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MUDADDİME 

 

 

       Elinizdeki bu çalışma, atıksu arıtma tesisleri işletme tecrübeleri ve 

bu alanda yazılmış kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu 

mütevazi çalışma, bu alanda yazılan kitaplar ve yapılan çalışmalar 

yanında herhangi bir iddiaya sahip değildir. Ancak bu alanda bir 

girizgah ve ilgilisi için ip uçları vermeyi hedeflemektedir. 

 

       Konular detaylı olarak incelenmemiş, çamurların işlenmesi ve 

dezenfeksiyon gibi önemli olan daha bir çok konu işlenmemiştir. Altı 

ay gibi kısa bir sürede meydana çıkan bu çalışmanın bir çok 

eksiklikleri olacaktır. İleriki zamanlarda yeni konu başlıklarının da 

ilave edilerek ve mevcut konuların da geliştirilmesine muhtaç bu 

çalışma için her türlü eleştiri, değerlendirme ve destek için şimdiden 

teşekkürler. 

 

 

 

 

Recep MERAL                                                              Ekim, 2014 
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1- ATIKSU ARITMANIN AMACI 

 

 

       Dünya nüfusunun hızlı artışıyla birlikte artan yerleşim alanlarından ve 

sanayi tesislerinden kaynaklanan atıklar çevreyi olumsuz etkilemekte,  

ekolojik dengeyi ve canlı ve insan yaşamını tehdit eden boyutlara 

ulaşmıştır. 

       Bilimsel araştırmalara göre, insanlığın 20. yüzyıla kadar çevreye 

yaptığı etki, son yüzyılda olan etkinin yarısından daha azdır. Her geçen gün 

artan çevre kirliliğinden dolayı özellikle 70 li yıllardan sonra atıkların 

kontrolü işlemleri artmıştır. Çevre kirliliğinin en başında su kaynaklarının 

kirlenmesi gelmektedir. Su kaynaklarının kirlenmesinde en büyük pay evsel 

ve endüstriyel atıksulara aittir. Yerleşim bölgelerinden ve sanayi 

tesislerinden kaynaklanan atıksular, toplama sistemlerinden sonra arıtma 

tesislerinde arıtılarak alıcı ortama öylece deşarj edilmesi gerekmektedir. 

       Atıksular, suyun evlerde, sanayide ve diğer ticari faaliyetlerde 

kullanılması sonucu kirlenmesiyle oluşur. Oluşan bu atıksuya toplama ve 

iletim sistemleri boyunca  sızıntı, yağış ve yüzeysel sular karışmaktadır. 

       Arıtılmamış atıksuların alıcı ortama deşarj edilmesi neticesinde 

atıksuların içerisinde bulunan organik maddelerin ayrışması sonucu alıcı 

ortamın oksijeni azalacak, anarobik ve septik şartlar oluşacaktır. Ayrıca 

atıksu bünyesinde bulunan azot ve fosfor sucul ortamlarda alg patlamasına 

sebep olacaktır. Atıksu, organik bileşikler, azot ve fosforun yanı sıra 

patojen mikroorganizmalar, toksik maddeler ve bir çok mikro kirleticileri de 

ihtiva etmektedir. Atıksu bünyesinde bulunan kirlilik, atıksuyun yaklaşık % 

1- 1,5 katı kadardır. Arıtmadan maksat, atıksudaki bu kirliliğin % 95 ler 

mertebesinde arıtmaktır. 

       Atıksuyun hangi arıtma derecesine kadar arıtılması gerektiği, alıcı 

ortamın özümseme kapasitesine, hassasiyetine ve arıtılan suyun yeniden 

farklı amaçlar için kullanılması ihtiyacına göre değişmektedir. Evsel 
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atıksuların arıtılması, birinci aşamada fiziksel, ikinci aşamada biyolojik ve 

üçüncü aşamada ise ileri arıtma proseslerinden oluşmaktadır. 

       Birinci aşamada, fiziksel işlemler sonucunda atıksuyla birlikte arıtma 

tesisine kadar taşınan ve çöp diye tabir edilen kaba malzemeler, yüzen 

(köpük, yağ vs) ve çökelen maddeler (kum), ikinci aşamada organik 

maddelerin biyolojik ve kimyasal oksidasyonu, üçüncü aşamada ise fiziksel 

ve biyolojik olarak arıtılamayan inert maddeler ve azot-fosfor giderimi 

prosesleri uygulanır. 

       Hızla gelişen teknolojiler ve çevre duyarlılığının artması atıksu arıtma 

teknolojilerinin de gelişmesine sebep olmaktadır. Bu durum, atıksu arıtma 

tesislerinin işletme kalitesinin artması gerektiği talebini de beraberinde 

getirmektedir. Dünyadaki çevre örgütleri, ilgili kamu kuruluşlarının çevre 

duyarlılıkları her geçen gün artmakta, bununla ilgili çevre mevzuatları ve 

denetimleri daha sıkı bir duruma gelmektedir. Bununla birlikte dünyada 

atıksu arıtma tesislerinin sayısı artmakta, buna bağlı olarak ta arıtılmadan 

deşarj edilen atıksu miktarında da büyük bir azalma gözlenmektedir. 

       Atıksu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi, literatüre 

hakim olma, doğru personel yönetimi, personelin eğitimi, arıtma 

tesislerindeki ekipman ve cihazların önleyici bakım, bakım ve servis 

işlemlerinin zamanında ve kaliteli bir şekilde yapılması, analizlerin 

standartlara uygun olarak yapılarak raporlanıp ve yorumlanması, enerji 

optimizasyonu ve otomasyon sisteminin doğru bir şekilde işletilmesiyle 

sağlanabilir. 
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2- ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 

2.1- Atıksu Miktarı 

 

Atıksuların miktarı ve bu miktarın zamana ve şartlara bağlı olarak 

değişimlerinin belirlenmesi arıtma tesislerinin dizayn ve işletilmesinde 

büyük önem taşır. Atıksu miktarı, bölgenin, havzanın ve şehrin su 

kaynaklarının kapasitesine, sosyo-ekonomik durumuna, insanların 

alışkanlıklarına, içme suyu şebeke ve kanalizasyon sistemlerinin kalite ve 

uzunluğuna, şebekedeki kaçak miktarına bağlıdır. Atıksu miktarının 

belirlenmesinde atıksu kaynakları ve bunların özellikleri büyük önem taşır. 

Arıtma tesisine gelen atıksular başlıca dört kaynaktan oluşur. Bunlar; 

 Evsel kaynaklar: Yerleşim yerleri, ofis, ticarethane gibi yerlerdeki 

insan faaliyetleri sonucu oluşan atıksulardır. Evsel kaynaklar arıtma 

tesisine gelen atıksuyun en büyük hissesini oluştururlar. 

 Endüstriyel kaynaklar: Sanayi tesislerinin faaliyetinden 

kaynaklanan her türlü proses ve soğutma sularını ihtiva eder. 

 Sızıntı suyu: Kanalizasyon hattı boyunca yer altı suyunun 

kanalizasyona infiltrasyonu neticesinde oluşan sulardır. 

 Yağış suyu: Her türlü yağış ve yüzey sularının kanalizasyon 

sistemine dahil olması sonucu oluşan sular. 

       Kanalizasyon sisteminin ayrık ya da birleşik olup olmamasına göre bu 

miktarlar değişiklik arzeder. Kanalizasyon sistemi ayrık ise yağış sularının 

kanalizasyon sistemine dahil olması çok az olacaktır. 

       Evsel atıksu miktarı, kişi başına günlük su tüketimi miktarı olarak 

kabul edilir. Avrupa’da ortalama günlük su tüketimi 250 lt/kişi-gün olarak 

alınmaktadır. Kuzey Amerika’da 450-550 lt/kişi-gün, Almanya’da 200-350 

lt/kiş-gün ve Türkiye’de ise 150-250 lt/kişi-gün değeri esas alınmaktadır. 

       Endüstriyel atıksu miktarı ise, bölgenin endüstri yoğunluğuna, üretim 

türüne, kullanılan teknolojiye ve endüstrinin çalışma şekline göre 
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değişmektedir. Tekstil son işlemleri ve gıda sanayi, endüstrinin en çok 

atıksu üreten kollarıdır. 

       Sızma, kanalizasyon sistemine çoğunlukla bağlantı noktalarından ve 

sistemin deforme olmuş yerlerinden dahil olmaktadır. Sızma debisi, yer altı 

su seviyesinin yüksekliği ile doğrudan orantılıdır. Sızıntı suyu miktarı birim 

olarak m3/gün-mm.km olarak ifade edilir. Burada km, kanal uzunluğu, mm 

de kanal çapıdır. Sızma miktarı her yöreye göre değişiklik göstermekle 

birlikte, 0,01-1 m3/gün-mm.km arasında değişiklik gösterir. 

       Atıksu arıtma tesislerinin dizaynı ve işletilmesinde atıksuyun 

miktarının yanı sıra, zamanla değişimi de büyük önem taşımaktadır. Bu 

değişim günlük ve mevsimlik olarak ele alınabilir. Atıksuyun günlük 

değişiminde, günün başladığı sabahın erken saatlerinde ve günün bitimi 

olan akşam saatlerinde pik söz konusudur. Gece saatlerinde ise atıksu 

oluşumu en az seviyededir. Bir diğeri de mevsimlik değişikliklerdir. 

Örneğin yaz aylarında ve tatil bölgelerinde insanların temizlik vs. 

ihtiyaçlarından dolayı önemli ölçüde artışlar gözlenebilmektedir. 

 

 
Şekil 1: Atıksu arıtma tesisine gelen atıksu debisindeki saatlik mevsimsel 

değişiklikler (EPA) 



9 

 

Atıksu miktarının ifade edilmesinde kullanılan başlıca tanımlar aşağıda 

verilmiştir. 

 Günlük ortalama debi: Yıl bazında hesaplanan günlük ortalama 

atıksu debisi. 

 Günlük maksimum debi: Yıl bazında hesaplanan günlük maksimum 

atıksu debisi. 

 Saatlik pik debi: Yıl bazında hesaplanan gün içinde saatlik pik 

değerleri ifade eden debi. 

 Günlük minimum debi: Yıl bazında hesaplanan günlük minimum 

atıksu debisi. 

 Saatlik minimum debi: Yıl bazında hesaplanan günlük saatlik 

minimum atıksu debisi. 

       İşletme sorumlusu ya da operatör tarafından günlük ve saatlik debi 

salınımları bilinerek kayıt altına alınmalı ve ona göre işletme stratejileri 

geliştirilmelidir. 

 

2.2- Debi Ölçümü 

 

       Atıksu deşarj, toplama ve arıtma sistemlerinin  tasarımında temel 

konulardan biride atıksu debisinin belirlenmesidir. Bir tesisin 

problemsiz çalışabilmesi yatırım ve işletme maliyetlerinin 

karşılanabilmesi ve buna bağlı olarak gider katılım paylarının tespiti 

ve tahsil edilmesi ile (özel durumlar hariç)  direkt olarak ilişkilidir. 

Atıksu debisinin belirlenmesi, su sarfiyatı, nüfus ve endüstri ile ilgili 

istatistiki bilgiler ve aşağıda bahsedilecek debi ölçümü yoluyla yapılır. 

 

2.2.1 Debi ölçümlerinin önemi 

 

       Atıksu arıtma tesislerinde atıksu debisinin belirli periyotlarla 

ölçülmesi  tesisin tasarım ve sağlıklı işletme kontrolu açısından çok 
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önemlidir. Ortalama ve günlük debi ölçümlerinin sağladığı faydalar: 

 

-Sisteme ilave edilecek günlük kimyasal madde miktarlarının 

belirlenmesi. 

-Sisteme verilecek hava miktarının belirlenmesi ve kontrolü. 

-Çamur geri devir oranının tespiti. 

-Tevsii Atıksu arıtma için gerekli istatistik bilgilerin temini ve 

arşivlenmesi 

-Değişik zaman ve hava şartlarında günlük toplam  debi değişimleri 

baz alınarak istatistiki bilgilere (infiltrasyon, endüstriyel atıksu deşarjı, 

nüfus artışı gibi) ulaşılması 

-Yağışlı havalarda ortaya çıkan debi artışı ile kanalisazyon sistemine 

yağmur suyu katkısının tahmini değerinin tespiti. 

 

2.2.2 Debi ölçüm cihazlarının yerleşimi 

 

Debi ölçüm cihazları genel olarak aşağıda belirtilen noktalara 

yerleştirilir: 

-Kanal üstü ve kontrol bacaları 

-Arıtma tesisinin girişi 

-Çubuk ızgaraların, kum tutucuların veya ön çöktürmenin çıkışlarına 

-Çamur geri devir hatlarına 

-Fazla çamur hatlarına 

-Ana terfi giriş pompa istasyonlarına 

-Alıcı ortama deşarj öncesi 

        Ölçüm cihazlarının yerleştirilmesinde ve tiplerinin seçiminde, 

konum, özellik ve miktar açısından aşağıdaki  hususlar dikkate 

alınmalıdır. 

 

-Ölçümün akıştaki, dalgalanmalardan etkilenmesi 
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-Ölçümün, ölçüm noktalarında anlık, ortalama ve günlük miktarlarını 

temsil etmesi 

-Ölçüm işleminin katı parçacık, kum ve çökebilen parçalardan 

etkilenmesi ve hatalı ölçüm yapması 

-Ölçüm işleminin tesisin işletmesine ne derecede faydalı olacağı 

 

2.2.3 Debi ölçüm yöntemi ve ölçüm cihazları 

 

       Atıksu debi ölçümü genel olarak basınçlı borularda ve açık 

kanallarda yapılır, debi ölçüm yönteminin  belirlemesinde   aşağıdaki 

hususlar dikkate alınmalıdır. 

 

-Akış hızı aralığı 

-Akım şartları (Süreli veya kesikli olması) 

-Maksimum işletme basıncı ve basınç düşümü 

-Atıksuyun özellikleri 

-İşletme ve bakım kolaylığı 

-Ölçme yönteminin kolaylığı ve tek bir parametreye bağlı olması 

 

 

2.3- Atıksu Özellikleri 

 

       Atıksu karakteri, atıksuların arıtılması ve uzaklaştırılması ile ilgili 

sistemlerin projelendirilmesi ve işletilmesine esas teşkil eder. Atıksuda 

bulunan başlıca organik bileşikler proteinler, karbonhidratlar, yağlar ve 

üredir. Bunlarla birlikte deterjanlar, fenoller ve pestisitler gibi sentetik 

organik maddeler de atıksu bünyesinde yer almaktadır.  
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Şekil 2: Atıksuyun karakterizasyonu 

 

 

Atıksu karakteri fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler ile ifade edilir. 

Şimdi bu parametreleri evsel atıksu açısından ele alalım. 

 

 

 
Şekil 3: Evsel atıksuyun tipik kompozisyonu (US.EPA Volume 1, 1992) 

      Atıksu 

%99.9 Su 
Katılar % 0. 1 

% 65 Proteinler 

%25 Karbonhidratlar 

%10 Yağlar 

%70 %30 

Kum, mil,silt 

Tuzlar 

Metaller 
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2.3.1-Fiziksel Parametreler 

 

        Atıksu bünyesindeki fiziksel parametreler, sıcaklık, koku, renk ve katı 

maddelerdir.  

 

 Sıcaklık: Atıksu sıcaklığı, arıtma prosesinde biyolojik ve kimyasal 

reaksiyonların hızı açısından önemlidir. Genellikle atıksu sıcaklığı 

10 -20 0C arasındadır. Sıcaklık arttıkça reaksiyon hızı artar. 

Sıcaklık, özellikle nitrifikasyon açısından çok önemlidir. 

 
Şekil 4: Sıcaklığın reaksiyon hızı üzerine etkisi (Kargı, 1998) 

 

 Renk: Atıksuyun rengi, atıksu içerisinde çözünmüş, süspanse ve 

kolloid haldeki maddelere bağlıdır. Taze bir atıksuyun rengi açık 

kahverengi- gri dir. Atıksu bayatladıkça içindeki oksijen azalarak 

septik koşullar oluşacağından renk siyaha doğru döner ve atıksuyun 

arıtılması zorlaşır. 

 

 Koku: Koku, insana doğrudan fiziksel bir zarar vermemekle beraber 

stres yaratır. Bu nedenle kişilerde iştah azalması ve bulantıya neden 

olur. Çevrede ise genel rahatsızlığa yol açar. Atıksu bekledikçe 

anarobik koşullar oluşmakta ve daha rahatsız edici bir hale 
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gelmektedir. Atıksuda koku oluşturan başlıca maddeler amonyak, 

hidrojen sülfür, aminler ve merkaptanlardır. 

 

 

 Katı maddeler: Katı maddeler, sudaki çözünmüş ve askıdaki tüm 

yabancı maddeleri ifade eder. Katı madde ölçümleri gravimetrik 

olarak yapılır. Atıksuda, askıda katı maddelerin yaklaşık %75’i  ve 

filtre edilebilen katıların yaklaşık %40’ı organiktir. Katı maddelerin 

konsantrasyonları ve boyut dağılımları atıksu karakteri ve arıtımı 

açısından büyük önem taşır. 

 

 
 

Şekil 5: Atıksuyun toplam katı madde karakterizasyonu 

 

 

2.3.2- Kimyasal Parametreler 

 

       Kimyasal parametrelerin başlıcaları alkalinite, biyokimyasal 

oksijen ihtiyacı (BOI), kimyasal oksijen ihtiyacı (KOI), toplam 

organik karbon, çözünmüş oksijen, azot türleri ve fosfordur. 

 

 Alkalinite: Alkalinite, magnezyum, kalsiyum gibi kuvvetli baz 

Toplam katı madde 

Filtrede kalan katı madde Askıda katı madde 

Hallolmuş 
Kolloid Çökelmeyen Çökebilen  
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kökleri ile birlikte bulunan zayıf asit köklerinden kaynaklanır. 

Atıksuyun asitleri nötralize kapasitesinin bir ölçüsüdür. 

Alkalinite suyun pH değişimlerine karşı direncini sağlar. 

Kalsiyum karbonat cinsinden ifade edilir. Nitrifikasyon 

aşamasında ototrofik faaliyetler için gereklidir. Orta 

kuvvetteki bir atıksuyun alkalinitesi 150-250 mg CaCO3/lt’dir. 

 

 Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOI): Atıksudaki organik 

maddelerin tayininin bir ölçüsü olan parametre, organik 

maddelerin (karbonlu maddelerin) mikroorganizmalar 

tarafından oksitlenmesi/ayrıştırma için gerekli olan oksijen 

miktarının ifadesidir. Oksitlenme sürecinde fazla oksijen 

kullanılması atıksudaki organik madde miktarının fazla 

olduğunu gösterir. BOI tayininde süre 5 gün alınır. 5 gün 

süresinde karbonlu organik bileşiklerin büyük bölümü 

oksitlenir. Bu sürenin 5 günden fazla alınması, hem süre 

açısından fizibıl olmayıp hem de 5 günden sonra organik 

maddeleri oksitlemeyen ancak hazır oksijen tüketen türler 

ortaya çıktığından, doğru değildir. Ölçümü uzun zaman alan 

ve deneysel hata oranı yüksek olan bir parametredir. Kişi başı 

BOI5 60 gr/kişi-gün alınabilir. Atıksuyun içerisinde toksik 

madde olduğunda analiz sonucu doğru olmayabilir. 

 

 Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI): Atıksudaki kimyasal olarak 

oksitlenebilen organik maddelerin oksitlenebilmesi için 

gerekli olan oksijeni ifade eder. Kısa sürede ölçülmesi ve hata 

oranının az olması ve toksisiteden etkilenmemesi bu 

parametrenin büyük avantajıdır. Atıksu arıtma tesislerinin 

dizaynı ve işletilmesinde en önemli parametredir. BOI5 ve 

KOI arasında belirlenmiş oranlar olduğundan, BOI5’ in 
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yaklaşık değeri KOI’ye göre de hesaplanabilir. Arıtılmamış 

atıksular için BOI5/KOI =0,4-0,8 arasında değişir. Gerek 

atıksuyun bünyesinde bulunan gerekse de arıtma sürecinde 

inert organik maddeler oluşmaktadır. Bu nedenle arıtma 

tesislerinin işletilmesinde KOI’nin inert ve biyolojik olarak 

oksitlenebilen bileşenleri belirlenmelidir. 

 

 Toplam Organik Karbon (TOC): Atıksudaki organik karbonun 

yakma ile karbondioksite dönüştürülmesi ve karbondioksitin 

analizörle ölçümü ile belirlenen parametredir. Düşük organik 

madde konsantrasyonları için uygun bir metod olup, hızlı ve 

güvenilir sonuçlar verir. Bu sebeple bugün bir çok atıksu 

arıtma laboratuarında TOC ölçüm cihazları mevcut olup, BOI5 

yerine TOC analizi yapılmaktadır. Evsel atıksular için 

BOI5/TOC oranı 1-1,6 arasında değişmektedir. 

Azot:Azot türleri besi elementleri olup, protein ve hücre 

sentezi için gereklidir. Bunun için biyolojik arıtma prosesinde 

atıksuda gerekli miktarda azot bulunmalıdır. Azotun az olması 

durumunda dışarıdan atıksuya azot ilave edilmesi gerekirken, 

fazla olması durumunda yüzey sularında yosunlaşmanın 

önlenmesi için azotun ileri arıtma metodlarıyla atıksudan 

giderilmesi gerekmektedir. Azotun türleri, amonyak, organik 

azot, nitrit ve nitrattır. Nitrit ve nitrat oksitlenmiş azot, 

amonyak ve organik azot toplamı da toplam Kjehldal azotu 

olarak tanımlanır. Evsel atıksularda nitrit ve nitrat toplamı 1 

mg/lt’den azdır. Bunun için giriş atıksuyunda toplam azot 

yerine TKN bakılır. Genellikle azot kaynağı üredir. TKN’nin 

%60’ı amonyak, (amonyum azotu) %40’ı organik azottur. 

Orta karakterli evsel atıksularda TKN 50 mg/lt 

mertebelerindedir. 
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Tablo 1: Atıksuyun Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Yapısı ve Kirlilik 

Kaynakları (Metcalf&Eddy) 

ATIKSU KARAKTERİ KAYNAK 

Fiziksel 

özellikler 

Renk 

 

Koku 

Katı madde 

 

Sıcaklık 

Evsel ve endüstriyel atıklar, 

organik maddelerin doğal 

bozunması 

Ayrışan/bozunan atıksu ve 

endüstriyel atıklar 

Evsel su temini, evsel ve 

endüstriyel atıklar, toprak 

erozyonu, sızma 

Evsel ve endüstriyel atıklar 

Kimyasal 

özellikler 

Organik  

Karbonhikrat yağ ve 

gres 

Pestisitler 

Fenol 

Proteinler ve 

mikrokirleticiler 

Yüzey dezenfektanlar 

Uçucu organik 

bileşikler 

İnorganik 

Alkalinite ve klorür 

 

Ağır metal 

Azot 

Ph ve mikro 

kirleticiler 

Fosfor 

Sülfür 

Hidrojen sülfür ve 

metan 

Oksijen 

 

Evsel ve endüstriyel atıklar 

Tarımsal atıklar 

Endüstriyel atıklar 

Evsel ve endüstriyel atıklar 

Evsel ve endüstriyel atıklar 

Evsel ve endüstriyel atıklar 

 

Evsel atıklar, evsel su temini, 

yeraltı suyundan sızma 

Endüstriyel atıklar 

Evsel ve tarımsal atıklar 

Evsel, ticari ve endüstriyel 

atıksular 

Evsel, ticari ve endüstriyel 

atıklar, yüzeysel akış 

Evsel, ticari ve endüstriyel 

atıklar 

Evsel atıkların ayrışması 

Su temini, yüzeysel suyun 

sızması 

Biyolojik 

Özellikler 

Eubakteri 

Archaebakteri 

Virüsler 

Evsel atıklar, yüzeysel akış, 

arıtma birimleri 

Evsel atıklar, yüzeysel akış, 

arıtma birimleri 

Evsel atıklar 
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 Fosfor: Fosfor, besi maddesi olarak atıksularda önemli bir 

parametredir. Evsel atıksular fosfor bakımından zengindir. 

Son yıllarda deterjan yapımında fosfat ve polifosfat bileşikleri 

kullanılmaya başlandığından, atıksulardaki fosfor 

konsantrasyonları artmıştır. Buna bağlı olarak yüzeysel 

sularda fosfor artışı gözlenmektedir. Yüzey sularında aşırı 

fosfordan dolayı alg patlamaları gözlenmiş olup, biyolojik ve 

kimyasal fosfor giderme prosesleri geliştirilmiştir. Evsel 

atıksularda fosfor 5-15 mg/lt mertebelerindedir. 

 

2.3.3- Biyolojik Parametreler 

 

 Bakteriler: Bakteriler tek hücreli yuvarlak, çubuk vb. çeşitli 

şekilleri olan 0,3 -2 mikron boyutundaki 

mikroorganizmalardır. Organik madde gideriminde arıtma 

sistemlerinde en büyük paya sahiptirler. Aktif çamur 

içerisinde yaklaşık 300 çeşit bakteri türü faaliyet gösterir. 

Aktif çamur mikrobiyolojisi bölümünde detaylı olarak 

bahsedilecektir. 

 

 Virüsler: Parazit yapıda DNA ve RNA grubu ile bunları saran 

bir proteinden oluşan canlılardır. Hastalık yapıcıdırlar. 

 

 

2.4- Evsel Atıksuların Tipik Özellikleri 

 

       Evsel atıksular askıda, koloidal ve çözünmüş halde organik ve 

inorganik maddeler içerir. İklim şartları, toplumların yaşam 

standartları ve kültürel alışkanlıklar atıksu özelliğini önemli ölçüde 

etkiler. Endüstri bölgelerinde, endüstriyel nitelikli atıksuların 
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kanalizasyon sistemine verilmesi evsel atıksu karakterini büyük 

oranda etkiler. Konsantrasyonlar kişi başına su kullanımı değerine 

bağlı olarak değişir. 

   

Tablo 2: Ham evsel atık suyun tipik özellikleri (Metcalf&Eddy) 

 

Kirleticiler Birim Konsantrasyon 

Zayıf Orta Kuvvetli 

Toplam katı (TS) 

      Toplam çözünmüş Katı 

          Sabit 

          Uçucu 

       Askıda Katı (SS) 

           Sabit 

           Uçucu 

Çökebilen Katılar 

BOI5 (20oC) 

Toplam Organik Karbon (TOK) 

KOI 

Azot (Toplam N olarak) 

    Organik azot 

    Serbest amonyum azotu 

    Nitrit azotu 

    Nitrat azotu 

Fosfor (Toplam Fosfor olarak) 

    Organik 

    İnorganik 

Klorürler 

Sülfat 

Alkalinite (CaCO3 olarak) 

Yağ-Gres 

Toplam Koliform 

Uçucu org. bileşikler(VOCs)     

     mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mL/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

no/100ml 

g/l 

350 

250 

145 

105 

100 

20 

80 

5 

110 

80 

250 

20 

8 

12 

0 

0 

4 

1 

3 

30 

20 

50 

50 

106-107 

100 

720 

500 

300 

200 

220 

55 

165 

10 

220 

160 

500 

40 

15 

25 

0 

0 

8 

3 

5 

50 

30 

100 

100 

107-108 

100-400 

1200 

850 

525 

325 

350 

75 

275 

20 

400 

290 

1000 

85 

35 

50 

0 

0 

15 

5 

10 

100 

50 

200 

150 

107-109 

400 

        

 

       Evsel atıksular, büyük oranda karbon, azot ve fosfor gibi organik 

maddeler ve yüksek konsantrasyonda mikroorganizma ihtiva 

etmektedir. Bu organik maddeler hızlı bir şekilde bozunmaya yatkın 
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olup, kanalizasyon boyunca biyolojik bozunmaları devam eder. Bu da 

zaman içerisinde atıksuyun özelliklerini değiştirmektedir.    

        Atıksudaki kirleticilerin konsantrasyonuna bağlı olarak atıksuyu 

zayıf, orta ve kuvvetli olarak sınıflandırmak mümkündür. Atıksuyun 

karakterinin ve terkibindeki kirletici konsantrasyonlarının bilinmesi, 

arıtma tesisinin işletilmesi ve özellikle aktif çamur prosesinin verimli 

bir şekilde işletilmesi açısından çok önemlidir.   

 

2.5- Numune alma- Koruma – Analiz etme ve Raporlama 

 

       Atıksu arıtma tesisinin verimli bir şekilde işletilmesi ve deşarj 

standartlarının sağlanması iyi bir laboratuar yönetimiyle sağlanabilir. 

Numunelerin alınması, korunması, analiz edilmesi ve sonuçlarının 

raporlanarak yorumlanması oldukça önemli bir husustur. En iyi 

ekipmanların kullanıldığı laboratuar metodları da dahil olmak üzere, 

numune alımları sırasında yapılacak hataları düzeltebilecek metod 

mevcut değildir. Numune alımları sırasında yapılan hatalar, analiz 

hatalarının % 80’ini tutmakta ve bu hatalı sonuçlar yanlış yorumlara 

sebep olmaktadır. Analiz sonrası verilen kararlar da hatalı olacağından 

prosesin verimli bir şekilde işletilememesine, ihtiyaç olunandan daha 

fazla enerji sarf edilmesine dolayısıyla da çıkış suyu kalitesinin 

düşmesine neden olacaktır. Numune alımları sırasında birçok 

parametre göz önünde bulundurulmalıdır. 

- Numune alım yeri 

- Numune alım zamanı 

- Numune alınış biçimi 

- Yerinde yapılan analizler 

- Seçilen şişenin tipi 

- Numune olarak alınan atıksu miktarı 

- Laboratuvara iletilene kadar numunenin saklanma koşulları 
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- Laboratuvara iletilene kadar geçen süre 

       Elle numune alma için en basit teçhizat, uygun uzunlukta saplar 

takılmış olan kova, kepçe veya geniş ağızlı şişeden ibarettir. Hacim 

100 ml’den az olmamalıdır. Elle numune alma teçhizatı numuneler 

üzerinde yapılacak analizleri etkilemeyecek bir malzemeden yapılmış 

olmalıdır. 

       Numuneler gerekli bilgi tipine ve analizlenecek sürecin yapısına 

bağlı olarak değişik şekillerde alınabilir. Numuneler el ile veya 

otomatik numune alma cihazlarıyla alınabilir. 

 

2.5.1- Anlık Numune 

 

       Anlık numune el ile alınan ayrık bir numunedir. Operatör tesis 

koşullarının bilmek istiyorsa anlık numune alıp derhal analizlemelidir. 

Anlık numuneler atıksuyun zaman içinde özelliklerindeki değişiminin 

belirlenmesinde kullanılır. Çözünmüş oksijen, pH, kalıntı klor, 

sıcaklık ve bakteri analizleri numune alındıktan hemen sonra 

yapılmalıdır. Anlık numunelerin alınmasını gerektiren diğer hususlar 

şunlardır: 

1- Kaçak ani bir deşarjın özelliklerinin, kaynağının ve arıtma tesisi 

üzerindeki olası etkilerinin tespit edilmesi, 

2-  Numune alınacak atıksu debisi kesintili ve kısa bir sürede 

geliyorsa, 

3- Atıksu özelliklerinde önemli bir değişiklik olmuyorsa, 

4- Atıksuyun kirlilik yükü gün içerisinde çok defa ani değişimlere 

uğruyorsa, 

5- Uçabilir organik bileşikler, fenoller ve siyanür gibi özellikleri hızla 

değişebilir ve koruma altına alınamayacak parametreler 

analizlenecekse. 
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2.5.2- Kompozit Numune 

 

       Kompozit numune, belli bir süre içerisinde eşit zaman veya 

debiyle orantılı olarak alınan numunelerin karıştırılması ile oluşan 

numune çeşididir. El ile veya otomatik olarak 2 veya 24 saat süresince 

toplanabilir. Parametrelerin o süre içerisindeki ortalama değerlerini 

verir. Kompozit numune, tesisin verimliliğinin hesaplanmasında ve 

prosesin ayarlanmasında kullanılır. Büyük kapasiteli arıtma 

tesislerinin giriş ve çıkışından 24 saatlik kompozit numuneler alınarak 

analizlerin bu şekilde yapılması ve bunun otomatik numune alma 

cihazlarıyla yapılması uygun olacaktır. 

 

2.5.3- On-line Ölçüm Cihazları 

 

Atıksu arıtma teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle birlikte, 

atıksu arıtma tesislerinin giriş ve çıkışında ve prosesin değişik 

noktalarında on-line ölçüm cihazlarının kullanılması da 

yaygınlaşmıştır. Bu cihazlar genellikle tesis girişinde pH, sıcaklık, 

iletkenlik, toplam organik karbon gibi parametrelerin ölçümünde 

kullanılır. On-line ölçüm cihazlarıyla tesise gelen atıksuda endüstriyel 

toksik deşarjlar olup olmadığı hakkında operatöre erken uyarı mesajı 

verir. Çıkış suyunda ise bulanıklık, askıda katı madde, çözünmüş 

oksijen gibi parametrelerin online olarak ölçülmesi, son çöktürme 

havuzu savaklarından flok kaçıp kaçmadığı ile ilgili operatöre sürekli 

bilgi verir. Ayrıca son yıllarda tesis çıkışında on-line KOI, BOI5 ve 

TOC cihazları geliştirilmiş olup, büyük kapasiteli tesis çıkışlarında 

kullanılmakta ve çıkış suyu kalitesi sürekli olarak izlenebilmektedir. 

       Aktif çamur havalandırma havuzunda çözünmüş oksijen ölçümü 

ile blowerların kontrolü, NH4-N,  NO3 ve ORP (redoks) ölçümü ile 
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nitrifikasyon ve denitrifikasyon hızını ve iç sirkülasyon pompalarının 

kontrolünü, MLSS ölçerlerle havalandırma havuzundaki askıda madde 

konsantrasyonu ve fazla çamur miktarının kontrolü sürekli ve hızlı bir 

şekilde yapılmış olur. On-line ölçüm cihazları tesis yönetiminin 

kalitesini artırır, tesiste harcanan kimyasalların ve enerjinin aza 

indirilmesini sağlar. 

       On-line ölçüm cihazlarının verimli bir şekilde işletilmesi ve 

yanıltıcı olmayan sonuçlar vermesi için imalatçısının kullanım 

klavuzlarında belirttiği sürelerde ve belirtildiği şekilde 

kalibrasyonlarının yapılması, ayrıca problarına çöp, üstüpü takılıp 

takılmadığı, probların kirlenip kirlenmediği operatör tarafından 

kontrol edilmeli ve temizliklerinin düzenli olarak yapılması 

gerekmektedir. On-line ölçüm cihazları genellikle yaklaşık sonuç 

verdiğinden, operatör tarafından sensörlerin gösterdiği değerler 

laboratuar analizleriyle karşılaştırmalı kontrol edilmelidir. 

 

2.5.4- Numune Alma ve Analiz Planı 

 

       Numune alma noktaları her arıtma tesisine göre farklılık 

göstermektedir. Her tesis, numune alınacak yerler ve her numunede 

yapılacak analizleri gösteren bir numune alma ve analiz planına sahip 

olmalıdır.  Operatör bu bilgiler ışığında alınacak numunenin tipine ve 

her numune alma noktasından alınacak numune miktarına karar verir. 

Alınan numune temsil edici olmalıdır, yoksa planlanan noktaların 

dışında alınacak numuneler temsil edici olmayacak ve tesis verimi 

hakkında doğru bilgi vermeyecektir. Atıksu arıtma tesislerinde 

numune alma noktası, numune tipi, zamanı, günü ve analizi yapan 

kişinin adını içeren kayıt sistemi olmalıdır. 

       Numune alma işleminin temel amacı, numune alınan akımı temsil 
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etmesidir. Alınan numune akımın çok küçük bir hacmini 

oluşturduğundan, hem numune alma noktası hem de numune alma 

tekniği temsil kabiliyetinin artırılması açısından çok önemlidir. Temsil 

etmeyen numunelerin analizi sonucunda elde edilen bilgiler sürecin 

yanlış yönetilmesine yol açar. Numune alma işlemi için şu hususlara 

uyulmalıdır: 

1- Numuneler karışımın en fazla olduğu noktalardan alınmalıdır. 

2- Çökelme ve yüzmenin olduğu noktalardan numune alınmamalıdır. 

3- Katıların biriktiği noktalardan numune alınmamalıdır. 

4- Numune alma noktası seçildikten sonra yeri işaretlenmeli ve sürekli 

aynı noktadan numune alınmalıdır. 

5- Suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini değiştirecek 

noktalardan numune alınmamalıdır. 

6- Numune kapları, her numune noktası için ayrı adlandırılmalıdır. 

7- Otomatik numune alma cihazları sıcaklık gibi çevresel etkilerden 

uzak olacak şekilde monte edilmeli ve korunmalıdır. Aynı numune 

alma cihazı ile birden çok numune alınacaksa yer değişimlerinden 

sonra cihaz bol su ile yıkanmalıdır. 

8- Numuneler alındıktan hemen sonra iyice karıştırılmalı ve derhal 

analiz yapılmalıdır. 

9- Özelliği değişen numuneler için koruma yapılarak saklanmalıdır. 

Özellikleri değişmeyen numuneler 4 0C de saklanmalıdır. 

       Numune alma işleminin kapsamı ve sıklığı, alıcı ortamın 

hassasiyetine, tesisin büyüklüğü ve kompleksliğine, tesisin dizaynına 

ve giriş suyu özelliklerindeki değişimlere bağlıdır. Her arıtma tesisine 

göre yukarıda sıralanan özellikler değişken olduğundan numune alma 

noktaları ve yapılacak analizler tesisten tesise değişiklik arzeder. 

 

2.5.5- Numune Hacmi ve Korunması 
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       Her numune alma noktası için yapılacak analizler belirlendikten  

Tablo 3:Atıksu arıtma tesisinde izlenmesi gereken parametreler 

Tesis girişi BOİ, KOİ, AKM, UAKM, TP, TKN, NO3, Ç.O 

iletkenlik, ÇKM, debi, koku, renk, ağır metaller,  

Ön çöktürme tankı Dip çamur yoğunluğu, hidrolik yükleme, çamur 

debisi 

Ön çöktürme tankı çıkışı BOI:TKN, AKM, NH4-N, TKN, TP 

Bio-P Ç.O., MLSS, MLVSS, redoks, uçucu yağ 

asıtleri 

Havalandırma havuzu 

girişi 

SOUR, pH, Alkalinite 

Havalandırma havuzu 

(Nitrifikasyon-

Denitrifikasyon) 

SV, SVI, MLSS, MLVSS, Ç.O., NO3, PH, F/M, 

alkalinite, NOUR, mikroskobik gözlem, 

çökelme hızı, sıcaklık, katı alıkonma süresi 

Son çöktürme havuzu Çamur battaniyesi, hidrolik yükleme, katı 

yüklemesi, çamur bekleme süresi 

Son çöktürme havuzu 

çıkışı 

BOI, KOI, AKM, NH4-N, NO3, TP,  

Geri devir  Debi, AKM, UAKM, mikroskopik gözlem 

Fazla çamur Debi, AKM 

Çamur çürütücüler Debi, pH, Yağ asitleri, asetik asit, AKM, 

UAKM, H2S, CH4, TKN, sıcaklık, alkalinite, 

katı alıkonma süresi 

Çamur yoğunlaştırma ve Debi, AKM, nemlilik 
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susuzlaştırma 

Dezenfeksiyon Toplam koliform, fekal kolifom 

sonra bu analizler için gerekli numune hacimleri hesaplanır. 

Numuneler saklanacaksa reaksiyonlara engel olmak, dolayısı ile 

numunenin orijinal özelliklerini korumak amacı ile koruma yöntemleri 

uygulanmalıdır. Numunelerin analizlerinin birkaç defa 

tekrarlanabileceği gerekebileceğinden, ihtiyaç duyulandan daha fazla 

numune alınmalıdır. Analizler yapılırken en fazla numune hacmine 

ihtiyaç duyulan parametrelerden başlanmalıdır. Her ne kadar 

numunelerin standartlara uygun korunması kabul edilse de, en doğru 

yol numunelerin hemen alındıktan sonra analizlerinin yapılmasıdır. 
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3- FİZİKSEL ARITMA 

 

 

       Fiziksel arıtma 

üniteleri, atıksu arıtma 

tesislerinin ilk üniteleri 

olup, genellikle ızgaralar, 

kum-yağ tutucular ve ön 

çöktürme ünitelerinden 

oluşur. Bu ünitelerin verimi 

tesisin tamamının verimini 

çok yakından etkiler. 

Fiziksel arıtma ünitelerinde 

atıksu ile gelen her türlü 

sebze meyve atıkları, kağıt, 

kumaş, plastik, metal, 

ambalaj atıkları, cam atıkları 

gibi her türlü iri katı maddeler ile kum, yağ ve gres gibi maddeler 

fiziksel arıtma ünitelerinde tutularak uzaklaştırılırlar. 

       Fiziksel arıtma ünitelerinin verimli işletilememesi durumunda 

ızgaralardan geçen bir kısım çöpler havalandırma havuzlarında ve son 

çöktürme havuzlarında estetik kirliliğe sebep olur. Ayrıca 

havalandırma havuzlarında mikserlerin ve iç sirkülasyon pompalarının 

kablo, kanat, kaldırma tertibatlarına, on-line ölçüm cihazlarının 

problarına ve difüzör sistemlerine takılıp bu noktalarda birikerek 

verimli işlememelerine kısa sürelerde arızalanmalara ve kırılmalara 

sebep olur. Aynı zamanda geri devir pompalarının fanlarına takılarak 

verimlerinin düşmesine ve tıkanmalarına, son çöktürme dip sıyırıcı 

mekanizmalarının kırılmalarına, yine son çöktürme savaklarına 

Şekil 6: Izgaraların verimli işletilememesi 

neticesinde miksere sarılmış lifli malzeme 
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takılarak savak hidroliğinin bozulmasına ve çıkış suyuna karışarak 

çıkış suyu kalitesinin düşmesine sebep olurlar. Kum ve yağ tutucuların 

verimli işletilememesi neticesinde, kumlar kanalların ve havalandırma 

havuzlarının verimli hacimlerinin azalmasına, borularda, pompalarda 

ve diğer ekipmanlarda hızlı bir şekilde aşınmalara neden olarak arıtma 

tesisindeki tüm ekipmanların ekonomik ömürlerini azaltır. Pompa fan 

ve salyangozlarını aşındırarak verimlerini düşürür. Yağ ve köpük 

havalandırma havuz kenarlarında birikerek kötü görüntü ve kokuya 

sebep olur. Son çöktürme havuzu yüzeyinde aşırı miktarda birikerek 

çıkışa gidebilir.  

 

Ön arıtma ünitelerinin verimli işletilmesi en çok ta çamur üniteleri için 

önemlidir. Ön arıtma ünitelerinde verimli olarak giderilemeyen çöp, 

kum ve yağ çamur arıtma ünitelerinde boruların, pompaların ve 

masaratörlerin tıkanma, aşınma ve arızalanmalarına, santrifüj 

dekantörlerde tıkanma, aşınma ve parça kırılmalarına, beltpres ve 

filtrepreslerde yırtılmalara sebep olarak susuzlaştırma verimini 

düşürürler. Çamur 

arıtma ünitelerinde 

kritik bir ekipmanın bu 

sebeplerden dolayı 

devre dışı kalması, 

sistemden fazla çamur 

atılamamasına 

dolayısıyla da günlerce 

sürebilecek işletme 

problemlerine neden 

olacaktır. Ayrıca çamur 

çürütücü olan tesislerde 

çürütücülerin verimli 
Şekil 7: Kum tutucunun verimli işletilememesi 

neticesinde havalandırma havuzuna dolan kum 
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hacimlerinin azalmasına, karıştırıcıların, eşanjörlerin ve sirkülasyon 

pompalarının aşınma ve tıkanmalarına sebep olarak stabilizasyon ve 

biyogaz verimini düşürür. 

       Izgara ve kum tutucu atıklarının düzenli depolama tesislerine 

taşınması veya gömülerek uzaklaştırılması gerekmektedir. 

       Ön çöktürücülerde ise, çökelebilen organik bileşikler ile dane çapı 

200 mikrondan daha küçük olan mil-silt diye tabir edilen inorganik 

maddeler tutularak uzaklaştırılır. 

 

FİZİKSEL ARITMA ÜNİTELERİ 

 

       ATIKSU 

 

IZGARA                  sebze meyve atıkları, kağıt, kumaş, plastik,     

metal,    ambalaj atıkları, cam atıkları gibi her türlü iri katı maddeler 

 

KUM-YAĞ TUTUCU    kum, yağ-gres ve yüzen maddeler giderilir 

 

   DEBİ ÖLÇÜMÜ                        debi ölçümü yapılır ve kaydedilir 

 

ÖN ÇÖKTÜRME      çökebilen organik maddeler ve inorganik 

maddeler giderilir 

 

 

3.1- Izgaralar 

 

Arıtma tesislerinde, ızgaralama için kaba ızgara, ince ızgara ve elekler 

kullanılır. Atıksu ile gelen iri katı malzemeleri tutmaya yararlar. 

Manuel temizlemeli ve otomatik temizlemeli olarak kullanılırlar. 

Küçük kapasiteli tesislerde manuel ve otomatik temizlemeli, büyük 
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tesislerde ise otomatik temizlemeli ızgaralar kullanılmaktadır. 

        Kaba ızgaraların çubuk aralıkları 35-100 mm, ince ızgaralar 6-15 

mm ve küçük tesislerde kullanılan elekler 0,25-3 mm’dir. 

       Izgaralama işleminde otomatik temizleme periyodunu ve buna 

bağlı olarak kanaldaki atıksu seviyesini kontrol altında tutmak için 

zaman röleleriyle temizleme periyodunun tayin edilmesi, ayrıca 

ızgarada oluşan yük kaybı ( önünde ve arkasında oluşan su seviyesi 

farkı) ndan dolayı temizleme periyoduna başlanması ve 

sonlandırılması şeklindedir. 

Izgaralarda tutulan çöpler genellikle bir bantlı veya vidalı 

konveyörden sonra çöp 

konteynırlarına alınarak 

uzaklaştırılırlar. Orta ve 

büyük ölçekli tesislerde, 

çöp hacmini azaltmak 

için konveyörden sonra 

ızgara presler 

kullanılmaktadır. Izgara 

presler, ızgara atıklarının 

içerdikleri su oranlarını 

presleyerek % 75 

oranında düşürürler, 

ayrıca çöp hacmini de 

1/10 oranında azaltarak 

nakliye masraflarını da 

azaltırlar. Çöplerin 

sıkıştırılması sonucu 

süzülen su tesisin başına gönderilmelidir. Çöplerin sıkıştırılması, 

çöpteki organik maddeyi de azaltacağından koku da azalmış olur. 

 

                 Şekil 8: Izgara kesiti 
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Şekil 9: İnce ızgara görünüşü 

 

 

 

3.1.1- Izgaraların İşletilmesi  

 

    Izgaraların işletilmesinde 

aşağıdaki hususlara dikkat 

edilmelidir: 

1- Izgara binasında ve 

ızgaralar bölgesinde 

çalışırken emniyet 

kurallarına dikkat edilmeli 

ve korkulukların arkasında 

durulmalıdır. 

2- Yerler sürekli temiz 

tutulmalı ve kayma riski 

oluşturan yağ, çöp vs. 

malzemeler temizlenmelidir. 

3- Normal işletimde ızgaralar sürekli gözle kontrol edilmeli, 

     Şekil 10: Kaba ızgarada tutulmuş yatak 
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ekipmanlardan alışık olunanın dışında ses gelip gelmediği kontrol 

edilmeli, bir problem hissediliyorsa araştırılmalı ve büyük bir arızaya 

sebebiyet vermeden giderilmelidir. 

4- Barlar arasına sıkışmış taş veya sert cisim olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. Bu durumda tırmık barlar arasına giremediğinden 

temizleme yapamayacaktır. Tırmığı aşağı-yukarı konum tarifi yapan 

swiçlerin doğru komut verip vermediği kontrol edilmelidir. 

5- Tırmığın barlar arasında rahat hareket edip etmediği sürekli 

gözlenmelidir. Aksi taktirde aşırı zorlanma ile barlarda 

deformasyonlar oluşabilir, tırmığın dişleri kırılabilir, zincir ve 

halatlarda gerilme veya sarkma oluşabilir. Bir süre sonra halat ve 

zincirlerde kopma oluşur. Izgarada titreşim olduğunun görülmesi 

zorlanmanın işaretidir. 

6- Izgara yaklaşım kanalındaki hız, dizayn değerlerinde olacak şekilde  

çalıştırılacak ızgara sayısı belirlenmelidir. Tesise normalden az atıksu 

geliyorsa, ihtiyaç olmayan ızgara hat veya hatları kapatılmalıdır. Aksi 

halde suyun hızı düşeceğinden, ızgara önünde kum ve bazı inorganik 

malzemeler çökelecek, tırmığın sağlıklı işlemesine mani olacaktır. 

Ayrıca atıklarla beraber kum da alınacağından ızgara atıklarının 

preslenmesinde sorun yaşanacaktır. 

7- Motor ve ekipmanların yağlanması ve rutin bakımı imalatçının 

öngördüğü şekilde yapılmalıdır. 

8- Mekanik temizlemeli ızgaraların yağlanması, bakımı ve 

ayarlanması için imalatçı kataloglarına göre hareket edilmesi 

gerekmektedir. Bakım prosedürüne göre harcanacak birkaç dakika, 

tesisin istenilen verimde çalışmasını sağlar. Aksi halde günlerce süren 

işletme problemleri ortaya çıkar. 

9- Yağışlı havalarda ve tesisin aşırı yüklendiği zamanlarda atıksuyla 

birlikte çok iri malzemeler gelebilir. Bu durumda otomatik 

temizlemeli ızgara tırmığı büyük malzemeyi almayabilir veya 



33 

 

mekanizmanın gücü yetmeyebilir. Bu durumda operatör büyük 

malzemeyi manuel olarak almalıdır. İri malzemelerin darbesi sonucu 

barlarda kırılma veya kopmalar olabilir. Bu durumda büyük 

malzemeler ızgaralardan geçerek diğer ünitelere taşınabilir. Operatör 

tarafından hemen ızgara kanalı devre dışı bırakılmak suretiyle tamir 

edilmelidir. 

10- Tesiste yedek olarak bulunan ızgara yada ızgaraların, yağışlı 

havalarda ve asıl ızgaralarda arıza olması durumunda ihtiyaç 

olunacağından, sürekli çalışabilir durumda tutulmalıdır. 

11- Seviye sensörlerine çöp takılıp takılmadığı kontrol edilmeli ve 

sürekli temiz tutularak doğru değer vermeleri sağlanmalıdır. 

12- Nakil konveyörlerinde sıkışma olup olmadığı kontrol edilmeli, 

bantlı konveyörlerde bandın gerginliği ve makaralardaki aşınma, 

vidalı konveyörlerde ise ses, sürtünme olup olmadığı ve aşınma 

plakasında aşınmanın miktarı  kontrol edilmelidir. 

13- Eğer tırmık mekanizması hareket etmiyorsa, ya tarak mekanizması 

sıkışmıştır ya da ekipman kırılmıştır. Motor çalıştığı halde mekanizma 

hareket etmiyorsa halat, makara veya zincirlerde kopma veya kırılma 

olmuştur. Bunun için ilk iş o ızgaraya ait elektrik kesilmeli ve su 

başka kanala yönlendirilerek tamir süreci başlatılmalıdır. 

14- Bir ızgarada sorun oluştuğu zaman aşağıdaki sıra takip edilerek 

işlemler yapılmalıdır: 

a- Arızalı hatta ait elektrik kesilerek, kesicinin üzerine görünür işaret 

konulmalıdır. 

b- Önce giriş kapağı (penstok/stoplog) ardından çıkış kapağı 

kapatılmalıdır. Böylelikle hat servis dışına çıkarılmış olur. Sorun 

barlarda ise kanalın içi boşaltılmalıdır. 

c- Çalışacak bölgede emniyet tedbirleri alınarak çalışmaya 

başlanmalıdır ve öncelikle arızanın sebebi araştırılmalıdır. 

d- İlk iş ekipmanların üzerindeki koruyucu parçalar çıkarılmalı ve 
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gerekli tamirat ve parça değişimleri yapılmalıdır. Hatta yeniden su 

verilmeden önce mekanizmanın düzgün çalıştığı kontrol edilmeli ve 

hat önce çıkış ardından giriş kapağı açılarak devreye alınmalıdır. 

15- Ortamın sürekli olarak cebri havalandırmasının sağlanması 

gerekmektedir. 

 

 

3.1.2- Izgara Atıklarının uzaklaştırılması 

 

       Izgaralarda 

tutulan atık miktarı 

ve türü kolektör 

hatlarının uzunluğu 

ve büyüklüğüne, 

atıksu havzasındaki 

sanayi tesislerinin 

varlığına, 

kanalizasyon 

sisteminin birleşik 

olup olmadığına ve 

arıtma tesisinin kapasitesine göre değişiklik arz eder. Ancak kişi 

başına düşen ızgara atığı 2-5 lt/EN-yıl olarak kabul edilebilir. Izgara 

dan çıkan atıklar nakil konveyörleriyle taşındıktan sonra bir 

konteynırda biriktirilmelidir.  

       Izgara atıkları atıksudaki organik maddelerin bir kısmını tuttuğu 

ve bir kısım ızgara atıkları da organik olduğu için, rahatsız edici koku 

yayarlar. Bunun için ızgara atıkları toplandığı konteynırda kısa bir 

müddet suyunu süzdükten sonra hemen uzaklaştırılmalıdır. Bir günden 

fazla bekletilen atıklar kötü koku yaymaya başlar, bununla birlikte 

Şekil 11: Izgara atık presi 
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sinek, fare ve haşerelerin oluşmasına neden olur. Izgara atıkları, şehrin 

atıklarının depolandığı düzenli depolama sahalarına taşınmalı veya 

tesisin yakınlarında ve yer altı suyuna etki etmeyecek zemin 

sızdırmazlığı sağlanan alanlarda gömülerek uzaklaştırılmalıdır. 

 

 

3.2-Kum-yağ Tutucular 

 

       Atıksuda 

bulunan kum, 

çakıl, metal ve cam 

gibi yoğunluğu 

organik maddelere 

göre daha yüksek 

olan ve biyolojik 

olarak parçala- 

namayan maddeler 

genel olarak ‘kum’ 

diye adlandırılırlar. 

Kum tutuculardan 

çıkan kum 

karışımının yoğunluğu ortalama bir değer olarak 1600 kg/m3 kabul 

edilebilir. Bu kumun terkibinde az miktarda olsa da organik madde 

ihtiva ettiğinden uzun süre bertaraf edilmezse kolaylıkla çürür ve koku 

problemine neden olur. Arıtma tesisine gelen kum miktarı tesisten 

tesise değişiklik arzetmekte olup, kanalizasyon sisteminin keyfiyetine, 

uzunluğuna ve kanalizasyon sisteminin ayrık veya birleşik olup 

olmadığına göre değişir. Ancak bu değer 4-5 lt/EN-yıl olarak 

alınabilir. 

 

Şekil 12: Havalandırmalı kum-yağ tutucu görünüşü 
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Şekil 13: Havalandırmalı kum tutucu kesiti 

 

Bu malzemeler atıksudan uzaklaştırılmazsa pompa ve boruların 

aşınmasına, kanal ve boruların tıkanmasına, çamur arıtma ünitelerinde 

tıkanma ve aşınmalara ve havalandırma havuzlarının faydalı 

hacimlerinin azalmasına neden olurlar. 

       Küçük kapasiteli tesislerde kum tutucu, hızın 0,2-0,4 m/sn 

aralığında dizayn edildiği kanallar şeklinde ve genellikle yedekli 

olarak inşa edilirler. 

Kum boşaltma oluğu 

veya insan gücü ile 

kumun uzaklaştırılması 

sağlanır. 

       Kum tutucular, sabit 

hızlı, dairesel (vorteks 

akımlı), havalandırmalı 

kum tutucular olarak 

dizayn edilirler. 

Dikdörtgen yapılı kum 

tutucularda, gezer köprüyle birlikte hareket eden bir pompa sistemi ile 

kum tutucunun dibine çökelmiş olan kumun uzaklaştırılması sağlanır. 

      Şekil 14: Vorteks tipli kum tutucu kesiti 
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Vorteks tipli kum tutucular ise büyük arıtma tesislerinde yer 

probleminden dolayı inşa edilirler. Kum tutma verimleri yüksektir. Alt 

tarafı konik bir silindirden meydana gelir. Atıksu kum tutucunun 

kenarından verilir ve kum helisilik hareket ederek dibe çökelir. Kum 

su karışımı air-lift ve kum pompası vasıtası ile ayırıcı/yıkayıcıya 

verilir. 

       Son yıllarda büyük kapasiteli atıksu arıtma tesislerinde, kum, yağ 

ve yüzen maddelerin birlikte uzaklaştırıldığı havalandırmalı kum yağ 

tutucular kullanılmaktadır. İki gözlü olarak inşa edilen kum-yağ 

tutucunun birinci gözünde kumun çöktürülmesi, ikinci gözde ise yağ 

ve köpüğün yüzdürülmesi sağlanır. Birinci bölmede hava kum tutucu 

havuzu duvarı boyunca yerleştirilen difüzörler vasıtasıyla verilir. Hava 

su karışımının yoğunluğu daha az olduğundan kumun daha rahat 

çökelmesi sağlanır. Ayrıca kum kanalı boyunca hareket eden kum 

taneciklerine dik olarak oluşturulan akım, kumun helisilik hareket 

ederek tabana çökelmesi, yağ ve köpüğün ikinci haznenin yüzeyinde 

birikmesi sağlanır. Kum-yağ tutucu boyunca hareket eden köprüye 

monte edilmiş kum pompasıyla kum su karışımı ayırıcıya, aynı 

köprüye monte edilmiş yüzey sıyırıcısı ile yüzen köpük, köpük 

haznesine sıyırılarak boşaltılır. Havalandırmalı kum-yağ tutucuda 

bekleme süresi 10-20 dk (ATV) arasındadır. Ancak genellikle dizayn 

değeri olarak 10 dk alınmaktadır. Hava debisi ve bekletme süresi çok 

önemlidir. 

 

3.2.1- Kum- yağ Tutucuların İşletilmesi 

 

       Kum tutucudan çıkan kumda organik maddenin fazla olması, kum 

tutucudaki su hızının ve/veya hava miktarının az olduğunu gösterir. 

Operatör bu durumu yorumlayarak gerekirse işletmedeki kum tutucu 

hat sayısını azaltmalı ve/veya hava miktarının artırılması 



38 

 

gerekmektedir. Şayet uzaklaştırılan kum miktarı alışılagelenden az ve 

kum iri ise, kum tutucuda su hızı gereğinden fazla demektir. Bunun 

için operatör su hızında istenilen değeri sağlamak için işletmedeki hat 

sayısını artırmalı veya kum tutucu çıkışında varsa ayarlı savak 

yardımıyla hız kontrolu yapmalıdır. 

       Aşırı yağışlı havalarda arıtma tesisine atıksu taşıyan kanal ve 

kolektörlerde hızın ve debinin artması sonucu arıtma tesisine gelen 

debide kum miktarında artışlar meydana gelir. İşletme problemlerinin 

oluşmaması ve sürecin rahat atlatılabilmesi için kum tutucudaki su 

hızı mümkün olduğu kadar 0,3 m/sn civarında tutulmalı ve köprüler 

sürekli çalıştırılmalıdır. 

        Kum tutucuların periyodik bakımları atıksu miktarının ve işletme 

sorunlarının yaşanmadığı zamanlarda yapılmalıdır. Bakım için kum 

tutucunun giriş ve çıkışı kapatılmalı, kumu tamamen alındıktan sonra 

su drene edilmeli veya pompa ile boşaltılmalıdır. Bakımda üstüpü 

sarılmasından kaynaklı difüzörlerde tıkanma ve kırılmalar olup 

olmadığı, kum pompasında aşınma olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

Köprünün tekerlek, rulman, motor, palet, zincir dişli ekipmanlar 

kontrol edilmelidir. Blower bakımları imalatçı kataloglarında 

öngörüldüğü şekilde yapılmalı sıcaklık, basınç vb. parametreler 

sürekli izlenmelidir. Blower hava filtreleri sürekli temiz tutulmalıdır. 

       Havalandırmalı kum-yağ tutucuları devreye almadan önce bütün 

ekipmanların çalışır durumda olduğundan emin olunduktan sonra 

difüzörlerden hava verilmeye başlanır. Atıksu yavaş yavaş verilir. 

Kum tutucuda helisel hareket olacak şekilde hava debisi ayarlanır. 

Hava debisi, su hızı, bekletme süresi ve hacme göre operatör 

tarafından ayarlanır. 

       Kum tutucu veya kum yağ tutucuların üzerinde çalışmak büyük 

bir dikkat gerektirir. Kum tutucu üzerinde saatlik sürelerde 

çalışılacaksa köprünün kesinlikle kurdurulması gerekmektedir. 
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       Operatör tarafından kum tutucu köprüsünün patinaj yapıp 

yapmadığı ve yol alırken zorlanıp zorlanmadığı sürekli gözlenmelidir. 

Patinaj ve yol almada zorlanma varsa kanalda kum seviyesi yüksektir. 

Bu durumda operatör köprüyü kesikli çalıştırarak bölgesel 

temizlemeyi sağlamalıdır. 

 

3.2.2- Kumun Yıkanması ve Uzaklaştırılması 

      Kum tutucudan çıkarılan kum, kum su karışımı şeklindedir. Bu 

kum su karışımı çok miktarda da organik madde de ihtiva eder. Bu 

organik maddeler, kum ayırıcıda yıkanmak suretiyle kumdan ayrılır. 

Kum su karışımı yıkayıcının orta kısmına deşarj edilir. Haznede 

oluşan türbülans  ve kısa bekletme süresinden dolayı kum tabana 

çökelirken, organik maddeler savaklanarak suyla birlikte tesisin başına 

geri döner. 

Yıkayıcının dibine biriken kum ise vidalı konveyörle susuzlaştırılmış 

bir şekilde konteynıra dökülür. 

       Kum yıkayıcının etrafında çalışırken yerlerin kaygan olduğu ve 

tehlike oluşturduğu bilinmeli, bu bölgeler sürekli temiz tutulmalıdır. 

       Kum ve köpük, arıtma tesisinden günlük olarak düzenli depolama 

Şekil 15: Helezon tipli kum ayırıcı Şekil 16: Helezon tipli kum ayırıcı kesiti 
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sahalarına gönderilmelidir. Şayet kumun yıkanma verimi yüksek ve 

organik madde içeriği çok az ise kum, arıtma tesisi sahası içerisinde 

değerlendirilebilir.  

 

3.3- Ön Çöktürme Tankları 

 

       Atıksuda bulunan katı maddeler ve inorganik maddelerin büyük 

çoğunluğu ızgara ve kum-yağ tutucularda tutulmaktadır. Organik 

askıdaki katı maddeler ve kum yağ tutucuda tutulamayan dane çapı 

200 mikrondan daha küçük olan mil ve silt diye nitelenen inorganik 

maddeler ve bir kısım köpük ve yağın atıksudan uzaklaştırılması için 

askıda katı maddenin çöktürülerek, köpük ve yağın yüzdürülerek 

uzaklaştırıldığı sistemlere ön çökeltme denir. Ön çökeltme tanklarında 

bekletme süresine bağlı olarak AKM % 50-70, BOI5  %25-40, azot ve 

fosfor %10 mertebelerinde giderilir.  

 

  

 

 

Şekil 17: Dairesel ön çöktürme tankı görünüşü 

 

Ham atıksudan giderilen askıda katı maddelerin çoğunluğu organik 

içerikli olduğundan, biyolojik ünitelere gidecek olan organik yük 
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azaltılmış olur. Organik yükteki azalma biyolojik arıtma ünitelerinde 

verilen havanın azalmasına, dolayısıyla da enerji sarfiyatının ve 

oluşacak fazla çamur miktarının da azalmasına neden olacaktır. Şayet 

karbonun yanı sıra azot ve fosfor giderimi varsa, ön çöktürme tankları 

denitrifikasyon için gerekli olan karbondan fazlasının sistemden 

uzaklaştırılması gereklidir. Eğer  denitrifikasyon için yeterli karbon 

yoksa, denitrifikasyon tamamlanamayacağından çıkış suyunda nitrat 

yüksek olacaktır. 

       Ön çöktürme tankları dairesel veya dikdörtgen şeklinde inşa 

edilirler. Bu seçim tesisin kapasitesine, arazinin büyüklüğüne, tercih 

edilen ekipmana vs. şartlara göre değişir. 

 

3.3.1- Ön Çökeltme Tanklarının İşletilmesi 

 

Ön çöktürme tankları ve bunun bir parçası olan primer çamur pompa 

istasyonları, işletmesi en zor ve en riskli arıtma üniteleridir. Bu 

ünitelerin işletilmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 

 

 

 

Şekil 18: Dairesel ön çöktürme tankı kesiti 

 

1- Köprülerin ve bunlara bağlı ekipmanların, teker, redüktör vs. 

sürekli kontrol edilmesi, yağlama ve periyodik bakımları imalatçısının 
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Birincil 

çamur 

Atıksu 

girişi 

Sava

k 

Köpük 

sıyırıcı 

Çıkış 

kanalları 

Yürüme 

yolu 

Çıkış 

savağı 

öngördüğü şekilde yapılmalıdır. 

 

 

 

2- Ön çökeltme tanklarının dizayn hidroliğine bağlı olarak işletilmesi 

gereklidir. Aksi taktirde ileri biyolojik arıtma prosesinin dengesini 

bozabilir. 

3- Ön çökeltme tankı yüzeyinde biriken köpük düzenli olarak 

uzaklaştırılmalıdır. Vaktinde uzaklaştırılmayan köpük kalınlaştıkça 

uzaklaştırılması güçleşir ve koku problemi oluşur. 

4- Tankın dip kısmında biriken çamurunun septikleşmeden 

pompalanması gerekmektedir. Çökeltme tankı yüzeyinde çok 

miktarda gaz kabarcığı görülüyorsa, çamur, uzun bekletme süresinden 

dolayı septikleşerek H2S gazı çıkışına sebebiyet vermektedir. Bunun 

için sıyırıcı hızı ve çamur atım hızı artırılmalıdır. Hala problem 

çözülmüyorsa sıyırıcı  kırılmıştır demektir. Bu durumda pompa 

çıkışında çamur yoğunluğu az olacaktır. Hemen çökeltme tankı servis 

dışına alınıp boşaltılarak arıza giderilmelidir. Aynı zamanda gaz çıkışı 

çökeltme veriminin azalmasına, çamurun kütlesel olarak yüzmesine 

Şekil 19: Dikdörtgen ön çöktürme tankı kesiti 
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sebep olur. 

5- Primer çamur pompa istasyonları en riskli bölgelerden olup, hem 

zemin hem de tavana yakın noktalarda gaz sensörleri konulmalıdır. 

Ortam sürekli cebri olarak havalandırılmalıdır. Operatör, borularda 

delinme veya pompa salmastralarında en ufak dahi sızma gördüğünde 

müdahale etmemeli, derhal ünitenin ve/veya tesisin sorumlusu ile 

irtibata geçerek gerekli emniyet tedbirleri (ortamda zehirli gaz olup 

olmadığının yoklanması, havalandırma yapılması, maske takılması 

vs.) alındıktan sonra müdahale edilmelidir. Primer çamur pompa 

istasyonlarında bilinçsiz müdahale sonucu yaşamlarını yitiren çok 

sayıda işçi, operatör ve mühendis olmuştur. 

6- Savaklara takılarak biriken malzemeler operatör tarafından 

temizlenmelidir. Aksi halde savak hidroliğinin değişmesine, arzu 

edilmeyen görüntü ve kokuya sebep olur. 

7- Izgaralar ve kum tutucuların verimli işlemediği zamanlarda ön 

çökeltme tanklarına kum ve üstüpü gelerek çamur hatlarında 

tıkanmalara sebep olabilir. Bu gibi durumlarda borular basınçlı su ile 

açılmalıdır. 

8-  Hiçbir problem olmasa da ön çöktürme havuzları en az yılda iki 

defa servis dışına alınarak bakımları yapılmalıdır. (dip sıyırıcı, sıyırıcı 

teker ve taşıyıcıları, havuz giriş ve çıkış yapıları, çamur toplama ve 

çıkış yapıları) 

9- Primer çamur bünyesinde önemli miktarlarda inorganik madde 

içerdiğinden, bu maddeler pompaların fanlarını, rotor ve statorlarını 

birkaç ay gibi kısa sürelerde aşınmalarına sebep olur. Operatör, 

pompalanan debi üzerinden hareketle bunu gözlemleyebilir. Şayet 

pompanın bastığı debi ilk zamanlardakinden % 30 mertebelerinde 

azalmışsa, fan veya rotorunun değiştirilmesi gerekmektedir. Aksi 

taktirde çöktürme havuzunun tabanında çamur birikmesine neden 

olacak, aynı zamanda verimliliği azalacaktır. 
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10-  Herhangi bir nedenden dolayı primer çamurun çekilememesi 

durumunda vakit kaybedilmeden ön çökeltme havuzuna atıksu girişi 

kesilmelidir. Aksi taktirde dipte biriken çamurun yoğunluğu artmaya 

başlayacak çamur toplama konisinde biriken çamur sertleşecek ve 

pompalanamayacaktır. Bu durum çökeltme tankının tamamı ile 

boşaltılma zorunluluğunu doğuracak, ilave iş yükü ve zaman kaybına 

neden olacaktır. 

 

 

4-AKTİF ÇAMUR PROSESİNİN İŞLETİLMESİ 

 

4.1-Aktif Çamur Prosesine Giriş 

 

       Atıksu bünyesindeki asıl kirlilik çözünmüş ve kolloid haldeki 

organik maddelerdir. Bu maddeler kararsız yapıdadır. Aktif çamur 

prosesi, kararsız yapıdaki bu maddelerin mikroorganizmalar vasıtası 

ile daha kararlı ve zararsız formlara dönüştürülmesi işlemidir. 

       Aktif çamur prosesi ilk defa 1900’lerin başında İngiltere’de evsel 

atıksuların arıtılma işleminde uygulanmıştır. 1940 yılından sonra 

yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Aktif çamur prosesi, atıksu 

bünyesindeki çözünmüş ve kolloid haldeki organik maddelerin 

arıtılmasında en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Aktif çamur 

prosesi, ortamdaki oksijen varlığına göre havalı (aerob), ve havasız 

(anarob), arıtmada kullanılan mikroorganizmaların durumuna göre 

askıda ve bağlı büyüyen prosesler olarak adlandırılmaktadırlar. Evsel 

atıksuların arıtılmasında en yaygın olarak uygulanan proses, aerobik 

askıda büyüyen proseslerdir. Aktif çamur prosesinin parametreleri çok 

iyi bilinmesine rağmen uygun olmayan işletme koşulları proses 

verimini etkilemektedir. 
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       Atıksu bünyesinde, organik maddenin yanı sıra önemli kirletici 

parametreler olarak azot ve fosfor da bulunmaktadır. Günümüzde aktif 

çamur prosesinin modifiye edilmiş bir durumu olarak birlikte azot 

(nitrifikasyon-denitrifikasyon) ve biyolojik aşırı fosfor giderme 

prosesleri kullanılmaktadır. Azot ve fosfor yüksek konsantrasyonlarda 

sucul ortamlarda toksisite oluşturan ve alıcı ortamın oksijen ihtiyacını 

artıran kirletilerdir. 

        Bu kitabın içeriği daha çok havalı askıda büyüyen prosesler 

olacaktır. 

 

4.2- Aktif Çamur Prosesinin Tanıtılması 

 

       Aktif çamur prosesinin iskeleti, organik maddelerin 

mikroorganizmalar ile temasını ve biyokimyasal oksidasyonunu 

sağlayan bir tam karışımlı reaktör, stabil hale gelmiş katıların 

çökeltildiği çöktürücü, çöken katıların prosesin başına geri çevrildiği 

sistem ve oluşan fazla biyokütlenin prosesten uzaklaştırıldığı 

sistemlerden oluşur. 

 

 
Şekil 20: Klasik Aktif Çamur Prosesi 

 

       Hücre büyümesi için karbon ve enerji kaynağı olan organik 

madde genelde karbondioksitten ibaret olan nihai ürünlere 

Giriş 
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dönüştürülür. Havalandırma havuzunun içeriği tam karışımlı sıvı 

olarak adlandırılır. Tam karışımlı sıvıdaki askıda katı madde 

konsantrasyonu (MLSS) veya tam karışımlı sıvıdaki uçucu askıda katı 

madde konsantrasyonu (MLVSS) olarak tanımlanan biyokütle, 

mikroorganizmalardan, inert askıdaki katı maddelerden ve biyolojik 

olarak parçalanamayan askıdaki katı maddelerden oluşur. Atıksu 

karakterine göre değişmekle beraber, ön arıtma üniteleri iyi işletilen 

bir arıtma tesisinin havalandırma havuzundaki askıda uçucu katı 

madde konsantrasyonu % 70-75 mertebelerindedir. 

       Uçucu askıda katı maddenin (mikroorganizmaların) yaklaşık % 

90’ı organik geri kalan kısmı ise inorganiktir. Katı alı konma süresi 

(çamur yaşı) ne bağlı olarak hücrenin organik muhtevası değişir. 

Yüksek çamur yaşında biyokütlenin organik kısmı azalırken, düşük 

çamur yaşında organik kısım daha yüksektir. 

       Tam karışımlı sıvı, havalandırma havuzundan sonra çökeltme 

havuzu olarak adlandırılan bir durulducuya verilir. Biyokütlenin özgül 

ağırlığı sudan daha fazla olduğundan, askıdaki katılar yerçekimi 

etkisiyle sudan ayrılarak çöktürme havuzunun dibine çökelir. 

Çöktürme havuzunun tabanına çöken ve konsantre haldeki katı 

madde, havalandırma havuzunda mikroorganizma konsantrasyonunu 

sabit tutmak için, prosesin başına devrettirilir. Proseste sürekli bir 

hücre büyümesi olduğundan, fazla biyokütlenin sürekli veya belirli 

aralıklarla sistemden uzaklaştırılması gerekir. Oluşan fazla 

biyokütlenin sistemden uzaklaştırılması geri devir hattı üzerinden 

veya havalandırma havuzundan atılır. Prosesin işletilmesine bağlı 

olarak biyokütle üretimini artırmak veya azaltmak mümkündür. Geri 

devir katı madde konsantrasyonu daha konsantre olduğundan, etkili 

katı atımı geri devir hattı üzerinden yapılabilmektedir. 

       Aktif çamur prosesi aşağıda verilen ve hepsi birbiriyle ilişkili olan 

şu ünitelerden oluşur: 
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- Biyokimyasal reaksiyonların meydana 

geldiği reaktör ( tekli ya da çoklu havalandırma havuzu) 

-  Biyolojik reaktöre hava veren ve gerekli 

oksijeni ve tam karışımı temin eden hava vericiler 

-  Arıtılmış katıların ayrılmasını sağlayan 

çökeltme havuzu 

-  Çökeltme havuzunda çöken katıların 

havalandırma havuzuna geri çeviren sistem 

- Fazla biyokütleyi prosesten uzaklaştıran 

sistem. 

       Aktif çamur prosesinin tasarımı, genelde katı alıkonma süresi 

(çamur yaşı) olarak tanımlanan çamurun sistemde kalma zamanı, 

besin mikroorganizma oranı (F/M) olarak tanımlanan organik 

yükleme hızı veya hidrolik bekletme süresi bazında gerçekleştirilir. 

Nitrifikasyon ( amonyağın oksidasyonu) – denitrifikasyon (nitratın 

oksidasyonu) proseslerinin uygulandığı sistemlerde dizayna ve 

işletmeye esas olarak kullanılan parametre çamur yaşıdır. 

 

4.3- Aktif Çamur Mikrobiyolojisi 

 

       Bir aktif çamur prosesini tasarlamak ve verimli bir şekilde 

işletebilmek için arıtımda faaliyet gösteren bakterilerin iyi bilinmesi 

gerekir. Organik maddelerin stabilizasyonu ve çökelemeyen koloidal 

katı maddelerin koagülasyonu, biyolojik olarak çok çeşitli 

mikroorganizmaların faaliyetiyle gerçekleştirilmektedir. Bu 

mikroorganizmalar koloidal ve çözünmüş organik maddeyi çeşitli 

gazlara ve hücresel materyala çevirmek için kullanırlar. Organik 

maddelerden oluşturulmuş bu hücreler, karışımdan 

uzaklaştırılmadıkça organik madde olan bu hücre materyali çıkışta 
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oksijen ihtiyacı oluşturacağından tam arıtma gerçekleşmiş olmaz. 

Organik maddelerin bir kısmının gaz formunda uzaklaşmasıyla 

giderilen kısım kadar arıtma gerçekleşmiş olur.  

 

4.3.1- Hücre Büyümesi İçin Gerekli Olan Besinler 

 

Bir organizmanın fonksiyonlarını yapabilmesi ve çoğalabilmesi için;  

- Bir enerji kaynağına 

- Hücre sentezi için karbon kaynağına 

- İnorganik elementlere ihtiyaç duymaktadır 

 

Mikroorganizmalar için en önemli karbon kaynağı organik karbon ve 

karbondioksittir. Hücre sentezi için organik karbon kullanan 

organizmalar heterotrof, karbondiositi sentezleyerek kullanan 

mikroorganizmalar ise ototrof organizmalardır. Ototrofik 

organizmaların sentez için heterotrofların harcadığından daha fazla 

enerji harcamaları gerekmektedir. Bunun sebebi karbondioksitin 

inorganik karbon olması, inorganik karbonun organik karbona 

dönüştürülmesi ihtiyacındandır. Bundan dolayıdır ki ototrofların 

büyüme hızı heterotroflara göre daha düşüktür. Bu düşük büyüme 

hızından dolayı aktif çamurun içindeki ototrof organizmalar 

heterotroflara göre daha az olmaktadır.  

 

Tablo 4: Mikroorganizmaların enerji ve karbon kaynaklarına göre 

tasnifi 

Sınıflandırma Enerji 

Kaynağı 

Karbon 

Kaynağ

ı 

Ototrof 

- Fotoototrof 

 

Işık 

 

CO2 
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- Kemoototrof İnorganik 

Oksidasyon-

Redüksiyon 

Reaksiyonlar

ı 

CO2 

      Heterotrof 

- Kemoheterotrof 

 

- Fotoheterotrof 

 

İnorganik 

oksidasyon-

redüksiyon 

reaksiyonları 

Işık 

 

Organik 

karbon 

 

Organik 

karbon 

 

       Hücre sentezi için gerekli olan enerji, ışık ve kimyasal oksidasyon 

reaksiyonlarından elde edilmektedir. Enerji kaynağı olarak ışığı 

kullanan organizmalar fototroflar, enerjilerini kimyasal 

reaksiyonlardan sağlayan organizmalar kemoototrof olarak 

adlandırılır. 

       Karbon ve enerji kaynağından başka hücre sentezi için N, P, S, K, 

Mg, Ca, Si, Fe, Na ve Cl gibi makro ve Zn, Cu, Co, Mn, Mo, Ni gibi 

mikro inorganik besin maddelerine de ihtiyaç vardır. 

 

 

4.3.2- Aktif Çamur Prosesinde Önemli Mikroorganizmalar 

 

       Hücre yapısı ve fonksiyonuna göre mikroorganizmalar 

Eukoryatlar,  Eubakteria va Archeabakteria’dır. Prokaryotlar, 

biyolojik arıtımda oldukça önamli olup genellikle bakteri olarak 

bahsedilir. Eukoryat mikroorganizmaların önemlileri funguslar, 

metazoa ve alglerdir. 

 

- Bakteriler: 
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       Bakteriler tek hücreli canlılardır.  Stoplazmanın içerisinde serbest 

halde bulunan proteinler, karbonhidratlar ve diğer kompleks organik 

bileşikleri içerir. Stoplazmada, proteinlerin sentezini gerçekleştiren 

RNA ve DNA vardır. 

 

Tablo 5: Bakteri kuru ağırlık yüzdesi 

Element Ortalama değer 

Karbon 50 

Oksijen 20 

Azot 14 

Hidrojen 8 

Fosfor 3 

Kükürt 1 

Potasyum 1 

Sodyum 1 

Kalsiyum 0,5 

Magnezyum 0,5 

Klor 0,5 

Demir 0,2 

Diğer 0,3 

 

 

Tablo 6: Aktif çamurda yaygın olarak rastlanan bakteri grupları ve 

fonksiyonları 

Psedomonas Karbonhidratların uzaklaştırılması ve denitrifikasyon 

Arthrobacter Karbonhidratların uzaklaştırılması 

Bacillus Proteinlerin parçalanması 

Cytophaga Polimerlerin parçalanması 

Zooglea Eksopolisakkarit tüketimi 

Ackinotabakter Polifosfat depolanması 
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Nitrosomonas Nitrifikasyon 

Nitrobakter Nitrifikasyon 

Sphaertilus Flamentli büyüme 

 

       Atıksudaki çözünmüş ve askıdaki organik ve inorganik 

maddelerin stabilizasyonunda  kemotrofik bakteriler rol oynamaktadır. 

Flamentli bakteriler ise flok oluşumunda bağlayıcı rol üstlenir. 

Çamurun en iyi çökelmesi,  flamentli bakterilerin yeterli sayıda 

olduğu zaman gerçekleşir. Şayet flament sayısı az ise flok uygun 

şekilde oluşmayacak, flok yapısı ince olduğundan iyi çökelme 

olmayacaktır. 

       Bakteriler büyüme ortamlarına konduklarında ortamdaki besi 

maddelerini kullanarak büyürler. Uygun şartlar oluştuğunda 30 

dakikada bir bölünen bakteri 12 saat süre sonunda 17.000.000 

bakteriye ulaşmaktadır. Bu büyüme sınırsız olmayıp, sınırlayıcı 

faktörlerin etkisiyle bir süre sonra ölürler. Bu süreç 4 faz halinde 

gerçekleşir. 
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1Lag(adaptasyon) fazı: Bu süre bakterilerin ortama uyum sürecidir. 

Ortam şartlarına göre bakterilerin iç yapısında değişiklik olur. 

2- Logaritmik büyüme hızı: Bu dönemde besi maddesi çok ve diğer 

çevresel şartlar da iyi olduğundan hızlı bir büyüme olur. 

3- Karalı büyüme fazı: Bu dönemde hücre konsantrasyonu sabit kalır. 

Büyüme hızı ölüm hızına eşit olur. Bu dönemde substrat ve besi 

maddesi tükenmiştir. 

4- Ölüm fazı: Bu dönemde substrat ve besi maddesi kalmadığından ve 

diğer sınırlayıcı faktörler oluştuğundan ölüm hızı üreme hızından 

fazladır. 

 

Karbon oksidasyonu; 

 

CONS + O2 + Besinler                    CO2 + NH3 + C5H7O2N + Diğer 

ürünler 

 

İçsel solunum; 

C5H7O2N + 5O2                                   5CO2 + 2 H2O + NH3 + Enerji 

 

-Funguslar: 

 

       Çok hücreli canlılardır. Eşeyli sporla ve tomurcuklama ile eşeysiz 

ürerler. Optimum yaşadıkları Ph aralığı 5-6 dır. Selülozu parçalar. 

 

-Protozoa: 

 

       Tek hücreli ve hareketlidirler. Büyük çoğunluğu aerob 

heterotroftur. Birkaç tanesi anaerobdur. Enerji kaynağı olarak 

Şekil 21: Bakteri çoğalma eğrisi 
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bakterileri tüketirler. Bakteriler kadar dayanıklı değillerdir. Başlıcaları 

Vorticella, Opercularia, Epistylis, Sardania, Apidisca, Paramecium ve 

Chilodenolla’dır. Protozoalar, tesisin arıtım seviyesi (O2, besin) ve 

aktif çamurun kalitesinin değerlendirilmesine yardımcı olurlar. Ayrıca 

çıkış suyundaki floküle olamamış serbest bakterileri tüketerek çıkış 

suyunun berraklaşmasına neden olurlar. Bu sebeple protozoalara 

‘’parlatıcılar’’ denir. 

 

-Metazoalar: 

 

       Metazoalar,  rotiferler ve nematodlar olarak iki türdür. Rotiferler 

aerobik heterotrofik ve çok hücreli canlılardır. Diğer 

mikroorganizmalara göre çok büyüktürler. Baş kısımlarındaki iki sıralı 

dönen siller hareket ve besin yakalamaya yarar. Dağınık ve floküle 

olamamış bakterilerle beraber küçük partikül halindeki organik 

maddeleri etkili tüketirler. Yüksek çamur yaşında bulunurlar. 

(yumurtaların patlaması 3-4 gün civarındadır.) 

       Nematodlar,  protozoaya göre oldukça büyüktürler. Yüksek çamur 

yaşına ihtiyaç duyarlar. Floğa ağırlık oluşturarak hızlı çökelmeye 

yardımcı olurlar. Çıkış suyunun saflaşmasını sağlarlar. Düşük oksijen 

konsantrasyonlarında faaliyetleri sınırlanır. 
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Şekil 22: Mikroorganizma pramidi 

 

Tablo7: Aktif çamur bünyesinde bulunan protozoa ve metazoa türleri ve 

hangi çamur yükleme hızlarında (F/M) bulunabilecekleri ile ilgili tablo 

Protozoa   

Ciliates   

Sessile ciliates   

Carchesium <0.2 kg BOI/MLSS.gün 

 

Epistylis 0.1 – 0.2 kg BOI/MLSS.gün 

 

Opercularia 0.2 – 0.3 kg BOI/MLSS.gün 

 

Suctoreans 

(Suctoria) 
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Vorticella <0.4 kg BOI/MLSS.gün 

 

Crawling ciliates   

Aspidisca <0.4 kg BOI/MLSS.gün 

 

Chilodonella <0.2 kg BOI/MLSS.gün 

 

Free-living ciliates   

Blepharisma 
0.1 – 0.4 BOI/MLSS.gün 

(yüksek çamur yükü) 

 

Colpidium 0.1 – 0.4 kg BOI/MLSS.gün 

 

Euplotes 0.1 – 0.2 kg BOI/MLSS.gün 

 

Paramecium 0.1 – 0.3 kg BOI/MLSS.gün 

 

Spirostomum <0.2 kg kg BOI/MLSS.gün 
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Flagellates   

Peranema - 

 

Monosiga 
>0.4 kg BOI/MLSS.gün (High 

sludge load or lack of oxygen) 

 

Trepomonas 
>0.4 kg BOI/MLSS.gün (High 

sludge load or lack of oxygen) 

 

Testate Amoeba 

(Arcella) 

Always and large numbers in 

low loads; Arcella mainly 

occurs under nitrifying 

conditions  

Heliozoa Low loaded 

 

Metazoa <0.15 kg BOI/MLSS.gün  

Rotifers Low loaded 

 

Nematodes  

 

Tardigrades <0.1 kg BOI/MLSS.gün 
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Worms 

Sludge load of 0.1 kg 

BOD/MLSS.day and pre-

settled influent 
 

 

 

4.4- Askıda Büyüyen Aktif Çamur Prosesleri 

 

       Aktif çamur prosesleri, organik yükleme hızı açısından düşük, 

orta ve hızlı olarak 3 grupta sınıflandırılabilir. Ayrıca yükleme hızına 

bakılmaksızın arzulanan akım koşulunu sağlamak üzere başlıca tam 

karışımlı, tam karışımlı piston akımlı, kademeli besleme ve uzun 

havalandırmalı aktif çamur prosesi olarak dizayn edilebilirler. En çok 

kullanılan bu aktif çamur proseslerine ait kısa bilgiler sunulmuştur. 

 

4.4.1- Tam Karışımlı Aktif Çamur Prosesi 

 

       Bu proseste, karışık sıvının (mixed liqour) özellikleri 

havalandırma havuzunun her noktasında aynıdır. Havalandırma 

havuzunda tam karışım şartları sağlandığından, katı madde, oksijen 

alım hızı, MLSS ve organik madde havuzun her noktasında aynıdır. 

Şok yüklere karşı, çıkış suyu kalitesinde bir değişiklik olmaksızın, 

dayanıklıdır.  

       Tam karışımlı reaktörlerin en olumsuz yönü ipliksi ve şişkin 

çamur oluşmasına dayanıksızdır. Bunu ortadan kaldırmak için geri 

çevrim çamuru havasız bir ‘selektör’e alındıktan sonra reaktöre 

verilmelidir. 
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Şekil 22: Tam Karışımlı Aktif Çamur Prosesi 

 

 

4.4.2- Piston Akımlı Aktif Çamur Prosesi 

 

       Akımın aldığı yolun uzatılması ve piston akım koşullarının temin 

edilmesi amacı ile, uzun havuzlar ya bitişik olarak ya da perdelerle 

bölünerek düzenlenir. Tankın havuz girişine en yakın olan 

bölgesindeki MLSS yüksek organik yüke maruz kalmaktadır. 

Havuzun çıkışına doğru organik madde yükü azalır ve çamur yaşına 

bağlı olarak içsel solunum ve nitrifikasyon gerçekleşir. Havuzun her 

noktasında organik madde ve MLSS konsantrasyonu farklı 

olduğundan oksijen ihtiyacı da değişir. Havuz çıkışına doğru azalır. 

Ancak  minimum hava miktarı havuzdaki tam karışım şartlarını 

olumsuz etkilememelidir. 

       Piston akımlı reaktörler, pik debide düşük çıkış suyu kalitesine 

sahip olurlar. Daha düşük çözünmüş oksijen konsantrasyonlarında 

işletilirler. Şişkin çamur tehlikesi azdır. 
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Şekil 23: Piston Akımlı Aktif Çamur Prosesi 

 

 

4.4.3- Kademeli Beslemeli Aktif Çamur Prosesi 

 

       Bu proseste atıksu havalandırma havuzuna birden fazla noktadan 

verilir. Atıksu dağılımı, havuz uzunluğunun % 70 mesafesine kadar 

olan noktalarda yapılır. Bu proses değişken debi ve yükler için 

oldukça elverişli olup, prosesin işletilmesinde çoklu alternatifler 

vardır. Şok yükler ve debilerde çıkış suyu kalitesinde bir değişiklik 

olmaz. 

 

 
Şekil 24: Kademeli Beslemeli Aktif Çamur Prosesi 

 

4.4.4- Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Prosesi 
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       Uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi ya tam karışımlı ya da 

piston akımlı reaktör şeklinde dizayn edilir. Diğer proseslerden tek 

farkı hidrolik alıkonma süresinin 16 saatten yüksek olmasıdır. Proses 

yüksek çamur yaşında  işletilir. F/M oranı düşük olduğundan 

mikroorganizmalar için yeterli substrat yoktur. Bunun sonucu olarak 

biyokütle içsel solunum fazında faaliyet göstererek kendi 

stoplazmalarını tüketirler. Bu durumda çıkış suyu kalitesi yüksek olur. 

Bu proseste hem fazla çamur miktarı az olurken kem de stabil çamur 

elde edildiğinden çamur susuzlaştırma verimi de yüksek olur. 

Susuzlaştırılmış çamurdan kaynaklanan koku da azalmış olur. 

 

 
Şekil 25: Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Prosesi 

 

       Uzun havalandırmalı aktif çamur prosesinde çıkış suyunda iğne 

uçlu floklar görülebilir. Diğer bir olumsuz yanı ise, yüksek oksijen 

ihtiyacı ve gerekli alıkonma zamanı uzun olduğundan büyük havuz 

hacimleri ve dolayısıyla da yüksek ilk yatırım maliyeti oluşturur. 

Düşük F/M oranından dolayı ipliksi mikroorganizmaların neden 

olduğu şişkin çamur problemleri oluşturur. 
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Tablo 8: Aktif çamur prosesleri tasarım parametreleri 

Proses 

çeşitleri 
c, 

gün 

F/M, 

kg 

BOI/kgTAK

M.g 

kg BOI5/ 

m3.g 

TAKM, 

mg/L 

t=V/Q

, 

saat 

Qr/Q 

Klasik 5-15 0.2-0.4 0.32-0.64 
1500-

3000 
4-8 

0.25-

0.75 

Tam 

karışımlı 

 

5-15 0.2-0.6 0.8-1.92 
2500-

4000 
3-5 0.25-1 

Kademeli 

besleme 

 

5-15 0.2-0.4 0.64-0.96 
2000-

3500 
3-5 

0.25-

0.75 

Değiştirilm

iş 

havalandır

malı 

0.2-

0.5 
1.5-5.0 1.2-2.4 200-1000 1.5-3 

0.05-

0.25 

Temas 

stabilizasy

onu 

5-15 0.2-0.6 0.96-1.2 

(1000-

3000)a 

(4000-

10000)b 

(0.5-

1)a 

(3-6)b 

0.5-1.5 

Uzun 

havalandır

malı 

20-

30 
0.05-0.15 0.16-0.4 

3000-

6000 
18-36 0.5-1.5 

Yüksek-

hızlı 

havalandır

ma 

5-10 

 
0.4-1.5 

1.6-16 

 

4000-

10000 

 

2-4 

 

1-5 

 

Oksidasyo

n hendeği 

 

10-

30 
0.05-0.3 0.08-0.48 

3000-

6000 
8-36 

0.75-

1.5 

Tek 

kademeli 

nitrifikasyo

n 

8-20 0.1-0.25 0.08-0.32 
2000-

3500 
6-15 0.5-1.5 

İki 

kademeli 

nitrifikasyo

n 

15-

100 

0.05-0.2 

 

0.05-

0.144 

2000-

3500 
3-6 

0.5-2.0 
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4.5- Aktif Çamur Prosesindeki Ana Üniteler 

 

4.5.1- Havalandırma Havuzu (Reaktör) 

       Havalandırma havuzu aktif çamur prosesinin en önemli ünitesidir. 

Bu ünitede, mikroorganizmaların organik maddeleri oksitlemesi için 

ihtiyaç duyulan hava suya verilir. Hava ile veya hava ve karıştırıcılarla 

birlikte katıların askıda kalması sağlanır. Havalandırma havuzu, arzu 

edilen arıtma verimini gerçekleştirmek için gerekli olan katı ve 

hidrolik alıkonma süresi bazında boyutlandırılır. Bu alıkonma süresi 

giriş atıksuyunun özelliklerine ve hedeflenen çıkış suyu kalitesine 

göre ve seçilen proses tipine göre değişir. 

       En yaygın kullanılan havalandırma sistemleri difüze 

havalandırma sistemleridir. Küçük kapasiteli ve havuz derinliği 4 

m’den daha az derinlikteki havuzlarda mekanik havalandırıcılar 

kullanılır. Difüze havalandırma sisteminde, basınçlandırılmış hava 

havuzun tabanına yerleştirilmiş difüzörler ile havuza verilerek hem 

karışım hem de mikroorganizmaların ihtiyacı olan hava verilmiş olur. 

Mekanik havalandırıcılar ise köprüye monte edilmiş ya da yüzer bir 

sistemle su üstünde konulurlar. 

 

  

4.5.2- Son Çöktürme Havuzu 
Şekil 26: Difüzör havalandırma 

sistemi 
Şekil 27: Mekanik havalandırma 

sistemi 
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        Bu ünitede havalandırma havuzunda stabil hale gelen katıların 

(MLSS) arıtılmış sudan ayrılması sağlanır. Çökelen çamurun tekrar 

havalandırma havuzuna geri döndürülmesi için değişik ekipmanlar 

kullanılmaktadır. Dairesel havuzlarda döner köprüye bağlı çamur 

sıyıcılar veya dikey emiş kanalları, dikdörtgen planlı havuzlarda ise 

sonsuz bir zincire bağlı sıyırıcılar kullanılmaktadır. Çamurun geri 

devri hidrolik yük farkı prensibine göre ya da havuz tabanından çamur 

pompası ile gerçekleştirilir.  

       Çöktürme havuzunun verimini etkileyen faktörler, katı yükleme 

hızı, hidrolik yükleme hızı, deflektör yapısı, havuz kenar derinliği, 

savakların dış duvara olan mesafesi, havuzların giriş çıkış yapılarının 

hidrolik dizaynı, savak ve yüzey yükleridir. 

 

 

                                       

.                                                                            

 

 

 

 

 

Şekil 28: Dairesel son çöktürme 

havuzu 

Şekil 29: Dikdörtgen planlı son 

çöktürme havuzu 



64 

 

4.5.3- Çamur Geri Devir Sistemleri  

 

       Havalandırma havuzunda mikroorganizma konsantrasyonunu 

sabit tutmak için son çöktürme havuzunda çöken çamuru 

havalandırma havuzuna geri devrettiren sistemlerdir.  

 

 

 
Şekil 30: Geri devir ünitesi 

 

       Geri devir sistemi, çözünmüş oksijen konsantrasyonunda azalma, 

aktif çamurun faaliyetinin sınırlanmaması ve denitrifikasyon sonucu 

dip çamurunun kütle halinde yükselmemesi için çamur en kısa 

zamanda devrettirilmelidir. Geri devir miktarının ölçülebilmesi çok 

önemli bir faktördür. En verimli geri devir yönetimi, giriş atıksu 

debisine bağlı olarak değişen debide geri devir sisteminin 

yönetilmesidir. 

 

 

4.5.3- Fazla Çamur Uzaklaştırma Sistemleri 

 

       Çamur yaşı ve besin ve mikroorganizma oranını (F/M) istenilen 

değerleri sağlamak için, fazla çamuru prosesten uzaklaştıran 

sistemlerdir. Havalandırma havuzundan fazla çamur 
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uzaklaştırılabileceği gibi en yaygın ve en verimli (konsantre) çamur 

atımı geri devir hattı üzerinden yapılan sistemlerdir. Çamur 

uzaklaştırma sistemlerinde debi ölçer ve yoğunluk ölçerlerin 

konulması, prosesin verimli işletilmesi, bu pompaların değişen debiye 

bağlı pompalar olması işletme verimini artırır. 

 

4.6- Karbon Giderimi İçin Proses Kontrolü 

 

       Aktif çamur prosesinin amacı, organik maddelerin 

mikroorganizmaların faaliyeti sonucu stabil ürünlere dönüştürmektir. 

Bu prosesin baş aktörü canlı mikroorganizmalardır. Aktif çamur 

prosesi, canlı ve dinamik bir yapıya sahip olduğundan, prosesin 

başarısı prosesi etkileyen çevresel şartların iyi yönetilmesine bağlıdır. 

İyi bir işletme, değişimleri algılayan doğru karar veren operatör 

tarafından yapılabilir. İşletme katı kurallara bağlı olmayıp, operatörün 

önceden edindiği tecrübelerle yakından ilgilidir. 
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Şekil 31: Çamur geri dönüş kontrolü için tipik askıda katı kütle dengesi: 

a) Çöktürme tankında kütle dengesi, b) Havalandırma tankında kütle 

dengesi 

 

 

       Aktif çamur prosesinin işletme kalitesi, tesisin arıtma masraflarını 

belirleyecektir. Operatör kaliteli bir çıkış suyunu, enerji 

optimizasyonu ile birlikte sağlamalıdır. Operatör, geçmiş ve güncel 

işletme verilerini laboratuar sonuçlarıyla birlikte değerlendirerek 

prosesi en düşük işletme giderleri oluşacak şekilde işletilmelidir. 

Çamur yaşı, F/M, çözünmüş oksijen, çamur hacmi, çamur hacim 

indeksi (SVI), MLSS, MLVSS konsantrasyonları, mikroskopik 

gözlem, çamurun çökelebilirliği ve kalitesi gibi parametreler sürekli 

izlenmelidir. Bu parametrelerin gözlenmesi, havalandırma havuzuna 

verilecek hava debisi, çamur geri devir oranı, fazla çamur miktarı ve 

polielektrolit gibi kimyasal madde dozaj miktarları doğru bir şekilde 

ayarlanabilir ve proses kontrol edilir. 

       Geçmiş ve mevcut işletme verileri ve doğru laboratuar analizleri 

ışığında işletilen tesiste arıtma verimi maksimum olacaktır. İyi bir 

işletme verimi sağlamak için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 

1- İyi bir işletme ve bakım programı 
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2- Doğru bir personel yönetimi 

3- Görsel ve fiziksel kontrol sistemleriyle kontrol 

4- Prosese ait verilerin kaydedilmesi 

5- İşletme verileri ve laboratuar sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi 

6- Elde edilen veriler ışığında prosesin işletilmesi 

7- Proseste oluşabilecek problemlere karşı zamanında müdahale 

       Aktif çamur prosesinin tüm bileşenleri bilinmesine karşı, her 

prosesin kendine özgü işletme özellikleri vardır. ‘BAKTERİ 

MATEMATİKTEN ANLAMAZ, İŞLETMECİNİN DİLİNDEN ANLAR’ . 

 

 

4.6.1 Çözünmüş Oksijen Kontrolü 

 

       Aktif çamur  prosesinde, tesisin harcadığı enerjinin % 45-70’ini 

hava üreten sistemler harcamaktadır. Bunun için havalandırma 

havuzuna verilecek hava miktarının optimize edilmesi çok önemlidir. 

Sisteme verilmesi gereken oksijen miktarı, mikroorganizmaların 

organik maddeyi oksitleyebilmesi için gerekli oksijen kadar olmalıdır. 

Aynı zamanda havalandırma havuzundaki oksijen konsantrasyonu, 

proseste olması istenen mikroorganizmaları bulunmasını sağlayacak 

seviyede olmalıdır. Çözünmüş oksijenin ihtiyaç olunandan daha az 

olması durumunda, mikroorganizmaların faaliyetlerini sınırlayacak, 

proseste ipliksi bakterilerin baskın hale gelmesine sebep olacaktır.  

İpliksi bakterilerin aktif çamurda baskın olması durumunda çamurun 

çökelme özelliklerini olumsuz etkileyecek ve havalandırma ve son 

çöktürme havuzlarında köpük ve şişkin çamur oluşacaktır. Aşırı hava 

verilmesi durumunda ise fazla enerji tüketimine neden olacak; ayrıca 

havanın oluşturduğu aşırı türbülanstan dolayı biyolojik yumaklar 

parçalanabilir. Floküle olamamış çamur ise iyi çökelemeyeceğinden 

ince floklar halinde çıkış suyuna kaçacak ve çıkış suyu kalitesi 
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düşecektir. Ayrıca çok nadir de olsa aşırı oksijenden dolayı da ipliksi 

bakterilerin baskın geldiği tesisler de tecrübe edilmiştir. Bu 

sebeplerden dolayı, havalandırma havuzunda sürekli çözünmüş 

oksijen ölçümü ile verilmesi gereken hava miktarı ayarlanmalıdır. 

Enerji optimizasyonu aktif çamur prosesinde çok önemli bir husus 

olduğundan günümüzde yeni tesislerde havalandırma havuzunda on-

line olarak çözünmüş oksijen konsantrasyonuna bağlı olarak hava 

miktarını ayarlayan otomasyon sistemleri kullanılmaktadır. Bu 

sistemde operatör ihtiyaç olunan oksijen değerlerini SCADA 

sisteminde optimum değerler olarak seçmelidir. 

       Havalandırma havuzunun değişik noktalarında ve derinliklerinde 

yapılan ölçümlerde çözünmüş oksijen konsantrasyonu 1 – 2 mg/lt 

arasında olmalıdır. Daha düşük değerlerde mikroorganizma 

konsantrasyonları proseste istenmeyen mikroorganizmalar baskın hale 

gelecek, biyolojik aktivite bozulacak ve çıkış suyu kalitesi düşecektir. 

Düşük çökelme özelliklerine sahip çamurun oluşmasının nedeni 1 

mg/lt’den daha az çözünmüş oksijen konsantrasyonudur. 3 mg/lt’den 

daha fazla çözünmüş oksijen değerleri ise arıtma veriminde önemli bir 

artış yaratmamakla birlikte yüksek enerji sarfiyatı yanında çökelme 

verimini olumsuz etkiler. 

 

4.6.2- Çamur Geri Devir Kontrolü 

 

       Havalandırma havuzunda stabil hale gelen katılar, son çöktürme 

havuzuna katı sıvı karışımı halinde geçer. Elde edilen ve çökelme 

özellikleri iyi olan karışık sıvının bu özelliklerinin sistemde sürekli 

korunması gerekmektedir. Bu sebeple son çöktürme havuzunda 

katıların çöktürülmesi kadar bu katıların toplanarak hızlı bir şekilde 

havalandırma havuzuna geri döndürülmesi çok önemlidir. Aktif çamur 

prosesinin en önemli ünitelerinden birisi olan geri devir üniteleri, 
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havalandırma havuzunda MLSS konsantrasyonunu sabit veya istenen 

değerlerde tutmak için çamuru havalandırma havuzuna geri döndüren 

ünitelerdir. 

Çamurun  çökelme testi üzerinden geri devir miktarı ayarlanabilir. 

Geri devir debisi (QR) aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 

 

QR=  (m3/gün) 

 

        Ayrıca havalandırma havuzu etrafında kütle balansı yapılarak ta 

geri devir miktarı hesaplanabilir. Şekil  (b) den aşağıdaki eşitlik 

yazılabilir: 

 

Havalandırma havuzuna giren                      Havalandırma havuzundan çıkan 

katı madde miktarı                            =         katı madde miktarı 

 

Q.Xİ + QR.XR =  MLSS ( Q+QR) 

 

Giriş katı madde konsantrasyonu(Xİ), geri devir konsantrasyonundan 

(XR) çok küçük olduğu için ihmal edilebilir. O halde geri devir debisi 

(QR); 

 

QR= (m3/gün) 

 

Şekil (a) dan son çöktürme havuzu etrafında kütle balansı yazılırsa; 

 

Son çöktürme havuzuna giren                     Havalandırma havuzundan çıkan 

katı madde miktarı                            =         katı madde miktarı 

 

MLSS (Q+QR) =  QR.XR + QW.XW + (Q-QW).Xe 
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       Son çöktürme havuzundan çıkış katı konsantrasyonu (Xe), geri 

devir (XR) ve fazla çamur (XW) konsantrasyonlarına göre çok küçük 

olduğu için ihmal edilebilir. Bu durumda geri devir debisi (QR); 

 

QR= (m3/gün) 

olarak hesaplanır. 

 

       Geri devir üniteleri, havalandırma havuzu ile son çöktürme 

havuzları arasında katı dengesini kurarlar. Katılar çöktürme 

havuzunun tabanına ‘çamur battaniyesi’ diye tabir edilen bir örtü 

şeklinde birikmelidir. Bu çamur battaniyesinin yönetilmesi tüm 

prosesin verimi için büyük öneme sahiptir.  Çamur battaniyesinin 

seviyesi işletme farklılıklarına göre değişmekle beraber, çamur 

battaniyesi genellikle 0,5 – 1,0 m arasında korunmalıdır. Çamur 

battaniyesi kalın olduğunda, çamurun çöktürme havuzundan yavaş 

geri devrettirildiğini gösterir. Bu durumda geri devir hattında katı 

konsantrasyonu yüksek olacaktır. Çökelen çamur çöktürme havuzunda 

uzun süre kaldığında kütlesel katı yükselmesine ve 

mikroorganizmaların faaliyetlerinin yavaşlamasına sebep olur. Çamur 

örtü seviyesi yüksek tutulduğunda, debinin arttığı saatlerde türbülans 

oluşarak katıların çıkışa doğru yükselmesi söz konusu olacaktır. 

Çamur battaniyesi kalın olduğu halde yoğunluk az ise çamurun 

çökelme kabiliyeti azdır. Çamur battaniyesinin ince olması çamurun 

hızlı çekildiğinin göstergesidir. Bu durumda katı konsantrasyonu az 

olacaktır. 

       En çok kullanılan geri devir yöntemleri, son çöktürme havuzuna 

giren debiye bağlı ve çamur battaniyesi seviyesine bağlı olarak 

debinin ayarlanmasıdır. Çamur battaniyesi, operatör tarafından son 
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çöktürme havuzunun dibine kadar daldırılarak çıkarılan şeffaf tüp ile 

manuel olarak gözlenebileceği gibi, bugün yaygın olarak kullanılmaya 

başlanan ve son çöktürme köprüsüne monte edilmiş olan ultrasonik 

seviye ölçerler vasıtasıyla da ölçülmektedir. 

        Ayrıca geri devir kontrolü, şişkin çamurla mücadele 

yöntemlerinde de bahsedileceği gibi, ipliksi mikroorganizmalarla 

mücadelede önemli rol oynamaktadır. 

 

4.6.3- Fazla Çamur Kontrolü 

 

       Aktif çamur prosesinin kontrolünde kullanılan en önemli 

yöntemlerin başında fazla çamurun kontrolü gelir. Bu işlem, 

sistemdeki katı dengesini korumak için fazla çamurun uzaklaştırma 

işidir. Fazla çamurun atılması diğer kontrol yöntemlerinden daha 

önemlidir. Prosesten fazla çamur atımı aşağıdaki parametreleri etkiler: 

1- Mikroorganizmaların üreme hızı ve tipi 

2- Oksijen tüketimi 

3-Aktif çamurun çökelebilirliği 

4- Besin miktarı 

5- Köpük oluşumu 

6- Koku oluşumu 

7- Çıkış suyu kalitesi 

 

       Fazla çamur atma işlemi, sistemdeki mikroorganizmalar ile 

organik madde arasında bir denge oluşturur. Mikroorganizmalar 

atıksudaki organik maddeleri oksitlediklerinde, sistemdeki çamur 

miktarı artar. Bu artış giderilen organik madde miktarı ile orantılıdır. 

Aktif çamur miktarında bir günde meydana gelen artış ‘büyüme hızı’ 

olarak tanımlanır. Fazla çamurun sistemden uzaklaştırılmasının nedeni 

sabit F/M ve çamur yaşını temin etmektir. Fazla çamur atımı, prosesi 
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sürekli kararlı halde tutmak ve sistem özelliklerindeki değişimleri 

ortadan kaldırmak için uygulanır.  

       Aktif çamur prosesinin optimizasyonu, sistemdeki katıların faal 

olan mikroorganizmaların kütlesinin uygun bir şekilde kontrolü ile 

sağlanır. Bu kontrol için uygulanan yöntemler, sabit çamur yaşı 

(SRT), sabit besin mikroorganizma oranı (F/M) ve sabit MLSS’tir. 

       Fazla çamurun atılması geri devir hattı üzerinden yapılır. 

Havalandırma havuzundan da fazla katı uzaklaştırılabilir, ancak geri 

devir hattındaki katı madde konsantrasyonu havalandırma 

havuzundakinden daha fazla olduğundan, daha etkili ve az enerji 

harcanarak fazla çamur atımı geri devir hattı üzerinden yapılır. 

       Fazla çamur atımında dikkat edilecek hususlardan biri de fazla 

çamur atım hızıdır. Sistemde sürekli bir hücre büyümesi olduğundan 

günlük oluşan fazla çamur günün tamamına yayılarak atılmalıdır. 

Fazla çamurun günlük 10 saatin altındaki sürelerde atılan tesislerde 

problemler yaşanabilir. Operatör, fazla çamur atımı  günün 16 saatine 

yakın sürelerde yapmalıdır.  

       Uzun süreli ölçümlerde tesiste MLSS ve MLVSS oranlarında ve 

giriş yüklerinde önemli değişiklikler gözlenmiyorsa fazla çamur atımı, 

havalandırma havuzunda MLSS’i sabit tutmak şeklinde yapılması en 

pratik yoldur. Bu işlem havalandırma havuzundaki toplam katıların 

laboratuarda ölçülmesi veya havalandırma havuzuna yerleştirilen on-

line MLSS ölçerler yardımıyla belirlenebilir. Böylelikle sabit MLSS 

ile sabit çamur yaşı sağlanabilecektir. Ancak giriş yüklerinde 

salınımların olduğu tesislerde sabit MLSS’e göre fazla çamur kontrolü 

işletim problemleri oluşturabilir.  

        Çamur yaşı, prosesteki toplam katı miktarının sistemden katı 

uzaklaştırma miktarına oranıdır. Şöyle ki;      
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Çamur yaşı =  

 

       Son çöktürme savaklarından kaçan katı madde miktarı, fazla 

çamurla atılan miktardan çok daha az olduğu için ihmal edilebilir. Bu 

durumda; 

 

                         Çamur yaşı =   

 

olur. 

       Prosesteki katıları kontrol etmek ve atılacak fazla çamur 

miktarının tespiti için kullanılan yöntemlerden biri de sabit F/M 

oranına göre kontroldür. 

 

= 

Yani; 

 

 =  

olarak hesaplanır. 

         F/M oranı, mikroorganizma miktarının atıksudaki organik 

maddelerin tamamını oksitleyecek miktarda tutulmalıdır. Ancak F/M 

oranının tespiti, günlük kirlilik yükü ve MLSS miktarının ölçümünü 
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gerektirdiğinden çok pratik bir yöntem değildir. Endüstriyel 

atıksuların bol miktarda geldiği ve buna bağlı olarak giriş yüklerinin 

sürekli değiştiği tesislerde, fazla çamur kontrolünde en etkili yöntem 

F/M oranına göre çamur atım hızının ayarlanmasıdır. BOI analizi ile 

organik maddenin tayini uzun süre alacağından, KOI  veya TOC 

üzerinden organik yük belirlenebilir. 

       Çamur uzaklaştırma ve/veya çamur susuzlaştırma ünitelerinde 

meydana gelen arızalar kısa zamanda giderilmelidir. Sistemden fazla 

çamur çekilememesi durumunda, havalandırma havuzunda 

mikroorganizma konsantrasyonunda artma başlayacaktır. Aynı 

zamanda F/M oranı da düşecektir. Havalandırma havuzunda katı 

artışıyla birlikte, çözünmüş oksijen miktarı aktif çamurun ihtiyacı 

olandan daha az bir seviyeye düşecektir. Bu durumda ipliksi 

mikroorganizmaların baskın geldiği ve çökelme veriminin düşük 

olduğu aktif çamurla birlikte tesiste baş edilemez köpük problemleri 

ve çıkış suyunda katı maddelerin kaçışı neticesinde çıkış suyu 

kalitesinde düşüş olacaktır. Prosesin kararlı hale getirilmesi için çamur 

yaşından daha uzun bir süreye ihtiyaç olacaktır. 

       Çamur yaşı, F/M ve MLSS’ten bağımsız aşırı miktarda fazla 

çamur atılması durumunda havalandırma havuzunda mikroorganizma 

konsantrasyonu azalacağından beyaz köpüklenme oluşacaktır. Bunun 

için çamur atımı durdurulmalıdır. Organik maddenin tamamını 

oksitleyecek yeterli mikroorganizma olmadığından, organik maddenin 

bir kısmı arıtılmadan çıkışa gidecektir. 

       Sistem özellikleri ve atıksu karakteriyle ilgili verilere hakim olan 

operatör, fazla çamur kontrol yöntemlerinden bir veya birkaçını tercih 

edebilir. Asıl olan prosesin sürekli kararlı bir vaziyette korunması ve 

sistem değişikliklerine cevap verilmesidir. 

       Çamur atım hızı aşağıdaki koşullar oluştuğunda 

hızlandırılmalıdır: 
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1-  Çamur çok hızlı bir şekilde çökeliyorsa, 

2- Küllenmiş çamur partikülleri çöktürme havuzu yüzeyinde 

yüzüyorsa, 

3- Havalandırma havuzu yüzeyinde koyu kahverengi köpük 

oluşuyorsa, 

4- Çamurun  çökelme verimi yüksek olsa da çamur battaniyesi hızla 

yüzeye yükseliyorsa, 

Çamur atım hızı aşağıdaki koşullar meydana geliyorsa azaltılmalıdır: 

1- Karışık sıvı çok yavaş bir şekilde çökeliyorsa, 

2- Son çöktürme savaklarından ince flok kaçışı oluyorsa, 

3- Havalandırma havuzu yüzeyinde kalın ve beyaz köpük oluşuyorsa. 

 

 

Şekil 32: Düşük çamur atımı neticesinde havalandırma havuzunda koyu 

kahverengi köpük oluşumu (nicordia köpüğü) 
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Şekil 33. Aşırı çamur atımı neticesinde havalandırma havuzunda az 

okside olmuş çamurda aşırı beyaz köpüklenme 

 

Şekil 34: Çok düşük çamur atımı neticesinde son çöktürme havuzunda 

aşırı köpüklenme 
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Şekil 35: Normal çamur atımı neticesinde havalandırma havuzunda 

kararlı vaziyet 

 

 

 
Şekil 36. Orta seviyede çamur atımı neticesinde son çöktürme 

havuzunda küllenme ve denitrifikasyon 

 

 

 

4.7- Nütrient Giderimi (Nitrifikasyon-Denitrifikasyon ve Fosfor)  
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       Gerek azot gerekse fosfor, su kalitesine önemli etkileri 

olduğundan sürekli olarak kontrol edilmesi gerekli parametrelerdir. 

Azot atıksularda çeşitli şekillerde bulunabilir (organik, amonyak, nitrit 

ve nitrat). Ancak genel olarak evsel atıksularda azot, organik veya 

amonyak şeklinde bulunur. Evsel atıksularda azot konsantrasyonu25-

50 mg/L aralığında değişir. Atıksu arıtma tesislerinin ön çökeltme 

havuzlarında toplam azot konsantrasyonunun % 10-15’ i çökelerek 

giderilir. Biyolojik arıtmada organik azotun önemli bir kısmı 

amonyağa çevrilir. Amonyağın da %20’lik bir kısmı yeni hücre 

oluşumunda kullanılır. Geriye kalan %60’lık azot miktarı alıcı ortama 

deşarj edilir. 

 

 

       

       Fosfor atıksularda, inorganik, ortofosfat veya kompleks fosfatlar 

olarak organik formda bulunur. Kompleks fosfatlar biyolojik arıtmada 

ortofosfata hidrolize olurlar. Evsel atıksularda ortalama fosfor 

konsantrasyonu 5-15 mg/L arasında değişir. Ön çöktürme esnasında 

fosforun yaklaşık %10’ u çökelir, biyolojik arıtma esnasında ise %10-

20’ si yeni hücrelere dönüşür. Kalan yaklaşık %70’ lik kısım ise alıcı 

ortama deşarj edilir. 

 

4.7.1-  Biyolojik Olarak Azot Giderimi 
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Şekil 37: Biyolojik arıtmada azotun dönüşümleri (Crites ve 

Tchobanoglous, 1998) 

 

       Asimilasyon ve nitrifikasyon-denitrifikasyon olmak üzere iki 

temel azot giderim mekanizması vardır. Azot bir nütrient olduğundan 

mikroorganizmalar amonyak azotunu asimile ederler ve ardından yeni 

hücre yapımında kullanırlar. Hücrelerin atıksudan uzaklaştırılması ile 

hücre bünyesindeki azot da giderilmiş olur. Ancak çoğunlukla 

atıksularda, mikroorganizmaların asimilasyon yolu ile giderebileceği 

miktarın çok daha üzerinde bir azot konsantrasyonu vardır. 

       Nitrifikasyon-denitrifikasyon işleminde azot giderimi iki adımda 

gerçekleşir. Nitrifikasyon adımında amonyak nitrata okside olurken, 

denitrifikasyon adımında oluşan bu nitrat azot gazına dönüşerek 

atıksudan uzaklaşır.  
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4.7.1.1- Biyolojik Nitrifikasyon 

 

       Biyolojik nitrifikasyonda amonyak iki adımda nitrata okside olur. 

İlk adımda amonyak nitrite dönüşürken, ikinci adımda nitrit, nitrata 

dönüşür. Bu dönüşüm reaksiyonları ve reaksiyonlarda rol alan 

bakteriler yazılacak olursa; 

Nitrosomonas tarafından amonyağın nitrite dönüşümü; 

 

NH4
+ + 1,5O2 → NO2

- + 2H+ + H2O  

Nitrobakter tarafından nitritin nitrata dönüşümü; 

 

NO2
- + 0,5O2 → NO3

- 

şeklinde gerçekleşir. İki adım birleştirilirse amonyağın nitrata 

dönüşümü şu şekilde ifade edilebilir: 

 

NH4
+ + 2O2 → NO3

- + 2H+ + H2O  

 

Bu arada amonyum iyonunun bir kısmı yeni hücrelere asimile olur. 

Biyokütle sentez reaksiyonu aşağıdaki şekilde gerçekleşir. 

 

4CO2+ HCO3 + NH4
+ +H2O → C5H7O2N + 5O2 

 

       Gösterilen yarı reaksiyonlar yardımıyla tümüyle nitrifikasyon 

reaksiyonu yazılabilir. Hücre sentezi, amonyağın nitrata oksidasyonu 

ve oksijen kullanımı için yarı reaksiyonlar yazılırsa (fs = 0,10) tüm 

denklem şu şekilde yazılabilir. 

 

NH4
++1,731O2+1,962HCO3 → 0,038C5H7O2N+0,962NO3

-

+1,077H2O+1,769H2CO3 
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       Yukarıdaki denklemden her mg amonyak azotunun dönüşümü 

için 3,96 mg O2 tüketildiği, 0,31 mg yeni hücre üretildiği, 7,01 mg 

alkalinite gerektiği ve 0,16 mg inorganik karbon kullanıldığı 

hesaplanabilir. Görüleceği üzere 1 mg amonyak azotunun oksidasyonu 

için harcanan 3,96 mg O2 değeri, 4,57 mg’lık teorik değerin altındadır. 

Bunun nedeni amonyağın yeni hücre üretiminde de kullanılmasıdır. 

Nitrifikasyon bakterileri oldukça hassas olup çevre şartlarından 

önemli ölçüde etkilenirler.  

Nitrifikasyon prosesine etki eden faktörler şu şekilde sıralanabilir: 

     1- Amonyak ve nitrit konsantrasyonu,  

     2- BOİ5 / TKN oranı,  

     3- Çözünmüş oksijen konsantrasyonu,  

     4-Sıcaklık, 

     5- pH 

       Nitrifikasyon için çözünmüş oksijen konsantrasyonu 1 mg/L’ nin 

üzerinde olmalıdır. Sıcaklık ve pH’ın etkisi de oldukça önemlidir. 

İstenen optimum pH aralığı 7,5-8,6 arasındadır, ancak eğer sistem 

daha düşük pH’ a alıştırılmışsa nitrifikasyon yine de başarılı olur. 

Sıcaklık arttıkça nitrifikasyon hızı artar. 

 

 

4.7.1.2- Biyolojik Denitrifikasyon 

 

       Geçmişte nitratın azot gazına çevrimi denildiğinde akla hemen 

anaerobik denitrifikasyon yöntemi gelirdi. Ancak günümüzde 

anaerobik yerine anoksik terimi kullanılır. Denitrifikasyon bakterileri 

nitratı azot gazına çevirerek büyümeleri için gerekli enerjiyi elde 

ederler. Ancak hücre sentezi için bir karbon kaynağı gerekir. 

Nitrifikasyona uğramış sularda genelde karbon düşük miktarlardadır. 
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Bu yüzden dışarıdan karbon ilave etmek gerekebilir. Karbon kaynağı 

olarak genellikle metanol ve diğer bazı organik bileşikler kullanılır. 

 

Nitrat giderimi için; 

 

NO3
- + 1,18CH3OH + 0,273H2CO3 →0,091C5H7O2N + 0,454N2+ 

1,82H2O + HCO3
-  

 

Nitrit giderimi için; 

 

NO2
-+ 0,68CH3OH + 0,555H2CO3 →0,047C5H7O2N + 0,476N2 + 

1,25H2O + HCO3
- 

 

Oksijen giderimi için; 

 

O2
-+0,952CH3OH+0,061NO3

-

→0,061C5H7O2N+1,075H2O+0,585H2CO3
-+0,061HCO3

-  

 

       Denklemler incelendiğinde, azot gazına çevrilen beher mg nitrat 

azotu başına, 2,70 mg metanol (CH3OH) kullanıldığı, 0,74 mg yeni 

hücre ve 3,57 mg alkalinite (CaCO3 olarak) üretildiği görülebilir.  

Elektron alıcısı olarak O2 kullanıldığında beher gr nitrat azotunun azot 

gazına çevriminde O2 eşdeğeri, 2,86’ dır. Böylece 1 mg/L nitrat 

azotunun çevrimi için O2konsantrasyonunun 2,86 mg/L değerinin 

altında olması gerekir. Pratikte nitrifikasyon için kullanılan O2’ nin 

yaklaşık % 50’ si denitrifikasyon adımından karşılanabilir. 

Denitrifikasyon işleminin anoksik olduğu görülür. 

Denitrifikasyon işlemine etki eden faktörler şu şekilde sayılabilir:  

1- nitrat konsantrasyonu, 

2- karbon konsantrasyonu,  
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3- çözünmüş oksijen konsantrasyonu,  

4- sıcaklık ve  

5- pH. 

 

 

4.7.1.3- Birleşik Karbon Oksidasyon–Nitrifikasyon–

Denitrifikasyon Prosesi 

 

       Denitrifikasyon işleminde kullanılan karbon kaynağının yüksek 

maliyetleri nedeniyle; karbonoksidasyonu-nitrifikasyon-

denitrifikasyon işlemlerinin aynı reaktörde beraberce yapılması için 

teknikler geliştirilmiştir. Bu tekniklerin başlıca avantajları şu şekilde 

sıralanabilir:  

(1)BOİ giderimi ve nitrifikasyon için gerekli hava miktarında azalma,  

(2) denitrifikasyon için gerekli harici karbon kaynağına (metanol vb.) 

olan ihtiyacın giderilmesi,  

(3) nitrifikasyon ve denitrifikasyon işlemleri arasındaki çöktürme 

işleminin kaldırılması,  

(4) çökelme veriminin artması 

(5) proses stabilitesinin artması. 

 

       Birleşik karbon oksidayonu-nitrifikasyon-denitrifikasyon 

prosesinde hem atıksudaki karbon hem de mikroorganizmaların içsel 

solunumu denitrifikasyon için kullanılabilir. Bu, üç işleminde aynı 

havuzda gerçekleşebilmesi için bir dizi aerobik ve anoksik bölgenin 

olması gerekir. Bunun için atıksu devir ettirilebilir. 

 

 

4.7.2- Biyolojik Yolla Fosfor Giderimi 
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       Mikroorganizmalar hücre sentezi ve enerji transferi için fosforu 

kullanırlar. Bu şekilde giriş fosforunun % 10-30’ u biyolojik arıtmayla 

giderilir. Bazı işletme şartlarında mikroorganizmalar ihtiyaçlarından 

fazla fosforu bünyelerinde tutabilirler. Bu şekilde fazla fosforu 

bünyelerine alan mikroorganizmaların sudan alınmasıyla fosfor da 

giderilmiş olur. Biyolojik yolla fosfor giderimi birtakım ardışık 

proseslerin uygulanmasıyla mümkün olur. Bu prosesler şu şekilde 

sıralanabilir. 

 

Şe

kil 38: Biyolojik olarak fosfor giderme mekanizması (EPA) 

 

1. Bir grup bakteri fazla miktar fosfatı, polifosfat olarak bünyelerinde 

tutma kabiliyetine sahiptir 

2. Uçucu yağ asitleri gibi anaerobik şartlarda üretilen fermantasyon 

ürünlerinin ortamda bulunması halinde, bu bakteriler fermantasyon 

ürünlerini asimile ederek hücrelerinde depolarken fosforu açığa 

çıkarırlar. 
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3. Takip eden aerobik/anoksik şartlar altında depolanan fermantasyon 

ürünleri okside edilerek enerji üretilirken, hücredeki polifosfatın 

depolanması artar. 

Bu nedenle fosfor giderimi için anaerobik bir fazdan sonra aerobik bir 

faz gereklidir. Anaerobik bir fazdan sonra aerobik fazın kullanılması, 

mikroorganizmaların fosfor alımını daha da artırmaktadır. 

 

 

4.8- Birleşik Nitrifikasyon- Denitrifikasyon Prosesleri 

 

       Azot ve fosforun birlikte arıtımı için birçok biyolojik proses 

geliştirilmiştir. Bunların çoğu özel sistemler olup, azot ve fosfor 

giderimi için havalı, havasız ve anoksik bölümlerin bileşiminden 

oluşmuş aktif çamur prosesi formundadır. Bu proseslerin bazıları 

temelde fosfor giderimi için geliştirilmiş olup, daha sonra azot ve 

fosforun birlikte arıtılabileceği sistemlere dönüştürülmüştür. 

Çok yaygın olarak kullanılan sistemler: 

 

 A2/O prosesi, 

 Beş basamaklı Bardenpho prosesi, 

 UCT prosesi, 

 VIP prosesidir.  

  

 

 

Tablo 9:Biyolojik fosfor giderim proseslerinin avantaj ve dezavantajları 

Proses Üstünlükleri Kısıtları 
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A/O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletme kolaylığı, 

Çamur P içeriği %5-7 olduğundan 

iyi gübre özelliğine sahip, 

Kısa hidrolik kalma zamanı, 

P giderim verimi düşürüldüğünde, 

tam nitrifikasyon meydana gelir. 

 

 

 

 

 

Aynı zamanda yüksek azot ve 

fosfor giderim verimliliğine 

ulaşılamaz, 

Soğuk iklim işletme şartları 

altında verim değişkendir. 

Yüksek BOI/P oranı gerekli, 

Havalı çamur yaşı 

azaltıldığında, yüksek oksijen 

transferi sağlayan 

havalandırıcılar gerekebilir. 

Proses kontrol esnekliği azdır. 

 

PhoStrip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevcut aktif çamur sisteminde 

kolaylıkla dönüştürülebilir. 

Proses esnektir, P giderimi BOI/P 

oranı ile kontrol edilmez, 

kimyasal çöktürmeden daha az 

kimyasal kullanımı vardır, 

1,5mg/l’den daha çıkış ortofosfat 

konsantrasyonuna ulaşılır.   

 

 

P giderimi için kireç ilavesi 

gerekir, 

Son çöktürücüde P 

sıyrılmasını önlemek için 

yüksek çözünmüş oksijen 

konsantrasyonu gerekir, 

Sıyırma için ek bir tank 

gerekir, 

Kabuk oluşumu bakım 

problemi yaratabilir, 

 

 

Ardışık Kesikli 

Reaktör 

 

 

Birleşik azot ve fosfor giderimi 

için sistem oldukça esnektir. 

Prosesi çalıştırmak oldukça 

kolaydır, 

Çamur hidrolik değişiklikte deşarj 

edilmez. 

Yalnızca küçük debili 

atıksular için uygundur. 

Gereğinden fazla üniteler 

gerekir, 

Çıkış suyu kalitesi güvenli 

boşaltmaya bağlıdır, 

Çok az tasarım verisi yeterli 

olabilir.  

 

 

       Bu 4 proses Şekil 41-42-43-44’de şematik olarak gösterilmiştir. 

Ardışık kesikli reaktör, aynı şekilde birleşik azot ve fosfor 

gideriminde de kullanılabilmektedir. 

 

 

4.8.1- A2/O Prosesi 
 

       A2/O prosesi, A/O prosesinin bir modifikasyonu olup, 
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denitrifikasyon için anoksik bölüm de içermektedir. Anoksik bölümde 

kalma zamanı yaklaşık olarak bir saattir. Anoksik bölümde çözünmüş 

oksijen düşüktür, ancak nitrit ve nitrat formundaki kimyasal bağlı 

oksijen havalı bölümden geri devirle sisteme verilmektedir. Çıkışta 

filtrasyon olmaksızın, 2 mg/l’den daha az fosfor konsantrasyonu 

olabilmektedir. Çıkış suyunun filtrasyonu ile fosfor konsantrasyonu 

1.5mg/l’den daha düşük olabilir. 

 

 

 

 
Şekil 39:A2/O prosesi 

 

 

4.8.2- Bardenpho Prosesi (Beş basamaklı) 

 

       Azot gideriminde kullanılan Bardenpho prosesinin, azot ve fosfor 

giderimi için değiştirilmiş şeklidir.  Fosfor giderimi amacıyla ortama 

beşinci basamak (havasız) konulmuştur. Beş basamaklı sistemde 

havalı, havasız ve anoksik bölümler fosfor, azot ve karbon 

gideriminde rol oynarlar. İkinci anoksik bölüm, havalı bölümde oluşan 

nitratı elektron alıcı, içsel organik karbonu ise elektron verici olarak 

kullanıp ilave denitrifikasyonu sağlar. Son havalı bölüm ise kalıntı 

azot gazını çözeltiden sıyırmak ve son çöktürücüde fosfor açığa 

çıkmasını en aza indirmek için kullanılır. Sıvı karışım birinci havalı 
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bölümden anoksik bölüme geri beslenir. Uzun çamur kalma yaşında 

çalıştırıldığından dolayı (10-40 gün) karbon oksidasyon kapasitesi de 

yüksektir. 

 

 

 
Şekil 40: Beş-basamaklı Bardenpho prosesi 

 

 

4.8.3- UCT Prosesi 

 

       Cape Town üniversitesi tarafından geliştirilen UCT prosesi, iki 

durum hariç A2/O prosesine benzemektedir. Aktif çamur dönüşü 

havalı bölüm yerine, anoksik bölüme geri döndürülür ve iç döngü ise 

anoksik bölümden havasız bölümedir. Aktif çamurun anoksik bölüme 

geri döndürülmesi ile nitrat havasız bölüme girmez, böylece havasız 

bölümde fosforun daha iyi açığa çıkması sağlanır. İç döngü ise 

havasız bölümde organik kullanımı artışını sağlar. Anoksik bölümdeki 

karışım, önemli miktarda çözünmüş BOI ve az miktarda nitrat içerir. 

Anoksik karışımın geri dönüşü, havasız bölümde fermentasyon hızı 

için optimum şartları sağlar.   
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Şekil 41: UCT prosesi 

 

4.8.4- VIP Prosesi 

 

       VIP prosesi, geri döngüler hariç A2/O ve UCT proseslerine 

benzer. Aktif çamur geri dönüşü, havalı bölüm geri dönüşü ile birlikte 

anoksik bölüme verilir. Anoksik bölümün karışımı havasız bölüme 

geri beslenir. Deneysel verilere dayanarak, atıksudaki organik 

maddenin bir kısmı havasız mekanizma tarafından stabilize olur, bu da 

prosesin oksijen ihtiyacını azaltır.   

 

 

 
Şekil 42:VIP prosesi 
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4.9- Nütrient Giderimi (Nitrifikasyon-Denitrifikasyon ve Fosfor) 

İçin Proses Kontrolü 

 

       Azot, evsel atıksularda ikinci en önemli kirletici parametredir. 

Organik maddelerin giderimi kadar azotlu maddelerin özellikle 

amonyağın oksidasyonu da önemlidir. Aktif çamur proseslerinde 

genellikle organik madde ile birlikte amonyağın da oksitlenmesi için 

nitrifikasyon modunda işletilir. 

       Nitrifikasyon prosesi karışık olarak bilinmekle birlikte karbon 

giderimi parametrelerin yanında bazı parametrelerin de kontrol 

edilmesiyle birlikte aslında zor ve karmaşık bir proses değildir. 

Nitrifikasyonu gerçekleştiren bakteriler ‘nitrosomonas’ ve 

nitrobacter’dir. Bu bakteriler çok hassas olup, çevre şartlarına en 

duyarlı bakterilerdir. Nitrifikasyon bakterileri zorunlu aerob olup, 

uzun süreli oksijen yokluğunda inhibe olurlar. Bu bakteriler, çoğalmak 

ve faaliyetlerini devam ettirmek için inorganik karbonu 

(karbondioksit, karbonat, bikarbonat) kullandıklarından dolayı 

nitrifikasyon bakterilerinin büyüme hızları heterotroflara göre daha 

yavaştır. Bu sebeple operatör, fazla çamur atma hızını doğru 

yönetmeli, ihtiyaç olunandan daha fazla çamur atmamalı, proseste 

meydana gelen değişiklikleri dikkatle izlemeli, radikal kararlar 

vermekten imtina etmeli ve proses değişikliklerini tedricen ve 

sonuçlarını elde ederek yapmalıdır. 

       Nitrifikasyon hızı operatör tarafından sürekli izlenmelidir; çünkü 

amonyağın tam oksidasyonu nitrifikasyon hızı ile ilgilidir. 

Nitrifikasyon hızının bilinmesi, havalandırma havuzundaki MLVSS, 

çözünmüş oksijen ve işletmede tutulacak havuzu sayısı gibi 

parametrelerin kolaylıkla belirlenebilmesini ve nitrifikasyon 
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prosesinin başarılı bir şekilde işletilmesini temin edecektir. 

       Nitrifikasyon hızı, amonyağın biyokütle tarafından oksitlenme 

oranı olarak tanımlanır: 

Nitrifikasyon 

hızı

 

 

       Nitrifikasyon hızında problem varsa, Ph’ın 6,5 ten düşük olup 

olmadığı, çözünmüş oksijenin 1 mg/lt’nin altında olup olmadığı ve 

yeterli alkalinite olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

       Nitrifikasyon hızının bilinmesi, amonyağın tam oksidasyonunun 

sağlanmasının yanı sıra enerjinin de optimize edilmesiyle yakından 

ilgilidir. Şöyle ki; nitrifikasyon yapan sistemler, karbon giderimine 

göre % 40-50 daha fazla enerji tüketirler. Nitrifikasyon hızını 

etkileyen en önemli faktör de biyokütle içerisindeki nitrifikasyon 

bakterilerinin konsantrasyonudur. Nitrifikasyon hızının bilinmesi 

havalandırma havuzunda gerekli olan MLVSS konsantrasyonunun 

belirlenmesini sağlayacaktır. Tam nitrifikasyon için gerekli 

mikroorganizma için oksijen verileceğinden enerji optimizasyonu 

sağlanacaktır. Gerekli olan MLVSS konsantrasyonundan daha fazla 

biyokütle konsantrasyonu oksijen tüketimini artıracaktır. Tam 

nitrifikasyon için gerekli MLVSS konsantrasyonunun havalandırma 

havuzunda sağlanamaması neticesinde bir kısım amonyak 

oksitlenemeden çıkışı gidecektir. 

       Nitrifikasyon prosesini etkileyen ana faktörler şunlardır: 
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       1- Çözünmüş oksijen konsantrasyonu, 

       2- Sıcaklık, 

       3- Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) yükü, 

       4-Alkalinite ve Ph, 

       5- MLSS ve nitrifikasyon bakteri konsantrasyonu, 

       6- BOI/TKN oranı, 

       7- Geri devir debisi, 

       8- Fazla çamur debisi. 

       Bu parametrelerin hepsi birbiriyle yakın ilişkili olup, hiçbirisi 

diğerinden ayrı olarak değerlendirilemez.  

 

4.9.1- Çözünmüş Oksijen Kontrolü 

 

        Daha önceden de bahsedildiği gibi nitrifikasyon bakterileri 

zorunlu aerob olduklarından, nitrifikasyon prosesinin kontrolünde en 

önemli parametre çözünmüş oksijendir. Çözünmüş oksijen uzun süre 

1 mg/lt’nin altında olduğunda nitrifikasyon inhibe olacaktır. (İyi 

işletilen birleşik sistemlerde 0,5-1 mg/lt aralığında da başarılı bir 

şekilde nitrifikasyon yapılmaktadır.) Çözünmüş oksijen 0,5 mg/lt ‘nin 

altına düşerse nitrifikasyon gerçekleşmez. Gelen organik yükün 

artmasından dolayı birkaç saatlik çözünmüş oksijen miktarındaki 

düşüşler nitrifikasyonu etkilemez. Gelen kirlilik yüklerindeki 

salınımlardan dolayı havalandırma havuzunda çözünmüş oksijen 

konsantrasyonunda uzun süreli düşüşler yaşanmaması için, 

blowerların havalandırma havuzuna yerleştirilmiş oksijen metrelerden 

komut alarak verilen hava miktarının tanzimlenmesi nitrifikasyon 

prosesinin başarısında önemli etkiye sahiptir. Bununla kirlilik 

yükünün az geldiği zamanlarda fazla enerji harcanması, yükün çok 

geldiği zamanlarda ise oksijen azlığından dolayı nitrifikasyon 

prosesinin olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmiş olur. 
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       Hem enerji optimizasyonu hem de amonyağın tam oksidasyonu 

için tam karışım şartlarının sağlandığı nitrifikasyon proseslerinde, 

çözünmüş oksijen konsantrasyonunun 1-2 mg/lt aralığında tutulması 

durumunda nitrifikasyon prosesi başarıyla işletilebilecektir. 

        Pratik bir hesap olarak aktif çamur prosesi için toplam oksijen 

ihtiyacı aşağıdaki gibi yaklaşık olarak hesaplanabilir (EPA): 

 

 

 

Toplam Oksijen İhtiyacı (Oİ) = 

 

Karbon oksidasyonu için O2 ihtiyacı 

0,75*Q(BOİi- BOİe) 

 

 

İçsel solunum için O2 ihtiyacı 

+ 2*VA*MLSS 

 

 

Nitrifikasyon için O2 ihtiyacı 

+ 4,3*Q(NH4-Ni - NH4-Ne ) 

 

 

Denitrifikasyonda kazanılan O2 

- 2,83*Q﴾(NH4-Ni - NH4-Ne﴿-NO3﴿ 

 

Burada; 

Oİ: Toplam oksijen ihtiyacı ( g/saat) 

BOİi: Giriş BOİ konsantrasyonu (mg/lt) 

BOİe : Çıkış BOİ konsantrasyonu (mg/lt) 

NH4-Ni : Giriş NH4-N konsantrasyonu (mg/lt) 

NH4-Ne : Çıkış NH4-N konsantrasyonu (mg/lt) 

NO3e : Çıkış nitrat konsantrasyonu (mg/lt) 



94 

 

 

4.9.1.1- Oksijen Miktarının Hesaplanması 

 

Misal: 100.000 m3/gün kapasitede  çamur yaşı (SRT) 8 gün ve giriş 

yükleri BOİgiriş=250 mg/lt, TKNgiriş=50 mg/lt tesisin oksijen 

ihtiyacının hesaplanması ( NO3-Nçıkış=8 mg/lt, TKNçıkış= 2 mg/lt 

alınacak) 

T= 150C-250C                                              Kinetik katsayılar 

                                                                          bH=0,17 gün-1 

                                                                           d=056 kgAKM/kgBOİ 

 

       Gazları sıvılardaki çözünürlüğü sıcaklık artışıyla birlikte 

azaldığından, yüksek sıcaklıktaki oksijen ihtiyacı daha çok olacaktır. 

Bunun için hesaplar 250C için yapılacaktır. 

 

Karbon giderimi için gerekli oksijen ihtiyacı (OURc); 

 

BOİ yükü, 

 

BOİyükü=Q*BOİ/1000=100.000m3/gün*250mg/lt/1000=25.000 

kgBOİ/gün 

 

Sıcaklık faktörü; 

 

FT= 1,072 (T-15) = 1,072(25-15) = 2 

 

İçsel solunum (ER); 

 

ER= (SRT*FT)/(1+bH*SRT*FT) = (8*2)/(1+0,17*8*2) = 4,30 

Birim karbon giderimi için oksijen ihtiyacı (OUc); 
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OUc= d+0,15*ER 

        = 0,56+0,15*4,30 = 1,205 kg O2/kg BOİ 

 

Karbon giderimi için oksijen ihtiyacı (OURc); 

 

OURc = OUc* BOİyükü 

                =1,205 kgO2/kgBOİ *25.000 kgBOİ/gün = 30.125 kgO2/gün 

 

Nitrifikasyon için oksijen ihtiyacı (OURN); 

 

OURN = 4,3*Q*( TKNgiriş - TKNçıkış - WASN)/1000 

WASN=Fazla çamurla atılan azot miktarıdır. Çamur yaşı(SRT) 10 

günden küçük olduğu zaman 0,05*BOİgiriş olarak alınır. 

 

OURN = 4,3*100.000(50-2-,05*250)/1000 = 15.265 kgO2/gün 

 

Denitrifikasyonda kazanılan oksijen miktarı (OURDN); 

  

OURDN= 2,9*Q*( TKNgiriş - TKNçıkış + NO3-Ngiriş-NO3-Nçıkış- 

WASN)/1000 

            = 2,9*100.000*(50-2+0-8-0,05*250)/1000 

            =7425 kgO2/gün 

 

Gerçek oksijen ihtiyacı (AOR); 

 

AOR= fc*(OURc-OURDN)+fN*OURN 
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fc ve fN sırasıyla karbon ve azot salınım faktörleri olup, ATV-DVWK-

A131 5.2.8 Tablo.7’den 8 günlük çamur yaşına karşılık gelen değerler  

fc=1,20, fN= 2,00 olarak seçilir. Ayrıca; 

 

fc= -0,1072*lnSRT+1,441 

fN= -0,7887*lnSRT+3,6306 

 

formülleriyle de hesaplanabilir. 

 

AOR=1,20*(30.125-7425) + 2,00*15.265 = 57.770 kgO2/gün 

 

Saatlik oksijen ihtiyacı; 

 

AOR/24= 57.770/24 = 2407 kgO2/saat 

 

olarak hesaplanır. 

 

 

4.9.2- Sıcaklık 

 

       Sıcaklık, nitrifikasyon prosesinin en önemli parametrelerinden 

birisidir. Sıcaklık arttıkça reaksiyon hızı da artmaktadır. Mevsimsel 

olarak atıksu sıcaklığı değişmekte olup, kış aylarında su sıcaklığı 

nitrifikasyonu olumsuz etkileyecek derecede azalmaktadır. Operatör, 

su sıcaklığında ki bu değişimlere bir şey yapamaz; ancak tesise gelen 

atıksu sıcaklıklarını kaydederek bir yıl önceki aynı mevsim ya da aynı 

ayın sıcaklık değerleri üzerinden işletme stratejileri geliştirebilir. 

Nazari olarak 100C nitrifikasyon gerçekleşmez; ancak operatör iyi 
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işletme stratejileriyle bu sıcaklıkta da nitrifikasyonu sorunsuz temin 

edebilir. Dikkat edilecek husus, şayet bu sıcaklıkta nitrifikasyon doğru 

olmayan işletme yaklaşımıyla kaybedilirse, atıksu sıcaklığı 15OC’ye 

çıkıncaya kadar bir daha nitrifikasyonu yakalayamaz. Düşük atıksu 

sıcaklığında daha büyük nitrifikasyon hacimlerine ihtiyaç 

olacağından, yedek havuzlar çalışabilir durumda tutulmalı ve 

gerektiğinde devreye alınmalıdır. Birleşik sistemlerde rezerve difüzör 

yerleştirilen denitrifikasyon hacimleri nitrifikasyon hacimlerine 

dönüştürülmelidir. 

       Diğer bir durum da yüksek atıksu sıcaklığıdır. Bilindiği üzere 

sıcaklık arttıkça gazların sıvılardaki çözünürlükleri azalmaktadır. 

Havalandırma havuzundaki karışık sıvının sıcaklığı 25 OC’nin üzerine 

çıktığı zamanlarda oksijen transferi güçleşecek ve biyokütlenin 

ihtiyacı olan çözünmüş oksijenin temini problem olacaktır. Bu sebeple 

operatör, havalandırma havuzunda ihtiyaç olunan kadar biyokütle 

tutmalıdır. Bununla beraber yaz mevsimine girmeden önce tesisteki 

tüm blowerların bakımlarının yapılarak çalışabilir vaziyette olmaları 

sağlanmalı, ihtiyaç durumunda maksimum blower çalıştırılabilmelidir. 

 

 

4.9.3- Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Kontrolü  

 

       TKN yükü, nitrifikasyon havuzunda gerekli olan MLSS ve 

MLVSS miktarlarının saptanması açısından önemli bir parametredir. 

 

 

4.9.4- PH ve Alkalinite  

 

 

       Nitrifikasyon bakterileri, amonyağın oksidasyonunda enerji 

kaynağı olarak inorganik karbon kaynaklarından birisi de olan 

bikarbonatı (HCO3-) tüketirler ve bunun sonucunda da karbonik asit 
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(H2CO3) üretirler. Bu da atıksuyun Ph değerinin düşmesine sebep olur. 

PH’ın azlması ise nitrifikasyon hızının azalmasına neden olmaktadır. 

Ayrık sistemlerde alkali madde dozajına ihtiyaç olurken, birleşik 

sistemlerde denitrifikasyonla kazanılan alkalinite ile ilave alkali 

dozlamaya ihtiyaç kalmamaktadır. Teorik olarak 1 g amonyağın 

oksidasyonunda 7,14 g CaCO3 alkalinitesi tüketilmektedir. 

 

 
Şekil 43: Ph’a bağlı bakteri büyüme hızı (EPA) 

 

       Tipik evsel atıksuyun geldiği arıtma tesislerindeki nitrifikasyon 

proseslerinde nitrifikasyon sonucu PH azalması alkalinite problemi 

oluşturmamaktadır. Ancak endüstriyel nitelikli atıksuların büyük 

miktarlarda karıştığı atıksularda, girişte düşük PH’a ilave olarak 

nitrifikasyon prosesinde meydana gelen Ph azalmasıyla birlikte 

nitrifikasyon inhibisyonu oluşur. Bunun için operatör giriş suyu 

PH’ını sürekli gözlemeli, düşük PH durumları gözlendiğinde kireç 

ilavesiyle PH düşüşü önlenmelidir. Unutulmamalıdır ki, nitrifikasyon 

için kritik PH aralığı 6-6,5 ‘tir. PH 6’nın altında nitrifikasyon 

gerçekleşmez. 

 

4.9.5- MLSS ve Nitrifikasyon Bakteri Fraksiyonu 

 

       Nitrifikasyon prosesinin kontrolünde nitrifikasyon havuzunda 
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MLSS konsantrasyonu ve niteliği önemli parametrelerden biridir. 

Nitrifikasyon bakterilerinin büyüme hızları diğer türlere göre oldukça 

yavaş olduğundan, bu biyokütlenin % 3-8’ini oluştururlar. Bu oranı 

etkileyen faktörler, çamur uzaklaştırma hızı, BOI/TKN oranı ve 

PH’tır. Yaz aylarında reaksiyon hızı artacağından, kış aylarına nazaran 

biyokütle içerisindeki konsantrasyonları artacaktır. 

       Operatör, nitrifikasyon hızını sürekli kontrol ederek, tam 

nitrifikasyonu sağlayacak kadar MLSS konsantrasyonu 

bulundurmalıdır. 

 

4.9.6- BOI/TKN oranı 

 

       Nitrifikasyon prosesinde, nitrata oksitlenen amonyağın nihai 

oksidasyonunun tamamlanması için, denitrifikasyon prosesinde 

nitratın oksitlenmesine yetecek kadar karbon gereklidir. Tipik evsel 

atıksularda bu oran sağlanmaktadır. Ancak ön çöktürme havuzu 

bulunan tesislerde bekleme süresi çok tutulduğunda, bu oran BOI 

aleyhine bozulabilmektedir. Bu da nitratın oksidasyonunun 

tamamlanamamasına, dolayısıyla da alıcı ortama gitmesine sebep olur. 

Operatör, ön çöktürme havuzlarını denitrifikasyon için gerekli olan 

karbonun fazlasını uzaklaştıracak şekilde işletmelidir. 

 

4.9.7- Geri Devir Kontrolü 

 

       Nitrifikasyon prosesinde geri devir kontrolü, klasik aktif çamur 

prosesindeki yöntemlerin aynısıdır. Nitrifikasyon proseslerinde 

operatör, katıların son çöktürme havuzunda bekleme süresine daha 

fazla dikkat etmeli ve çamurun kısa sürede geri devretmesini 

sağlamalıdır. 
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4.9.8- Fazla Çamur Kontrolü 

 

       Aktif çamur proseslerinde çamur yaşı fazla çamur atımı üzerinden 

kontrol edilir. Aktif çamurun nitrifikasyon yapması için çamur yaşı 

karbon gideriminkinden daha yüksek olmalıdır. Bunun için operatör, 

fazla çamur atımını çok iyi yönetmelidir. 

       Fazla çamur atımında operatörün dikkat edeceği husus, 

amonyağın tam oksidasyonu için gerekli MLVSS’i ve nitrifikasyon 

için gerekli çamur yaşını proseste korumaktır. Bu sebeple operatör 

aşırı fazla çamur atımından kaçınmalıdır. Fazla çamurun kontrolsüz 

atımı neticesinde nitrifikasyonu kaybedebilir. Nitrifikasyonun tekrar 

başlaması günlerce sürebilir. 

 

4.9.8.1. Fazla Çamur Miktarının Hesaplanması 

 

Misal: 100.000 m3/gün kapasitede aşağıda dizayn değerleri verilen 

ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinde oluşacak fazla çamur miktarının 

hesaplanması (geri dönüş yükleri hesaba katılmamıştır. Çıkış fosfor 

değeri =1 mg/lt alınacak) 

 

BOİ= 300 mg/lt                                      Kinetik katsayılar 

AKM= 400 mg/lt                                    bH= 0,17 gün-1 

TN= 60 mg/lt                                          YH= 0,75 kg AKM/ kgBOİ 

TP= 8 mg/lt                                            Yss= 0,60 

SRT= 10 gün                                            f= 0,2 

T= 15 0C 

MLSS= 4 kg/m3 

 

Proseste oluşacak fazla çamur (SPT), karbon giderimiyle oluşacak 

çamur miktarı (SPC) ve fosfor giderimiyle oluşacak çamur miktarı 
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(SPP) toplamına eşit olacaktır. Yani; 

 

(SPT)= (SPC) + (SPP) 

 

Karbon gideriminden oluşacak çamur miktarı (SPC) hesabı: 

 

BOİYÜKÜ= Q*BOİ/1000 = 100.000*300/1000= 30.000 kg/gün 

 

Sıcaklık faktörü (FT); 

 

FT= 1.072 (T-15)=1.072 (15-15) = 1 

 

İçsel solunum (ER); 

 

ER= (SRT*FT)/(1+bH*SRT*FT) = (10*1)/(1+0,17*10*1) = 3,7 

 

Hücre büyüme katsayısı (YobsH); 

 

YobsH = YH+YSS (AKM/BOİ) –((1-f)*bH*YH)*ER 

 

           =0,75+0,60(400/300)-–((1-0,2)*0,17*0,75)*3,7 

           =1,11 kg AKM/ kg BOİ 

 

SP,C = YobsH*BOİYÜKÜ = 1,11 kg AKM/ kg BOİ*30.000 kg/gün 

= 33.300 kgAKM/ gün 

 

Fosfor giderimiyle oluşacak çamur miktarı (SPP) hesabı: 

 

-Giriş P yükü = 100.000 m3/gün *8 mg/lt / 1000 = 800 kgP/gün 
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-Biyokütle oluşumuna bağlı P giderimi ( 0,01-0,015*BOİ alınır.) 

= 0,01*300 mg/lt *100.000 m3/gün/ 1000 = 300 kgP/gün 

-Biyolojik olarak aşırı fosfor giderimi ( 0,01-0,015*BOİ alınır.) 

= 0,015*300 mg/lt *100.000 m3/gün/ 1000 = 450 kg P/gün 

-Çıkışta istenen P yükü = 1 mg/lt * 100.000/1000 = 100 kg P/gün 

 

Kimyasal olarak giderilecek fosfor yükü (XP,Prec, Fe)= 

800 kgP/gün-300 kgP/gün-450 kg P/gün-100 kg P/gün = -50 kg P/gün 

Kimyasal olarak fosfor giderimine ihtiyaç yoktur. 

Biyolojik olarak fosfor giderimine bağlı birim çamur üretimi 3,0 kg 

AKM/ kgP olarak alınmıştır. 

 

Böylece; 

Fosfor giderimiyle oluşan çamur miktarı (SPP) = 450 kg P/gün *3 kg 

AKM/kg P = 1350 kg AKM/ gün 

 

Proseste oluşacak fazla çamur miktarı: 

(SPT)= (SPC) + (SPP) 

        = 33.300 kg AKM/gün + 1350 kg AKM/gün 

       =34.650 kg AKM/gün olarak bulunacaktır. 

 

 

 

4.10. Aktif Çamur Problemleri ve Çözüm Yöntemleri 

 

       Aktif çamur prosesi, havalandırma havuzu ile son çöktürme 
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havuzu arasında gerçekleşen dinamik yapıdır. Havalandırma 

havuzunda oksijen yardımıyla bakterilerin biyolojik olarak 

parçalanabilen ve stabil olmayan maddelerin oksitlenmesi sonucu 

stabil katılara dönüştürülmesi, bu katıların son çöktürme havuzunda 

çöktürülerek duru sıvının deşarj edilmesi ve havalandırma havuzunda 

bakteri konsantrasyonunun sabit tutulması için katıların geri 

devrettirilmesi ve fazla katıların sistemden atılması işlemidir.  

       Yukarıda bahsedilen prosesin ana unsuru mikroorganizmalar ve 

bunların oluşturduğu flokların niteliğidir. Aktif çamuru oluşturan 

mikroorganizma türleri ve flok yapısı, aktif çamurun faaliyeti ve 

çökelebilirliği ile yakından ilgilidir. Aktif çamurun çökelme verimi, 

aynı zamanda arıtma verimidir.  

       Aktif çamur prosesinde karşılaşılan en önemli problemler, 

köpürme, şişkin çamur, çamur yüzmesi ve ince flok oluşumudur. 

Bahsedilen bu problemler çamurun çökelme veriminin düşmesine 

dolayısıyla da çıkış suyu kalitesinin azalmasına sebep olmaktadır. Bu 

sebeple karşılaşılan bu problemlere ve onların çözüm yollarına 

geçmeden önce aktif çamurun yapısı ve çökebilirliği hususunun 

incelenmesi faydalı olacaktır. 

 

4.10.1- Aktif Çamur Floklarının Yapısı 

 

       Aktif çamur flokları, çok farklı türdeki mikroorganizmaların 

birleşerek oluşturduğu ve çıplak gözle görülebilen bir topluluktur. 

Normalde bir mikroorganizma gözle görülmezken (0,5-5 mikron), 

bunlardan yüzlercesinin bir araya gelerek oluşturdukları topluluk 

gözle görülebilir ve 2 mm büyüklüğe kadar çıkmaktadır. 

       Floğun bünyesindeki bakteriler çoğunlukla heterotrof 

bakterilerdir. Çok az sayıda nitrifikasyon bakterileri ve bakterilere 

göre daha yüksek karakterli canlılar olan alg, protozoa ve 
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metazoalarda bulunmaktadır. Bu yüksek karakterli canlılar floğa 

ağırlık vererek daha iyi çökelmeyi sağlarlar. Flok iki yapıdan ibarettir. 

Biri ipliksi bakterilerin oluşturduğu iskelet, diğeri de bu ipliksi 

bakterilere tutunan bakterilerdir. 

       Aktif çamur içerisinde yeterince ipliksi bakteri mevcut değilse, 

flok yeterli büyüklüğe sahip olamayacaktır. Bu tür küçük floklar ‘iğne 

uçlu flok’ olarak adlandırılmaktadır. Çökelme kabiliyetleri yüksek 

olmakla birlikte son çöktürme havuzu çıkış savaklarından kaçarak 

çıkış suyu kalitesini düşürecektir.  

 

 

 
Şekil 44: 

 

 

       Aktif çamur flokları düzensiz geometrik şekillere sahiptir. Kaliteli 

bir çıkış suyu ancak iyi bir flok oluşumu ile mümkündür. İyi bir flok 
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ise, ipliksi bakterilerin dengede ve aktif çamur içerisinde yeterli 

miktarda bulunması ile sağlanabilir. İpliksi bakterilerin yeterli 

miktarda bulunmaması nedeni ile ‘iğne uçlu flok’, aşırı miktarda 

bulunması ise ‘şişkin çamur’ problemi oluşturacaktır. Her iki durum 

da çamurun iyi çökelememesine, havalandırma ve son çöktürme 

havuzlarında işletme problemlerinin oluşmasına ve çıkış suyu 

kalitesinin düşmesine neden olacaktır. 

       Bu sebeplerden dolayı aktif çamur flok yapısı ve bu yapının 

içerisindeki mikroorganizma türlerinin mikroskopta sürekli 

incelenmesi gerekmektedir. İşletme problemlerinin oluşmaması ve 

oluşan problemlerin kısa sürede ve isabetli yöntemlerle aradan 

kaldırılması ancak aktif çamur flok yapısının sürekli incelenmesi ile 

mümkün olacaktır. Operatör tarafından flok yapısı ve bileşenlerinin 

sürekli incelenmesi ile iyi flok yapısının ve çökelmenin sağlanması 

için verilecek hava miktarının ayarlanması, ideal çamur yaşının ve 

besin mikroorganizma oranının (F/M) belirlenmesi sağlanır. 

 

4.10.1.1- Aktif Çamurun Çökelebilirliği (SV – SVI) 

 

     

  

Şekil 45: Çamur çökelme testi 

 

 

       Aktif çamurun 

çökelebilirliğinin incelenmesi 

için çamur çökelme hızı, 

çamur hacmi (SV) ve çamur 

hacim indeksinin (SVI) sürekli 

izlenmesi gerekir. Çamur 

çökelme hızı ve çamur hacmi 

aynı testte yapılabilir. Bunun 

için operatör, havalandırma 

havuzunda tam karışım 
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şartlarının sağlandığı noktadan karışım numunesi alır. 

Karışım numunesi 1 litrelik dereceli silindir veya Imhoff hunisinde 

çökelmesi izlenir. Yarım saatlik sürede her 5 dakikada bir çökelme 

hızı kaydedilir ve yarım saat sonunda çamur hacmi kaydedilir. 

Çöktürme testi süresince flokların şekilleri de gözlenmeli ve 

kaydedilmelidir. Dereceli silindirin ve imhoff hunisinin iç 

çeperlerinden kaynaklanan sürtünme ve kapilarite dolayısıyla son 

çöktürme tankındaki çökelme özelliklerini bire bir yansıtmayacaktır. 

Ancak operatöre çökelmeyle ilgili önemli fikirler verir. 

       Şayet havalandırma havuzunda katı madde konsantrasyonu artmış 

ve floklarda iri ise çöktürme kabında gerçek çökelme özelliklerini 

yansıtmayacaktır. Bunun için karışım numunesi belirli oranlarda 

seyreltilerek çöktürme testi yapılabilir. Örneğin alınan karışım 

numunesinden 500 ml dereceli silindire boşaltılır ve üzeri musluk 

suyu ile 1000 ml’ye tamamlanır. Çöktürme testi sonucunda okunan 

hacim 2 ile çarpılır ve gerçek çamur hacmi bulunur. Numune hangi 

oranlarda seyreltilmiş ise çöktürme testi sonucunda okunan değer o 

oranda artırılarak kaydedilir. 

       Çamur hacim indeksinin (SVI) tayininde ise karışık sıvının 30 

dakikalık Imhoff hunisi çöktürme deneyi sonunda, 1 g çamurun 

kapladığı hacmin ml olarak tanımlanmasıdır. Havalandırma 

havuzundan alınan karışık sıvı numunesi 1 lt’lik Imhoff hunisinde 30 

dakika süre ile çöktürmeye bırakılır. Aynı numune üzerinde askıda 

katı madde tayini MLSS değeri bulunur ve çamur hacim indeksi 

aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

SVI (ml/g) = 
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SVI, flok bünyesindeki ipliksi mikroorganizmaların durumunu en iyi 

ifade eden parametredir. Çok az sayıda ipliksi mikroorganizma içeren 

iğne uçlu floklar oluşması ve inorganik maddelerin (mil, silt v.s.) 

normalden çok fazla olması durumunda SVI 80 mg/lt değerinden daha 

düşük, aşırı ipliksi mikroorganizma içeren şişkin çamurda ise SVI 150 

mg/lt değerinden daha büyük olacaktır. Aktif çamur içerisindeki 

ipliksi mikroorganizma konsantrasyonu çıkış suyundaki askıda katı 

madde konsantrasyonunu etkiler. İğne uçlu flok oluşması durumunda 

çıkış suyuna bol miktarda askıda katı madde kaçacağından çıkış suyu 

bulanık olacaktır. Şişkin çamur olması durumunda ise çıkış suyu 

durudur; ancak bir süre sonra iri flokların çıkış suyuna karıştığı 

gözlemlenecektir. 

 

 
Şekil 46: MLSS’e ve zamana bağlı çamur çökelme hızı (IWPC, 1987) 

 

       SVI değerinin en iyi olduğu aralık 80-120 ml/g değeridir. Bu 

değerin sağlandığı tesislerde aktif çamur flok yapısı istenilen 
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değerlerde olup, duru ve kaliteli çıkış suyu sağlanmaktadır. 

 
Tablo 10. Aktif çamurun çökelmesinde karşılaşılan sorunların nedenleri 

ve etkileri 

Problem Neden Etki 

 

Disperse 

büyüme 

Mikroorganizmalar yumak 

oluşturmazlar ve disperse 

olmuş durumdadır. 

Genelde küçük taneler veya 

tekil hücreler şeklindedir. 

Çıkış suyu oldukça 

bulanıktır. Çöktürme 

havuzunda çamur bölgesel 

çökelme özelliği göstermez 

 

 

İğne uçlu 

yumaklar 

Küçük, sıkışmış, zayıf ve 

küresel görünümde floklar 

meydana gelir. Büyük 

olanlar hızla çökelirken, 

küçük flokların çökelme 

hızı oldukça düşüktür. 

Çamur hacim indeksi 

oldukça küçüktür ve çıkış 

suyu bulutsu  görünümde 

ve bulanıktır. 

 

 

 

 

Şişkin çamur 

İpliksi mikroorganizmalar 

flokları sararak, bir araya 

gelmelerini ve 

çökelmelerini engeller. 

Çamur hacim indeksi 

oldukça yüksektir ve çıkış 

suyu oldukça berraktır. 

Katı alıkonma süresi düşük 

ve fazla çamurdaki AKM 

miktarı oldukça azdır. 

Bazen çamur örtüsü yüzeye 

yükselerek çıkış 

savaklarından kaçar. 

Çamur bertaraf üniteleri 

aşırı hidrolik yüke maruz 

kalırlar 

 

 

Çamur 

battaniyesinin 

yükselmesi 

Çöktürme havuzunda uzun 

süre bekletilen çamurda 

denitrifikasyon gerçekleşir 

ve sonuçta oluşan azot gazı 

yüzeye yükselirken 

beraberinde çamur 

floklarını da taşır. 

Çöktürme havuzunun 

yüzeyinde köpüğümsü bir 

aktif çamur kitlesi oluşur. 

 

 

 

 

 

 

 

Ya biyolojik olarak 

ayrışmayan yüzey aktif 

maddelerden kaynaklanır 

Köpük çok miktarda aktif 

çamur katısının yüzmesine 

neden olur. Nicordia spp. 

Ve Microthrix 

parvicella’nın neden 
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Köpürme ya da Nicordia spp. 

Tarafından üretilir. Köpük 

oluşumuna Microthrix 

parvicella da neden 

olabilmektedir. 

olduğu köpük kalıcı ve 

dayanımlıdır. Bu durumda 

mekanik anlamda kırılması 

oldukça zordur.Köpük 

yüzeyde birikir ve 

anaerobik koşullar oluşur. 

Aşırı köpük havalandırma 

havuzu duvarlarından 

taşabilir ve çöktürme 

havuzuna geçebilir. 

 

 

Jelimsi viskoz 

şişkin 

çamur(ipliksi 

olmayan şişkin 

çamur) 

 

Mikroorganizmalar çok 

büyük miktarlardaki 

yapışkan jel içerisinde 

bulunurlar. Bu yapı aktif 

çamura jelimsi bir direnç 

verir. 

Çökelme hızı ve sıkışma 

oranı azalır. Görsel olarak 

katı-sıvı ayırımı 

gerçekleşmez ve çamur 

örtüsü çöktürme havuzu 

çıkış savaklarından kaçar. 

Ortamda seyrek olarak 

viskoz bir köpük de 

görülebilir. 

 

 

4.10.1.2. Oksijen Tüketim Hızı (OUR)  

 

        Aktif çamurun oksijen tüketim hızı (OUR) (veya azot tüketim 

hızı-NUR), çamurun durumu (aktivitesi) hakkında önemli bilgiler 

verebilir. Şekil 47, bir respirasyon deneyi sonucunu göstermektedir. 

Bu deneyde ham atıksu, oksidasyona tabi tutulmaktadır (8-12 g/m3). 

Bir süre sonra atıksu çalkalanmaya başlanır ve oksidasyon işlemine 

son verilir. Ham atıksularda çamur OUR hesaplamak için kuru 

çamurun KOİ, AKM veya UAKM ölçümlerine ilişkin eğri eğimleri 

kullanılabilir. Bu değer genellikle 20-40 g O2/kg UAKM.sa’dir. Bu 

aralıktaki bir çamur solunum aktivitesi, çamurun aktif olduğunu (çok 

sayıda canlı mikroorganizma içerdiğini) ve yeterli miktarda 

biyobozunur bileşen (organik madde) içerdiğini ifade etmektedir. 
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Düşük bir solunum aktivite (OUR) hızı (5-10 g O2/(kg UAKM.sa) ise 

çamurun;  

 toksik etkilere maruz bulunduğunu,  

 kolay ayrışabilen organik madde içermediğini,  

 inert yapıda (stabilize durumda) olduğunu  

gösterir. 

          Denitrifikasyon bakterileri oranı (ng) da, azot tüketim hızı için 

yapılan bir ölçüm ile aşağıdaki şekilde bulunabilir (Şekil 3.21);  

ng = Azot tüketimi (m e eqv/sa) / Oksijen tüketimi (m e eqv/sa) 

 

 

 
Şekil 47: Ham atıksudaki respirometre testleri – Oksijen tüketim hızı 

(OUR), Nitrat tüketim hızı (NUR) (Henze vd., 2002) 

 

        Oksijen ve azotun elektron eşdeğerlerine dönüştürülmesi işlemi, 

dönüşüm faktörleri ile gerçekleşir:  

32 g O2 = 1 mol O2 = 4 e eqv  

14 g NO3-- N = 1 mol NO3-- N = 5 e eqv  

Amonyum tüketim hızı (AUR), nitrifikasyon bakterisi (ototrof bakteri) 

miktarını değerlendirmek için kullanılmaktadır (Henze vd., 2002). 
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4.10.2-Aktif Çamurun Köpürmesi (Nicordia Köpüğü) 

 

       İki tip bakteri aktif çamur proseslerinde köpürmeye neden olur. 

Bunlardan en sık rastlanılanı Nicordia, az rastlananı ise Microthrix 

parvicella’dır. Bu iki bakteri tipi de ipliksi bakteri olup, hidrofobik 

(suyu sevmeyen) hücre yüzeylerine sahip olduklarından hava 

kabarcıklarına tutunarak köpüğe neden olurlar. 

       Bu bakteriler havalandırma havuzu yüzeyinde kararlı, viskoz ve 

koyu kahverengi köpüğe neden olurlar. Oluşan bu köpük 

havalandırma havuzundan taşınarak son çöktürme havuzlarına 

geçebilirler. Çökelmeyi de olumsuz etkilediğinden çıkış savaklarından 

kaçarak deşarj standartlarının sağlanamamasına neden olurlar. Bu iki 

bakteri türü de köpük içerisinde karışık sıvıdakinden daha yüksek 

konsantrasyonda bulunabilirler. Her iki bakteri türü de mikroskobik 

muayene ile belirlenebilirler.  

       Nicordia flamentli bir yapıya sahiptir. Flamentleri çok kısa ve 

flok partiküllerinin içinde bulunur. Microthrix parvicella flok 

partiküllerinden uzanan ince flamentlere sahiptir. Köpük 1 m den daha 

fazla bir kalınlığa çıkarak havalandırma havuzundan dışarı taşabilir. 
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Şekil 48: Havalandırma tankı üzerindeki köpük (Nicodia köpüğü) 

 

 

       Nicordia köpüğü yüksek sıcaklık, yağ ve gres ve 10 günden daha 

fazla çamur yaşında meydana gelir. Ancak düşük SRT değerinde olan 

olan tesislerde de gözlemlenmiştir. Aktif çamur proseslerinde nicordia 

köpüğünü oluşturan faktörler şunlardır: 

     -Yağ ve gres ihtiva eden atıksuların tesise aşırı miktarlarda 

gelmesi, 

     -Yağ-köpük tutma sistemlerinin olmaması veya verimli 

işletilememesi, 

-Tesiste (özellikle son çöktürme havuzlarında) tutulan köpüğün  

uzaklaştırılmayarak sistemde sürekli devrettirilmesi. 
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Şekil 49: Havalandırma havuzundan taşmış olan köpük (Nicordia 

Köpüğü) 

 

 

       Nicordia köpüğü viskoz ve hidrofobik olduğundan basınçlı su ve 

kimyasal maddelere olumlu cevap vermez. Bazı tesislerde iyi sonuç 

vermesine karşılık, geri devir çamurunun klorlanması Nicordia’nın 

çoğunluğu flok içerisinde olduğundan, klor temas etmediği için etkili 

bir yöntem olamamaktadır. Ancak havalandırma havuzunda köpük 

üzerine klor spreyi uygulanabilir. Ayrıca katyonik polimer kullanımı 

bir çözüm olarak uygulanabilir. Fazla çamur uzaklaştırma hızının 

artırılması nicordia köpüğü için iyi sonuç vermez. Köpük fazla 

çamurla uzaklaştırılamayacağı gibi, uzaklaştırıldığında çamur bertaraf 

ünitelerinden sentratla birlikte geri geleceğinden sisteme sürekli aşı 

yapılmış olacak, etkili sonuç vermeyecektir. 

       Çamur yaşının düşürülmesi genellikle nicordia köpüğü üzerinde 

olumlu sonuç vermez. Nitrifikasyon yapan tesislerde hem 

nitrifikasyonu hem de çamur bertaraf ünitelerini olumsuz 

etkileyecektir. 
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       Nicordia köpüğünü en etkili yöntemler, tesise gelen yağ ve gresin 

kaynağında azaltılması, yağ tutma sistemlerinin verimli işletilmesi, 

tesiste tutulan yağ ve köpüğün devrettirilmeden sistemden 

uzaklaştırılması ve çamur atım hızının artırılmasıdır.  

 

 
Şekil 50:   Nocardia                              Şekil 51: Microthrix parvicella. 

 

 

 

4.10.3-Şişkin Çamur 

 

       İpliksi bakteriler aktif çamurun flok oluşumunda iskelet görevi 

görerek önemli rol oynarlar. İpliksilerin oluşturduğu bu iskelet 

sistemine bakterilerin tutunması neticesinde floğun ağırlığı artarak 

çökelebilme kabiliyeti oluşur. İpliksi bakterilerin yeterli miktarda 

bulunamaması durumunda ise ince flok oluşur. Bu nedenden dolayı 

ipliksi bakterilerin belirli bir düzeyde ve dengede olması gerekir. 

İpliksi sayısının gerekenden fazla olması şişkin çamura neden 

olmaktadır. 
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Tablo 11: Aktif çamurda bulunan filamentli mikroorganizmaların tercih 

ettiği işletme koşulları 

Filament tipi Filament sebebi 

Sphaerotilus natans, 

Halsicomenobacter hydrossis, 

Microthrix parvicella, 1701 tipi 

 

Düşük çözünmüş oksijen 

konsantrasyonu 

M. parvicella, 0041, 0092, 0675, 

1851 tipleri 

Düşük F/M 

 

H. hydrossis, Nocardia spp., 

Nostocoida limicola, 

S. natans, Thiotrix spp.,021 N, 

0914 tipleri 

 

Tam karışımlı reaktör şartları 

 

Beggiatoa, Thiotrix spp.,021N, 

0914 tipleri 

Septik atıksu 

 

S. natans, Thiothrix spp.,021N 

tipi, possible H. Hyrossis, 

0041, 0675 tipleri 

 

Nütrient eksikliği 

 

Mantar Düşük pH, nütrient eksikliği 

 

 

 

         Çöktürme havuzunda debiden bağımsız olarak çamur 

battaniyesinin yükselmesi, çamur hacminin artması, çamurun 

yoğunluğunun az, yumuşak bir yapı arz etmesi ve çıkış savaklarından 

çamurun kaçması şişkin çamurun işaretidir. Şişkin çamurun en önemli 

göstergesi çamur hacim indeksinin (SVI) artmasıdır. SVI 150 ml/g 

değerini aştığında aktif çamurun yoğunluğu azalacaktır. Bu sebeple 

çöktürme havuzunda çamurun çökelme verimi azalacak, geri devir 

çamuru ile havalandırma havuzuna geri dönen mikroorganizma 

miktarı azalacaktır. Bu durumda ise havalandırma havuzunda MLSS 

konsantrasyonu sabit tutulamayacak ve son çöktürme havuzundan katı 

kaçışı olacaktır. 
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       İşletme şartlarının değişmesi ipliksi mikroorganizmaların aktif 

çamurda baskın hale gelmesine ve sonuç olarak şişkin çamur 

oluşumuna neden olacaktır.       Havalandırma havuzunda Ph değeri 

6,0 nın altına düştüğünde mantar üremesi artmaktadır. Havalandırma 

havuzunda düşük çözünmüş oksijen konsantrasyonu, özellikle S. 

Natans ve Tip 1701 ipliksileri baskın hale gelecektir. Hem düşük F/M 

hem de düşük çözünmüş oksijen konsantrasyonunda H.Hiydrossis 

üreyecektir. Bunun için gerekli olan oksijen miktarı F/M oranının bir 

fonksiyonu olarak birlikte değerlendirilmelidir. 

 

 

 
 

Şekil 52: Son çöktürme havuzunda şişkin çamurdan kaynaklı problem 

 

       Düşük F/M değeri M.paricella, Tip 0041, Tip 0675, Tip 0581, Tip 

0961, Tip 0803 ve Tip 0092’nin üremesine neden olabilir. 

       Septik atıksu girişi olan tesislerde Thiothrix sp ve Tip 021 

üremektedir. Bu ipliksiler anaerobik şartlarda atıksuda oluşan 

indirgenmiş inorganik kükürt bileşiklerini ve organik asitleri kullanma 

yeteneğine sahiptir. Bunun için tesise septik su girişi engellenmelidir. 
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Ayrıca besi maddesi eksikliği ipliksi mikroorganizmaların baskın hale 

gelmesine neden olmaktadır. 

Şişkin çamura neden olan ipliksi mikroorganizmaların kontrolünde 

aşağıdaki yaklaşımlar uygulanmalıdır; 

     1-Şişkin çamura neden olan mikroorganizmaların tanınması, 

     2-Tablo 10 da verilen bilgiler kullanılarak olası nedenin 

belirlenmesi, 

     3-Acil işletmesel değişikliklerin yapılması (işletme madunun 

değiştirilmesi,  hava miktarının ayarlanması, fazla çamur atım hızının 

artırılması gibi) 

     4-Büyük işletmesel değişikliklerin yapılması 

 

 

 
Şekil 53: Biolac aktif çamur prosesinde şişkin çamur 

4.10.4- Çamur Yüzmesi 

 

       Çamur yüzmesi, son çöktürme havuzunda çamurun kütleler 

halimde son çöktürme yüzeyine çıkmasıdır. Havuz yüzeyine yükselen 

çamur kütlesi daha sonra parçalanarak çıkış suyuna karışmakta ve 

çıkış suyu kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. 
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       Çamurun kütle halinde yüzmesi, son çöktürme havuzunda 

çamurun fazla kalması sonucu meydana gelen denitrifikasyon 

neticesinde oluşan azot gazı çamurun kütle halinde yükselmesine 

sebep olmaktadır. Bu problemin ortadan kaldırılması için katıların son 

çöktürme havuzunda kalma süresinin kısaltılması ve çamurun hızlı bir 

şekilde geri devrettirilmesi gerekmektedir. Nitrifikasyon proseslerinde 

bu durumla karşılaşıldığında, denitrifikasyon hacmi artırılarak nitratın 

tamamıyla azot gazına oksitlenmesinin temin edilmesi gerekmektedir. 

Karbon giderimi yapan proseslerde ise, çamur yaşının düşürülerek 

nitrifikasyona engel olunmalıdır. Bunun için katı atım hızı prosesi 

olumsuz etkilemeyecek şekilde tedricen artırılmalıdır. 

 

 

 
 
Şekil 54: Çöktürme havuzunda denitrifikasyon sonucu çamurun yüzmesi 

       Operatör, çamur problemi tesiste baş göstermeden önce bu 

problemi tespit edip engelleyebilir. Şöyle ki, günlük çamur hacmi 

deneylerinde, dereceli silindirde çamurun 1-2 saatten sonra kütle 

halinde yüzdüğü tespit edildiğinde, problem tesiste baş göstermeden 

hemen yukarıda açıklanan önlemleri alarak tesisi problemsiz 

işletebilir. 
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Şekil 55: Çöktürme testinde denitrifikasyon sonucu çamurun yüzmesi 

 

 

4.10.5-İğne Uçlu Flok (Pin Flok) 

 

       Küçük kompakt ve tam floküle olamamış ‘iğne uçlu flok’ diye 

tabir edilen zayıf flokların son çöktürme havuzu çıkış savaklarından 

kaçarak çıkış suyunun bulanmasına sebep olan aktıf çamur 

problemidir. Büyük floklar hızla çökerken küçük olanlar çıkışa 

kaçmaktadır. 

       Bu sorun, ipliksi mikroorganizmaların aktif çamurun bünyesinde 

yeterince olmadığında ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple aktif çamurda 

ipliksi büyümenin geliştirilmesi gerekmektedir. İğne uçlu flokların 

aktif çamur testlerinde çökelme verimi yüksek olmasına karşın, son 

çöktürme havuzunda çökelme verimi düşüktür. Havalandırma 

havuzunda aşırı yüksek çözünmüş oksijen konsantrasyonunda ve aşırı 

türbülans olduğunda daha sık görülen bir problemdir.  

 

       İğne uçlu flok problemiyle karşılaşıldığında aşağıdaki 

parametrelerin kontrol edilmesi uygun olacaktır; 
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     1-Havalandırma havuzunda çözünmüş oksijen konsantrasyonu 3 

mg/lt’den fazla ise, bu değer 1-2 mg/lt aralığına çekilmelidir. Bu işlem 

havalandırma havuzunda aşırı türbülanstan dolayı flokların 

parçalanması engelleyecek, aynı zamanda ipliksi bakterilerin dengeye 

gelmesini sağlayacaktır. 

     2- Şayet yedekte tutulan son çöktürme havuzu varsa problem 

ortadan kalkana kadar devreye alınabilir. 

     3- Çökelmeye yardımcı olan alum veya polimer kullanılabilir. 

     4- Çamur yaşının düşürülmesi için fazla çamur atım hızı 

artırılmalıdır. 

 

  
                                      (a)                                      (b) 

  
                                     (c)                             (d) 

 
                                   (e)                         (f) 
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Şekil: 56: (a) filamentli olmayan iyi çöken flok, (b) filamentli 

mikroorganizmalarla köprü oluşturmuş flok partikülleri, (c,d) kötü 

çökelmeye neden olan filamentli mikroorganizmaların mikroskopik 

görünüşleri, (e) sülfür granüllü Thiothrix filamentleri ve (f) düşük 

çözünmüş oksijen konsantrasyonlarında gözlenen 1701 tipi filamentli 

mikroorganizma-Sphaerotilus 

 

 

 

5-ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ENERJİ YÖNETİMİ 

 

       Atıksu arıtma tesislerindeki işletme maliyeti, enerji, personel, 

kimyasal, malzeme ve bakımdır. Bunlar içerisinde en büyük pay 

enerjiye aittir. Enerji maliyeti, toplam işletme maliyetlerinin % 50-

60’lar mertebelerindedir.  

 

 

 

 

Şekil 57: İSKİ Ataköy İBAAT işletme maliyet payları 

 

 

        Büyük kent atıksu arıtma tesislerinde enerji maliyetleri yıllık 

birkaç milyon dolarlar bulmaktadır. Bu sebepten dolayı işletmede 

enerji optimizasyonu çok önemli bir husustur.  
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       Atıksu arıtma tesislerinde enerji verimliliği çok geniş bir konu 

olduğu için konu detaylı olarak incelenmeyerek; ancak ilgilisine 

işletmede enerji verimliği ile ilgili ip uçları verilmesi hedeflenmiştir. 

       400,000 m3/gün kapasitede, kuvvetli atıksu karakterine sahip 

olan, terfi istasyonu, ızgara, kum-yağ tutucu, ön çöktürme, ileri arıtma 

üniteleri ( karbon, azot ve fosfor giderimi) çamur yoğunlaştırma ve 

susuzlaştırma (santrifüj dekantör), çamur çürütme, çamur kurutma ve 

koku kontrolü (ozon), ünitelerinden oluşan bir ileri biyolojik atıksu 

arıtma tesisinde, ünitelere göre enerji tüketim oranları verilmiştir: 

 

 

 
Şekil 58: Atıksu arıtma tesisinde enerjinin ünitelere göre dağılımı 

 

        

       Tablodan da görüldüğü üzere tesiste tüketilen enerjinin büyük 

bölümü biyolojik arıtma kısmında harcanmaktadır. Bunun da en 

büyük bölümünü blowerlar oluşturmaktadır. İkinci sırada ise çamur 

üniteleri gelmektedir. 

       İşletme sorumlusu tarafından doğru işletme stratejileri 

geliştirilerek daha düşük enerji maliyetiyle tesisin işletilmesi temin 

edilebilir. Enerji optimizasyonu düşüncesi, maliyetleri azaltacağı gibi 

işletmecinin tesise hakimiyetini temin edecektir. Daha iyi işletme 
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verimi ve enerji optimizasyonu açısından yapılabilecek bazı hususlar 

aşağıda ana hatlarıyla verilmiştir: 

1- İşletmeci tesis giriş yüklerini ve mevsimsel değişiklikleri takip 

edip kaydederek en isabetli proses seçimini yapmalı ve tesis 

projelendirme kriterleri doğrultusunda işletilmelidir. 

2- Enerji verimliliği yüksek ekipmanlar seçilmelidir. 

3- Yükler ve hidrolik açıdan ihtiyaç duyulmayan havuzlar ve 

hatlar devre dışında tutulmalıdır. 

4- Enerjinin büyük kısmı havalandırma havuzlarında oksidasyon 

için harcandığı için, havalandırma havuzlarında oksidasyon 

için gerekli olan kadar biyokütle bulundurmalıdır.  

5- Difüzör hatlarındaki kırılma ve difüzör kopmalarına hemen 

müdahale edilerek tamir ve değişimler gerçekleştirilmelidir. 

6- Havalandırma havuzlarındaki mikserlerin tam karışım 

şartlarını temin etmesi gerekmektedir. Arızalı mikser sayısı % 

25 mertebelerine ulaştığı zaman tam karışım şartları 

sağlanamayacağından prosesin devamlılığını temin etmek için 

daha fazla enerji harcanmak durumunda kalınacaktır. 

 

 

 
                                                                                                                                                         

                                                                     

 

Şekil 60: Çamur yaşına 

bağlı O2 ihtiyacı ( EPA) 
Şekil 59: MLSS’e bağlı 

enerji ihtiyacı  ( EPA) 
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7- Prosesin on-line ölçüm sensörleriyle teçhiz edilerek SCADA 

sisteminden yönetilmesi enerjinin verimli kullanılmasını 

temin edecektir.  

8- Ön arıtma üniteleri doğru bir şekilde işletilmeli, kum ve ipliksi 

malzemelerin prosesin diğer ünitelerine taşınarak pompaların 

ve mikserlerin düşük verimde çalışmalarının önüne 

geçilmelidir. 

9- Ekipmanların önleyici bakım ve tamir-bakımlarının 

zamanında ve üretici klavuzlarında belirtildiği şekilde 

yapılarak öngörülen verimlerde çalışmaları temin edilmelidir. 

Pompa fan ve salyangozlarının ve monopompların rotor ve 

statorlarının normalden fazla aşınmaları durumunda 

çalıştırılmaları, ilk devreye alındıkları zamanda ki işi 

yapmaları için daha fazla enerji  tüketecektir. Yani aynı işi 

yapmaları için daha uzun süre çalışacaktır. Bu da enerji 

sarfiyatının artmasına sebep olacaktır. 

10- Prosesi izlemek için değişik noktalarda bulunan on-line ölçüm 

sensörlerinin (özellikle O2, MLSS, redoksmetre, NH4-N ve 

NO3 ölçerler) temizlik ve kalibrasyonlarının zamanında ve 

üreticisinin öngördüğü şekilde yapılması gerekmektedir. 

Örneğin havalandırma havuzunda çözünmüş oksijen ölçen 

cihazların normalden daha düşük değer göstermesi daha fazla 

hava üretilmesine sebep olacaktır. Daha çok blowerin 

çalışması demek olan bu durum enerji tüketiminin artmasına 

neden olacaktır. 

11- Çamur çürütücülerden dönüş yüklerini azaltacak çalışmalar 

yapılmalıdır. Özellikle azot yükleri proseste daha fazla enerji 

tüketilmesine sebep olacaktır. 
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12- Çürütücülerin biyogaz verimlerinin artırılmasına yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır. 

13- Çamur yoğunlaştırma ve susuzlaştırma ünitelerinden katı 

dönüş yükleri azaltılmalıdır. Aksi halde uzaklaştırılması lazım 

gelen çamur daha fazla enerji enerji harcanarak temin 

edilecektir. 

14- Tesis bina ve yollarındaki aydınlatmaların tasarrufa yönelik 

işletilmesi gerekmektedir.  

 

 

6-ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KOKU PROBLEMİ VE 

KONTROLÜ 

 

        On yıllar önce atıksu arıtma tesislerinden kaynaklanan koku, 

insanlar tarafından tölere edilmekte idi. Ancak insanların bilinç, refah, 

iletişim ve kültür seviyelerinin artması, gelişmiş teknolojiler ve koku 

kontrol yöntemleriyle teçhiz edilmiş arıtma tesisleriyle tanışmaları 

arıtma tesislerinden kaynaklanan kokunun tölere edilmemesine neden 

olmaktadır. Bu da daha iyi dizayn ve işletme taleplerini de 

beraberinde getirmektedir. Bugün dünyanın bir çok yerinde yerleşim 

merkezlerinin içerisinde bulunan koku kontrol önlemlerinin alınarak 

çevreye tesirlerinin minimize edildiği ve bölge sakinlerinin de 

varlığından haberdar olmadığı bir çok arıtma tesisi mevcuttur. 

        Atıksuda koku, evsel ve endüstriyel atıksuların kanalizasyona 

deşarjı ile başlar ve kanalizasyon sistemindeki akışı koyunca devam 

eder. Taze evsel atıksu, kendine özgü ve çok ta rahatsız etmeyen bir 

kokuya sahiptir. Endüstriyel atıksuların kanalizasyona deşarjı ve 

atıksuyun kollektör sistemi içerisindeki akış problemleri sebebiyle 

septik koşulların oluşmasından dolayı koku problemi açığa çıkar.  
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        Atıksu arıtma sistemindeki asıl koku kaynağı olan hidrojen 

sülfür, özellikle protein yapıdaki organik bileşiklerin ve sülfatın 

anarobik koşullarda bakteriler tarafından indirgenmesi sonucu oluşur. 

Çürük yumurta kokusuna sahiptir. Toksik ve koroziftir. Yüksek 

konsantrasyonlarda ölüme neden olür. 

H2S; 

              Rahatsız Edici Koku (10 ppm in altında)  

Başağrısı ve Bulantı (10 - 50 ppm)  

Göz/Akciğer Zararlar (50 - 500 ppm)  

Bayılma ve Ölüm (500+ ppm) 

 

        Ham atıksuyun rengi açık kahvereni-gri iken septik atıksu koyu 

gri-siyah rengini alır. Atıksu dinlendirildiğinde dipte siyah renkli 

çökelek oluşumu hidrojen sülfüre işaret eder. 

       Atıksu arıtma tesislerindeki ikinci önemli koku kaynağı ise çamur 

bertaraf ünitelerinde oluşan amonyak ve merkaptanlardır. 

       Ayrıca hidrolik olarak iyi dizayn edilmemiş atıksu arıtma 

tesislerinde atıksuyun düşüler neticesinde aerosol oluşur ve çözünmüş 

gazlar açığa çıkar. Aşağıda bir atıksu arıtma tesisinde ünite bazlı 

kokunun kaynakları ve bertarafı incelenmiştir. 

 

Terfi İstasyonları: 

 

       Atıksuyun kapalı kollektör sistemleriyle birlikte taşınarak açığa 

çıktığı ilk yer terfi istasyonlarıdır. Bu sebeple atıksu arıtma tesisinde 

koku probleminin en çok yaşandığı yerlerdir. Kanalizasyon sistemi 

içerisinde ve atıksu içerisinde birikmiş gazlar bu ünitede açığa çıkar. 

Bunun ortadan kaldırılması için önlemler alınmalıdır. 

1- Terfi haznesinin maksimim su kotunun 20-30 cm yukarı 

noktasına H2S ve binanın üst noktasına CH4 dedektörü 
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konmalı ve bu dedektörler ses ve ışık alarm sistemleriyle 

teçhiz edilmesi, 

2- Terfi haznesinin değişik noktalarından hiç ölü alan 

kalmayacak şekilde havanın emilmesi, 

3- Haznenin içerisine dışarıdan taze hava verilmesi, 

4- Terfi haznesinde atıksuyun hidrolik alıkonma süresinin dizayn 

değerlerinde tutulması, 

5- Çökelme olmayacak şekilde haznenin dizaynı (eğim, 

karıştırma v.s) 

6- Hazne yüzeyinde biriken köpük, yağ ve yüzen maddelerin 

düzenli olarak toplanarak uzaklaştırılması, 

7- Hazneden ve binadan toplanan kokunun koku kontrol 

sistemine iletilerek arıtılması, 

8- Terfi istasyonu kapı ve pencerelerinin sürekli kapalı tutularak, 

taze havanın dışarıdan cebri olarak verilmesi ve atık havanın 

ancak toplam sistemiyle alınması, 

 gerekmektedir. 

 

Izgaralar: 

 

       Izgara üniteleri, ister küçük kapasiteli isterse de büyük kapasiteli 

tesislerde olsun kapalı alan içerisine alınarak inşa edilmesi 

gerekmektedir. Bu kapalı alan, atık havası çekilerek koku kontrol 

sistemine verilmeli ve dışarıdan taze hava akışı sağlanmalıdır. 

      Izgara ünitelerinde kokunun başlıca sebepleri ve ortadan 

kaldırılması için; 

1- Izgara giriş ve çıkış yük kaybı neticesinde atıksuyun 

düşüşünden koku kaynaklanmaktadır. Bunu ortadan 

kaldırmak için ızgaralar yük kaybı dizayn değerlerinde 
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işletilmeli ve ızgara yaklaşım kanalı ve ızgara arkası kanalın 

koku kontrol sistemine dahil edilmesi, 

2- Izgara atıklarının kısa müddette süzüldükten sonra bir günden 

çok bekletilmeyerek (Izgara atıkları organik madde ihtiva 

ettiklerinden uzun süre bekletilmeleri koku problemine yol 

açar )  uzaklaştırılması, çöp süzüntü sularının bekletilmeden 

tesise geri döndürülmesi ve ızgara atıkların yıkanması, 

3- Izgara tırmıklarından ve nakil konveyörlerinden yerlere düşen 

atıklar düzenli olarak alınmalı ve yerler yıkanarak temiz 

tutulmalı, 

4- Herhangi bir sebepten dolayı servis dışına çıkarılmış ızgara ve 

ızgara kanalının tamamen boşaltılıp, temizlenerek saklanması, 

gerekmektedir. 

 

Kum-yağ tutucular: 

 

       Kum-yağ tutucular, dizaynda yük kaybının en çok olduğu 

ünitelerdir. Bu sebeple kum-yağ tutucuların çıkışından sonra 

atıksuyun düşüsünden kaynaklı aerosol ve koku problemi 

oluşmaktadır. Kum-yağ tutucular, özellikle büyük kapasiteli tesislerde 

büyük yapılar olduğu için ve koku kontrol sisteminin kapasitesini de 

artıracağından kapalı alan içerisine alınması ekonomik açıdan çok 

uygun değildir. Bu ünitelerdeki koku oluşumunu azaltmak ve bertaraf 

etmek için; 

1- Kum-yağ tutucu çıkışından atıksuyun dik düşü yerine 

yalaklı bir yapıyla çıkması, 

2- Kum-yağ tutucunun üzeri kapatılarak atık havanın kum-

yağ tutucu boyunca emilerek koku kontrol sistemine 

iletilmesi,  
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3- Kum ve yağ önemli miktarlarda organik madde 

içerdiğinden bekletilmeleri koku problemine yol açar. 

Kısa müddet süzülmelerinin ardından uzaklaştırılarak 

bertaraf edilmelidir. Ayrıca süzüntü suları kısa süre 

içerisinde tesise geri döndürülmesi, 

4- Havalandırmalı kum-yağ tutucuya verilen hava aşırı 

türbülans oluşturmayacak şekilde verilmesi, 

gerekmektedir. 

 

Ön Çöktürme Tankları: 

        Ön çöktürme havuzlarında koku, ham atıksuyun savaklardan 

düşü yapması, yüzeyde biriken köpük ve dipten çıkan gazdan 

kaynaklanmaktadır. Bunların bertaraf edilmesi için; 

1- Ön çöktürme tanklarının yalnızca kanal bölümü kapatılıp koku  

emilerek koku kontrol sistemine dahil edilebilir. 

2- Yüzeyde biriken köpük çok kalınlaşmadan sürekli bir şekilde 

sıyırılarak uzaklaştırılmalı ve ihtiyaç durumunda yüzeyden su 

spreyleme sistemi yapılabilir. 

3- Tankın dibinde biriken çamur düzenli olarak çekilmeli dip 

çamurunun septikleşme neticesinde gaz çıkışının önüne 

geçilmelidir. 

 

Bio-P, Havalandırma ve Son Çöktürme Havuzları: 

  

         Verimli bir şekilde işletilen aktif çamur prosesinde koku 

problemi olmamaktadır. Ancak yetersiz oksijen sonucu aktif çamurun 

koyu renk alması neticesinde koku problemi oluşur. Ayrıca 

havalandırma havuzu yüzeyinde meydana gelen köpük, özellikle 

piston akımlı reaktörün dönme noktalarında hapsolarak kuruyup koku 

meydana getirebilir. Bunun için prosesin dizayn MLSS değerinde 
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işletilmesi gerekmektedir. İlave olarak havalandırma havuzlarıda 

mikser ve on-line ölçüm sensörlerinden temizlenen çöpler sahadan 

hemen uzaklaştırılmalıdır. 

       Son çöktürme havuzlarında ise köpük sıyırıcıların verimli 

işletilememesi neticesinde köpük tabakası kalınlaşarak kokuya sebep 

olur. Köpüğün kalınlaşmasına izin verilmeden düzenli olarak 

uzaklaştırılması gerekmektedir.  

 

Çamur Bertaraf Üniteleri: 

 

       Özellikle son yıllarda inşa edilen atıksu arıtma tesislerinde koku 

kontrol sistemleri kurulmuş ve bu ünitelerin kapasitelerinde de bir 

problem yoktur. Tesislerdeki asıl problem, kokunun (atık hava) 

toplanmasında yaşanmaktadır. Fan ve hava iletim kapasiteleri yeterli 

olmasına rağmen, büyük hacimlerden havanın sınırlı bölgelerden 

çekilmek istenmesi, tüm atık havanın tamamıyla toplanamamasına 

dolayısıyla da kokunun yapıların dışına çıkarak çevre problemine 

sebep olmasıdır. 

 

 
7-BİR ARITMA TESİSİNİN DEVREYE ALINMASI 

 

       Yeni inşa edilmiş ve devreye alınacak olan atıksu arıtma tesisinin 

işletmeye alınmasında aşağıdaki aşamalar takip edilmelidir: 

1- Kuru çalıştırma 

2- Yaş çalıştırma 

3- Tam olarak devreye alma 

4- Performans deneyleri ve rutin işletme 

 

1- Kuru çalıştırma: 

       Atıksu arıtma tesisine atıksu alınmadan önce kuru halde tüm 
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mekanik aksam teker teker devreye alınarak  çalıştırılır. Bunun amacı 

tesisteki tüm ekipmanların sorunsuz olarak çalıştığından emin 

olmaktır. Bu işlem sırasında tesisi inşa eden müteahhidin hazır 

bulundurulması faydalı olacaktır. 

 

2- Islak çalıştırma: 

       Tesisin kuru testinde bütün ekipmanların sorunsuz çalıştığı 

görüldükten sonra ıslak teste geçilir. Bu işlem için tesise yavaş yavaş 

atıksu alınmaya başlanır. Eğer tesis büyük kapasiteli bir tesis  ve 

atıksu uzun ve geniş çaplı kollektörlerden geliyorsa, kollektörün önü 

kapalı iken daha önceden kollektör sisteminde çökelerek birikmiş çok 

miktarda çöp ve kum tesise dahil olacaktır. Bu sebeple ilk 2-3 gün 

atıksu sadece ön arıtma ünitelerinden (izgaralar ve kum-yağ tutucular) 

geçirildikten sonra by-pass edilmelidir. Atıksuyla gelen kum ve çöp 

miktarı normal/ beklenen değerlere düştüğünde, biyolojik arıtma 

ünitelerine atıksu alınmaya başlanır. 

       Öncelikle havalandırma ve son çöktürme havuzları doldurularak, 

havuzların ve giriş ve geri devir hatlarının sızdırmazlık testleri yapılır. 

Sızdırmazlık testleri de başarıyla tamamlandıktan sonra tüm 

ekipmanların ıslak testleri yapılır. 

       Islak testler başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra tesisin tam 

olarak işletmeye alınması aşamasına geçilir. 

 

3- Tam olarak devreye alma:   

       Tüm havuzlar atıksuyla doldurulduğunda, son çöktürme çamur 

sıyırma sistemleriyle birlikte geri devir pompaları % 25-50 oranında 

çalıştırılmaya başlanır. Aynı zamanda havalandırma havuzundaki 

mikserler ve hava veren sistemler ( blowerlar veya yüzey 

havalandırıcılar) çalıştırılır. Havalandırma havuzunda çözünmüş 

oksijen konsantrasyonu 1-3 mg/lt arasında tutulmalıdır. 
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       Proses ilk olarak devreye alındığında havalandırma havuzunda 

yeterli mikroorganizma kütlesi (MLVSS) olmadığından beyaz köpük 

oluşacaktır. Köpüğün havalandırma havuzundan dışarı taşmaması için 

su spreyi veya köpük kırıcı kimyasallardan istifade edilmelidir. Bu 

köpüklenme havalandırma havuzunda bakteri konsantrasyonu 500- 

1000 mg/lt  ye ulaşıncaya kadar devam edecektir. Proseste yeterli 

miktarda besin ve oksijen olduğu için, bakterilerin ortama 

adaptasyonundan sonra hızlı bir şekilde çoğalmaya başlayacaktır. 

       Eğer  yakın mesafede ve iyi çalışan bir aktif çamur prosesi varsa, 

o prosesten aşı çamuru getirilerek prosesin daha kısa sürede kararlı 

hale gelmesi sağlanabilir. Dışarıdan aşı çamuru alınmaksızın yapılan 

devreye alma çalışmaları neticesinde  prosesin kararlı vaziyete 

gelmesi 5-8 hafta arasında sürebilir. 

       Her gün havalandırma havuzundan alınan numunelerde çökelme 

testleri yapılmalıdır. 2. Gün yapılan çökelme testi deneylerinde çamur 

hacmi 10-20 ml/lt ( İmhoff konisinde) civarlarında iken, bir hafta 

sonunda 100-120 ml/lt değerlerine ulaştığı görülecektir. 

       Proses devreye alındığında takip edilmesi gereken en önemli 

ikinci ünite ise son çöktürme havuzudur. Başlangıçta  proseste katı 

madde (MLSS) az olduğu ve flok yapısı oluşmadığı için son çöktürme 

havuzu savaklarından ince katı madde kaçışı gözlemlenebilir. Buna 

engel olmak için tesis giriş debisi, proses kararlı hale gelene kadar % 

50 ler civarında tutulmalıdır. Katıların son çöktürme havuzunda kalma 

müddeti 1-1,5 saat civarlarında tutulmalıdır. Ayrıca katı kaçışını 

engellemek için yumaklaştırıcı kimyasallardan da faydalanılabilir. 

       Başlangıç aşamasında prosesteki biyokütle konsantrasyonu, 

organik maddeyi oksitleyecek miktarda olmadığından çıkış suyu 

bulanık olacak ve organik maddenin büyük bir kısmı oksitlenemeden 

çıkışa gidecektir. Katı kaçışının minimum olduğu proseste, ikinci 

haftada çamur hacmi 150-250 ml/lt değerlerine ulaşabilir. Bu zaman 
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aktif çamurun yumaklaşabilirliği, çökebilirliği ve yoğunlaşabilirliği de 

kontrol edilerek, sağlıklı bir aktif çamurun gelişip gelişmediği 

gözlenmelidir. Bu aşamada mikroskopik gözlem (aktif çamurun flok 

yapısı, mikroorganizma çeşitliliği vs), toplam katı madde (MLSS) ve 

toplam uçucu katı madde (MLVSS) hesapları da yapılmalıdır. 

       Proseste bütün şartlar yolunda gitmişse, 3-4 hafta sonra prosesteki 

biyokütle konsantrasyonu dizayn değerlerine ulaşacaktır. Bu durumda 

çıkış suyu şeffaflanacak ve oksitlenmeden giden organik madde 

miktarı minimum değerlere düşecektir. 

       Artık proses kararlı vaziyete gelmiş olup, operatör tarafından 

dizayn değerlerinde işletilebilecektir. Bu aşamadan sonra prosesin 

performans deneylerine ve rutin işletme kontrollerine geçilmelidir.   

 

5- Performans deneyleri ve rutin işletme: 

       Prosesin kararlı duruma geldiği bu aşamada, giriş çıkış yükleri, 

aktif çamurun miktarı ve karakteri, havalandırma havuzunda 

çözünmüş oksijen konsantrasyonu, geri devir ve fazla çamur kontrolü, 

besin mikroorganizma oranı (F/M), Çamur yaşı (SRT), toksidite ve 

aktif çamurun oksijen tüketme hızı vs. parametreler düzenli olarak 

kontrol edilmelidir. 

       Aktif çamur prosesinin işletilmesi, kitabın önceki konularında 

detaylı olarak anlatıldığı şekliyle yapılmalıdır.  
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