeli olarak yüzeyde oluştuğu 
boyarmaddedir.

PamukĐndigo
boyarmaddeleri

Yapılarında kükürt atomları bulunan boyarmaddelerdir. Çözünür hale 
getirildikten sonra sodyumsülfür çözeltisiyle elyafa aktarıldıktan sonra 
oksidasyon işlemiyle tekrar suda çözünmeyen fromlarına dönen 
boyarmaddedir.

Pamuk ve naylon.Kükürt
Boyarmaddeleri

Elyaf üzerinde çözünmeyen azo boyarmaddelerini oluşturmak üzere 
kullanılırlar.renk naftololün bir boya tuzuyla birleştirilmesiyle 
oluşturulur. Naftol elyafa emdirildikten sonra diazolama komponentiyle
reaksiyona sulamak elyaf üzerinde çözünmeyen naftol boyarmaddesi 
oluşturulur. Bazıları kanserojendir.

Pamuk, keten,jüt ve rami.Naftol (inkişaf)
Boyarmaddeleri

Suda çözünür hale indirgendikten sonra elyaf uygulanıp elyaf yükseltgenerek 
suda çözünmeyen keto formuna geri dönen boyarmaddelerdir. Boyama 
çok adımlı proses gerektirdiğinde uygulanması pahalı bir 
boyarmaddedir.

Pamuk, keten, viskon, rayon.Küp
Boyarmaddeleri

Meta liyonlarıyla kompleks oluşturabilirler. Yapılarında krom nikel, bakır ve 
kobalt metallerin atomlarını içeren büyük moleküllerden oluşurlar. 
Elyaf elektrostatik bağlar, van der waals ve hidrojen bağlarıyla bağlanır

Yün, poliamid, ipek ve 
poliüretan

Metal kompleks
Boyarmaddeleri

Uygulama asidik banyolarda yapılır ve hemen hepsi organik asitlerin 
tuzlarıdır. Asit boyarmaddelerle elyaf ilişkisi iyonik bağ şeklindedir.

Đpek, yün, mother, angora, 
poliüretan ve poliamid.

Asit boyarmaddeleri

Sülfonik ve karboksilik asitlerin sodyum tuzlarıdır. Önceden bir işlem 
yapılmaksızın boyarmadde çözeltisinde elyaf doğrudan çekilirler. 
Elyafta kimyasal bağ olmadan depo edilirler. Bazıları kanserojendir

Pamuk, viskon, rayon, ipek, 
yün ve naylon

Direkt boyarmaddeleri

ÖZELLĐKLERUYGULANDIĞI
ELYAF

BOYARMADDE



Tekstil Boyarmaddelerinin Ortaya Tekstil Boyarmaddelerinin Ortaya Tekstil Boyarmaddelerinin Ortaya Tekstil Boyarmaddelerinin Ortaya ÇÇÇÇııııkardkardkardkardığıığıığıığı Problemler Problemler Problemler Problemler 

Doğal boyarmadde uygulamalarının ve araştırmalarının başlangıcı Çin ve Orta Asya’ya dayanmaktadır. Doğal 
boyarmaddeler, doğada mevcut,bitkilerin, kök-gövde, yaprak, meyve ve meyve kabuklarının yapısında ve hayvanların 
genelde kabuklu deniz böcekleri, salyangoz ve koşnil yapısında mevcut boyarmaddeler olarak tanımlanabilir. Doğal 
boyarmaddeler hayvansal ve bitkisel kökenli olmak üzere kendi içerisinde iki ana grupta incelenir.Bitkisel kökenli doğal 
boyarmaddeler doğada sayıları pek çok olan bitkilerin meyve, kök, yaprak, kabuk, çekirdek gibi kısımlarından elde 
edilmektedir. Hayvansal kökenli boyarmaddeler ise doğada bulunan koşnil, kermes, murex gibi böceklerden elde 
edilmektedir.
Son yıllarda artan çevre bilinciyle doğal boyarmaddelere doğru bir yönelim vardır. Kimyasal maddelere karşı güvensizlik 
sonucu doğal boyarmaddelere boyanmış, kısmen daha düşük renk haslıklarına sahip ve yüksek fiyatlı giysileri kabul eden 
alıcı kesimi mevcuttur. Doğal olarak boyanmış tekstil mamullerine artan bir talep bulunmaktadır.

Sentetik boyarmaddeler, 19. yüzyıl ortalarında doğal boyarmaddelerin kimyasal esaslarının araştırılması
sonucunda geliştirilmişlerdir. Sentetik boyarmaddelerin ard arda geliştirilmesi sonucunda doğal boyarmaddeler 
anlamlarını yitirmişlerdir. Sentetik boyarmaddeler doğal boyarmaddeye karşın hazır petro kimyasal hammaddelere 
dayanarak uygun maliyetlerde boyarmadde üretimi sağlamıştır. Yüksek haslıklarda boyamalar, doğal boyarmaddelerle 
yapılan pahalı ve ayrıntılı boyama yöntemlerinin sadeleştirilmesini sağlamıştır.

Şu an kullanımda olan boyarmaddelerin %70’i azo boyarmaddeler sınıfına aittir. Azo boyarmaddeler nispeten kolay ve 
bütün boyarmadde nüanslarında ve farklı kullanım amaçları için farklı haslıklarda üretilebilmektedir. Enzimlerin 
etkisiyle organizmada aromatik aminlere
Đndirgenebilmektedir. Bunlardan bazıları kanserojen özelliğe sahiptir. Yaklaşık olarak piyasada bulunan 3200 adet azo
boyar maddesinden 130 tanesinin, belirli koşullar altında redüktif parçalanması sonucunda kanserojen arilamin
birleşiklerinin oluşturduğu saplanmıştır.
Alan firmalar tarafından en çok istenen eko tekstil etiketlerinden biri olan Öko-Tex 100’de (bkz. S.15’den itibaren) ve 
Almanya’daki ihtiyaç maddeleri yöneltmeliği’nde yapılan bir değişiklikle, listesi verilen 20 tane kanserojen arilamine
parçalanabilen azo boyar maddelerin giysi ve tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılmaları ve bunlarla boyanmış tüketim 
maddelerini Almanya’ya ithalatı yasaklanmıştır. 



Çok parlak ve yaş haslığı yüksek boyamalar veren krom boyar maddelerin de sağlık açısından zararlıdır ve kanserojendir. Tekstil endüstrisinde sık sık kullanılan reaktif boyar maddeler de 
tehlikelidir. Yüksek haslıklara ve parlak renklere sahip olan reaktif boyar maddelere proteinlerle de reaksiyona  girebilmekte ve alerjiye neden olmaktadır.
Sentetik boyar maddelerin insan sağlığı ve çevreye olumsuz yönde etkisi doğal boyar maddelere ilginin artmasına sebep olmuştur. Ancak bitkisel boyar maddeler, şart olarak sentetik boyar 
maddelere alternatif sayılabilmektedir.Uygun  bitki çok az miktarda doğal boyar maddede içermektedir. Öyle ki boyama bitkisini üretim için son derece büyük ekim alanlarına ihtiyaç
duyulmaktadır ki, bu durum ekolojiye uygun değildir.
Yalnızca bitkilerde değil aynı zaman dan bazı böceklerden de doğal boyar madde elde edilebilir;  ancak yine burada gereken boyar madde için çok f azla böceğe ihtiyaç vardır. Bu durumda da 
çevre dostu bir işlem değildir.
Bitki boyar maddeleri ile boyamada, fiksaj için ağır meal içeren tuzlara gereksinin duyulmaktadır. Ancak, çevre ve insan için ağır metallerin kullanılmaması gerekmektedir. Bunların yerine 
çevreye daha az yük veren demir sülfat ve şap (alun) kullanmak gerekmektedir. Hemen hemen bütün doğal boyar maddelerle boyamada boyar  maddenin life fikse olabilmesi için mordan 
kullanılması zorunludur . mordan maddeleri lif ile boyar madde arasında bağlayıcı köprü görevi üstlenir. Böylece suda çözünürlüğü olan boyar madde boya molekülleri ile mordan ve lif arasında 
kurulan bağlar sayesinde suda çözülmez bir halde liflerin üzerine sabitlenmiş olur.
Yün ve ipek için  doğal boyar maddelerle ekolojik olarak boyama geliştirilebilir. Bu alandaki araştırmalar yüzyılın başında kesilmiştir. Almanya Ekonomisi Bakanlığı tarafından teşvik edilen bir 
proje ile tekstil ve sentetik madden araştırmaları, doğal boyar maddeler ile ilgili araştırmalara devam edilmektedir.
Sentetik boyar maddeler de doğal boyar maddelere göre toksikolojik olarak incelenmektedir. Kimyasal maddelerin kalıtsal olarak değişen özelliklerini “Ames Testi” vermektedir. Bakteri soyunda 
gen değişikliğine.
Dayanan bu test bugün yeni bir boyarmaddenin geliştirilmesinde hazırlık döneminde rutin olarak yapılmaktadır

Sentetik azo maddelerin boyarmaddeleri redüktif koşullar altında aromatik aminlere ayrışmaktadır.Bunlardan bazıları kuvvetli toksik özellik göstermektedir

Sentetik boyarmaddeler üretim koşullarına bağlı olarak toksik ağır metallerin yanında kalıntılar içermektedir.Düşük metal içeriği,metalin ek bir yöntemle uzaklaştırılması zorunlu olduğu için 
kalitesi belirsizdir.Haslıklardan dolayı birkaç kullanım için metal kompleks boyarmadde kullanma zorunluluğu vardır.Metal,kimyasal olarak boyarmadde molekülüne bağlıdır ve boyarmadde 
parçalanmadan ayrılamamaktadır.

Doğal boyarmaddeler,genellikle metal içermemektedir;ancak genellikle mordan boyarmaddeleri olarak kullanılmaktadır.Bu boyamada ağır metal tuzlarının büyük miktarda 
kullanılmakta,boyama sonrası metal iyonlarının uzaklaştırılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.Yani fazladan bir çevre yükü getirmektedir.

Boyalı tekstil malzemelerinde iyi veya çok iyi yaş haslıklar istenmektedir.Haslıklar;su,ter,tükürük,sürtme haslıkları gibi tekstil mamulünün belli şartlar altında ne kadar boyarmadde vereceğini 
görmek için yapılan testlerdir.Yaş haslıklar ne kadar yüksekse bu boyarmadde molekülünün,tekstil mamulünün lifine o kadar iyi bağlandığını gösterir.Tekstil malzemesine sıkı bağlarla 
bağlanmış bir madde,insan organizmasına deri yoluyla geçmemektedir.Bu nedenle de boyalı tekstil
Malzemelerinde iyi veya çok iyi yaş haslıklar istenmektedir.Bunun da yanı sıra yüksek haslık aynı zamanda mamulün  renk bakımından uzun süre rengini muhafaza edeceğini ve kullanım 
süresinin uzun olacağını ifade eder.

Öko tex ( eko-tex olarak da geçebilir)100 standardına göre yıkama ve ter hastalıkları giyim,dekorasyon mamulleri,perde ve deriye temas halinde olan tekstiller için 
talep edilmektedir.Çocuk giyimi ve yatak malzemeleri için ise ter ve tükürük haslıklarıda büyük önem taşımaktadır.Burada istenen yüksek yaş haslıklara sahip 
boyarmadde kullanılması ve bu sayede de insan organizmasına deri yoluyla bulaşmamasıdır.

Çevre açısından kullanılan boyarmaddenin rengi de önemlidir.Bir mamulü koyu renklere boyamak demek daha fazla boyarmadde kullanmak,daha fazla kimyasal 
madde ve su kullanmak demektir ki;bunların hepsi çevreye fazladan bir yük getirmektedir.Özellikle siyah renkten vazgeçilirse çevreye iyilik edilmiş olunacaktır.
Doğal boyarmadde ile sentetik boyarmaddeyi karşılaştırsak;

Doğal boyarmaddeleri elde etmek için çok fazla miktarda bitki ve yetiştirilmesine ve endüstriyel olarak ürün toplama ve ekstraksiyon teknolojisine gereksinim 
vardır.Yüksek boyarmadde



BOYAR MADDE ĐÇEREN TEKSTĐL ATIKSULARININ ARITIMI VE ALTERNETĐFLERĐ

ÖÖÖÖzet:zet:zet:zet: Son yıllarda su kirliliği kontrolü büyük önem kazanmıştır. Alıcı su kaynaklarına verilen boyar maddeler organik yük olarak bu kirliliğin küçük bir kısmını

oluşturmaktadır; ancak alıcı ortamda çok düşük konsantrasyonlarda boyar madde bulunması bile estetik açıdan istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle boyar 
madde içeren tekstil endüstrisi atık sularından renk giderim prosesleri ekolojik açıdan önem kazanmaktadır. Günümüzde boyar maddelerin giderimi büyük oranda 
fiziksel ve kimyasal yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Ancak bu yöntemlerin maliyeti oldukça yüksektir ve ortaya çıkan büyük miktardaki konsantre çamurun 
bertarafı problemlere neden olmaktadır. Bu nedenle büyük hacimli atık sulardaki boyar maddelerin etkili ve ekonomik bir şekilde giderilebilmesi için biyolojik 
sistemler gibi alternatif yöntemlere gereksinim vardır. Bu makalede, boyalı tekstil atık suları için kimyasal, fiziksel ve biyolojik arıtım alternatifleri incelenmiştir.

GGGGĐĐĐĐRRRRĐŞĐŞĐŞĐŞ

Tekstil endüstrileri, yaş dokuma prosesleri için çok büyük miktarlarda su ve kimyasal tüketmektedirler. Gerek boyamada gerekse diğer işlemlerde kullanılan bu 

organik ve inorganik formdaki bileşiklerin çeşitliliğine bağlı olarak, ortaya çıkan atık suların özellikleri de farklı olmaktadır. Alıcı sulara verilen renkli atık sular 
su ortamındaki ışık geçirgenliğini azaltır ve fotosentetik aktiviteyi olumsuz yönde etkiler. Ayrıca boyar maddelerin bazı sucul organizmalarda toksik ve 
kanserojenik ürünlerin meydana gelme riskini de beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda boyar madde içeren tekstil endüstrisi atık sularının renk giderim 
prosesleri ekolojik açıdan önem kazanmaktadır. Ancak kompleks kimyasal yapılarına ve sentetik kökenlerine bağlı olarak, boyar maddenin giderilmesi oldukça zor 
bir işlemdir.

Tekstil endüstrisinde boyama işlemi kumaşa renk vermek için yapılır. Boyalı atık suların karakterizasyonu, boyaların kimyasal yapısındaki farklılıklardan ve 
boyama prosesinin değişim göstermesinden dolayı oldukça zordur. Tablo I’de farklı boyaların kullanıldığı ve farklı elyafların boyandığı boyahane atık sularının 

karakterizasyonuna ilişkin bazı değerler görülmektedir.(Correia ve diğ., 1994).



GIDA ENDÜSTĐRĐSĐNDE BOYAR MADDE      KULLANIMI VE BĐYOLOJĐK ETKĐLERĐ
LEBENSMĐTTELFARBEN 

Lebensmittel Sind LebensmittelzusattzstoffeLebensmittelzusattzstoffeLebensmittelzusattzstoffeLebensmittelzusattzstoffe, die dazu dienen, Lebensmittel beser aussehen zu lassen und die Farberwartungen der 
VerbraucherVerbraucherVerbraucherVerbraucher zu befriedigen.Sie dienen auch demausgleich von verarbeitungsbedingten Farbverlusten und können daher unter Umstanden
eine beserse Qualitat vortauschen.

Nur wenige Farbstoffe sind pflanzlichen Ursprungs (z.B  oder ChlorophyllChlorophyllChlorophyllChlorophyll ) ) ) ) , üblich sind synthetische Nachbildungen von in der Natur
vorkommenden Substanzen (naturidentische Stoffe ) oder ganzlich synthetische Verbindungen.Letztere haben von allen Lebensmittel-
Zusatzstoffen den schlechtesten Ruf. Speziell AzofarbstoffeAzofarbstoffeAzofarbstoffeAzofarbstoffe (in Lebensmitteln, Kosmetika und Medikamenten ) sind umstrittene
Zusatztoffe. Sie gelten als AllergieauslAllergieauslAllergieauslAllergieauslööööserserserser und stehen nach einigen Untersuchungen in Verdacht, unter bestimmten Voraussetzungen
KrebsKrebsKrebsKrebs auszulösen
GeschichteGeschichteGeschichteGeschichte Ende des 19. Jahrhunderts wurden viele synthetische Farbstoffe entdeckt.Sie fanden in der Farbeindustrie einen groben Anklang, da man mit ihnen
effektiver und unauffaalliger farben konnte, als mit den alteren natürlichen Farbstoffen.Ein Vertreter ist die Gruppe der Azofarbstoffe. Erst hergestellt auf
Teerbasis, ab 1882 dann auf Erdölbasis war und ist es eine der gesundheitsschadlichsten farbstıffgruppen, die es gibt. Da es um 1875 noch keine Gesetze gab, die
das Farben von Nahrungsmitteln mit giftigen Stoffen verbot und man sich über die Giftigkeit von manchen Farbstoffen noch nicht im Klaren war, wurde mit 
Substanzen wie QuecksilbersulfildQuecksilbersulfildQuecksilbersulfildQuecksilbersulfild ( Kase ) , Kase ) , Kase ) , Kase ) , BleioxidBleioxidBleioxidBleioxid (Zuckerwaren) oder Fuchsin ( Wein ) gefarbt, die den Lebensmittelgesetz den Einsatz von
schwermetallhaltigen Lebensmittelzusatzstoffen. Dieses Gesetz betrachtete aber nicht die synthetischen Farbstoffe ((((AzofarbstoffeAzofarbstoffeAzofarbstoffeAzofarbstoffe) ) ) ) und gab auch keine
zulassigen Höchstwerte von Zusatzstoffen in Nahrungsmitteln an.Im Laufe der jahre wurden immer weniger synthetische Farbstoffe zugelassen.Von ehemals
80 dergesundheitsgefahrdenden Farbstoffe wurden 1970 nur noch 7 zugelassen. Schon 1914 haben sich Chemiker, Mediziner, Hygieniker und Pharmazeuten
zusammengesetz und über eine ,,Deklarationspflicht’’ debattiert, die sich aber nicht durshsetzte.Erst 1993 wurde europaweit das Lebensmittelgesetz
einigermaBen angeglichen. Es gibt heute noch einige Unterschiede, in welchen Landern welche Zusatzstoffe genutzt werden dürfen. Der Grund dafür ist, dass
immer noch nicht alle Nebenwirkungen oder Langzeitschaden von Zusatzstoffen erforscht sind.



Aufbau von Lebensmittelfarbstoffen
Farbstoffe bestehen aus,,konjugierten p-Elektronensystemen ( Chromophoren), die im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen
Wellenspekturms Strahlung absorbieren’’(,,Chemie für Gymnasien Kunststoffe , Farbstoffe, Waschmittel’’, 1985 S.49).Die Moleküle 
enthalten meist aromatische und/oder langkettige, ungesattigte Kohlenwasserstoffderivate.Die Anregungsenergie ist bei diesen
Verbindungen auf Grund der delokalisierten p-Elektronen deutlich geringer, also im sichtbaren Bereich des Lichtes, als dies z.B. bei
gesattigten Kohlenwasserstoffen der Fall ist. Deren Anregungsbereich liegt im Bereich der UV-strahlen, also kürzerer
elektromagnetischer Wellen, somit erscheinen sie dem menschlichen Auge als farblos.Die nicht absorbierte Strahlung wird reflektiert und
wird als Komplementarfarbe im Auge sichtbar. Man unterscheidet verschieden chromophore Gruppen:
-CH= CH- Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung ( Alkene) –C=O Carbonyl-Gruppen, Carbonyl-farbstoffe –N=O Nitroso-Gruppe –
N=O Nitroso-Gruppe -N=N- Azo-Gruppe, Azo-Farbstoffe Zur Farbvertiefung verwendet man sogenannte auxochrome Gruppen, z.B. –
NR2,-OH,-OR, Halogenide, die mit den chromophoren Gruppen mesomer Wechselwirken (Ausdehnung des delokalisierten p-
Elektronensystems). Hierbi unterscheidet man zwischen barthochromen und hypsochromen Efekt, wobei ersterer die Absorption in den 
langerwelligen, der letztere in den kürzerweligen Bereich des Lichtes verschiebt.Aufgrund der farbanderung durch die
Anderung des mesomeren Systems werden zahlreiche Farbstoffe wie beispielsweise Methylorange, auch als Indikatoren für Suaren und
Laugen eingesetzt. Die Farbanderung wird dabei durch Salzbilding oder Protonierung hervorgerufen.

Einteilung der Einteilung der Einteilung der Einteilung der LebensmittelfarbstoffeLebensmittelfarbstoffeLebensmittelfarbstoffeLebensmittelfarbstoffe
Farbstoffe werden in zwei Gruppen eingeteilt:anorganische und organische Farbstoffe.Die beiden Gruppen werden nochmals in 
natürliche (z.B. Curcuma,Purpur,Indigo,Safran) und synthetische (z.B.Azofarbstoffe) eingeteilt.Dann gibt es noch die naturidentischen
Farbstoffe. Das sind synthetische Farbstoffe die den in der Natur vorkommenden Farbstoff’in der Struktur gleichen.Der Begriff,, 
natürlich’’ ist umstritten in der Farbstoffeinteilung.Naturfarbstoffe sind solche, die aus Pflanzen und Tierwelt gewonnen werden.Aber
Pigmente wie Aluminium Gold oder Silber zahlen sowohl zu den,,natürlichen’’ als auch zu den synthetischen Farbstoffen.Allen
zugelassenen Farbstoffen sind E-N Nummern zugeordnet.
KennzeichnungKennzeichnungKennzeichnungKennzeichnung
Wenn ein Lebensmittelfarbstoff eingesetzt wird um Nahrung zu verfeinern, gilt dieser als ein Zusatzstoff’und muss nach EU-Norm mit 
einer E-Nummer kenntlich gemacht werden.Es gibt ungefahr 40 zugelassene Lebensmittelfarbstoffe mit denen Lebensmittel gefarbt
werden dürfen.Von E 100 (Curcimin) bis E 180 (Litholrubin) schlieBen sie die Farbpalette fast Nahrungsmittel nur die Oberflache
eingefarbt werden soll, können sogar Aluminium (E 173 ), Silber ( E 174 ) oder gold ( E 175 ) verwendet werden (vgl.:,,Das groBe Buch
des Allgemeinwissens’’ S.1063).Rot, gelb, orange oder schwarze Farbtöne sind bei Lebensmitteln stark verbreitet.Doch blaue Farbstoffe
sind selten zu finden.Die Ursache dafür ist, dass blau bei Nahrungsmitteln signalisiert, dass diese mit Chemie versetzt sind.Blau findent
also in der Nahrungsmittelfarbung kein groBes Publikum.Nicht jeder Farbstoff fallt unter die Kennzeichnungspflicht.Wird der 
Farbstoff extrahiert und dann dem Nahrungsmittel zugeführt, muss er als Zusatzstoff deklariert werden.Doch Farbstoffe,die in 
Substanzen enthalten sind und nicht extrahiert werden gelten als Zutat und müssen nicht als Lebensmittelfarbstoff gekennzeichnet
werden. So können sich Lebensmittelhersteller davor schützten alla ihre Zusatzstoff aufzulisten.Wenn einem Produkt Carotin ( E 160a)  
zugesetzt wird (natürlicher Farbstoff), muss er ebenfalls gekennzeichnet werden.



Anwendung, Anwendung, Anwendung, Anwendung, VerwendungVerwendungVerwendungVerwendung
Lebensmittelfarbstoffe werden hauptsachlich für das Einfarben von Lebensmitteln verwendet.Lebensmittel werden aus verschiedenen Gründen
nachgefarbt.Wenn zum Beispiel ein Lebensmittel durch seine Zubereitung an Farbe verliert und damit auch an Attraktivitat, kann es nachgefarbt werden.Bei
der Zubereitung von Gummibarchen wird die Gelatine nachgefarbt da sie sonst unansehnlich grau aussieht.Um den Kunden anzusprechen,werden die
Gummibarchen so eingefarbt,dass sie ihrer Geschmacksrichtung entsprechen.Zum Beispiel Rot für Kirsche oder blass grün für Kiwigeschmack.Aber auch zum 
Aufwerten von Nahrungsmitteln niederer Qualitat werden Lebensmittelfarbstoffe verwendet.Salate, die schon alter sind und langsam ihre grüne Farbe
verlieren,werden gerne grün nachgefarbt,um den Verbraucher ein gutes Produkt vorzugaukeln.Es gibt aber auch Nahrungsmittel,die nicht gefarbt werden
dürfen,wie Fleisch und Fleischwaren, Bier, Gewürze, Pilzkonserven, Kartoffelerzeugnisse, Schokolade oder Trockenfrüchte. Die Nahrungsmittel dürfen wegen
Eines gesetzlichen Verbots nicht mit Farbstoffen versetzt werden .Aber nicht nur zum
Einfarben von Lebensmitteln werden Lebensmimittelfarbstoffe verwendet,sondern auch zum
Farben von Textilien-sogar heute noch .Im Kaschmirtal im Himalaja sammeln mönche
Blüten einer betsimmten krokusart,welche sie trocknem um Safran zu entnehmen.Den Safran
Verwenden sie zum Farben ihrer Kleidung und zum Farben und Würzen ihrer Speisen.Auch
Viele Malfarben für Kinder sind aus lebensmittelfarben hergestellt. In Kinderhander waren
Farben,die nicht gesundheitlich unbedenklinh sind,sehr gefahrlinh.Auch beim Aufspüren
Von unterirdisnhen Wasserverlaufen werden Lebensmittefarben verwendet da man nicht riskieren kann wasser zu vergiften paintball ist eine sportart bei der 
man mit farpatronen schiebt.Die Patronen sind aus Sicherheitsgründen mit Lebensmittelfarbstoffen gefüllt damit die haun nich angegriffen wird oder bei
ungewolltem Verzehr keine Vergiftung hervorgerufen wird . Farbstoffe E170 –E189 sind nur dazu da um die Oberflache eines Produktes zu farben oder zu
kennzeichnen.Bei eierschalen und kaserinde und um produkte zu stempeln finden diesse Farbstoffe Verwendung . Deshalb brauchen sie außer in Zucker
kanditorei backwaren nicht deklariert werden.Auch in der Kosmetik werden Lebensmittelfarbstoffe verwendet um gute Hautvertraglichkeit zu erreichen und
eine Verbindung zum natürlichen herzustellen

Wirkungen Wirkungen Wirkungen Wirkungen VonVonVonVon LebensmittelfarbstoffenLebensmittelfarbstoffenLebensmittelfarbstoffenLebensmittelfarbstoffen AufAufAufAuf Den Den Den Den MenschenMenschenMenschenMenschen ( Bearbeiten )
Wie schon erwahnt haben Lebensmittelfarbstoffe die Wirkuıng Lebensmittel zu verschönern und damit attraktiver für den Menschen zu
machen Farbstoffe können positive Wirkungen auf den Menschen Haber wie zum beispiel Carotinoide Sie kommem in großen Mengen vor
und sind deshalb sehr billig.Der zweite Vorteil ist dass carotinoide für das sehen beim Menschen notwendig sind.Retinal ist ein
folgeprodukt des Carotins , welches den Carotinoiden angehört was den sehrvorgang ermöglicht.Es wurde sogar eine größere
Paarungsbereitschaft bei Flamingos festgestellt, wenn sie mit erhöhter Carotindosis gefüttert werden.Manche Lebensmittelfarbstoffe –
gerade Azofarbstoffe mehr und mehr in die Unbeliebtheit obwohl man nicht darauf verzichten möchte schöne ansehnliche Speisen zu
essen.Bei vielen Farbstoffen ist noch nicht bekannt , welche Langzeitwirkungen sie haben. Um Das risiko einzudammen gelten sei 1887 
Lebensmittelgesetze , die manche Farbstoffe verbieten oder nur bestimmte Mengen zulassen . Trotz alledem kann man davon ausgehen
dass Lebensmittelfarbstoffe nicht gesundheitsgefahrdend sind. Lebensmittelfarbstoffe tauschen auch den menschen über den realen
zustand eines nahrungsmittels hinweg was negativ für den Verbraucher , jedoch positiv für den Verkaufer ist.Farbstoffe wirken beim
Menschen verlocked lösen schlüsselrize aus und sollen an frühere Geschmackserlebnisse erinnern.Gerade bei Kindern sind solche
wirkungen ausgepragt.Sie reagieren stark auf das aussehen von Lebensmitteln.Was nicht frisch und Lecker aussieht , wird nicht gegessen



ADI-Wert ( Bearbeiten )
Lebensmittelfarbstoffe dürfen nur verwendet werden , wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind.Um den Giftigkeitsgrad eines Farbstoffes zu ermitteln un 
damit das gesundheitliche Risiko einzuschranken , wurde der ADĐ-Wert eingeführt ,ADI bedeeutet Acceptable Daily Intake ( Erluabte Tagesdosis ETD ) Der 
Wert wird an Tieren ermittelt , die ihr Leben lang einen bestimmten Zusatzstoff aufnehmen Solange bis gesundheitsschadigende Reaktionen auftreten ( No 
effektive Level = Nel , Dosierung Bei der keine erkenbare Schadigung auftritt )
Danach wird die verabreicht Menge auf die Tagesdosis zurückgerechnet pro Kilogram
Körpergewicht AnschlieBend wir durch einen Sicherheitsfaktor 100 geteilt.Der ADI-Wert
Gibt an , wie viel , Milligramm pro kilogram körpergewicht ( … ) ein Mensch sein Leben lang taglich ohne gesundheitliches Risiko zu sich nehmen kaan . Der 
Sicherheitsfaktor soll verhindern , dass bei der Übertragung des Wertes vom Tier auf den Menschen durch Besonderheiten des menschlichen Stoffwechsels , 
Ernahrungsgewohnheiten der Wert verfalscht wird.Trotzdem ist die toxikologische Bewertung eines Zusatzstoffes scjwierig . Durch Wechselwirkung mit 
anderen Zusatzstoffen oder Reaktionen im Körper können immer neue Risiken entstehen.

Pro und contra Lebensmittelfarbstoffe
Der große Vorteil der Lebensmittelfarbstoffe ist , dass sie unappetitlich aussehende Nahrungsmittel ansehnlich machen.Außerdem machen sie Sußigkeiten bunt
und ohne farbe waren Sußigkeiten schlieblich undenkbar.Lebensmittelfarbstoffe können sogar gut für den körper sein wie die Caratinoide. Sie haben
physiologisch wertvolle Eigenschaften . Manche Farbstoffe enthalten sogar essentielle Stoffe wie das Pro-Vitamin A In der Regel sind Lebensmittelfarbstoffe
nicht gesundheitsschadigend.Und durch die Kennzeichnungspflicht kann der Vebraucher selbst entscheiden, ob er Nahrung mit Lebensmittelzusatzstoffen
kaufen möchte oder nicht . Aber durch das Farben von Nahrung kann der Verbracuher unter Umstanden nicht mehr erkennen, ob er ein gutes oder schlechtes
Produnk kauft.Lebensmittelfarbstoffe können auch gesundheitsschadlich wirken ( synthetische Farbstoffe )Sie könnnen Allergien oder sogar Hyperaktivitat
auslösen.Ein weiterer Nachteil ist ,dass Signalfarben , die von der natur gegeben sind , überdeckt werden.Auch die umweltliche Belastung ist zu
beachten.Synthetische Lebensmittelfarbstoffe werfen bei ihrer Herstellung grobe Mengen an umweltschadlichen Nebenprodukten ab. Haufig wird auch kritisiert
, dass man auch natürliche Farbstoffe verwenden könnte.Für eine rote Farbung zum Beispiel wird der rote Farbstoff aus der roten Bete oder bei Grünfarbung

der des spinats benutzt.Unter Umstanden kann man sogar auf das Farben von Lebensmitteln komplett verzichten , man muss sich nur daran gewöhnen.



DĐĞER ENDÜSTRĐLERDE BOYARMADDE KULLANIMI VE BĐYOLOJĐK ETKĐLERĐ
Boyarmaddelerin ambalajlarda kullanımı
Ağıt metaller metaller ambalajda genellikle Boyar maderlerde renk verici olarak Bulunur boyar maddeler ticari  Kaygılarla ambalajın abenisini Artırmak için her 
türlü sektörde Kullanılmaktadır burada boyar Maddelerin ambalajının en fazla dikkat Çeken yüzeyinde ve renk çeşitliliğinden Mümkün olduğu kadar 
kaçınılarak Uygulanması yoluna gidebilir Böylelikle ürün ambalajının çevreye Dost bir biçimde hazırlandığı belirtilerek duyarlı tüketicilere hitap Edilir.Bu tür 
yaklaşımların özellikle Diyet ürünlerde ve organik olarak Üretilen ürünlerde kullanımı daha da Anlamlı olmaktır 



Boyarmaddelerin Türk Dokumalarında Kullanımı
Türk dokunmalarında tabiattan elde edilen boyar-maddelerin kullanıldığı bilinmektedir

Halk arasında yaygın bir kanı ve adlandırma olarak bu türlerin hapsi kök boya biçiminde

alınmaktadır.

ANTANTANTANTĐĐĐĐFOULFOULFOULFOULĐĐĐĐNG BOYALARNG BOYALARNG BOYALARNG BOYALAR

“Fouling” Deniz taşıtlarının su içinde kalan yüzeyleri üzerine yapışarak büyüyen kabuklu , alg ve mikroorganizma gibi canlıların oluşturduğu tabakaya 
verilen ad. Bu tabakanın ekonomik çevre sağlığı açısından bir çok olumsuz etkisi var.Örneğin , bu canlı tabaka geminin yakıt tüketimini arttırıyor. 
Tabaka kalınlığının çok az artması durumunda bile belirgin yakıt artışları ortaya çıkıyor.Bilim insanları foulinge karşı 6 aylık bir süre bakımdan 
geçirilmeden sulara açılan bir gemi üzerinde 150 kg/m2 foulling biriktiğini söylüyorlar.Bu değer 400,000 m2 lik su altı yüzeyi olan bir gemi düşünüldüğü
zaman 6000 ton gibi bir değere ulaşıyor.Bu da geminin yakıt tüketiminde %50 ye varan artışlara yol açabiliyor.

Foulling çevresel anlamda bir zararı , hava kirliliğine yol açması. Çünkü fazla yakıt tüketimi , atmosfere verilen CO2 SO2  NOx gazlarının seviyelerini 
arttırıyor. Bütün Dünya sularında hareket halinde olan taşıtları göz önüne alındığında 22 milyon ton CO2  ve 0,6 milyon ton SO2 nin atmosfere girdiği 
tahmin ediliyor.

Çevreye verdiği bir diğer zararsa biyolojik çeşitlilik azalmasına yol açması.Doğal bi su ekosisteminden diğerine istenmeden çeşitli yollarla taşınan 
organizmalara işgalci tür ediyor. Đşgalcilerin bir taşınma yolu da foulling.Bu türler, işgal ettikleri bölgede ekonomik olarak çok önemli olan türlerin 
kaybolmasına ve böylece biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açıyor. Đşgalciler birtakım hastalıkların taşınmasında rol oynayarak biyolojik çeşitliliği 
olumsuz yönden etkiliyor. 



Foulling bu olumsuz etkileri önlemek amacıyla gemi yüzeylerinin su içerisinde kalan yüzeylerine “antifoulling” denen boyalar 
uygulanıyor. Bu boyalar gemilerin faça ve karinalarında kullanılıyor. Geminin façası, yüklü geminin bordasındaki ( geminin dış
yanlarının su yüzeyinde kalan bölümü ) su düzeyiyle boş geminin bordasındaki su düzeyi arasında kalan bölüme verilen ad. Karina da 
gemi omurgası ya da gemi teknesinin su kesiminden aşağıda kalan bölümüne verilen ad. Đşte bu bölümlerde antifoulling kullanılmasıyla 
algler , yosunlar , kabuklular gibi geminin façasına, karinasına tutunarak yaşayan böylece geminin suda sürtünmesine çoğaltan ve gemiyi 
yavaşlatarak yakıt tüketimini arttıran deniz canlılarını engellemiş olur. 
Geçmişte özellikle yelkenli gemilerde meydana gelen foulinge karşı kireç , civa ve arsenik gibi kimyasallarla kullanıldı. 1960’lı yıllarda 
kimya endüstrisinin gelişmesiyle antifoulling amacıyla birtakım metalik bileşiklikler ve özellikle kalay içeren “ Tributylin” (TBT) 
keşfedildi ve kullanılmaya başlandı. 1970’lere gelindiğinde dünya sularında seyreden gemilerin çoğunda TBT kullanıldı.
1980’lerde TBT’ nin yarılanma ömrünün yani orijinal konsantrasyonunun yarıya inme süresinin 6 aydan fazla olduğu belirlendi. Bu uzun 
yarılanma zamanı TBT’nin sedimentlerde ve organizmalarda birikimine yol açmaktaydı. Yapılan araştırmalar , denizde yaşayan 
organizmaların deniz suyuna oranla 1000 kat daha fazla  TBT içerdiğini söylüyor. Yine Birleşmiş Milletler tarafından dünyadaki en 
zehirli madde arasında TBT vardı. 
Kalıcı ve dayanıklı olmasının yanı sıra TBT bileşikleri çok düşük konsantrasyonlarda bile deniz organizmalarını zehirliye biliyor ve 
insana kadar uzanan besin zincirine girerek organizmalarda artan seyirlerde birikebiliyor. TBT kabuklu organizmaların kabuklarının 
kalınlaşıp bozulmasına da yol açıyor ;  bazı organizmalarda cinsiyet farklılaşmalarına , balıkların ve deniz memelilerin bağışıklık 
sistemlerinin bozulmasına da neden olduğu araştırma sonuçlarında belirtilmiştir.
TBT kirlenmesi , özellikle bot ve gemilerin yoğun olarak bulunduğu marina ve limanlarda açık denize oranla daha çok kendini gösteriyor. 
Açık denizlerdeyse balık ve memelilerdeki konsantrasyonlarının oldukça yüksek olduğu bulundu. Bilim adamları TBT kirlenmesi ilk kez 
1970’lerde Fransa’nın batı kıyılarında Arcachon Körfezindeki istiridye kabuklarındaki bozukluklar nedeniyle markette satışının 
engellendiği ve bu kıyılarda ölümlerin yüksek miktarda istiridye ölümleri yaşandığı zaman yapılan incelemeler nedeniyle fark ettiler. 
1980’lerdeyse dünyanın her yerinde yüksek konsantrasyonda TBT bulguları rapor edilmeye başlandı. Bu durum sonunda pek çok ülke 
TBT içeren antifoulling boyaların kullanımında denetimler yapılmasını sağladı. Önce küçük tekneler kontrol altına alındı. Örneğin 1982 
de Fransa da 25m den küçük teknelerde , 1990 ‘da da Japonya ve pek çok diğer ülkede TBT kullanımı yasaklandı ve 1997’ de üretimi 
yasaklandı. 
Yapılan araştırmalarla TBT’nin zararlı etkilerinin ortaya konması bu konuda yasal düzenlemeler getirmesini de sağladı. 1988 ‘ de sorun 
Uluslar arası Denizcilik Örgütü ( IMO – International Maritime Organization ) ‘ nün Deniz Çevresi Koruma Komitesine ( Marine
Environment Protection Committe MEPC ) getirildi. Konuyla ilgili incelemeler sonunda Kasım 1999 ‘ da sonuç kararı yayınlandı. Bu 
kapsamda IMO 1 Ocak 2003 ‘ den itibaren TBT bileşkelerinin yeni uygulamalarını 1 Ocak 2008 ‘ den itibaren de TBT içeren antifoulling
sistem bulundurmasını yasakladı. 
Son düzenlenen IMO anlaşması , gemilerde kullanılan antifoulling boyaların içinde TBT bulunmasını yasaklamakta ve antifoulling
sistem boyalar içinde bulunma riski olan diğer zararlı maddelerin de ileride olası kullanımlarını engellemekte.Anlaşmaya göre taraf ülkeler 
kendi bayraklarını taşıyan ya da kendi bayrağını taşımayan ancak kendi otoriteleri altındaki çalışan gemilerde ve kendi limanlarında, 
terminallerine ve tersanelerine gelen gemilerde zararlı antifouling boyaların kullanımı yasaklayacak ya da  kısıtlayacaklar.



400  GT ( gros-ton)' dan büyük ve uluslararası sefer yapan gemiler ( sabit ya da yüzer platformlar (MODU), yüzen depolar  (FSU), ve üretim, depo ve gönderim 
tesisleri 
(FPSO hariç) gemi servise girmeden önce ya da "Uluslararası Antifouling Sistem Sertifikası" (IASC) ilk defa verilmeden önce bir ilk denetiminden geçirilecekler. 
Daha sonra,antifouling boyanın her değişiminde ya da yenilenişinde yeni bir denetim yapılacak.
Boyu 24 metreden uzun, ancak 400 GT' dan düşük tonajda olan ve uluslar arası sefer yapan gemilerse, gemide yeterli bir  temsilci tarafından imzalanmış bir 
"antifouling sistemi deklarasyona" bulunduracaklar. Bu deklarasyona boya faturası ya da müteahhit firma makbuzu gibi destekleyici evraklarda eklenecek.
Yasaklanmış ya da sınırlanmış olan antifouling sistemlerin bir listesi, konvansiyon ekinde listelenecek  ve gerektikçe güncellenecek.
Anlaşmanın eki. 1 Ocak  2003 tarihinden itibaren, tüm gemilere, doğaya zararlı TBT içeren anti foulin boyaları bir daha uygulamama yasağı getiriyor
TBT oldukça etkin ve dayanıklı bir madde. Đlk kullanıldığı yıllarda da onun diğer maddeler arasonda seçici kılan da bu özellikleriydi. Ancak 1990'dan beri, gerek 
bilim insanları gerekse firmaların
Ar-Ge birimlerinde bu kolay içeren madde kadar etkin, ancak onun kaçar doğaya ve organizmalara zararlı olmayan antifouling bileşikler yapılması için 
araştırmalarda bulunuyor. Çalışmalar sonucunda istenilen özelliklere sahip bir antifouling bileşik şöyle tarif ediliyor: Aktivitesinin geniş spektumlu yani birçok 
organizma üzerinde etkin olması: yalnız hedef organizmalara karşı yüksek düzeyde zehir etkisi göstermesi buna karşın memelileri zehirleyici etkisinin düşük 
olması; sudaki çözünürlüğünü düşük olması; besin zincirinde birikmesi ;çevrede kalıcı olmaması ve hızla parçalanması; performans ve fiyatının uygun olması. 
Sonuçta doğaya ve organizmalara zararlı olmayan antifouling sistemleri üretimi gerçekleşti; örneğin yalnız deniz canlılarına etkili olan TBT’den daha az zehirli 
ve yaygın olarak kullanılmakta olan bakır bazlı boyalar. Foulinge karşı etkili olan ve bu nedenle sık sefer yapan gemilerde kullanılan kalay içermeyen boyalar. 
Antifouling hiçbir bileşik içermeyen, uygulandığı yüzeyde çok kaygan bir yüzey yaratarak organizmaların yapışmasını önleyen, yüzey yaratarak organizmaların 
yapışmasını önleyen, yüzeyinde çok kaygan olması temizliği de çok kolay olan yapışmayan kaplamalar. Doğada üretilen enzimler gibi bakterilere karşı etkin olan 
bazı doğal bileşikler bu sistemler arasında yer alıyor. Foulingi önleyecek diğer bir yol da gemi yüzeyiyle deniz suyu arasında bir elektrik yük farkının yaratılması. 
Bu sistem de oldukça etkin; fakat kolayca bozulabilir olması ve pahalılığı olumsuz özellikleri arasında. Ayrıca böyle bir işlem enerji tüketimini ve korozyonu 
arttırıyor. Dikenli kaplamalar da fouling önlemede kullanılıyor. Kaplama yüzeyi, mikroskobik dikenler içeriyor. Bu dikenler bazı kabukların ve alglerin gemi 
yüzeyine yapışmasını çevreye zarar vermeden önlüyor. Ancak dikenler sürtünmeyi artırdığından geminin yalnızca soğutma suyu girişi ve şamandıra gibi belli 
yerlerinde bu sistem kullanılıyor.



DENEY
ATIK SULARDAN BOYARMADDELERĐN UZAKLAŞTIRILMASI: ADSORPSĐYON YÖNTEMĐ

Boyar maddelerin atık suları boyarmaddeler tekstil ve diğer endüstriyel sanayilerde kullanılması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yüz binden fazla ticari boyar 
madde üretilmektedir.. bunlar yıllık olarak yaklaşık 7x10.5 civarındadır.[1] Bu üretimin yaklaşık % 2 si boyar madde üretilirken % 10’luk bir kısmı ise tekstil 
ve benzeri endüstriler tarafından alınmaktadır [2] Bu atıklar su kirliliği yaratmasının yanında ve atık sular için gerekli mikro organizmalar da olumsuz 
yönden etkilediklerinden büyük bir çevre problemi yaratmaktadırlar. Atıklarda ki boyar maddeler ve güneş ışınının etkisiyle bakterilerin büyümesini ve 
bitkilerin fotosentez yapması engellenmektedir[4]. Boyar maddelerin ortamdan uzaklaştırmasının gerekliliği açıkça görülmektedir. 

AdsorpsiyonAdsorpsiyonAdsorpsiyonAdsorpsiyon: : : : atık sulardan zehirli atıkların uzaklaştırılmasında çokça kullanılan bir yöntemdir. Verimli çalışan adsorpsiyon proseslerinde adsorpsiyon denge 
verileri gerekli kinetik ve kütle transfer metotları kullanılarak elde edilir. Bu modeller bize kontak halindeki adsorpsiyon proseslerinin belirli işletme koşulları
aralığında nasıl davranacağı hakkında bilgi verir. 

Adsorpsiyon turba kömürünün kullanılması kabul edilmiştir [6,7] Turba kömürünün doğal zeolitlere benzer olarak üstün iyon değişimi özelliği olduğunu 
bilinmektedir. Otuz yıl öncesi kadar turbanın kullanılmasından kaçınılmasına rağmen günümüzde Turbafiltreler ve biyofiltreler atık suların temizlenmesinde 
kullanılmaktadır. Turba az miktarda ligin,selüloz humik asit asit içermektedir. Bu bulunan bileşenler, taşıyıcı polar fonksiyonel gruplar sahip olduğunu için 
polar maddelerin adsorplanması da kullanılmaktadır. 

Leslie [9] husssong-Copuman prosesinde ki atıkların turba üzerindeki davranışlarını incelemiştir. Murray [10] , Khade [11] ve Allen [12] atık sulardan boyar 
maddelerin turba üzerindeki adsorpsiyonun denge ve kinetiği incelemiştir. Smith’in çalışmasında ki veriler [13,14] turbanın sülfirik asit veya fosforik asit ile 
kullanıldığında katyon uzaklaştırma potansiyelin daha yüksek olduğunu göstermekteki açıklanmaktadır[18]. Atık sulardan boyar maddelerin uzaklaştırılması
için kullanılan bazı adsorpbentler şunlardır, slika[19,20],amerikan fıstığı dır. 

Bu  çalışmada izoterm çeşidini ve metodlar kullanılarak parametrelerin bulunması ve geliştirilmesine çalışılmıştır. Đzoterm parametreleri lineer rekresyonlar
değişimlerle minimum hata fonksiyonları elde edilmeye çalışılmıştır 

2222----Deneysel Deneysel Deneysel Deneysel 

Kullanılan adsorbent orta boyurra granü şeklinde kullanılmıştır. Adsorbent değişmende öğütülerek, partiküller endecott’s test boyutlarına getirilmiştir. 

Adsorbentin özellikleri şunlardır.



Tablo 1    Adsorbentin Fiziksel Özellikleri 
Boyar maddeler kendi renkleri başka maddelere aktara bilen maddelerdir. Bu maddeler iyonik aromatik yapılı halkalardır. Bu halkalarda dekolize elektron 
sistemlerine sahiptir. Temel boyar maddeler polimetil sınıfındadır. Đyonik çözeltilerin pozitif olması nedeniyle boyar maddeleri genellikle kathodik polimetil
yapısındadır. Batch adsorpsiyon çalışmalarında 3 temel renk kullanılır. Bunlar kırmızı 22, mavi 3 ve sarı 21 dir bu maddelerin yapıları ve genel kullanımları
uluslar arası amerikan tekstil ve kimya kitabında bulunmaktadır. [25]. Molar hacimleri sırasıyla 337.6 , 428.6 ve 419.3 cm3 /mol dür. Moleküle çapları 1.13, 
1.15 ve 1.24 nm dir. Yapıları şu şekildedir. 
(Şekil-1)  Temel mavinin yapısı
(Şekil-2)   Temel kırmızının yapısı
(Şekil-3)   Temel sarının yapısı

Sulu çözeltilerin konsantrasyonu spekrofotometre ile ölçülmüştür. Bu Pekin – Emler, model 550s double – beam 1 cm uzunluğundadır. 4cm3 hacminde 
kullanıldıktan sonra atılan plastik küvette boyar madde örneği ve çözeltideki distile edilmiş boyar madde bulunur. De iyonize edilmiş su referans olarak 
kullanılır. Başlangıçta maksimum absorplanan boyar maddenin dalga boyu taranan hafif adsorpsiyon ile belirlenir. Maksimum dalga boyu, kırmızı 538 sarı 417 
ve mavi 641 nm dir. Adsorbete konsantrasyonu ölçülmeden önce mutlaka kalibrasyon eğrisi her bir adsrobeta için oluşturulmaktadır. Kalibrasyon aralığı o-

1000mg/ olmalıdır.  1000mg/dm3 deki çözelti konsantrasyonu bilinen seyreltik bir çözelti olarak hazırlanmalıdır. Speaktrofoto kullanılarak maksimum dalga 
boyu ayarlanır ve optik yoğunluk elde edilir. Optik yoğunluğa karşı boyar madde konsantrasyonu çizilir ve konsantrasyon belirlenir. 

Adsorpsiyon deneyi 180C+2 derecede yapılmıştır. Adsırbent (turba) 0.05 g, partikül boyutu 500-700 mikro metredir. 1000mg/dm3  stok 
çözelti her biri boyar madde için hazırlanır ve 12 konsantrasyonlu 50-100mg/dm3  çözeltileri içerir. 50 ml’lik boyar maddeler daha 
önceden hazırlanmış absorbentlere dökülür. Cam kavanozlarda saklanır ve deneye gelmesi beklenir. Kontrol deneyleriyle boyar maddeler 
kontrol edilir. Dengeden sonra 4-5 ml örnek şırınga ile alınır ve 50 mikrometrelik mikro gözenekli kağıt filtrede filtrasyona tabi tutulur. 
Daha sonra artan için denge sıvı faz boyar madde konsantrasyonu hesaplanır. Deneylerde 12 konsantrasyonun dengeye gelmesi için 3 hafta 

gerektiği gözlemlenmiştir. Ayrıca deney 7 haftada beklenerek yapıldığında verilerde değişim olmamıştır. Bu deney süresi 3 hafta olarak seçilmiştir.
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