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 Bu buluş, hümik asit içeren tüy dökücü kreminin kozmetik bir ürün olarak 

üretimi ile alakalıdır. Bu buluş, kısa sürede yüksek verimlilikle tüy döke hümik 

asit içeren depilasyon kremi olup Afşin-Elbistan termik santrali gyttjasından elde 

edilmiştir.  

 15 

TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMU 

 

Bu çalışma, hümik asitli tiyoglikolat tüy dökücü bileşimlerin üretimi ile ilgilidir. 

İnsan vücudunda ciltten tüy kaldırılması için etkilidir ve özellikle faaliyet hızına 

ilişkin olarak, halihazırda bilinen, geleneksel tiyoglikolat tüy dökücü bileşimlere 20 

göre daha fazla özellikler içermektedir. Hümik asitli tüy dökücü ürününün tüylerin 

uzaklaştırılmasını gerçekleştirmek için geliştirilmiştir. Canlı insan derisi üzerinde 

tahriş edici gibi olumsuz bir özelliği yoktur. Bu çalışma eski tür tüy dökücülere 

nazaran insan vücudu üzerinde kullanım rahatlığı ve kolaylığı sağlayan ve 

istenmeyen tüylerin kaldırılmasında özel bileşimler içeren bir ürün 25 

geliştirmektedir. 

 

Aktif terkip maddeleri, örneğin, sülfidler, polisülfidler, hidrosülfit, stannites, 

talyum asetat ve diğer talyum tuzları gibi bileşikler uzun süredir bilinmektedir. 

İnsan vücudu üzerinde canlı cilt tüylerinin uzaklaştırılması için depilasyon 30 

bileşimler, çeşitli merkaptanlar, enzimler ve bunun gibi maddeler uzundur 

bilinmektedir. Örneğin, ABD Patentleri olan 1379855.; 2.352.524; 2.988.485; 

3.194.736; 3.271.258 ve İngiliz Pat. No 484467 çeşitli depilasyon ürünlerine 

işaret etmektedir. Hem avantajları, hem de dezavantajları, sakıncalı özellikleri ve 
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tüy dökücü özellikleri, tüy dökücüler tekniğinde iyi bilinmekte ve fazlaca çalışma 

gerektirmemektedir. 

 

En sık kullanılan depilatuvarlar, geçmişten günümüze insan vücudundaki 

istenmeyen canlı cilt tüyleri için tioglikolatlar, özellikle alkali toprak metal 5 

tioglikolatlar ve kalsiyum tioglikolat kullanılmaktadır. Yaygın bir uygulama olarak 

kalsiyum tioglikolat ve sodyum tioglikolat karışımları kullanılmaktadır. Tioglikolik 

asit, formülasyonlarda kullanıldığında, alkali toprak metal hidroksitler, en yaygın 

olarak, kalsiyum hidroksit ya da kalsiyum hidroksit ve sodyum hidroksit karışımı 

ile nötralize etme işi geleneksel bir uygulamadır. Alkalinin hafif bir fazlalığı yukarı 10 

doğru yaklaşık pH 10-13 aralığındadır. Arzu edilen pH 12.5 değeri gibi bir sabit 

alkalinitede tüy dökücü muhafaza etmek için, genellikle, kalsiyum hidroksit, bir 

rezervuar olarak temin edilmektedir. Bu depilatuvarlar en yaygın olarak kremler 

veya macunlar şeklinde pazarlanmaktadır. İnsan vücudu üzerinde deriye 

uygulama, genel olarak yaklaşık 5 ila 15-20 dakika kadar sürede insan derisini 15 

tahriş etmeden istenmeyen tüylerden kurtulunmaktadır.  

 

 

BULUŞUN ÖNEMLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE AÇIKLAMASI 

 20 

Bu çalışma, etkili bir şekilde, sodyum tioglikolat ile karışım halinde, örneğin 

kalsiyum, magnezyum ve stronsiyum tioglikolatlar, özellikle de kalsiyum 

tioglikolat gibi alkalin toprak metal tioglikolatlar kullanımını kapsamaktadır. İnsan 

derisine göre hümik asitli tüy dökücü bileşimlerinin sağladığı yumuşaklık tahrişi 

her durumda önlemektedir. İstenmeyen kılların büyüme hız ve miktar artışı, tüy 25 

dökücü kompozisyonun insan cildi özellikleri bakımından etkili biçimde 

azalmaktadır. Ayrıca, istenmeyen tüylerin uzaklaştırılma hızı ve tüyler 

uzaklaştırıldıktan sonra cild üzerindeki yumuşaklığı, geleneksel tüy dökücülerle 

kıyasla aynı zamanda ve büyük ölçüde, aynı pH değerlerinde artmaktadır. En 

azından genel olarak mevcut ticari tiyoglikolat tüy dökücüler kadar iyidir. 30 

 

Tüy dökücü tekniğinde iyi bilindiği gibi, ayrıntılı bir şekilde, bu buluşun gelişmiş 

tüy dökücü bileşimlerine ve bunların açıklayıcı uygulamalarından önce, bu tür 



 3 

tiyoglikolik depilatuvarlar tüylerin zayıflattığı veya böldüğü ya da disülfürle sistin 

olan moleküllerin bağlarını yok ederek çalıştığı not edilmelidir. Bu bağların yeterli 

sayıda yok edildiğinde, bozulmuş saçlar kolayca silinebilmekte veya yıkanabilir 

olabilmektedir. Böylece bu bağ bölünme saç proteini zayıflatır. Sistin disülfit bağ 

yapısına saldırı oranındaki herhangi bir artış epilasyon oranını artıracaktır. 5 

 

Aşağıdaki Tablo 1 disülfid (A) nötr tiyol grubu saldırı ve disülfid (B) tiyol anyon 

saldırısıyla reaksiyon şemasını göstermektedir. 

 

Yukarıdaki mekanizmaların her ikisi de nükleofilik disülfid bağları ile saldırıyı ve 10 

nükleofilin ile bölünme oranının arttığını içerir. Şema B hızlı reaksiyon nedeniyle 

R' olacaktır. SH - R' daha iyi bir nükleofildir. Bu yüzden, reaksiyon koşulları R' 

konsantrasyonunu artırır. Tiol anyonu, disülfür bağının yarılmasıyla oranını 

arttıracaktır. 

 15 

 

Tablo 2 de gösterildiği gibi, bu pH yükseltilerek gerçekleştirilebilir. 
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Ancak önemli olan bu pH’ı artırmadan bazın konsantrasyonunun dengede 

yükseltilmesidir. Yukarıdaki denklemler, pH, yalnızca hidroksit iyon 

konsantrasyonunu ve toplam taban konsantrasyonu ölçemeyi göstermektedir. 

Sabunlar, örneğin, stearik asitin sodyum tuzu, tiyoglikolik asit yarımının 

nükleofilisitesine reaksiyonda sağa doğru artan bir dengeye çektirmektedir. 5 

 

Mevcut buluş, daha geniş bakıldığında, yüksek moleküler alifatik monokarboksilik 

asitlerin sodyum sabunların küçük oranlarda dahil edilmesiyle, özellikle C12-C22 

alifatik monokarboksilik asitlerden, C16-C18 yağ asitlerinden, hayvansal ve bitkisel 

yağlardan türetilmiş olduğu keşfine dayandırılmaktadır. Katı yağlar, macun ya da 10 

tek veya birincil aktif tüyleri alıcı maddeler esasen tek veya sodyum tioglikolat ile 

birlikte toprak alkali metal tioglikolatlar içeren krem tüy dökücü 

kompozisyonlarda, yukarıda belirtilen gelişmelerle elde edilmiştir. Mevcut 

buluşun daha dar, fakat son derece önemli bir yönü de, tüy dökücü bileşimlerin 

üretilmesi prosesi esnasında, sodyum hidroksit ve tioglikolik asit etkileşimi ile in 15 

situ olarak sodyum tiyoglikolat kullanılmasıdır.  

 

Bu buluşun ana fikri olan hümik asit; epilasyonda ciltte tahrişi önlemek, 

yumuşaklık ve rahatlık sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Genel olarak, 

sodyum ve potasyum humat olarak hümik asit her bir tüy dökücü bileşimin 20 

ağırlığına göre %30 ilâ 80'den, tercihen yaklaşık %70’den teşkil edilecektir. 

 

Mevcut buluşun tüy dökücü bileşimlerinde, sodyum tioglikolat ve kalsiyum 

tioglikolat, ya da başka alkalin toprak metal tioglikolat içeriği, bunların yeterli bir 

epilasyon sağlamak için yeterli miktarlarda mevcut olmalıdır. Oranlar bunların 25 

şimdiye kadar geliştirilmiş kremlerde veya depilasyon bileşimlerindeki ile 

tutarlıdır. Genel olarak, sodyum ve kalsiyum ya da alkalin toprak metal 

tioglikolatlar genellikle her bir tüy dökücü bileşimin ağırlığına göre, tercihen 

yaklaşık %3.5, %2 ilâ 8'den teşkil edilecektir. 

 30 

Mevcut buluşun tüy dökücü bileşimlerinde sodyum sabun oranları genel olarak 

söylemek gerekirse, ancak makul sınırlar içinde değişken olup, bunlar genellikle 

%2 ilâ 8 aralığında, tercihen yaklaşık %4-6 olacaktır. 
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Krem veya macun şeklinde tüy dökücü ürünleri üretmek için setil ve stearil 

alkolleri karışımı kullanılır. Kendi kendine emülsiyon bileşimi olan bu maddeler 

yaklaşık %2 ila 8 aralığı içinde krem veya macun kıvamı yakalanana kadar 

kullanılır. 5 

 

Hümik asitli tüy dökücü bileşimlerinin temel bileşenlerin yanı sıra, sodyum 

tioglikolat; kalsiyum tioglikolat (veya başka bir alkali toprak metal tioglikolat); 

sabun-oluşturucu yüksek molekül ağırlıklı bir alifatik monokarboksilik asidin bir 

sodyum tuzu; krem veya macun şekline getiren bir araç olarak yukarıda belirtilen 10 

setil alkol ile terkip edilebilir. Ayrıca, serbest sodyum hidroksit ve / veya kalsiyum 

hidroksit (ya da baryum hidroksit dışında başka alkalin toprak metal hidroksitler) 

mevcut buluşa ait tüy dökücü bileşimleri yanı sıra yaklaşık pH 10-13 aralığı içinde 

bir pH elde etmek için genellikle belirgin küçük oranlarda ilave katkı maddeleri 

olarak konulabilir. 15 

 

Bunlar arasında, örnekleme yoluyla, sodyum glukonat, sodyum glukoheptanoat 

gibi ağır metal temizleyicilerin fonksiyonunu inhibe etmek veya renk değişikliği 

veya depilasyon bileşimlerinde renkli cisimlerin oluşumunu önlemek için diğer 

bilinen bileşikler gibi bağlama maddeleri; ayrı ayrı veya birlikte tüy dökücü 20 

kompozisyonlara özellikler vermek için parafin, vazelin ve mineral yağlar; yüzey 

aktif maddeler, macunlar ve kremler bunların bilinen özellikleri için kullanılır. 

Bağlama maddesi ve emülgatörler bireysel ya da ayrı ayrı bileşikler veya bir tek 

bir bileşik içerisinde düzenlenebilir. Macunlara ve kremlere bir parlak görünüm 

kazandırılabilir ve bu tercih edilen iyonik olmayan karakteri, genel olarak 25 

etoksillenmiş ya da 20 mol setil alkollerin etoksile daha yüksek alifatik alkoller 

veya etoksillenmiş alkil fenoller, alkoksi ile nonilfenolleri etoksillenmiş biçimde 

sağlanabilir. Parfümler ve güzel kokular, tercihen yaklaşık %0.5 ila %1; parafin, 

vazelin ve mineral yağ, yaklaşık %2; yüzey aktif maddeleri, bağlama maddeleri 

ve emülsifiye maddeleri, yaklaşık 0,5 ila% 5, tercihen yaklaşık %1-2, oranlarında 30 

olabilir. 
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Bu buluşun tüy dökücü bileşimlerinin hazırlanması için kullanılan prosedürde, 

seyreltik sodyum hidroksit ve bağlayıcı içeren bir sulu çözelti ile ısıtılmaktadır. 

Sıcaklık 70-80°C aralığında hazırlanmaktadır. Bu sıcaklık krem veya macun 

emülsiyonun yapımında yardımcı olmak için önemlidir. 

 5 

Yaklaşık 70°C ila 80°C sıcaklık aralığında, setil ve stearil alkollerinin %50'den 

fazlası krem oluşturan bir non-iyonik emülsiyonlaştırıcı içererek hazırlanır. 

Yaklaşık %25 ila 50 setil ve stearil alkollerinin  karışımı, yaklaşık olarak 20 mol 

etilen oksit maddesi ilavesi ile stearik asit gibi sabun-oluşturucu alifatik 

monokarboksilik asit, parafin, vazelin ve mineral yağı ya da bunların karışımları 10 

kullanılabilir. Bu ikinci karışım, genel olarak yaklaşık 20-45 dakikalık bir süre 

içinde, makul bir homojen bir bileşim elde edilene kadar yukarıda belirtilen 

sıcaklık aralığı içindeki, karıştırma veya karıştırma koşulları altında, birinci 

çözeltiye ilave edilir. Her bir şarjın büyüklüğüne ve karıştırma koşulları sırasında 

elde edilen bileşim arzu edilen bir emülsiyon kalınlaşması ile sonuçlanır. Yaklaşık 15 

20-40°C aralığında bir sıcaklığa gelecek bir şekilde soğutulur ve bir sodyum 

hidroksit ilavesi ile karıştırılır. Burada bir sıcaklık oluşur. Elde edilen karışım 

tekrar arzu edilen hale gelinceye kadar  ve tioglikolik asitin olası bozulmasını 

önlemek için yaklaşık 30°C içinde soğutulur. Tioglikolik asit karıştırma ile eklenir 

ve istenen miktarda bir sıcaklık artışına neden olma eğilimindedir. Yaklaşık 20-20 

40°C aralığına getirmek için istendiği gibi tekrar soğutulur. Daha sonra, bir 

parfüm veya tercihen bir emülgatör veya yüzey aktif madde ile karışım sağlanır. 

İstenen miktarda kalsiyum tioglikolat iyi bir karıştırma ile eklenir. Daha sonra, 

doldurulmuş olan bir krem ya da macun biçiminde homojen bir bileşim elde 

etmek için karıştırarak konvansiyonel tüpler, kavanozlar ya da benzeri uygun 25 

kaplara ürün boşaltılır. 

 

Aşağıdaki örneklerde bu buluşa ait özellikle tercih edilen düzenlemeleri 

görüntülemektedir. Hümik asitli tüy dökücü, diğer bileşimlerle kolaylıkla 

yapabilme adına, bu buluşun özünde işaret edildiği gibi ilkelerini ve kavramlarını 30 

kullanmayı bırakmadan yukarıda tarif edilen kılavuz prensiplerine ve öğretileri 

ışığında hazırlanabilir. Tüm değerler ağırlık olarak verilmiştir. 
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İçerik Örnek 1 Örnek 2 Örnek 3 Örnek 4 Örnek 5 

Hümik asit, sodyum/potasyum tuzu 70.82 70.05 67.82 67.82 67.82 

Sodyum hidroksit (%50'lik) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Sodyum glukonat 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

Setil alkol 5 5 5 5 5 

Stearik asit 4 4 4 4 4 

Parafin 3 3 3 - - 

Vazelin - - - 3 - 

Mineral yağ - - - - 3 

Sodyum hidroksit (%50'lik) 3 5 6 6 6 

Tioglikolik asit (%80'lik) 4,63 3,4 4,63 4,63 4,63 

PPG-5-Ceteth-20 1 1 1 1 1 

Koku 1 1 1 1 1 

Kalsiyum tioglikonat 4 4 4 4 4 

 

Yukarıdaki bahsedilen bileşimlerin her biri aşağıdaki şekilde hazırlanabilir: 

Bileşenler (1), (2) ve (3) yaklaşık 75°C’ta ısıtılır ve birbirine karıştırılır. (4), (5) 

karışımın sıcaklığı muhafaza edilirken, (6), (7) ve (8) yaklaşık 30 dakika boyunca 

ilk önce yapılan karışıma ilave edilir ve ısıtılır. Elde edilen karışım yaklaşık 30°C’a 10 

kadar soğutulur ve bileşen (9) karışıma ilave edilir. Elde edilen toplu karışıma 

bileşen (10), karıştırma ile ilave edilir yaklaşık 30°C'ye soğutulur. Toplu karışım 

tekrar karıştırılarak ve yaklaşık 30°C'de malzeme (11) ve (12) ilave edilirek 

soğutulur. Son olarak, bileşen (13), bir krem şeklinde olan homojen bir son ürün 

oluşturmak üzere, bir taraftan karıştırılarak ilave edilir. Bu tür karıştırma 15 

varyantları ya da özellikle yukarıda verilen formüllerin ışığında prosedürlerin 

kolayca kullanılabileceği anlaşılacaktır. 
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Canlı insan derisi üzerinde istenmeyen tüyler için kullanımda tüy dökücü 

bileşimler olarak uygulanır ve şimdiye kadar bilinen ve halen tüy dökücü krem 

veya macunlar olarak pazarlananlarla aynı şekilde değerlendirilir. 
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İSTEMLER 

 

1. Hümik asit içeren tüy dökücü krem olup özelliği; hümik asit, kalsiyum 

tioglikonat, sodyum tioglikonat ve potasyum tioglikonat maddelerinin 

birleştirilmesi ile karakterize edilmektedir. 10 

2. İstem 1’deki tüy dökücü kreminde kullanılan hümik asidin Afşin-Elbistan 

termik santrali gyttjasından ekstrakte edilmesi ile karakterize edilmiştir. 

3. İstem 1’deki tüy dökücü kreminde kullanılan hümik asidin sodyum tuzu 

kullanılması ile karakterize edilmiştir. 

4. İstem 1’deki tüy dökücü kreminde kullanılan hümik asidin potasyum tuzu 15 

kullanılması ile karakterize edilmiştir. 

 

 

ÖZET 

 20 

HÜMİK ASİTLİ TÜY DÖKÜCÜ KREM 

 
Afşin-Elbistan termik santrali gyttjasından elde edilen hümik asit tüy 

dökücü krem yapımında kullanılmıştır. Hümik asit ile tioglikolik asit ve tuzları 50-

500 d/d motoru olan bir mikserde, pH 10-12 aralığında, 70-90 derece 25 

santigratta, 2-8 saatte karıştırılarak etkili bir tüy dökücü krem haline getirilmiştir. 


