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ÖNSÖZ
Ülkemizin su kaynaklarının planlanması, yönetimi geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu ana yatırımcı
kuruluş olan DSİ Genel Müdürlüğü, küresel ısınma sonucunda meydana gelen kuraklık sorunlarına çözüm
getirmek, gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakabilmek gayesiyle inşa halindeki baraj ve göletlerin
acilen tamamlanarak hizmete alınması için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan
çeşitli yönlerden faydalanmak amacıyla su kaynaklarının planlaması, yönetimi ve geliştirilmesinden sorumlu,
tüzel kişiliği olan, 1954 yılında kurulmuş özel bütçeli bir Kamu Kuruluşudur.
3 Temmuz 1968 tarihinde yürürlüğe giren 1053 Sayılı Kanun İle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nüfusu
100 binden büyük olan şehirlerin içmesuyu temini için yetkili kılınmış olup, 1053 sayılı Kanundaki son
değişiklikle (18 Nisan 2007 Tarih ve 5625 Sayılı Kanun), Belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerine içme,
kullanma ve endüstri suyu temini ve sağlık ve çevre açısından gerekli gördüğü öncelikli atıksu toplama ve
arıtma tesisleri yapımı ile görevlendirilmiştir.
DSİ Genel Müdürlüğümüz’ce İçmesuyu Arıtma tesislerinde; hamsularımızın kirlilik parametrelerinin
uygun olması durumunda hem yatırım hem de işletme maliyetleri diğer arıtma yöntemlerinden çok daha düşük
olması nedeniyle çoğunlukla konvansiyonel yöntem ile içmesuyu arıtımı yapılmaktadır. Ancak son yıllarda su
kalitesindeki değişimlerde göz önüne alınarak, konvansiyonel arıtım tekniklerinin yetersiz kaldığı durumlarda,
basınçlı filtreler (arsenik giderimi için) ve ters osmoz sistemleri de (sertlik ve ağır metal giderimi için) içmesuyu
arıtımında kullanılmaya başlanmıştır.
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından, T.C. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin
OnursalBaşkanlığında 06-07 Aralık 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar’da, “1. Uluslararası İçmesuyu ve
AtıksuSempozyumu” planlanmıştır. Sempozyumun amacı küresel ısınma, iklim değişikliği ve nüfus artışı
nedeniyle artan sutalebinin sınırlı olan su kaynaklarımızdan verimli ve sürdürülebilir bir şekilde temini için,
içmesuyu ve Atıksu sistemlerinin tasarımı, işletilmesi, su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve yönetilmesi
konularındakigelişmeleri ortaya koymaktır.
Sempozyumda hükümet temsilcileri, kamu kuruluşları, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve
danışmanlar bir araya getirilerek, suyun içmesuyu ve atıksu sistemlerinde etkili, verimli ve sürdürülebilir
kullanımı konusundaki çalışmalar izlenecek, teknolojideki gelişmeler, karşılaşılan sorunlar ve çözümler
tartışılacak, deneyim paylaşımına yönelik tartışma ortamı oluşturularak “İçmesuyu ve Atıksu Sistemleri”
konusunda yapılan çalışmalara katkı sağlanacaktır.
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İÇMESUYU
1- İçmesuyu Kaynaklarının Yönetimi
- İçmesuyu havzalarının ve kaynaklarının korunması
- Kaynağı yeraltısuyu olan içmesuyu projelerinde hidrojeolojik çalışmalar ile su kaynaklarının
yönetimi / tahsisi
- Su temin sistemleri ve su yönetiminin tarihsel gelişimi
- Su mevzuatı çalışmaları
- Su tasarrufu
2- İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Tasarım Esasları ve Uygulama Örnekleri
- İçmesuyunun arıtılması konusunda AR-GE ve İnovasyon Çalışmaları
- İçmesuyu arıtımında kimyasal ve fiziksel yeni teknolojiler (tad ve koku giderimi, Arsenik giderimi,
Nitrat ve nitrit giderimi vb.)
- İçmesuyu arıtımında güncel uygulamalar;
• Konvansiyonel içmesuyu arıtma tesisleri
• Granül aktif karbon filtre uygulamaları
• İleri arıtma sistemleri Paket konvansiyonel arıtma uygulamaları
- İçmesuyu amaçlı rezervuarlarda su alma yapısı ve su kalitesine etkileri
- İçmesuyu Proseslerinde Oluşan Atıklar ve Giderim Yöntemleri
3- İçmesuyu Tesisleri İşletmesi ve Problemleri
- İçmesuyu arıtma tesislerinin işletme optimizasyonu ve işletme esasları ve uygulamada
karşılaşılan sorunlar
- İçmesuyu tesislerinde SCADA ve Otomasyon sistemleri
- İçmesuyu tesislerinde işletme sorunları
- İçmesuyu hatlarındaki HES yapılarının su kalitesine etkileri
4- İçmesuyu Kaynaklarının Planlanması, Temini, İletimi ve Dağıtımı
- İçmesuyu iletim sistemlerinin planlanması ve tasarım esasları
- İçmesuyu dağıtım şebekesi sistemleri
- İçmesuyu projelerinde sanat yapıları tasarım esasları
- İçmesuyu tesislerinde HES Yapıları, enerji üretimi ve tasarrufu
5- İçmeuyu iletiminde Türkiye de yapılan güncel uygulamalar
- Deniz Geçişi İsale (KKTC Su Temin Projesi Deniz Geçişi İsale Hattı vb.) ve Deniz Deşarj Hatları
- Melen Projesi (Boğaz Geçişi)
- Gerede Projesi
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ATIKSU
Atıksuların Toplanması ve Arıtımı
- Türkiye’de atıksu yönetimi ve uluslararası atıksu politikaları ile karşılaştırılması
- Atıksu alanında AR-GE ve inovasyon çalışmaları
- Atıksu arıtma tesisleri tasarımı
- Şebeke ve kolektör sistemleri
- Arıtılmış suyun yeniden (sulamada, sanayide vb.)Kullanımı
- Atıksu tesislerinde enerji verimliliği
- Atıksu sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
- Küçük yerleşimlerde alternatif atıksu arıtma yöntemleri
- Arıtma çamurlarının bertaraf yöntemleri ve yasal mevzuat
- Atıksu arıtma tesislerinin işletme esasları ve karşılaşılan sorunlar, atıksu deşarj izin taleplerinin
değerlendirilmesi ile ilgili mevzuat düzenlemeleri
- Atıksu altyapı tesisleri finansman modelleri
- Arıtılmış atıksuların yeraltısuyu üzerinde oluşturduğu baskılar
- Atıksuların yol açtığı çevre sorunları
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SEMPOZYUM ONURSAL KURULU
Mustafa TUTULMAZ, Afyonkarahisar Valisi
Fatma ŞAHİN, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı / TBB Başkanı
Burhanettin ÇOBAN, Afyonkarahisar Belediye Başkanı
Bilal DİKMEN, Su Yönetimi Genel Müdürü
Yusuf BÜYÜK, İLBANK Genel Müdürü
Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ, Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) Başkanı
Dr. Hüseyin İLTER, Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürü
Hüseyin OPRUKÇU, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Prof. Dr. Cumali KINACI, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Av. İbrahim KURT, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürü
Erdoğan ÖZTÜRK, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Talat ÖZEN, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Güngör GÜLENÇ, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Doç. Dr. Mahmud GÜNGÖR, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Mehmet Fırat TUTŞİ, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Remzi ERTEK, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Suat BALCI, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Hüseyin SÖNMEZLER, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Mehmet ÇAPARALİ, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Fatih TURAN, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
B.Fügen SELVİTOPU, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Mustafa UZUNLAR, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Ender BATUKAN, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Ali SAĞLIK, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Ercan USLU, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Yaşar COŞKUN, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Sadullah TURGUT, Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Baha Gürhan GÜNGÖRDÜ, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
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Baki ÜLGEN, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Fatih YÜRÜK, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Dr. Rüstem KELEŞ, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Kamil DEMİRCİOĞLU, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Mehmet Hamdi US, Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Dr. Şafak BAŞA, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Recep KÖKSAL, Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
Ali TEKATAŞ, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
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SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Kaya YILDIZ, Devlet Su İşleri Genel Müdür Yrd.
Şadiye YALÇIN, Devlet Su İşleri Genel Müdür Yrd.
Dr. Yakup KARAASLAN, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü - Genel Müdür Yrd.
Mustafa Kemal KÖSEOĞLU, İçme Suyu Dairesi Başkan V.
Ahmet İhsan ÖĞÜN, Atıksu Dairesi Başkanı
Mahmut BERBER, Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürü
Hüseyin KAYA, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
Nazmi KAĞNICIOĞLU, Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanı
Mehmet ALP, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı
Dinçer AYDOĞAN, Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Dairesi Başkanı
Ali Rıza CEYLAN, Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanı
Kemal KARAKUŞ, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanı
Turkay ÖZGÜR, Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanı
Mehmet Uğur YILDIRIM, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanı
Lütfi EYÜBOĞLU, Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanı
Salih Naci UNCU, Personel Eğitim Dairesi Başkanı
Hasan ÇAKIRYILMAZ, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
Abdurrahman DÖNMEZ, Teknoloji Dairesi Başkanı
Tuncer DİNÇERGÖK, Dış İlişkiler Müşaviri
H. İrfan AKER, DOLSAR Mühendislik A.Ş.
DÜZENLEME KURULU SEKRETERYASI
Oğuzhan BEKTAŞ, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı – Başkan Yardımcısı
Uğur DAL, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı – Başkan Yardımcısı
İnci ADA, Atıksu Dairesi Başkanlığı – Başkan Yardımcısı
Göktuğ İLTER, Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdür Yardımcısı
Serhat SAYINER, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - Başkan Yardımcısı
Menderes LALE, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı - Başkan Yardımcısı
Şahin KUMBAROĞLU, Personel Eğitim Dairesi Başkanlığı – Başkan Yardımcısı
Berat Alp SARIKAVAK, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Proje Şube Müdürü
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Sevtap AKMAN, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Arıtma Şube Müdürü
Şule ÇOLAKOĞLU KÖSE, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Planlama Şube Müdürü
İmran HİLLEZ, Atıksu Dairesi Başkanlığı, Planlama Proje Şube Müdürü
Ümmihan TEKÇE, Atıksu Dairesi Başkanlığı, Arıtma Tesisleri Şube Müdürü
Erdinç DUMLU, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Tanıtma ve Halkla İlişkiler Şb.Md.
Nazif BİLGİN, Teknoloji Dairesi Başkanlığı- Mühendis
Bülent ACAR, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, İdari İşler Şefi
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SEMPOZYUM BİLİMSEL KURULU
Üniversiteler
Doç. Dr. Niğmet UZAL, Çevre Mühendisi (Abdullah Gül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği)
Prof. Dr. Ayşe MUHAMMETOĞLU, Çevre Mühendisi (Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği)
Prof. Dr. Habib MUHAMMETOĞLU, İnşaat Mühendisi (Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği)
Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Jeoloji Mühendisi (Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği)
Prof. Dr. Alper NUHOĞLU, Çevre Mühendisi (Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği)
Prof. Dr. Ergün YILDIZ, Çevre Mühendisi (Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği)
Prof. Dr. Recep BONCUKÇUOĞLU, Kimya Mühendisi (Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği)
Doç. Dr. Alper Erdem YILMAZ, Çevre Mühendisi (Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği)
Doç. Dr. Okan Tarık KOMESLİ, Çevre Mühendisi (Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği)
Dr. Öğr. Üy. Serkan BAYAR, Çevre Mühendisi (Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği)
Prof. Dr. Ayşe FİLİBELİ, Çevre Mühendisi (Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü)
Prof. Dr. Azize AYOL, Çevre Mühendisi (Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği)
Prof. Dr. Nurhan BÜYÜKKAMACI, Çevre Mühendisi (Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği)
Doç. Dr. Nuray ATEŞ, Çevre Mühendisi (Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği)
Prof. Dr. Halil HASAR, Çevre Mühendisi (Fırat Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü)
Prof. Dr. Bülent KESKİNLER, Çevre Mühendisi (Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği)
Prof. Dr. Ebubekir YÜKSEL, Çevre Mühendisi (Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği)
Prof. Dr. Ayşenur UĞURLU, Çevre Mühendisi (Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği)
Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ, Hidrojeoloji Mühendisi (Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği)
Prof. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA, Çevre Mühendisi (İstanbul Medeniyet Üni., Biyomühendislik Böl.)
Prof. Dr. İsmail KOYUNCU, Çevre Mühendisi (İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği)
Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL, Jeoloji Mühendisi (İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği)
Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK, İnşaat Mühendisi İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Meriç ALBAY, Çevre Mühendisi (İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi)
Doç. Dr. Bilge ALPASLAN KOCAMEMİ, Çevre Mühendisi Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Elif SOYER, Çevre Mühendisi Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Neslihan SEMERCİ, Çevre Mühendisi Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Feryal AKBAL , Çevre Mühendisi (Ondokuzmayıs Üniversitesi, Çevre Mühendisliği)
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Prof. Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR, Kimya Mühendisi (Ondokuzmayıs Üni., Çevre Mühendisliği)
Prof. Dr. Celal Ferdi GÖKÇAY, Çevre Mühendisi (Emekli) (Ortadoğu Teknik Üni. Çevre Müh.)
Prof. Dr. Dilek SANİN, Çevre Mühendisi (Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği)
Prof. Dr. Filiz Bengü DİLEK, Çevre Mühendisi (Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği)
Prof. Dr. Hasan YAZICIGİL, Jeoloji Mühendisi (Ortadoğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği)
Prof. Dr. Ülkü YETİŞ, Kimya Mühendisi (Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği)
Doç. Dr. Nuri MERZİ, İnşaat Mühendisi (Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği)
Prof. Dr. Vedat UYAK, Çevre Mühendisi (Pamukkale Üniversitesi, Çevre Mühendisliği)
Prof. Dr. Mehmet KİTİŞ, Çevre Mühendisi (Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği)
Doç. Dr. Nevzat Özgü YİĞİT, Çevre Mühendisi (Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği)
Dr. Selda Murat HOCAOĞLU, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü
Prof. Dr. Bestamin ÖZKAYA, Çevre Mühendisi (Yıldız Teknik Üni. İnşaat Fakültesi Dekan Yard.)
Prof. Dr. Ahmet DOĞAN, İnşaat Mühendisi (Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği)
Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI, Çevre Mühendisi (Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği)
Prof. Dr. Sezgin BAKIRDERE, Kimya Mühendisi (Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü)
Prof. Dr. Juan M. LEMA, Kimya Mühendisi (University of Santiago de Compostela, İspanya)
Prof. Dr. Francisco OMIL, Kimya Mühendisi (University of Santiago de Compostela, İspanya)
Dr. Simos MALAMIS, Çevre Mühendisi (National Technical University of Athens, Yunanistan)
Dr. Konstantinos MOUSTAKAS, Kimya Mühendisi (National Technical Uni. of Athens, Yunanistan)
Dr. Evina KATSOU, Brunel Üniversitesi, İngiltere
Dr. Francesco FATONE, Çevre Mühendisi (University of Verona, İtalya)
M.C.M van LOOSDRECHT (Technical University of Delft)
Prof. David STUCKEY (Imperial Collage of London)
Dr. Ali MOUSAVI (University of Brunel)
Prof. Dr. Günter LANGERGRABER (University of Natural Resource and Life Science, Viena)
Prof. Dr. Juan A. BAEZA (Universitat Autònoma de, Barcelona)
Prof. Dr. Eveline VOLCKE (Ghent University, Belcium)
*Bu liste Üniversite adlarının alfabetik sıralamasıyla oluşturulmuştur.
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KAMU
Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ, Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) Başkanı
Prof. Dr. Lütfü AKÇA, Başbakanlık Eski Baş Danışmanı
Mustafa ELDEMİR, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müteşar Yardımcısı (Emekli)
Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı (Emekli)
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ÖZET
Hızlı ve kontrolsüz nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme gibi etmenler dünya üzerinde su ihtiyacının giderek
artmasına neden olmaktadır. Artan su ihtiyacı ve kullanımına paralel olarak açığa çıkan atıksu miktarları da
artış göstermektedir. Bunlarla beraber dünya üzerindeki temiz su kaynaklarının kısıtlı seviyelerde olması,
atıklardan kaynaklanan çevre sorunlarının küresel tehdit oluşturması gibi nedenler de etkin ve sürdürülebilir
atıksu yönetimini gerekli hale getirmektedir. Dolayısıyla son yıllarda, atıksuların arıtılmış su olarak geri
dönüştürülmesi, çeşitli amaçlarla yeniden kullanılması gibi konular giderek önem kazanmaya başlamıştır.
Atıksu yönetiminin sağlanmasında yasal düzenlemeler ve kurumsal yapılanmalar önemli etkilere sahiptir.
Bu bağlamda dünya üzerindeki ülkeler, çevre politikalarının bir parçası olan su ve atıksu mevzuatlarını, mevcut
su kaynaklarına ve kullandıkları su miktarlarına bağlı olarak düzenlemektedir. Su sıkıntısı bulunan ülkeler
grubunda yer alan Türkiye’nin çevre politikaları, doğrudan anayasaya dayanmaktadır. Bu bağlamda atıksu
yönetiminin sağlanmasına yönelik çeşitli düzenlemeler yapılarak mevzuatlar geliştirilmiştir.
Bu çalışma kapsamında Türkiye’de atıksu yönetimini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren mevzuatlar
araştırılmış ve değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Atıksu, atıksu yönetimi, mevzuatlar.
25

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU
ABSTRACT

Factors such as rapid and uncontrolled population growth, urbanization and industrialization cause an
increasing demand for water in the world. The amount of wastewater released due to increasing water demand
and usage is also increasing. In addition to these, limited water resources in the world and the global threat of
environmental problems caused by waste make effective and sustainable wastewater management necessary.
Therefore, in recent years, recycling of wastewater as purified water and reuse of it for various purposes have
begun to gain importance.
Legal arrangements and institutional structures have important effects in the management of wastewater
management. In this context, the countries around the world regulate the water and wastewater regulations,
which are part of their environmental policies, depending on the existing water resources and the amount of
water they use. Turkey is located in the group of countries with water shortages and Turkey’s environmental
policy is based on the constitution directly. In this context, various regulations have been made to ensure the
management of wastewater and legislation has been developed.
In this study, wastewater management in Turkey that directly or indirectly concern the legislation researched
and evaluated.

Keywords: Wastewater, wastewater management, regulations.

1. GİRİŞ
Su, insanların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir doğal kaynaktır. Her ne kadar dünyanın
4’te 3’ü sularla kaplı olsa da günümüz koşullarında dünya nüfusunun %3’lük bir oranı temiz ve kullanılabilir
suya ulaşabilmektedir (http://www.unicankara.org.tr). Dünya nüfusunun giderek artması, teknolojik ve
ekonomik gelişmeler, sanayileşme, kentleşme gibi etmenlere paralel olarak su ihtiyacı ve su kullanımı da
giderek artmaktadır. Bugün yaklaşık olarak 7.6 milyar civarında olan dünya nüfusunun 2050 yılında 9.8
milyara ulaşması beklenmektedir (World Population Prospects: The 2017 Revision). Nüfusun önümüzdeki
yıllarda daha da artacağı göz önünde bulundurulduğunda kullanılabilir ve temiz suya duyulan ihtiyacın daha
da artacağı söylenebilmektedir. Su kullanımının artmasıyla birlikte üretilen atıksu miktarlarında da artışlar
gözlemlenmektedir.
Nüfus artışı ve su kullanımı verilerine Türkiye açısından bakıldığında dünyadakine benzer bir artış
trendinden söz etmek mümkün olmaktadır. 2017 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 80 milyondan fazla insan
yaşamaktadır (Türkiye İstatistik Kurumu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2017). Kişi başı
yıllık kullanılabilir su miktarı 1500 m3’ün altındadır. Bu değerler Türkiye’nin su sıkıntısı bulunan ülkeler
grubunda yer aldığını göstermektedir (https://csb.gov.tr/). Bu nedenle ülkemizde suyun dikkatli kullanımı,
aşırı su kullanımının azaltılması (https://csb.gov.tr/), açığa çıkan atıksuların kontrol edilmesi önemli konular
haline gelmektedir.
Canlıların yaşamlarını sürdürebilmelerinde önemli bir bileşen olan suyun yeryüzünde ve ülkemizde sınırlı
seviyede bulunması, mevcut su kaynaklarının kirlenerek atık haline gelmesi hem küresel hem de yerel ölçekte
bir tehdit unsuru haline gelmektedir. Bu olumsuz koşulların ortadan kaldırılabilmesi veya en aza indirilebilmesi
için su kullanımın sürdürülebilirliği bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sürdürülebilir su kullanımının sağlanmasında atıksuların arıtılarak çeşitli amaçlarla yeniden kullanımı veya
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çevreye zarar vermeyecek şekilde deşarjı etkili yöntemler olarak kabul görmektedir. Ancak bu geri dönüşümün
belirli standartlar ölçüsünde yapılması gerekmektedir. Bu standartların sağlanmasında yasal düzenlemeler ve
kurumsal yapılanmalar önemli etkilere sahiptir. Bu bağlamda dünya üzerindeki ülkeler, çevre politikalarının
bir parçası olan su ve atıksu mevzuatlarını, mevcut su kaynaklarına ve kullandıkları su miktarlarına bağlı
olarak düzenlemektedir. Su sıkıntısı bulunan ülkeler grubunda yer alan Türkiye’nin çevre politikaları,
doğrudan anayasaya dayanmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de atıksu yönetiminin
sağlanmasına yönelik çeşitli mevzuatsal düzenlemeler yapılmıştır.
Bu çalışma kapsamında Türkiye’de atıksu yönetimini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren mevzuatlar
araştırılmış ve değerlendirilmiştir.

2. TÜRKİYE’DE YASAL MEVZUATLAR AÇISINDAN ATIKSU YÖNETİMİ
Türkiye’de atıksu yönetimi çevresel mevzuatın bir parçasıdır. 09.08.1983 tarihinde kabul edilen 2872 sayılı
Çevre Kanunu bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma
ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamayı amaçlamaktadır (Çevre Kanunu). Çevre Kanunu, Madde 9/h’de,
“Ülkenin deniz, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının ve su ürünleri istihsal alanlarının korunarak kullanılmasının
sağlanması ve kirlenmeye karşı korunması esastır. Atıksu yönetimi ile ilgili politikaların oluşturulması ve
koordinasyonunun sağlanması Bakanlığın sorumluluğundadır.” ifadesi yer almaktadır. Bu kanun ile atıksu
politikalarının oluşturulması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğuna bırakılmıştır. Çevre Kanunu’nun
amacından hareketle Bakanlığın yürütücülüğünde atıksu oluşumunun önlenmesi, en aza indirilmesi, arıtılması,
yeniden kullanılması veya deşarj edilmesi gibi konular çeşitli yönetmeliklerin ve tebliğlerin kapsamına
girmiştir.
Atıksu yönetimini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren ve ülkemizde halen yürürlükte olan bu
düzenlemelere yönetmelikler ve tebliğler başlıkları altında incelenmiştir.

3. YÖNETMELİK DÜZEYİNDEKİ DÜZENLEMELER

3.1. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
31.12.2004 tarihinde 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bu yönetmelik Çevre
Kanunu’na dayanmaktadır. Son olarak 14.02.2018 tarihinde çeşitli maddeleri revize edilmiştir. Yönetmelik,
ülkemizin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının
sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde
gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirlemeyi amaçlamaktadır.
Yönetmelik su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçlarını, su kalitesinin korunmasına
ilişkin planlama esasları ve yasaklarını, atıksuların boşaltım ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını, atıksu
altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul
ve esaslarını kapsamaktadır (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği). Yönetmeliğe göre; evsel kaynaklı atıksular
için, konuta giren temiz su miktarının atıksuya eşit olması (Madde 4/b), atıksu miktarını ve atık sudaki atık
konsantrasyonunu en aza indirerek kirliliği kaynağında önleyecek teknoloji ile üretim yapılması (Madde
4/d), atıksu arıtımında teknik ve ekonomik açıdan uygun arıtma yöntemlerinin seçilmesi (Madde 4/e), benzer
nitelikte atıksu üreten endüstriler ve yerleşimler için ortak atıksu arıtma tesisi kurulması (Madde 4/f) esastır.
Ayrıca Atık suların arıtılmadan alıcı ortama verilmesi yasak olup, arıtılmış atık suyun verileceği alıcı ortam
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için belirlenmiş kalite standartlarının olumsuz yönde etkilenmemesi (Madde 4/j) gerekmektedir. Yönetmeliğin
kapsamında atıksu boşaltım ilkeleri, atıksu miktarını ve zararlarını azaltmak için alınabilecek tedbirler,
endüstriyel atıksu deşarj standartları, evsel nitelikli atıksular için deşarj standartları gibi konular tanımlanmakta
ve standartlaştırılmaktadır.

Ayrıca yönetmeliğin 28. Maddesi gereğince arıtılmış suların sulamada kullanımı sağlanarak geri dönüşüm
teşvik edilmektedir. Ancak artılımış suyun geri kullanımı için belirli standartları sağlaması gerekmektedir. Bu
standartlar için ileriki bölümde değinilecek olan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği’nde
tanımlanmış olan şartlar aranmaktadır.

3.2. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
08.01.2006 tarih ve 26047 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Çevre Kanunu’na
dayanan yönetmeliğin amacı, kentsel atıksuların toplanması, arıtılması ve deşarjı ile belirli endüstriyel
sektörlerden kaynaklanan atıksu deşarjının olumsuz etkilerine karşı çevreyi korumaktır. Yönetmelik,
kanalizasyon sistemlerine boşaltılan kentsel ve belirli endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması ve deşarjı,
atıksu deşarjının izlenmesi, raporlanması ve denetlenmesi ile ilgili teknik ve idari esasları kapsamaktadır.
Yönetmelikte kentsel atıksu arıtım endüstriyel atıksu deşarj standartları gereksinimleri, endüstriyel
atıksuyun kanalizasyona boşaltım esasları tanımlanmaktadır.
Yönetmelik çeşitli maddeleri uyarınca geri dönüşümü teşvik etmektedir. Örneğin, yönetmeliğe göre uygun
şartlarda arıtılmış atıksuların yeniden kullanılabileceği ifade edilmektedir. Arıtılmış atıksuların yeniden
kullanılabilmesinde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne atıfta bulunulmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi
arıtılmış suların içme ve evsel kullanım amaçlı değil sulama amaçlı kullanılabileceği ifade edilmektedir. Ayrıca
yönetmelikte atık suyun geri dönüşümüyle birlikte kentsel atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurunun
da yeniden kullanılabileceği belirtilmektedir. Yeniden kullanım için uygun şartların sağlanıp sağlanmadığı ise
Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen standartlar ve şartlara bağlıdır. Yönetmelik gereğince
atıksuyun ve arıtma çamurunun bertarafı hakkındaki bilgilerin kamuoyuna periyodik raporlarla sunulmalıdır.
Bu periyot 2 yıl olarak belirtilmektedir. İlgili idareler tarafından 2 yılda bir kendi bölgelerindeki kentsel
atıksu ve arıtma çamurunun bertarafı hakkında durum raporunun yayınlanması ve bu raporların Bakanlığa
gönderilmesi gerekmektedir.

3.3. Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
03.08.2010 tarihinde 27661 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin amacı arıtma
çamurlarının toprakta kullanımında gerekli tedbirlerin alınması esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle
uyumlu bir şekilde belirlemektir. Yönetmelik Çevre Kanunu’na dayanmaktadır. Yönetmeliğin kapsamında,
evsel ve kentsel atıksuların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının toprağa, bitkiye, hayvana ve
insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin teknik ve idari esaslar yer almaktadır
(Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik).
Yönetmelik gereğince ham çamurun toprakta doğrudan kullanımı yasaklanmaktadır. Stabilize arıtma
çamurunun kullanılması için de çeşitli sınırlamalar bulunmaktadır.
Biyolojik ayrışabilirliğinin ve kullanımından kaynaklanan sağlık tehlikelerini önemli ölçüde azaltmak
üzere, biyolojik, kimyasal ya da ısıl işlemden, uzun süreli depolama ya da diğer uygun işlemlerden geçirilen
evsel ve kentsel arıtma çamurlarını ifade eden stabilize arıtma çamurunun da toprakta kullanılabilmesi için
içerebileceği maksimum ağır metal değerleri yönetmelikte belirtilmektedir. pH değeri 6 ile 7 arasında olan
ve 7’den büyük olan topraklarda yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin sağlanması halinde stabilize arıtma
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çamuru kullanılabilmektedir. pH değeri 6’dan küçük olan topraklar için herhangi bir ağır metal sınır değer
tanımlaması yapılmamıştır. Çünkü pH değeri 6’nın altında olan topraklara stabilize arıtma çamuru yönetmelik
gereğince yasaklanmaktadır.

3.4. Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak
Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
20.10.2010 tarihinde 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Dayanaklarından
birisi de Çevre Kanunu’dur. Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesisleri ile evsel katı atık bertaraf tesislerinin
kurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm hizmetleri
karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin; atıksu altyapı yönetimleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler
tarafından belirlenmesi, ayarlanması ve uygulanması yoluyla çevresel altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğini
sağlamaktır (Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul
ve Esaslara İlişkin Yönetmelik).
Yönetmelik;
a)Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin
yatırımlara,
b) Atıksu sistemlerinin işletmesi, bakım ve onarımına,
c) Arıtma çamuru bertarafına veya geri kazanılmasına,

ç) Evsel katı atıklar için toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım (kompost, yakma) ve bertaraf
tesisleri kurulması, işletilmesi, kapatılması ve kapatma sonrası izlenmesi ve bakımına, ait tam maliyet
esaslı tarifelerin belirlenmesinde uyulacak usul ve esasları kapsar.
Tarifelerin belirlenmesinde sürdürülebilir atıksu yönetimi ve evsel katı atık hizmetlerinin yönetilmesi
esastır. Bu nedenle tarifeler belirlenirken tarifelerin kirleten öder ilkesine göre belirlenmesi söz konusudur.

3.5. Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

İlk kez 30.11.2005 tarihinde 26005 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bu yönetmelik
30.10.2010 tarihinde revize edilmiş olup halen uygulanmaya devam etmektedir. Bu Yönetmeliğin
amacı; su ve çevresinde tehlikeli maddelerden kaynaklanan kirliliğin tespiti, önlenmesi ve kademeli
olarak azaltılmasıdır. Yüzeysel sularda, haliç sularında, bölgesel sularda kirliliğe neden olan tehlikeli
maddelerin belirlenmesi, kirlilik azaltma programlarının oluşturulması, kirliliğin önlenmesi ve
izlenmesi, suya deşarj edilen tehlikeli maddelerin envanterinin yapılması, deşarj standartları ve
kalite kriterlerinin belirlenmesi ile ilgili teknik ve idari esasları kapsar (Tehlikeli Maddelerin Su ve
Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği).
Tehlikeli maddelerin neler olduğu bu maddelere ilişkin deşarj limitleri ve kalite kriterleri yönetmelikte yer
almaktadır. Deşarj limit değerleri aylık ortalama limit değerler olarak tanımlanmaktadır. Kalite kriterleri ise bu
maddelerin konsantrasyonlarının bir yıllık aritmetik ortalama değeri cinsinden ifade edilmektedir.

29

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU
4. TEBLİĞ DÜZEYİNDEKİ DÜZENLEMELER
4.1. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği
10.10.2009 tarihinde 27372 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği’nin öngördüğü sorumluluk, izin alma esasları ile ilgili idari usul ve uygulamaları düzenlemeyi
amaçlamaktadır. Alıcı ortama her türlü kentsel, evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların doğrudan deşarjı
için izin alma esaslarını kapsamaktadır (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği).
Tebliğ’de temel olarak izin alma esasları üzerine yoğunlaşılmaktadır. Çeşitli maddelerinde gerekli izinlerin
alınabilmesi için Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne atıfta
bulunulmaktadır. Tebliğ gereğince atıksuyun deşarjı ve arıtma çamurlarının stabilize edildikten sonra toprakta
kullanılması izne tabidir. Alınan izinler 5 yıl süreyle geçerli olmaktadır.
4.2. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği
27.06.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği uyarınca hassas su alanları ve
az hassas su alanlarının tespiti, izlenmesi ile bu alanlara yapılacak kentsel atıksu deşarjlarının tabi olacağı usul
ve esasları belirlemeyi amaçlamaktadır.
Hassas ve az hassas su alanlarının belirlenmesi kriterleri ve iç sularda hassas ve normal su alanları ve
belirlenmesi kriterleri tebliğ kapsamında tanımlanmaktadır. İç sularda hassas ve normal su alanları ve
belirlenmesi kriterleri belirlenirken Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği’ne atıf yapılmaktadır.
4.3. Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
20.03.2010 tarihinde 27527 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Dayanaklarından
birisi de Çevre Kanunu’dur. Bu Tebliğ, yerleşim birimlerinden kaynaklanan atıksuların arıtılması ile ilgili atıksu
arıtma tesislerinin teknoloji seçimi, tasarım kriterleri, arıtılmış atıksuların dezenfeksiyonu, yeniden kullanımı
ve derin deniz deşarjı ile arıtma faaliyetleri esnasında ortaya çıkan çamurun bertarafı için kullanılacak temel
teknik usul ve uygulamaları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır (Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller
Tebliği). Bu Tebliğ, atıksu arıtımı için uygulanabilir olduğu genelde kabul edilmiş metodları, atıksu arıtma
tesisi kapasitesinin belirlenmesi ve projelendirilmesine esas teşkil edecek bilgileri, atıksu toplama sistemi
bulunmayan yerleşim yerlerinin atıksu uzaklaştırmada uygulayacağı teknik esasları, atıksu toplama sistemi
bulunan yerleşim yerlerinde ise değişik nüfus aralıklarına göre uygulanabilecek teknik esasları, dezenfeksiyon
yöntemlerini, derin deniz deşarj sistemlerini, arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertarafı ile arıtılmış atıksuların
geri kazanımı ve yeniden kullanımı ile ilgili teknik esaslarını içermektedir (Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik
Usuller Tebliği).
Arıtma çamurlarının işlenmesi, geri kazanımı ve bertarafı gibi konulara değnilmekte geri dönüşüm esas
alınmaktadır. Arıtılmış atıksuların tarımsal, endüstriyel, yer altı suyunun beslenmesi, dinlenme maksatlı
kullanılan bölgelerin beslenmesi, dolaylı olarak yangın suyu, tuvaletlerde geri kazanım ve doğrudan içme suyu
olarak geri kazanım alternatifleri olduğundan bahsedilmektedir. Geri kazanım sağlanacaksa arıtma tesissinin
yeri geri dönüşüm amacına bağlı olarak yönetmelik esaslarına göre seçilmelidir. Ayrıca tebliğ, arıtılmış suyun
ve çamurun depolanmasına ilişkin şartlara da değinmektedir.
5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Bu çalışma kapsamında Türkiye’de atıksu yönetimini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren mevzuatlara
yönelik bir derleme çalışması gerçekleştirilmiştir. Halen yürürlükte olan ve yönetmelik ve tebliğ düzeyinde
ele alınan düzenlemelerin amaç ve kapsamı doğrultusunda suyun dikkatli kullanımı, aşırı su kullanımının
azaltılması, açığa çıkan atıksuların kontrol edilmesi gibi yöntemlerle su kullanımının sürdürülebilirliği
hedeflenmektedir. İncelenen mevzuatlar atıksuların olabildiğince çevreye olan zararlarının azaltılmasını ve
yararlı olarak geri kullanımını gerektirmektedir.
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İncelenen yönetmelikler Türkiye’nin çevresel mevzuatlarının bir parçası olmakla birlikte 2872
sayılı Çevre Kanunu’na dayanmaktadır. 1983 yılından bu yana yürürlükte olan Çevre Kanunu’nun
parçası olan çevresel mevzuatın oluşması nispeten yakın tarihe dayanmaktadır. Bu nedenle uzun
süreçli somut çıktıların alınabilmesinde toplumun su kullanımı konusunda daha çok bilinçlendirilmesi
gerektiği söylenebilmektedir.
Ülkemizin kişi başı yıllık kullanılabilir su miktarı göz önüne alındığında su sıkıntısı bulunan
ülkeler grubunda yer aldığı görülmektedir. Bu sorunun önüne geçilebilmesinde su kullanımının
sürdürülebilirliği bir gereklilik haline gelmektedir. Sürdürülebilir su kullanımına yönelik geliştirilen
mevzuatlar konunun yetkili merciler tarafından dikkatle takip edildiğini göstermektedir. Türkiye’de
yasal düzenlemelerle sürdürülebilir su kullanımı ve atıksu yönetimine yönelik önemli adımlar
atılmaktadır. Ancak denetim ve kontrol mekanizmasının yeterli düzeyde gelişmediği söylenebilir.
Atıksuyun ülkemizin çevre politikasının bir parçası olması, istenen sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasında

bir köprü görevi görmektedir. Ancak bu düzenlemelerin, bilinçlendirilen toplumun da bu politikaların aktif bir
parçası olarak yer aldığı, daha bütüncül ve yaptırımcı olarak geliştirilmeye ihtiyacı olduğu düşünülmektedir.
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ÖZET
Münferit arıtmalar kırsal kesimlerde atıksu arıtımında büyük rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı,
İstanbul’da mevcut münferit atıksu arıtma tesisleri işletme problemlerini tanımlamak, proses verimlerini
karşılaştırmak ve 5000 kişiye kadar olan kırsal alanlar için yeni atıksu arıtma sistemleri önermektir. İSKİ’nin
işletmekte olduğu 2500 kişilik Ardışık Kesikli Biyolojik Reaktör (SBR) ile 500 kişilik Bitkisel Atıksu Arıtma
Tesisi incelenerek kapasite, verim, kırsal alan arıtma tesisi maliyeti, verimi olumsuz etkileyen altyapı imalatları
gibi konular kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Özellikle nüfusu 500’den az olan yerleşim yerlerinde, doğal
arıtmanın (yapay sulak alan) uygulanabilirliği kanıtlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: münferit arıtma, paket atıksu arıtma tesisi, bitkisel arıtma

Kırsal Alanlarda Münferit Atıksu Arıtma Yönetimi
ABSTRACT
Decentralized systems play a big role in wastewater treatment in rural areas. The aims of this study are, to
address the wastewater treatment and disposal problems for rural districts of Istanbul, to compare the efficiencies
of currently operated systems and to offer new appropriate wastewater treatment systems for small communities
having a population up to 5000. The management and final disposal alternatives for sludge generated in septic
tanks are also discussed within the scope of this study. A sequencing batch reactor (SBR) system serving 2500
people and a hybrid constructed wetland system serving 500 people are presented as case studies. A thorough
evaluation based on the capacity, performance and cost of the existing wastewater treatment systems in rural
districts revealed that a number of these systems are not operating at their optimum. Improperly constructed
sewer lines receive a lot of infiltration and inflow (I & I) after rainfall events decreasing treatment performance
and causing operational difficulties. Natural treatment systems such as constructed wetlands prove as a viable
alternative in these communities, especially for villages with population less than 500 people.
Keywords: rural districts, SBR systems, wastewater management, infiltration
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1. GİRİŞ
İstanbul hali hazırda 15 milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye nin en önemli sanayi ve ticari merkezidir.
Şehrin son 5 yılın yıllık büyüme oranı(~2.1%), ülkenin toplam büyüme oranı ortalamasının 1.5 katı kadardır
(~1.4%) (Öztürk ve Altay 2015). Belediyenin atıksu altyapı sistemleri içme suyu alt yapı sistemleri kadar
gelişmemiştir. Şehrin yaklaşık 14 000 km uzunluğundaki atıksu hatları ağı nüfusun %98 ine hizmet etmektedir
(İSKİ, 2017). Mevcut Atıksu hatları sisteminin bir kısmı birleşik sistemlerdir ve taşkınların önemli bir kısmına
karşı durabilecek kapasitededir. Kanalizasyon sistemi zaman zaman aşırı yağışlarda bölgesel olarak taşma
yapmakta bu da yüzeysel su kirliliği ile birlikte bölgesel sağlık riski oluşturmaktadır.
Münferit arıtmaların, küçük yerleşimlerdeki atıksu arıtımında önemli rolü bulunmaktadır (Engin ve Demir,
2005). İstanbul’un, 500-5000 arasında yerleşik nüfusu olan kırsalında yapılan Atıksu arıtmaları münferit
arıtma sistemleri, paket biyolojik arıtma sistemleri, düşük maliyetli yerinde stabilizasyon havuzları veya bazı
özel durumlarda ileri biyolojik atıksu arıtma sistemleriyle yapılmaktadır (Öztürk ve Altay, 2015). Halihazırda
İstanbul kırsalında, 43 adeti Avrupa yakasında 24 adeti ise Asya yakasında olmak üzere, kapasitesi 125- 1730
m3/gün arasında değişen, 67 adet küçük çaplı Atıksu arıtma sistemi bulunmaktadır (Şekil 1, Tablo 1).

Şekil 1. İstanbul kırsalında bulunan münferit atıksu arıtma tesisleri (pembe renkte gösterilmiş olan)

Tablo 1’de de görüldüğü üzere mevcut münferit arıtmaların büyük kısmı konvansiyonel aktif çamur
sistemleri olarak tasarlanmıştır. 7 adet paket atıksu arıtma tesisi mevcut olup, yalnızca 1 adet bitkisel arıtma
mevcuttur. Münferit biyolojik arıtmaların 33 adedi içmesuyu havzasında bulunmakta olup ileri biyolojik atıksu
arıtma tesisine dönüştürülme işlemleri başlatılmıştır.

Bu çalışmanın amacı, yerleşik nüfusu en fazla 5000’e kadar olan İstanbul kırsalındaki bölgelerde atıksu
arıtma ve uzaklaştırma problemlerini belirlemek, mevcut küçük arıtma proseslerini karşılaştırmak ve çözüm
olacak yeni atıksu arıtma sistemleri önermektir. Bu makalede, 2500 kişilik nüfusa hizmet eden bir Ardışık
Kesikli Biyolojik Reaktör Sistemi (SBR) ile, 500 kişilik doğal arıtma tesisi mercek altına alınmıştır.
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Tablo 1. İstanbul kırsalındaki münferit atıksu arıtma tesisleri
TESİS ADI

HİZMETE GİRİŞ TARİHİ

KAPASİTE (m3/gün)

1

TERKOS İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2000

1.730

2

AKALAN BİYOLOJİK PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ

2008

400

3

BELGRAT BİYOLOJİK PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ

2008

50

4

KESTANELİK BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ
ÖRCÜNLÜ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA
TESİSİ

2010

500

2010

250

6

YAZLIK BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2012

250

7

SUBAŞI BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ
ÇANAKÇA BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA
TESİSİ
İZZETTİN BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA
TESİSİ

2012

250

2010

500

2010

500

10

OKLALI BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2011

500

11

BOYALIK BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ
İHSANİYE BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA
TESİSİ

2011

250

2011

500

13

BAŞAKKÖY BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2010

250

14

BEYCİLER BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2013

1.000

15

BİNKILIÇ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2014

1.000

16

ÇİFTLİK BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2014

1.000

17

KARABURUN BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2014

2.000

18

KARACA BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2014

1.000

19

YALI BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2014

1.000

20

DEĞİRMENKÖY BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2014

2.000

21

SAYALAR BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ
ÇAYIRDERE BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA
TESİSİ

2014

500

2014

500

23

HALLAÇLI BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2014

500

24

DANAMANDIRA BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2014

500

25

AYDINLAR BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2014

500

26

GÜMÜŞPINAR BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2014

500

27

KARAMANDERE BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2014

500

28

ZEKERİYAKÖY BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2016

4.000

29

ÇAKIL BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2016

1.000

30

İNCEĞİZ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2016

1.000

31

DURSUNKÖY BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2016

500

32

DAĞYENİCE BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2016

500

33

HİSARBEYLİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ
ÖRENCİK BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA
TESİSİ

2016

500

2016

500

35

GÖKÇEALİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2016

500

36

ELBASAN BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2016

500

37

OVAYENİCE BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2016

500

38

AKÖREN BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2016

500

5

8
9

12

22
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BÜYÜKÇAVUŞLU PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ

2018

1.000

40

KADIKÖY PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ

2018

800

41

BAKLALI BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2018

250

42

YASSIÖREN BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2018

250

43

AKPINAR BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2018

250

44

GEREDELİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2013

250

45

KABAKOZ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2013

250

46

SOFULAR BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2013

250

47

ALACALI BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2013

250

48

DOĞANCALI BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2013

500

49

KURNAKÖY BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2013

250

50

CUMHURİYET BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2013

500

51

ÜVEZLİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2013

250

52

SATMAZLI BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ
ŞUAYİPLİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA
TESİSİ

2013

500

2013

250

54

DEĞİRMENÇAYIRI BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2013

250

55

ÖMERLİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2008

500

56

KÖMÜRLÜK BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2008

125

57

SAHİLKÖY BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ
İMRENLİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA
TESİSİ

2011

250

2012

250

59

KARAKİRAZ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2012

250

60

KOÇULLU BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2012

250

61

KERVANSARAY BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2012

250

62

YENİKÖYBİYOLOJİK PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ
ÖĞÜMCE BİYOLOJİK PAKET ATIKSU
ARITMA TESİSİ

2008

200

2010

200

64

ORUÇOĞLU BİTKİSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

2009

125

65

HÜSEYİNLİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2013

2.000

66

REŞADİYE BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2013

2.000

67

POYRAZ PAKETBİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

2017

250

53

58

63

2. MATERYAL VE YÖNTEM

İSKİ tarafından işletilmekte olan münferit atıksu arıtma tesislerinin giriş ve çıkışlarından haftalık veya

aylık numuneler alınarak İSKİ atıksu arıtma laboratuvarlarında analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde standart
metod (APHA, 2012) kullanılmıştır. İstatistik analizler, versiyon 25 IBM SPSS software Package (IBM,
Armonk, New York, U.S.) programı kullanılarak yapılmıştır.

3. SONUÇ
Bu makalede, İSKİ Terkos İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi (İBAAT) ve Oruçoğlu Bitkisel Atıksu
Arıtma Tesisi örnek olarak alınmıştır. 1730 m3/gün kapasiteli Terkos İBAAT, doldur- boşalt aktif çamur
36
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sistemi mantığıyla çalışan iki adet birbirine paralel ardışık kesikli reaktörden oluşmaktadır. Tesisin 2017
yılına ait giderim verimleri Tablo 2’de görülmekte olup, KOI, BOI5 ve AKM için ortalama giderim verimleri
sırasıyla 68%, 81% ve 80%’dir. Nütrient giderim verimlerinde ise 49% TN ve 61% TP şeklindedir.

Tablo 2.Terkos İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin Aylık Ortalama Verimleri (2017 yılı)
KOI (mg/L)
Giriş
Çıkış
Ocak

BOI5 (mg/L)
Giriş
Çıkış

Giriş

TN (mg/L)
Çıkış

Giriş

TP (mg/L)
Çıkış

AKM (mg/L)
Giriş
Çıkış

35

19

16

3

12.7

9.2

0.4

0.1

43

88

23

37

7

18.3

11.8

1.1

0.4

137

9

77

27

40

5

17.0

7.9

1.0

0.2

42

12

Nisan

59

20

30

8

14.0

7.0

1.9

1.0

60

9

Mayıs

116

38

62

9

14.5

10.6

2.0

1.0

63

13

Şubat
Mart

14

Haziran

173

33

75

11

12.6

6.8

1.5

0.4

133

7

Temmuz

123

44

72

24

16.4

6.9

2.1

0.8

120

18

Ağustos

124

50

62

21

13.4

8.2

2.0

0.6

69

15

Eylül

194

77

102

15

17.3

7.5

2.5

1.5

134

49

Ekim

116

28

76

8

16.4

5.1

2.2

1.5

43

17

Kasım

90

22

51

4

14.7

5.2

1.6

0.4

58

6

Aralık

102

17

45

5

12.3

4.2

1.3

0.5

81

11

Tablo 2’den de görüleceği üzere, özellikle yağışlı zamanlarda giriş suyu genellikle düşük konsantrasyonlarda
seyretmektedir. Bunun sebebi; özellikle sağanak yağışlarda çok fazla miktarda yağış suyu girişine ve yeraltı
su seviyesinin yüksek olduğu kırsal kesimlerde infiltrasyona sebep olan usulune Uygun imal edilmemiş
kanalizasyon hatlarıdır. Şekil 2’deki Terkos İBAAT’ne ait 2014-2017 dönemi maksimum debi grafiğinden de
görüldüğü üzere yağışlı dönemlerde tesis kapasitesi olan 1730m3/gün değeri hayli aşılmıştır. Bu sorun benzer
diğer münferit arıtmalarda da görülmektedir.

Şekil 2. Terkos İleri Biyolojik AAT’nde 2014-2017 döneminde aylık maksimum debi değişimleri
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“I&I” olarak ifade edilen, yağmurlu zamanlarda meydana gelen atıksu hatlarına olan yağmursuyu girişi
(inflow) ve borulara yeraltı suyu sızması (infiltration) genellikle dünya çapındaki hemen her atıksu arıtma
tesisinde yaygın karşılaşılan sorunlardan biridir (Weiss et al. 2002; Staufer et al. 2012; Pawlowski et al.
2014). Atıksu hatlarına yağmursuyu girişi daha çok kanal bacalarından ve kaçak yağmusuyu hattı
başlantılarından meydana gelmektedir. Yeraltı suyu girişi ise daha çok boru birleşim noktalarından
nüfuz etmektedir (EPA, 2014). Sonuç olarak; işletme sıkıntıları, düşük verim, yüksek enerji maliyeti
ve kimyasal ihtiyacından dolayı yüksek işletme maliyetleri söz konusu olmaktadır.
Bu sorunlarla başa çıkmak için İSKİ, kanalizasyon borularını ve menhollerini uygun iç yüzey kaplama ile
iyileştirmeyi planlamaktadır.

“I&I” etkisiyle meydana gelen seyreltik atıksu girişi aynı zamanda çamur miktarı ve kalitesini
de etkilemektedir. Bazı zamanlarda seyreltik atıksudan dolayı çamur bile oluşmadığı görülmüştür.
Ortalama çamur üretimi; 0.12kg KOI kişi.gün kabulü ile 43.2gr kuru madde/kişi.gün olarak
hesaplanmıştır.
Son yıllarda, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yapay sulak alan gibi bitkisel atıksu arıtma yöntemleri
dizayn edilmektedir (Kadlec & Wallace 2009; Wu et al. 2015). Konvansiyonel aktif çamur sistemlerine
kıyasla, düşük yatırım maliyeti, düşük enerji ihtiyacı, kolay işletme ve bakım gerektirmesi özelikle
kırsal alanlarda bu tesisleri cazip hale getirmektedir (Wu et al. 2015).
Orucoglu Bitkisel atıksu arıtma tesisi, yapay sulak alan olarak tasarlanmış olup; septik tank, yatay yüzey
akışlı wetlands (HSFWs) ve dikey yüzey akışlı wetlands (VSFWs) (Ayaz et al. 2008) bölümlerinden meydana
gelmektedir. Bu tasarımdaki amaç nitrifikasyon ve denitrifikasyon ile azot gideriminde efektif verim elde
etmektir. Oruçoğlu arıtma tesisinde; toplam alanı 500m2 olan iki adet paralel HSFWs ile toplam alanı 250m2
olan 3 adet VSFWs bulunmaktadır. Tesisin 2017 yılı aylık ortalama giderim verimleri Tablo 3’te görülmektedir.

Tablo 3. Oruçoğlu Bitkisel Atıksu Arıtma Tesisinin Aylık Ortalama Verimleri (2017 yılı)
KOI (mg/L)
Giriş
Çıkış

BOI5 (mg/L)
Giriş
Çıkış

TN (mg/L)
Giriş
Giriş

TP (mg/L)
Çıkış
Giriş

AKM (mg/L)
Çıkış
Giriş

Ocak

47

12

12

2

10.0

6.0

0.9

0.5

58

21

Şubat

86

24

43

8

28.1

15.8

1.9

1..5

29

5

Mart

171

41

120

20

29.0

16.0

2.2

2.3

32

10

Nisan

220

64

125

24

47.2

28.2

3.2

2.1

63

14

Mayıs

285

109

95

46

65.0

42.6

4.9

4.4

106

40

Haziran

329

159

170

80

43.4

50.5

4.7

5.6

296

37

Temmuz 280

122

195

64

60.5

46.7

5.7

5.1

138

19

Ağustos

288

111

161

55

52.5

45.4

4.7

4.6

134

15

Eylül

672

155

418

83

83.7

64.1

4.8

3.8

322

30

Ekim

94

46

47

17

24.4

17.2

1.9

2.0

31

5

Kasım

129

24

35

5

17.8

8.8

1.4

0.7

32

12

KOI, BOI5 ve AKM için ortalama giderim verimleri sırasıyla 67%, 72% ve 77%’dir. Nütrient giderim
verimlerinde ise 30% TN ve 15% TP şeklindedir.
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Yapay sulak alan sistemleri ilk uygulanmaya başlandığında (2009 yılı), TP giderim verimi 54% oranlarında
tasarlanmıştı. TP’un giderim şekli sedimana ve filter malzemesine adsorbsiyon olarak tanımlanmaktadır.
Zamanla filtre malzemesinin değiştirilmemesi ve adsorbsiyon yüzeylerindeki doygunluk sebebiyle TP giderim
verimi düşmektedir. Sürekli ve daha verimin TP giderimi için gerekmesi halinde kimyasal fosfor giderim
prosesi sisteme ilave edilebilir.
Serbest yüzey akışlı hibrit sulak alanlar (FWS) son zamanlarda daha yaygın hale gelmiştir. Yatay ve dikey
akışlı proseslere serbest yüzey akışlı sulak alanin ilave edilmesiyle, adsorbsiyon için gerekli yüzey alani
artacağından TP ve TN giderim verimi yükselecektir.
İSKİ, kırsal bölgelerde son yıllarda uygulanmakta olan paket atıksu arıtma tesisi uygulamalarına ilave
olarak yapay sulak alan tesis sayısını da arttırmayı planlamaktadır.
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TÜRKİYE’DE ATIKSU YÖNETİMİNDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: KOSKİ
ÖRNEĞİ
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Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü, Konya, Türkiye
E-mail: serdar.koyuncu@koski.gov.tr

ÖZET
Yerleşim yerlerinden kaynaklanan atıksuların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.
İnsan ve çevre sağlığı açısından son derece önemli olan atıksu yönetiminin bütün bileşenleri ile birlikte ele
alınmalıdır. Atıksuların foseptik ve/veya kanalizasyon şebekeleri vasıtasıyla toplanması ile atıksu sorunu
çözülmediği gibi beraberinde yeni problemler getirmektedir. Bir yerleşim yerinden kaynaklanan evsel ve
endüstriyel atıksuların toplanması neticesinde taşınması ve bertaraf edilmesi de atıksu yönetiminin bir bileşeni
olarak karşımıza çıkmaktadır. Atıksuların sadece toplanarak alıcı ortamlara deşarj edilmesi durumunda çevre
kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle atıksu yönetiminde toplama, taşıma, bertaraf ve geri
kazanım bileşenleri birlikte ele alınarak bütüncül bir model oluşturulmalıdır.
Bu bildiride; 6360 sayılı Büyükşehir Belediyeler yasasının yürürlüğe girmesinden sonra hizmet alanı
yaklaşık 42.000 km2’ ye kadar ulaşan ve yüzölçümü yaklaşık 50 ülkeden büyük olan Konya Su ve Kanalizasyon
İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan bütüncül atıksu yönetim modeli uygulamaları
incelenmiştir. Bu kapsamda, özellikle 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 30 Mart 2014 tarihinden sonra
Konya merkez, ilçe ve mahallelerde KOSKİ Genel Müdürlüğünün evsel ve endüstriyel atıksu yönetimine
yaklaşımı ve uygulama örnekleri ele alınmıştır. Ayrıca bu modelin Ülkemizin temel sorunlarından biri olan
atıksu yönetiminde bütüncül bir yaklaşımla uygulanabilirliği de araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Atıksu, bütüncül, atıksu yönetimi, atıksuların toplanması.
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INTEGRATED APPROACH TO WASTEWATER MANAGEMENT IN TURKEY
KOSKİ MODEL
ABSTRACT
It is necessary to manage the wastewater originating from the settlement areas in a sustainable manner. It
is also very important that all the components of the wastewater management must be considered as a whole
which is very prominent from the human and environmental health points. The collection of wastewater
by means of septic tanks and/or sewerage networks is not enough to solve the wastewater problem but it
creates new problems as a result. The collection and disposal of the domestic and industrial wastewater
resourcing from a settlement area has to be handled and it comes out as a problem component of the wastewater
management. The collection of wastewater and discharging it to the receiving body brings out the increase
of environmental pollution problem. Therefore, it is necessary to create an integrated model of wastewater
treatment by considering the collection, transportation, disposal, and re-gaining components as a whole.
In this study, after the application of greater city municipalities law number 6360, the Konya water and
wastewater authority general managament (KOSKİ), with the service area of about 42.000 km2 which is
greater than about 50 countries, integrated wastewater management model applications are researched. In this
concept, especially after the application of law number 6360 from 30 March 2014 onwards, the approach of
KOSKİ in towns and villages for domestic and industrial wastewater management methods and applications
are considered. In addition, this study proved that the applicability of the integrated approach model to the
wastewater management can solve the problem which is one of the main problems of our country.
Key Words: Waste water, Integrated, Wastewater management, Collection of waste water.

1. GİRİŞ
Arıtılmadan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksular çevre ekolojisi üzerinde olumsuz etkilere neden
olmaktadır. Bu nedenle, yerleşim yerlerinden ve endüstrilerden kaynaklanan atıksuların insan ve çevre sağlığı
açısından toplanarak arıtılması gerekmektedir.
Suyun giderek azalan ve dolayısı ile kıymetlenen bir kaynak olması, su havzalarının planlanması konusunda
bütüncül ve sistematik bir stratejinin olmaması küresel ölçekteki ekolojik değişimlerden hemen etkilenen bir
yapı sergilemesi nedeniyle de söz konusu önemi giderek artmaktadır (Erbil, 2005). AB yolunda çağdaş bir ülke
olarak atıksu arıtımında temel hedef, atıksuyun deşarj edildiği ortamlarda halk sağlığına ve ekolojik dengeye
olabilecek menfi etkilerin en az düzeye indirilmesidir (Dağcı, C.M., 2007).
Bilinçli bir çevre yönetimi, eldeki olanakların optimum biçimde kullanılmasını sağlayan akılcı modellere
dayanmalı ve özellikle geçiş dönemi çözümlerinde, mevcut yatırımlardan daha etkin bir biçimde yararlanılmasını
öngören ve bu yolla kaynak israfını ortadan kaldıran stratejileri benimsemelidir. (Akten vd., 2008).
2000’li yıllarda gündeme gelen Ekolojik Evsel Atıksu Yönetimi (ECOSAN) yeni bir arıtma teknolojisinden
çok yeni bir yönetim yaklaşımı şeklidir. Buna göre evsel atıksular uzaklaştırılması gereken bir atık değil,
değerlendirilmesi gereken bir kaynak olarak görülmektedir. Bu kaynağın en etkin şekilde değerlendirilebilmesi
için, içerik olarak birbirinden farklı özellikler gösteren evsel atıksu fraksiyonlarının kaynağında akımlara
ayrılarak toplanması, bunu takiben de her akımın özelliklerine uygun işlemlerden geçirilerek değerlendirilmesi
önerilmektedir (Werner vd., 2003; Beler Baykal, 2006). Evsel atıksu sistemlerinde gerek toplama / iletim /
taşıma, gerekse arıtım sistemlerine alternatif olarak evsel atıksuyu fraksiyonlarına ayıracak toplama / depolama
/ taşıma sistemleri ile bu akımları değerlendirecek işleme / arıtma yöntemleri ön plana çıkmaktadır (Beler
Baykal vd., 2007).
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(Kınacı vd.,1992) tarafından yapılan bir çalışmada; Türkiye’de kırsal yerleşme alanlarının büyük bölümünde
kanalizasyon sistemi bulunmadığından genellikle fosseptik sistemi kullanıldığı ve bu alanlardan taşınarak
arıtma tesisine ulaştırıldığı belirtilmektedir.
Kentlerde kanalizasyon sistemlerin genellikle birleşik sistem olmasından dolayı yağmur sularının da
atıksu arıtma tesislerine ulaşması ile atıksu ve çamur arıtımı olumsuz etkilenmektedir. Endüsrtiyel atıksuların
kontrolsüz deşarjları neticesinde tesislere ulaşabilecek zehirli maddeler sistemi inhibe edebilmektedir
(Koyuncu, 2014).
Sürdürülebilir su ve atıksu yönetimi, ayrıca ulusal izleme ve denetim araçlarının yasallaştırlmasını gerekli
kılmaktadır. Aksi takdirde, yeterli ve anlamlı su ve atıksu yönetmelikleri çıkarılmadan sağlıklı ve tatmin edici
bir yönetim stratejisinin oluşturulması oldukça zordur (Alaton Arslan vd., 2005).
Bu çalışmada; Konya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü
tarafından Konya İl genelinde atıksu yönetimine bütüncül bir yaklaşımla yapılan uygulama örnekleri
değerlendirilmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada, 6360 Sayılı Büyükşehir Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra Türkiye’nin en büyük
hizmet alanına ulaşan KOSKİ’nin yaklaşık 42,000 km2’lik alanda atıksuların toplanması için inşa edilmiş
foseptik ve kanalizasyon şebekeleri, taşıma sistemleri olarak kullanılan vidanjör ve terfi istasyonları ile
bertaraf metotlarına ilişkin uygulanan arıtma yöntemleri incelenmiştir. Atıksuların sadece toplanması ile sorun
çözülememekte, bu atıksuların taşınması ve arıtılması gerekmektedir. Atıksu yönetiminde bütüncül yaklaşımın
bileşenleri olan toplama, taşıma ve bertaraf sistemlerinin birlikte entegrasyonunu sağlayan KOSKİ’nin
uygulamaları irdelenmiştir.

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA
Türkiye’de, 30 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir Belediyelerinin
sorumluluk alanı tüm İl sınırı olmuştur. 6360 Sayılı Büyükşehir Kanunu öncesi ve sonrası nüfus, ilçe sayısı,
mahalle sayısı, hizmet alanı ve abone sayıları gibi KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait bazı bilgiler Tablo 1’de
özetlenmiştir.
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Tablo 1. KOSKİ’ye Ait Bazı Bilgiler.

Parametre

Birim

30 Mart
2014
Öncesi

30 Mart 2014
Sonrası

Nüfus

Kişi

1,174,548

2,180,149

İlçe sayısı

Adet

3

31

Mahalle

Adet

268

1,206

Alan

Km2

2,077

42,000

Abone sayısı

Adet

441,244

1,010,440

KOSKİ’nin hizmet alanı yaklaşık 50 ülkeden büyük ve en uç yerleşim yerleri arasındaki mesafeler 350-400
km. arasında değişmektedir. Hizmet alanında bulunan yerleşim yerlerinin fazla olması ve hizmet verilecek
mesafelerin çok uzak olmasından dolayı atıksu yönetimi bir bütün olarak ele alınmıştır.
KOSKİ tarafından hizmet alanında bulunan yerleşim yerlerinden kaynaklanan atıksular coğrafi konum,
alıcı ortam, nüfus vb. özelliklere bağlı olarak foseptikler ve kanalizasyon şebekelerinin inşa edilmesi
ile toplanmaktadır. KOSKİ tarafından Konya kent merkezinde nüfusun yaklaşık %99.9’u kanalizasyon
şebekesinden, geri kalan nüfusun yaklaşık % 0.1’ ise foseptiklerden faydalanmaktadır. Hizmet alanının
tamamında (kent merkezi, ilçeler ve mahallelerde) ise toplam nüfusun yaklaşık % 89’u kanalizasyon
şebekesinden ve yaklaşık % 11’i ise fosseptiklerden faydalanmaktadır. Cazibeli akışa uygun olmayan yerlerde
atıksuların iletilmesi için kanalizasyon şebekelerinin değişik noktalarına terfi istasyonları inşa edilmektedir.
KOSKİ hizmet alanında çeşitli bölgelere bugüne kadar 83 adet terfi istasyonu inşa edilerek işletmeye alınmıştır.
Foseptiklerde toplanan atıksular ise vidanjörler vasıtasıyla atıksu arıtma tesislerine taşınmaktadır.
Endüstrilerden kaynaklanan atıksuların istenen deşarj limitlerinde kanalizasyon şebekelerine verilmesi için
ön arıtma/arıtma tesisleri yaptırılmıştır. Bu kapsamda; Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA)’nın hibe desteği
ile KOSKİ tarafından endüstrilere yönelik eğitim projesi gerçekleştirilmiştir. Endüstri tesis çalışanlarına,
teknik personele, yöneticilere, oda temsilcilerine ve öğrencilere yönelik eğitim programları düzenlenmiştir.
Endüstrilerden kaynaklanan atıksuların herhangi bir arıtmaya tabi tutulmadan deşarj edilmeleri durumunda
kanalizasyon şebekeleri ile atıksu arıtma tesislerine verdiği zararlar ve kaynağında alınması gereken önlemler
hakkında teorik ve pratik eğitimler uygulanmıştır. Bu proje kapsamında; 1,039 endüstriyel personele, 526 adet
işletmeye ve 24,051 öğrenciye eğitimler verilmiştir. Bu proje sonucunda; KOSKİ tarafından endüstrilere ön
arıtma/atıksu arıtma tesisleri yaptırılmıştır. Etkili kontrol için denetim ve izleme çalışmaları devam etmektedir
(Uslu vd., 2017).
Endüstriyel kaçak deşarjların tespiti amacıyla Almanya’da uzun yıllardır uygulanan izleme sistemi (Ahtapot
Sistemi/Biyofilm Toplayıcı) Türkiye’de ilk defa KOSKİ ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından
uygulanmaya başlanılmış ve izleme çalışmaları halen devam etmektedir (Bedük vd., 2016).
Kanalizasyon şebekesi ve foseptikler ile toplanan ve vidanjör/terfi istasyonları ile taşınan atıksular arıtma
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tesislerinde arıtılmaktadır. 6360 Sayılı Büyükşehir Kanun öncesinde Konya merkez atıksu arıtma tesisi ile
birlikte KOSKİ hizmet alanında 4 adet atıksu arıtma tesisi işletiliyordu. İşletilen 200,000 m3/gün kapasiteli
Konya kentsel atıksu arıtma tesisinde atıksu arıtımı, Türkiye’de ilk uygulama örneği olan arıtılmış atıksuların
geri kazanılarak yeşil alan sulaması, arıtma çamurlarından enerji üretimi ve yine Türkiye’de ilk defa alınan
izin belgesi çerçevesinde stabil arıtma çamurlarının toprakta kullanılması uygulamaları gerçekleştirilmektedir.
1,000,000 Eşdeğer nüfusa göre dizayn edilen Konya kentsel atıksu arıtma tesisi Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Konya Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi.

Diğer kurum/kuruluşlar tarafından inşa edilmiş ve 6360 Sayılı Büyükşehir Kanunu’ndan sonra KOSKİ
hizmet alanına giren atıksu arıtma tesislerinin tamamına yakınının atıl durumunda olduğu tespit edilmiştir.
Atıl halde bulunan atıksu arıtma tesislerden 24 tanesinin revizyon/bakım/onarım çalışmaları tamamlanarak
işletmeye alınmıştır. 6360 sayılı yasadan sonra KOSKİ tarafından revizyonu/bakım/onarımı yapılan biyolojik,
stabilizasyon ve yapay sulak alan prosesli bazı atıksu arıtma tesisleri sırasıyla Şekil (a), (b) ve (c)’de verilmiştir.
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Şekil (a), (b), (c). Revizyon/Bakım/Onarımı Yapılan Bazı Atıksu Arıtma Tesisleri.
Kanalizasyon şebekesi inşa edilen İlçe ve mahallelere tasarımı ve inşaatı KOSKİ tarafından yapılan değişik
prosesli 7 adet yeni atksu arıtma tesisi inşa edilerek işletmeye alınmıştır. Yeni inşa edilen ileri biyolojik prosesli
bazı atıksu arıtma tesisleri Şekil (d), (e), (f) ve (g)’de verilmiştir.

Şekil (d), (e), (f), (g). Yeni İnşa Edilen Bazı Atıksu Arıtma Tesisleri.
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Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Fonları kapsamında ise 2 adet atıksu arıtma
tesisinin inşaatı tamamlanarak işletmeye alınmıştır. 6360 Sayılı Büyükşehir Kanunu öncesi ve sonrası atıksu
yönetiminin bir bütün olarak planlanması kapsamında atıksu arıtma tesislerin mevcut durumu Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2. KOSKİ Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumu.

Proses Tipi

6360 Sayılı
Yasa Öncesi

6360 Sayılı Yasa Sonrası

Biyolojik
Stabilizasyon
Yapay Sulak Alan

3
-

Bakım Onarımı Yapılan
7
4
13

İnfiltrasyon

1

-

-

1

Toplam

4

24

7

35

Mevcut

Yeni İnşa
edilen
7
-

Toplam
17
4
13

Atıksu yönetimine bütüncül bir yaklaşım sergileyen KOSKİ’nin hizmet alanındaki yerleşim yerlerinden
kaynaklanan atıksuların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi uygulamaları devam etmektedir.

4. SONUÇ
KOSKİ hizmet alanındaki toplam nüfusun yaklaşık % 89’u kanalizasyon şebekesinden ve yaklaşık % 11’i
ise foseptiklerden faydalanmaktadır. Toplanan evsel ve endüstriyel atıksular cazibeli ve/veya terfili olarak atıksu
arıtma tesislerine iletilmektedir. Hizmet alanında bugüne kadar 83 adet terfi istasyonu inşa edilerek işletmeye
alınmıştır. Foseptiklerde toplanan atıksular ise vidanjörler vasıtasıyla atıksu arıtma tesislerine taşınmaktadır.
Konya merkezde nüfusun %100’ünden kaynaklanan atıksular arıtılmaktadır. Fakat hizmet alanının
tamamında ise (merkez, ilçe ve mahalleler) toplam nüfusun yaklaşık % 75’i atıksu arıtma tesislerine bağlıdır.
İşletilen atıksu arıtma tesislerinden yıllık yaklaşık 86,500,000 m3 atıksu arıtımı gerçekleştirilmektedir.
Endüstriyel atıksular, evsel ve kentsel atıksu arıtma tesislerine alınmadan sanayi kuruluşlarınca bağımsız
atıksu arıtma tesislerinde arıtılmaktadır. KOSKİ tarafından endüstrilere yönelik atıksu izleme ve denetim
çalışmaları sürdürülmektedir.
Özellikle 6360 Sayılı Büyükşehir Kanunu sonrası (30.03.2014) Türkiye’nin en büyük alanına sahip Konya
İl sınırları içerisinde KOSKİ’nin başlattığı sürdürülebilir atıksu yönetiminde bütüncül uygulamaları başarılı bir
şekilde yürütülmekte ve diğer İdarelere de örnek teşkil edebilecek bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sonuç olarak; Türkiye’nin en büyük hizmet alanına sahip KOSKİ tarafından topoğrafik şartlar ve fizibil
durumlar çerçevesinde nüfusun tamamından kaynaklanan evsel atıksular ile ön arıtma/arıtmaya tabi tutulan
endüstriyel atıksuların toplanması, taşınması ve bertarafının bütüncül bir atıksu yönetimine dahil edilmesi
hedeflenmektedir.
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ÖZET
Sucul ekosistemlerde meydana gelen siyanobakteri aşırı artışlarının insan sağlığını ciddi şekilde etkilemesi
sebebiyle siyanobakterilerin rutin olarak izlenmesi ve özellikle siyanotoksinlere yönelik sınır değerlerin
belirlenmesi gerekmektedir. Türkiye’de kentsel, endüstriyel ve tarımsal faaliyetler sebebiyle kirlenen su
kaynaklarında toksik siyanobakteri aşırı artışları meydana gelmektedir. Siyanobakteri ve siyanotoksinlerin
kontrolüne yönelik olarak yürütülen çalışma ile içmesuyu kaynakları dâhil olmak üzere 18 adet pilot alan
belirlenmiş olup 1 yıl boyunca fizikokimyasal ve biyolojik parametreler izlenerek mevcut durum ortaya
konulmuştur. İzleme sonuçları incelendiğinde 14 pilot alanda siyanobakteri varlığı tespit edilmiş olup Anabaena
sp., Aphanizomenon sp., Microcystis sp. ve Planktothrix türlerinin yüksek biyokütleye ulaştığı görülmüştür.
Çalışma süresince toksin üretme potansiyeli olan 10 siyanobakteri cinsi bulunmuştur. Siyanotoksinlerden
mikrosistin 13, silindrospermopsin ise 11 alanda gözlemlenmiştir. Pilot alanların yanı sıra belirlenen 6 adet
içme suyu arıtma tesisinde yürütülen analizler sonucunda ise hamsuda siyanotoksinlerin bulunduğu ancak
proses içinde gideriminin sağlandığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: microsistin, silindrospermopsin, siyanobakteri aşırı artışı, Türkiye.

49

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU
1. GİRİŞ
Prokaryot tek hücreli organizmalar arasında yer alan siyanobakterilerin varlığı 3,5 milyar yıl öncesine
dayanmaktadır (Filho vd., 2011). Sucul ekosistemin birincil üreticileri olan ve mavi-yeşil alg olarak da
isimlendirilen siyanobakteriler yaygın bir ekolojik dağılıma sahiptir. Su kaynakları kentsel ve endüstriyel atık
sular ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan besin elementleri (azot ve fosfor) ile inorganik karbon girdisi
nedeniyle siyanobakteriler için potansiyel çoğalma alanları haline gelmektedir. Ötrofikasyonla da ilişkilendirilen
siyanobakteri aşırı artışı, bulundukları su kaynaklarında görsel kirliliğe, tat ve koku bozukluklarına ve su
kalitesinin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra, adaptasyon ve savunma maksadıyla
ürettikleri siyanotoksin adı verilen toksik özellikteki ikincil metabolitleri sucul canlılarda ve insanlarda sağlık
problemlerine neden olmaktadır. Bu toksinler ile kirlenmiş suların direk vücuda alınması neticesinde karın
ağrısı, kusma, boğaz ağrısı, böbrek ve karaciğer hasarı gibi rahatsızlıklar oraya çıkmakta; yüzme alanlarında
insan vücuduyla temas sonrasında ise cilt hastalıklarına, gözlerde ve kulaklarda enfeksiyona sebep olmaktadır
(WHO,1999).

Siyanotoksinlerin yanı sıra tat ve koku oluşumuna neden olan bileşiklerden Geosmin ve 2-metilizorboneol
(MİB)’de siyanobakterilerden kaynaklanan problemler arasında yer almaktadır. Çeşitli bakteri ve mantar
türleri tarafından da sentezlenen bu bileşiklerin su ortamında birincil kaynağının siyanobakteriler olduğu
bilinmektedir (Jüttner ve Watson, 2007). Hücre içinde oluşturulan ve hücre parçalandığında suya karışan
bu bileşiklerden Geosmin otsu ve toprağımsı bir koku oluştururken, MİB küf kokusuna sebep olmaktadır
(SİYANOTOKS, 2016a).

Çevre konusunda temel mevzuat olan 2000/60/EC sayılı Avrupa Birliği (AB) Su Çerçeve Direktifi ’ne
(SÇD) göre sucul ekosistemin korunması ve iyileştirilmesi ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının
teşvik edilmesi gerekmektedir (SÇD, 2000). 2006/7/EC Yüzme Suyu Direktifi ise insan sağlığının ve sucul
çevrenin korunmasını, yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalitesinin belirlenmesini ve bu suların
başta mikrobiyolojik olmak üzere her türlü kirlilik unsuru dikkate alınarak kirlenmesinin engellenmesini
hedeflemektedir (AB, 2006). Türkiye’nin AB müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde, SÇD’nin ve
siyanobakteriyel riskler konusunun ele alındığı Yüzme Suyu Direktifi ’nin uyumlaştırılması kapsamında Mülga
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından detaylı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, “Yerüstü Suları
ile Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı Sularında Siyanobakteriler için Alarm Seviyelerinin
ve Limitlerin Belirlenmesi, Müdahale ve Mücadele Yöntemlerinin Geliştirilmesi (SİYANOTOKS) Projesi”
ile içme suyu, yüzme, rekreasyon ve balıkçılık maksadıyla kullanılan yerüstü sularında siyanobakterilerden
kaynaklanan riskin belirlenmesi için 2014-2016 yılları arasında yürütülmüştür.

Bahse konu çalışma ile insan ve çevre sağlığını siyanobakterilerin toksik etkilerinden korumaya yönelik
olarak, siyanobakterilerin hangi çevresel şartlar altında ortaya çıktığının ve potansiyel siyanobakteri
bölgelerinin belirlenmesi, siyanobakteri ve siyanotoksinlere ilişkin alarm seviyelerinin tespit edilmesi, sınır
değerlerin geliştirilmesi ile siyanobakterilere karşı gerekli mücadele ve müdahale yöntemlerinin ortaya
konulması hedeflenmiştir.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmanın maksat ve kapsamı çerçevesinde Türkiye’nin mevcut durumu analiz edilerek pilot alanlar
belirlenmiş ve izleme programı oluşturulmuştur. Pilot alan seçimi yapılırken alanların morfolojik özellikleri,
kullanım maksadı, daha önce yürütülen araştırmalar neticesinde tespit edilen siyanobakteri türleri dikkate
alınmıştır. Projede, 6’sı içme suyu kaynağı olmak üzere, sulama amacıyla kullanılan ve balık yetiştiriciliğinin
yoğun olarak yapıldığı baraj göllerini, yüzme ve rekreasyon maksatlı kullanılan yerüstü sularını ve kıyı-geçiş
sularını kapsayan toplam 18 adet pilot alan belirlenmiştir (Bkz. Şekil 1).

Şekil 1-Çalışma Kapsamında Belirlenen Pilot Alanlar

İzleme stratejisi belirlenirken su kaynaklarının derinliği, akıntı ve rüzgâr yönü, tabakalanma, su alma
yapıları, kret konumu ve su sporlarının yapıldığı alanlar dikkate alınmıştır. Derin göllerde yaz aylarında oluşan
tabakalanma sebebiyle epilimnion, termoklin ve hipolimniyonda; sığ göllerde ise yüzey ve dipten su numunesi
alınmıştır. Yüzme alanlarında aktif kullanılan sahil şeridinden bir izleme istasyonu, içme suyu kaynaklarında
su alma yapısının olduğu bölge ve kıyı bölgesi olmak üzere toplam 2 izleme istasyonu, sulama baraj göllerinde
derin bölge olan kret yakınından ve kıyı bölgesinden birer istasyon belirlenmiştir. İçme suyu arıtma tesislerinde
ise tesisin siyanobakteri ve siyanotoksin giderim veriminin belirlenmesi maksadıyla hamsu, filtre girişi, filtre
çıkışı ve arıtma tesisi çıkışı olmak üzere dört noktadan örnek alınmıştır.

Siyanobakteri aşırı artışının fizikokimyasal özelliklerin tespit edilmesi, siyanobakteri varlığının belirlenmesi
ve siyanotoksin miktarının ölçülebilmesi maksadıyla alıcı ortamda derinlik, sıcaklık, pH, iletkenlik, çözünmüş
oksijen (ÇO), seki diski derinliği, alkalinite, askıda katı madde (AKM), toplam fosfor (TP), orto-fosfat, toplam
azot (TN), nitrit, nitrat, toplam organik karbon (TOK), klorofil-a ölçümlerinin yanı sıra siyanobakteri tür
teşhisi ve biyokütlesi ile siyanotoksin ölçümleri yapılırken; içme suyu arıtma tesislerinde klorofil-a analizi,
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siyanobakteri sayımları ve siyanotoksin ölçümleri yapılmıştır. İzleme çalışmaları 1 yıl boyunca fitoplanktonun
vejetasyon zamanı olarak kabul edilen Mayıs-Ekim 2015 tarihleri arasında aylık, besin tuzu dinamiklerinin
takip edebilmesi için kış aylarında 2 defa mevsimsel olarak yapılmıştır.

İzleme çalışmalarının yanı sıra, pilot alanlar ile ilgili baskı-etki analizi yapılmış, olası siyanobakteri
çoğalmasında uygulanacak müdahale ve mücadele yöntemleri ortaya konulmuş, ilgili mevzuat kapsamında,
siyanobakteriler ve siyanotoksin için limit değerler belirlenmiş, pilot alanlarda siyanobakteri oluşumunun
önlenmesine yönelik tedbirler geliştirilmiş ve uygulayıcılara yönelik kılavuz dokümanlar hazırlanmıştır.

Su numuneleri incelendiğinde Mayıs-Haziran döneminde genellikle Anabaena sp. ve Aphanizomenon sp.
gibi türlerin artış gösterdiği, yaz sonu sonbahar başlangıcında ise Microcystis sp. ’nin bu türlere katıldığı,
kış aylarında ise Planktothrix türlerinin yüksek biokütleye ulaştığı görülmüştür. 1 yıllık izleme sonuçları
göstermektedir ki, belirlenen pilot alanlarda toksin üretme potansiyeli olan 10 siyanobakteri türü mevcuttur.
Siyanotoksinlerden mikrosistin 13 alanda, silindrospermopsin ise 11 alanda tespit edilmiştir. İçme suyu arıtma
tesisleri açısından değerlendirildiğinde ise ham suda siyanotoksine rastlanmış, ancak arıtma prosesleri içinde
giderimin genel olarak başarılı olduğu görülmüştür (SİYANOTOKS, 2016b).

Aşırı siyanobakteri artışı genellikle ötrofik tatlı ve acı sularda ortaya çıkmakta olup fosfor parametresi
siyanobakteri aşırı artışlarının kontrolündeki en önemli besin elementidir (Schindler vd. 2016). Çalışma
kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda 18 pilot alandan 6’sının oligotrofik, 6’sının mezotrofik, 1’inin
ötrofik, 5’inin ise hipertrofik seviyede olduğu görülmüştür. Çalışmadaki baskı-etki analizleri sonucunda ise besin
tuzlarından fosforun sınırlayıcı faktör olduğu görülmüş olup 20 μg/L toplam fosfor siyanobakteri artışlarının
azaltılması için sınır değer olarak belirlenmiştir. Oligotrofi-mezotrofi sınırında olan, derin ve tabakalanma
gösteren göllerde sınır 10 μg/L, deniz suyunun siyanobakteri artışındaki baskılayıcı etkisi nedeniyle deniz
suyu girişi olduğu alanlarda 25 μg/L olarak belirlenmiştir. Bahse konu sınır değerler doğrultusunda pilot alan
özelinde trofik durum, fosfor yükü ve mevcut baskılar dikkate alınarak su kaynaklarında ve drenaj alanında
uygulanması gereken tedbirler belirlenmiştir (SİYANOTOKS, 2016b).

Ayrıca, Türkiye’de mikrosistin-LR en yaygın olan varyant olmasına karşın, mikrosistin-LR mikrosistinRR da sıklıkla görülen varyantlardır. Bu nedenle, sadece microcystin-LR’ı dikkate alan bir sınır değer
yetersiz kalacağından mikrosistin-LR eşdeğerinin toplam mikrosistin miktarını belirtmesi gerekmektedir.
Türkiye’de yürütülen çalışmalar ile Dünya Sağlık Örgütü’nün içme sularına yönelik belirlediği kılavuz
değerler incelendiğinde insan sağlığını etkilemeyecek günlük alım miktarı üzerinden hesaplanmış olan
1 µg/L microcystin-LR eşdeğeri ve silindrospermopsin için 1 µg/L olarak sınır değer olarak belirlenmiştir
(SİYANOTOKS, 2016b).

Bunlara ek olarak, siyanobakteri ve siyanotoksin artışlarının gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak
riskin yönetilmesi için siyanobakteri ve siyanotoksin risk yönetim şeması oluşturularak ham su alarm seviyeleri
belirlenmiştir (Bkz. Tablo 1). Şemaya göre, izleme çalışmaları yürütülerek biyokütle, siyanobakteri hücre
sayısı ve siyanotoksin miktarına göre gerekli uygulamalar yapılır ve tedbirler alınır (SİYANOTOKS, 2016b).
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Tablo 1.Türkiye’de İçme Suları İçin Önerilen Siyanobakteri ve Siyanotoksin Risk Yönetim Şeması

İzleme
Alarm
Seviyesi
1
Alarm
Seviyesi
2
Alarm
Seviyesi
3

Sınır Değerler
Uygulamalar
Ham suda >500 hücre/mL siyanobakteri veya
Ham suda izleme sıklığını arttırma
>0,1 mg/L biyokütle
Haftalık örnekleme
Ham suda >5,000 hücre/mL siyanobakteri
Toksin üreten siyanobakteri tespit edilmesi duveya
rumunda hamsuda toksin konsantrasyonunun
>1 mg/L biyokütle
belirlenmesi
Hamsuda >20,000 hücre/mL siyanobakteri
Suyun alım noktasının, derinliğinin veya kayveya
>5 mg/L biyokütle
nağının değiştirilmesi
<1µg/L siyanotoksin
Hamsuda >100,000 hücre/mL siyanobakteri Çıkış suyunda siyanobakteri teşhisi ve toksin
veya
konsantrasyonunun belirlenmesi,
>20 mg/L biyokütle
Uygun su arıtım yöntemlerinin seçimi ve uy>1µg/L siyanotoksin
gulanması

İçmesuyu artıma tesislerinde ise siyanobakteri ve siyanotoksin kontrolünün sağlanması maksadıyla
Şekil 2 ile verilen risk yönetim şeması oluşturulmuştur. Şemaya göre, tesisin çıkış suyunda siyanobakteri ve
siyanotoksin tespit edilmesi halinde insan sağlığının korunması için toksin seviyesi kontrol edilerek 1 µg/L
olarak sınır değerini aşıp aşmadığı kontrol edilir, aşması halinde şemada verilen uygulamalar takip edilir
(SİYANOTOKS, 2016b).

Çıkış Suyunda Toksin Üreten Siyanobakteri veya Siyanotoksin Tespiti Durumunda

Çıkış Suyunda:

Çıkış Suyunda:

Çıkış Suyunda:

Toksin üreten hücreler
veya <1 µg/L toksin

Toksin üreten hücreler
veya 1-10 µg/L toksin

Toksin üreten hücreler
veya >10 µg/L toksin

Siyanobakteri teşhisi ve
içme suyunda siyanotoksin
konsantrasyonunun takibi
Su arıtma yöntemlerinin
geliştirilmesi
Yetkili kurumun yerel halk
sağlığı birimleriyle halkın
bilinçlendirilmesi için
çalışmalar yürütmesi

Suyun içme suyu veya
insani tüketim amacıyla
kullanımına devam edip
edilmeyeceğine karar
verilmesi
Su kaynağının
değiştirilmesi
Su arıtma yöntemlerinin
geliştirilmesi

İçme suyu veya insani
tüketim için kullanılan suların
kullanımının yasaklanması
Su kaynağının değiştirilmesi
Su arıtma yöntemlerinin
geliştirilmesi
Toksin bulunan suyun
kullanımının yasaklanmasıyla
ilgili gerekli bilgilendirmenin
yapılması
Alternatif su kaynaklarının
sağlanması ve ilgili bilgilerin
paylaşılması
Hamsuda ve içmesuyunda
siyanobakteri teşhisi ve
siyanotoksin
konsantrasyonunun takibi

Şekil 2.İçme Suyu Çıkış Suyunda Siyanobakteri ve Siyanotoksine Yönelik Risk Yönetimi Şeması
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4. SONUÇ
Çalışma, insan ve çevre sağlığı açısından büyük risk teşkil eden siyanobakteri oluşumlarının kontrol altına
alınmasına ve önlemesine katkı sağlaması sebebiyle, su kaynakları yönetimi ve halk sağlığı bakımından büyük
önem taşımaktadır. Elde edilen çıktılar ile su kaynaklarımızda siyanobakterilerin izlenmesi, sınır değerlerin
belirlenmesi ve siyanobakterilerin yönetimine ilişkin hususların mevzuata aktarılması konusunda ilgili kurum
ve kuruluşlar arasında işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Sonuç olarak, su kaynaklarının yönetiminde siyanobakteri aşırı artışına sebep olan tüm kirletici
kaynakların bir arada değerlendirilmesi ile bütünleşik bir yaklaşım geliştirilmiş olup kentsel ve
endüstriyel planlamalara örnek teşkil edecek çalışmalar yürütülmüştür. Bununla birlikte, halk sağlığı
temelli tedbirler belirlenerek su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi yönünde adımlar atılmıştır. Bu
sayede, hem idari hem de teknik kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunulmuştur.
SİYANOTOKS Projesi Türkiye’de su kaynaklarının kalitesinin korunması ve iyileştirilmesine yönelik
uygulamaların eksik yönlerinden birini tamamlanmış ve bu sayede çevre ve insan sağlığının korunmasına
önemli seviyede katkı sağlanmıştır.
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ÖZET
Gelişen teknolojik çalışmalara bağlı olarak işletmelerdeki süreç yönetimleri daha çok otomasyona yönelik
olarak bilgi işlem çerçevesinde oluşturulan yazılımlar vasıtası ile sevk ve idare edilmeye başlanmıştır. Bu
çalışmada otomasyon SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) sistemlerinin atıksu arıtma prosesleri
üzerine etkileri ve minimum personel ile işletilmesiyle ilgili olarak SASKİ (Sakarya Su ve Kanalizasyon
İdaresi)’ de yapılan uygulamalar izah edilecektir.
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Bilindiği üzere otomasyon SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) sistemleri, gerek ülkemizde
gerekse uluslararası sahada oldukça yoğun şekilde kullanılmaktadır. Bu sistemler sayesinde tesislerin uzaktan
izlenmesi ve müdahale edilmesi imkanı sağlanarak işletme imkanı sunulmaktadır. Proaktif bir sistem olması
nedeni ile de işletme maliyetleri düşürülmektedir. Ancak burada özellikle tesislerin minimum personel sayısı
ile işletilmesi ve mesai saatleri dışında tesislerde personel bulundurulmaması hususlarında yapılan çalışmalar
anlatılacaktır.

SASKİ (Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü olarak; otomasyon SCADA (Uzaktan
Kontrol ve Gözleme Sistemi) sistemi ile tesislerin standart şartlarda ve insandan bağımsız olarak işletilmesi, bu
vesile ile de tesislere uzaktan erişimin sağlanması ve işletme üzerine olumsuz etkilerin giderilmesi, tesislerin
yüksek verimlilikte çalıştırılması konuları esas alınmıştır. Bu kapsamda tesisi girişinde TOK (Toplam Organik
Karbon), TN (Toplam Azot), pH (Hidrojen Konsantrasyonu), iletkenlik, sıcaklık ve AKM (Askıda Katı
Madde) değerleri; havalandırma havuzlarında çözünmüş oksijen, amonyum azotu ve nitrat değerleri; son
çöktürme havuzlarında çamur battaniye seviyesi ile çıkış yapısında pH (Hidrojen Konsantrasyonu), iletkenlik,
çözünmüş oksijen, sıcaklık, KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı), AKM (Askıda Katı Madde) değerleri anlık
ölçülmekte ve online olarak izlenmektedir. İzlenen bu değerler günlük anlık ve kompozit numuneler alınarak
Genel Müdürlüğümüze ait akredite laboratuvarda yapılan analizler ile doğrulanmaktadır. Belirlenen set
değerler çerçevesinde uygun olmayan değerler çıkması halinde sistem otomatik olarak oluşturduğu algoritma
ile numune almakta ve otomasyon sistemi ile tesis kontrol ekibi uyarılmaktadır. Proses ekipmanlarının eş
yaşlandırma çerçevesinde işletilmesi yanında seviye kontrolü yapılmaktadır. Prosesin işletilmesi esasına bağlı
olarak pompa, vana gibi proses ekipmanlarının kontrolü sistem üzerinden sağlanmaktadır. Arıza durumlarında
da SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) ekranında arıza sinyali ve hata günlüğü yer almaktadır.

Tüm tesislerin işletilmesi için görevli personellerin görev ve sorumluluk tanımları yapılmış olup izleme ve
müdahale yetkisi olan personeller belirlenmiştir.

Prosesin işletilmesi esnasında daha önceden oluşturulmuş algoritmalar sayesinde otokontrol sağlanmakta
ve uygun olmayan durumlarda operatör uyarılmaktadır. Manuel olarak kontrol sağlayan sistemlerde bütün
bu işlemler operatör ve saha personelleri tarafından kontrol edilmekte olup tesiste çalışan sayısı artmaktadır.
Tesislerimiz 01/10/2015 tarihinden itibaren personelden bağımsız olarak işletilmektedir. Bu vesile ile 85.000
m3/G kapasiteye sahip tesisimiz 10 personel, 15.000 m3/G kapasiteye sahip tesislerimizde üç (3) personel
ile işletilmektedir. Atıksu Yönetim Merkezi olarak kullandığımız Karaman atıksu arıtma tesisi haricinde
diğer dört (4) adet atıksu arıtma tesisinde mesai saatleri dışında (08:30-17:30) ve hafta sonu personel
bulundurulmamaktadır. Tüm tesisler Karaman atıksu yönetim merkezinden izlenmekte ve kontrol edilmektedir.
Otomasyon sistemleri, daha önceden hazırlanmış senaryolar vasıtası ile oluşturulan proses akış şemalarında
tesisin tamamını izleme ve kontrol imkanı sunarak işletim kolaylığı, enerji tasarrufu, düşük personel sayısı ve
işletme maliyeti ile birlikte ayrıca hızlı müdahale avantajı sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: SCADA, İzleme, İşletme
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OPERATION OF WASTEWATER TREATMENT PLANT IN TURKEY
GENERAL DIRECTORATE OF SAKARYA WATER AND SEWERAGE
ADMINISTRATION (SASKI) MODEL

ABSTRACT
Depending on the technological developments, the process management in the enterprises has been started
to be managed and managed through the software created within the framework of information processing.
In this study, the effects of the automation SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) systems on
wastewater treatment processes and their operation with minimum personnel will be explained.

As is known, automation SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) systems are used extensively
both in our country and in the international arena. Thanks to these systems, it is possible to operate facilities
by providing remote monitoring and intervention of facilities. Operating costs are reduced due to being a
proactive system. However, especially the operation of the facilities with the minimum number of personnel
and work done in the facilities other than working hours will be explained.
As SASKI (Sakarya Water and Sewerage Administration) General Directorate; With the automation SCADA
(Supervisory Control And Data Acquisition) system, the operation of the plants in standard conditions and
independent of the people, thus providing remote access to the facilities and eliminating the negative effects
on the operation, and operating the facilities in high efficiency are taken as basis. TOC (Total Organic Carbon),
TN (Total Nitrogen), pH (Concentration of Hydrogen), conductivity, temperature and SS (Suspended Solids)
values at the entrance of the plant; dissolved oxygen, ammonium nitrogen and nitrate values in ventilation pools;
mud blanket level in the last settling pools, output structure pH (Concentration of Hydrogen), conductivity,
dissolved oxygen, temperature, COD (Chemical Oxygen Demand), SS (Suspended Solids) values are measured
instantaneously and are monitored online. These values are monitored daily instant and composite samples are
obtained by the analysis performed in the accredited laboratory of our General Directorate. In case of unsuitable
values within the framework of the set values, the system will automatically take samples with the algorithm
and the automation system and the plant control team are warned. In addition to the operation of process
equipment within the framework of peer aging, level control is performed. Control of process equipments such
as pumps and valves is provided through the system depending on the process operation. Fault signal and fault
logging are also present in the SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) display in case of faults.

The duties and responsibilities of the personnel assigned for the operation of all facilities have been defined
and the personnel with the authority of monitoring and intervention have been determined.
During the operation of the process, auto-control is provided by previously created algorithms and the
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operator is warned when it is not suitable. All these operations are controlled by the operator and the field
personnel in the systems that provide manual control, and the number of employees is increasing our facilities
are operated independently from personnel since 01/10/2015 in this way, it is operated our facility with a
capacity of 85.000 m3 / day is operated with 10 personnel and 15.000 m3 / day capacity three (3) personnel.
In addition to the Karaman wastewater treatment plant, other four (4) wastewater treatment plants are used
outside of working hours (08:30-17:30) and weekend personnel are not available. All facilities are monitored
and controlled at Karaman wastewater management center.

The automation systems offer the opportunity to monitor and control the entire plant in the process flow
diagrams created by the previously prepared scenarios and offer the advantage of operation, energy saving, low
staff number and operating cost as well as rapid intervention advantage.

Keywords: SCADA, monitoring, operation

1.

GİRİŞ

Atıksu arıtma tesisleri (AAT); gün geçtikçe kirlenmekte olan ve çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline
dönüşen temel ihtiyaç kaynağı olan suların döküldüğü alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik
ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için, atıksuya uygulanan fiziksel, kimyasal,
biyolojik ve ileri arıtma işlemlerinin birinin veya birkaçının uygulandığı sistemlerdir. SASKİ (Sakarya Su
ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü’ ne bağlı olarak faaliyet gösteren atıksu arıtma tesisleri (AAT)
bilgileri Tablo 1’ de verilmiştir.
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Tablo 1: Faaliyet Gösteren Atıksu Arıtma Tesisleri
TESİS
Eşdeğer
Nüfus (kişi)
Kapasite
(m3/G)
Kurulu Alan
(m2)
Arıtma
Sistemi

Bağlı Olan
İlçeler

Karaman AAT

Akyazı AAT

Hendek AAT

Geyve AAT

Karasu AAT

1.000.000

60.000

65.000

66.000

100.000

198.800

13.970

12.970

12.513

17.160

269.000

16.150

51.000

39.900

38.360

Uzun Havalandırmalı

Klasik

Klasik

Aktif Çamur

Aktif Çamur

Aktif Çamur
Adapazarı, Erenler,
Serdivan,

Uzun Havaland- Uzun Havalandırmalı
ırmalı
Aktif Çamur

Aktif Çamur

Geyve,
Akyazı

Hendek

Arifiye,

Alifuatpaşa,
Pamukova

Karasu

Sapanca

1.1. SASKİ – SCADA SİSTEMİ KURULMADAN ÖNCEKİ İŞLETİM SİSTEMİ

SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) sistemi kurulmadan önce söz konusu tesislerin işletim
sisteminin özellikleri ve dezavantajları aşağıdaki gibidir.

•

İşletmelerin, yarı otomatik bir pano ile lokal kontrolünün yapılması,

• İşletimi yapılan proseslerin tamamen personele bağımlı olmasından dolayı personel sayısının
yetersiz olması ve fazla mesai giderlerinin artması,
• Tüm ekipmanların pano üzerinden kontrol edilememesi ve sadece sahada kontrolünün
sağlanabilmesi, bundan dolayı meydana gelebilecek bir arızanın ancak saha kontrollerinde tespit
edilebilmesi,
• Motor ve pompa hızlarının prosese göre ayarlanmaması ve sabit hızda çalıştırılması, bundan
dolayı gereksiz enerji sarfiyatlarının meydana gelmesi,
• Prosesteki tüm verilerin geçmişe dönük kayıtlarının verimli olarak tutulamaması ve
kontrolünün sağlıklı yapılamaması,
• Ekipman verimlilikleri, enerji kayıplarının önlenememesi vb. gibi birçok işletme problemiyle
karşılaşılması.
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Mevcut sistemdeki bu gibi dezavantajlar proseste çeşitli işletme sorunlarına, zaman kaybına ve işletme
maliyetinin artmasına sebebiyet vermektedir.

1.2. SASKİ – SCADA SİSTEMİNİN KURULMASI ÇALIŞMALARI

Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT)’ nin SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) sistemi ile işletilmesi
kapsamında ilk etapta gerekli sinyal ve enerji kablolama çalışmaları yapılmıştır. Tesislerin ilk kurulum
aşamasında kullanılan eski elektrik panoları, SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) sisteminin
altyapısına uygun yeni klimalı elektrik panoları ile değiştirilmiştir. Resim 1, Resim 2, Resim 3, Resim 4 ve
Resim 5’ te yeni elektrik panolarının görselleri yer almaktadır. Tesislerde yer alan aktuatörlü vana ve kapakların
SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) sistemi ile işletilebilmesi için bu ekipmanlara lineer cetveller,
terfi merkezi pompalarının elektrik panolarına ise pompaların uzaktan kontrol ve müdahalesine imkan verecek
frekans konvertörler ve soft starterlar takılmıştır.

Fiziksel arıtma üniteleri ve terfi merkezleri pompalarının, atıksu seviyesine göre çalışmasını sağlayacak
seviye sensörlerinin uygun yerlere montajı yapılmış ve sensörler devreye alınmıştır. Havalandırma havuzlarında
çözünmüş oksijen probları ile AKM (Askıda Katı Madde) probları montajı yapılarak, değerleri SCADA
(Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) sistemi üzerinden görülmeye başlanmıştır. Çöktürme havuzlarına
çamur seviyesini görebilmek amacıyla çamur battaniyesi sensörleri montajı yapılıp, SCADA (Uzaktan Kontrol
ve Gözleme Sistemi) sistemine entegrasyonu sağlanmıştır.

Tesislerin işleyişinin uzaktan kontrolü ve müdahalesini sağlamak amacıyla ölçülebilen değerler(pH,
Sıcaklık, İletkenlik, TOK (Toplam Organik Karbon), TN (Toplam Azot), TP (Toplam Fosfor), Debi, Çözünmüş
Oksijen Miktarı, Kapalı Ortamlardaki Gaz Miktarları) SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi)
sistemine aktarılmıştır. Ayrıca proseslerin görsel olarak kontrolünü sağlamak amacıyla uygun yerlere gece
görüşlü kameraların montajı yapılmış ve kameralar devreye alınarak SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme
Sistemi) sistemine aktarılmıştır. Bu sayede tesisleri tek bir merkezden kontrol eden SCADA (Uzaktan Kontrol
ve Gözleme Sistemi) operatörleri, gerektiğinde prosesi kameralar ile de kontrol edebilmektedir.

Gerekli altyapı eksiklikleri giderildikten sonra sistem yazılımı tamamlanarak SCADA (Uzaktan Kontrol
ve Gözleme Sistemi) sistemi devreye alınmıştır. Akyazı, Hendek, Karasu ve Geyve Atıksu Arıtma Tesisleri
Karaman Atıksu Arıtma Tesisi’ nde bulunan Atıksu Yönetim Merkezi ekranlarından SCADA (Uzaktan Kontrol
ve Gözleme Sistemi) operatörleri tarafından izlenmektedir.
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Resim 1. SCADA Sistemine Uyumlu Yeni Klimalı Panolar – 1

Resim 2. SCADA Sistemine Uyumlu Yeni Klimalı Panolar – 2

Resim 3. SCADA Sistemine Uyumlu Yeni Klimalı Panolar – 3
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Resim 4. SCADA Sistemine Uyumlu Yeni Klimalı Panolar – 4 Resim 5. SCADA Sistemine Uyumlu Yeni Klimalı Panolar - 5

1.3. SASKİ – SCADA SİSTEMİ TASARIMI

SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) programında ana ekran üzerinde hava sağlayıcılar, giriş terfi,
geri devir ve fazla çamur pompaları, fiziksel arıtma ekipmanları, çöktürme havuzları köprüleri ve teleskopik
vanaları, AGİS (Atıksu Giriş İzleme Sistemi) verileri ve kapalı ortam gaz değerleri hakkında genel bir yapı
sunulmaktadır. Şekil 1’de Karaman Atıksu Arıtma Tesisi SCADA sistemi ana ekran görüntüsü yer almaktadır.
Şekil 2’ de fiziksel arıtma ünitelerinin yer aldığı ekran görüntüsü, Şekil 3’ te biyolojik arıtma ünitelerinin yer
aldığı ekran görüntüsü ve Şekil 4’ te de çamur susuzlaştırma ünitelerinin ekran görüntüsü yer almaktadır.

Şekil 1. Karaman Atıksu Arıtma Tesisi SCADA Sistemi Görüntüsü

62

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

Şekil 2. Karaman Atıksu Arıtma Tesisi Fiziksel Arıtma Üniteleri SCADA Sistemi Görüntüsü

Şekil 3. Karaman Atıksu Arıtma Tesisi Biyolojik Arıtma Üniteleri SCADA Sistemi Görüntüsü
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Şekil 4. Karaman Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Susuzlaştırma Üniteleri SCADA Sistemi Görüntüsü

Ekranda ekipmanlara ait açık-kapalı durumlarının animasyonla sunulmasının yanı sıra renksel uyarı
yapılarak operatörün dikkatinin yoğunlaştırılması sağlanmaktadır.

Fiziksel arıtma üniteleri, tesise gelen atıksuyun seviyesine göre, zamana göre ve manuel olarak çalışmaktadır.

Sensörlerden alınan kanal ve haznedeki atıksu doluluk oranları operatöre sayısal olarak sunulmaktadır.
Ayrıca, kapalı ortamlardaki H2S (Hidrojen Sülfür) ve CH4 (Metan) gazları konsantrasyonları SCADA (Uzaktan
Kontrol ve Gözleme Sistemi) ekranları üzerinden görülebilmektedir.

Herhangi bir ekipmanın arıza veya bakım durumlarında sistem üzerindeki bakım kilidi vasıtasıyla sahadan
ve SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) ekranı üzerinden çalışması engellenebilmektedir.
SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) ekranı üzerinden motor kontrol sayfaları vasıtasıyla
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motorların istenen çalışma aralıkları ve türleri (manuel/otomatik veya seviye/zamana göre) girilebilmekte ve
motor yakın-uzak bilgisi çalışma, arıza durumları bilgisi vb. gözlenebilmektedir. Şekil 5 ve Şekil 6’de motor
kontrol sayfası örnekleri gösterilmiştir.

Şekil 5. Motor kontrol sayfası Örnekleri - 1		

Şekil 6. Motor kontrol sayfası Örnekleri - 2
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Tesislerde uygun yerlere montajı yapılan kameralar vasıtasıyla giriş suyu, çıkış suyu, jeneratör binası
ve mekanik susuzlaştırma ünitesi SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) sistemi üzerinden
gözlenebilmektedir. Şekil 7’ de SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) sistemi üzerinden görüntülenen
yapıların görselleri yer almaktadır.

Şekil 7. Kamera Görüntüleri

1.4. SASKİ – SCADA SİSTEMİNİN DEVREYE ALINMASI

Yapılan çalışmalarda atıksu arıtma tesislerinde ekipmanların PLC (Programlanabilir Lojik Kontrol)
kontrollü ölçüm cihazları ve seviye sensörlerinden alınan verilere göre çalışması için SCADA (Uzaktan
Kontrol ve Gözleme Sistemi) yazılımı belirlenen senaryolara göre tamamlanarak sistem devreye alınmıştır.
Gerçekleştirilen çalışma tesislere; prosesin optimum şartlarda işletilmesi, sistemin kontrol fonksiyonlarının
arttırılması ve tesislerin işletme maliyetlerinin düşürülmesi gibi birçok avantaj sağlamıştır. Ayrıca sistem
66

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU
üzerinden arızaların algılanabilmesi, yerlerinin tespiti ve bazı arızaların uzaktan kumandalı olarak belli bir
merkezden giderilebilmesi, sistemle ilgili alarm sinyallerinin operatörleri uyaracak şekilde oluşturulması
ve görüntülenmesi, çeşitli verilerin geçmişe dönük olarak veri tabanı şeklinde saklanabilmesi, gece görüşlü
kamera sistemi ile tesislerin giriş ve çıkış sularının yirmidört (24) saat görüntülenebilmesi ile daha etkin,
güvenilir ve daha ekonomik işletme gerçekleştirilmiştir. Bu sistem ile kişilere bağlı kalınmaksızın sistem
hakkında toplanan verilere dayalı ayrıntılı bilgi edinilmesi sağlamıştır.

1.5. SASKİ – SCADA SİSTEMİNİN AVANTAJLARI
1.5.1.

Ekipman Açısından Faydaları,

• Yedekli çalışan ekipmanlara eş yaşlandırma algoritması uygulanarak, motor ömrünün
uzatılması ve bakım periyodunun daha da uzaması sağlanmıştır.
• Yedekli çalışan ekipmanların ve hava sağlayıcıların havuzdaki oksijen seviyelerine ve
belirlenen limit değerlerine göre frekans konvertör üzerinden hızlarının kademeli olarak arttırılıp
azaltılarak bu ekipmanların elektriksel ve mekanik aksamlarının korunması ve enerji tasarrufu
sağlanmıştır.
• Mekanik ekipmanların çalışma zamanlarının SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi)
sistemi üzerinden görülebilmesi ile ekipmanların bakımlarının zamanında yapılması sağlanarak
bakım eksikliklerinden kaynaklanacak arızaların önüne geçilmiştir.
• Fiziksel arıtma ekipman ve enstrümanlarının gelen atıksu seviyesine göre çalışması sağlanarak
ekipmanların sürekli çalışmasının önüne geçilmiş, bu sayede ekipmanların kullanım ömürleri
uzatılmış ve enerji tasarrufu sağlanmıştır.
1.5.2.

Proses Açısından Faydaları,

• Online ölçüm cihazları [pH (Hidrojen Konsantrasyonu), iletkenlik, AKM (Askıda Katı
Madde), debi, seviye, TOK (Toplam Organik Karbon), TN (Toplam Azot), TP (Toplam Fosfor), RTC
(Gerçek Zamanlı Kontrol Sistemi) vb.] ile sahada ölçülen değerler baz alınarak frekans konvertörler
yardımıyla motor hızlarının ayarlanması ve kontrol fonksiyonlarının arttırılması ile proses kontrolünün
optimum şartlara getirilmesi sağlanmıştır.
• Giriş suyundaki toplam organik karbon (TOK) değerini ölçen TOK analizöründe ölçülen
değerlere göre tesislerin giriş suyu kirlilik değerleri online olarak ölçülmektedir. Sisteme girilen
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senaryolara göre pik kirlilik geldiğinde hava sağlayıcıların kapasitesi arttırılarak prosesin güvenliği
sağlanmaktadır. Giriş suyunda belirlenen limit değerler aşıldığında operatöre gerekli bilgilendirmeler
sms/mail yoluyla yapılmaktadır.
• Havalandırma havuzlarına montajı yapılan RTC (Gerçek Zamanlı Kontrol) sistemi ile biyolojik
arıtmanın nitrifikasyon – denitrifikasyon süreleri bu probların ölçtüğü NH4-N (Amonyum Azotu),
NO2—N (Nitrit Azotu), NO3—N (Nitrat Azotu) değerlerine göre otomatik olarak belirlenmektedir. Bu
ölçüm sonuçları neticesinde hava sağlayıcıların kapasitesi sistem üzerinden ayarlanabilmektedir. Bu
sayede gereksiz enerji sarfiyatı engellenerek prosesin verimliliği arttırılmaktadır.
• SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) kontrol ekranında ekipmanlar üzerinde yer
alan bakım kilidi butonu vasıtasıyla ekipmanın bakım ya da arıza durumlarında SCADA (Uzaktan
Kontrol ve Gözleme Sistemi) sistemi üzerinden çalışması engellenmiştir.
• Sistemin uzaktan izlenebilmesi ile arızaların tespit süresi ve arızalara müdahale etme süresi
kısaltılarak söz konusu arızalardan kaynaklanacak zararların önüne geçilmiştir.

1.5.3.

Personel Açısından Faydaları,

• SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) sistemi ile tesislerin tek bir ekrandan kontrol
edilebilir olması, ekipmanların çalışma, durma, manuel, otomatik ve arıza durumları, vana ve kapak
açıklık durumları, seviye, sıcaklık ve sistem durumlarının tek bir ekran üzerinden gözlemlenebilmesi,
gerekli müdahaleleri uzaktan yapabilmesi, sistem üzerinden belirlenen limit değerler aşıldığında
bilgilendirme mesajı gelmesi, sistemi kontrol eden operatörler için kolaylık sağlamıştır.
• Kapalı ortamlardaki zehirleyici ve boğucu özelliklere sahip hidrojen sülfür ve metan gazlarını
ölçen sabit tip gaz dedektörlerinin ölçtüğü değerlerin SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme
Sistemi) ekranında görülebilmesi, bu ortamlarda yapılacak çalışmalar öncesinde ortamda bulunan
gaz konsantrasyonlarına bağlı olarak gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınması sağlanmıştır.
• SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) sistemi; ekipmanlara ait hareket, yanıp
sönme, uzak veya yakın çalışmaya göre renk değişimi gibi operatörlerin dikkatini çekip kullanım
kolaylığı sunabilecek özellikleri içermektedir.
• SCADA sistemi ile tesislerin uzaktan kontrol ve müdahalesinin sağlanması ile tesislerde hafta
sonu ve gece vardiyası çalışmaları ile resmi tatil günlerindeki çalışmalar kaldırılmıştır. Bu şekilde
personel kaynaklı giderler azaltılarak işletme maliyetleri düşürülmüştür.
• Tesis işletme değerlerinin tarihsel ve gerçek zamanlı olarak sistem yazılımında tutulması,
geçmişe dönük verilerin istenen zaman aralıklarında raporlanması açısından kolaylık sağlamıştır.
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• Personelsiz işletim ile Akyazı, Hendek, Karasu ve Geyve Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT)’ nde
sekiz (8) saha personeli ile işletilmesi gereken tesisler sadece iki (2) saha personeli ile işletilmektedir.
1.6. SASKİ – SCADA SİSTEMİNİN TESİS İŞLETME DEĞERLERİ ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ

Tesislerin SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) sistemi ile işletilmesi ile proses
kontrolünde sağlanan kolaylıkların yanı sıra işletme maliyetleri açısından da birçok avantaj
sağlanmıştır. Karasu ve Geyve Atıksu Arıtma Tesisleri 2018 yılı başında kurumumuza devredildiği
için maliyet kıyaslaması yapılamamaktadır.

• Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) sistemi öncesi
ve sonrasındaki bir yıllık dönem baz alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Grafik 1’ de arıtılan atıksu
debileri karşılaştırılmaları, Grafik 2’ de birim enerji giderleri karşılaştırmaları, Grafik 3’ te personel
fazla mesai karşılaştırmaları ve Grafik 4’ te personel giderleri karşılaştırılmaları yer almaktadır.

Grafik 1. Akyazı AAT Arıtılan Atıksu Miktarları Karşılaştırılması
Debi artışı %14
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Grafik 2. Akyazı AAT Birim Enerji Miktarları Karşılaştırılması
m3 başına azalma %0,7

Grafik 3. Akyazı AAT Personel Fazla Mesai Karşılaştırılması
%100 azalma
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Grafik 4. Akyazı AAT Personel Maliyetleri Karşılaştırılması
% 45,6 azalma

1.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Dünyada sürdürülebilir gelişmeyi devam ettirebilmek için en önemli kaynakların başında su gelmektedir. Bu
nedenle çeşitli kullanımlar sonucu kirletilmiş ve atıksu haline gelmiş suların tekrar kullanıma kazandırılması
amacıyla yeterli sayıda atıksu arıtma tesisi (AAT) kurulmalı ve bu tesislerin verimli çalışması sağlanmalıdır.

Atıksu Arıtma tesislerinde (AAT), su kalitesi standartlarını sağlayacak seviyede arıtma sağlanabilmesi en
az sistem tasarımı ve inşası kadar işletme şekline de bağlı bulunmaktadır. Çok iyi projelendirildiği ve iyi
ekipmanlarla donatıldığı halde bilinçsiz işletme yüzünden beklenen çıkış suyu kalitesine ulaşılamayan pek çok
tesis bulunmaktadır. Dolayısıyla tesislerin yüksek verimle çalışmasının sağlanması amacıyla bütün ünitelerin
kontrol edilmesi ve izlenmesi sağlanarak tesisin optimum şartlarda işletilmesi gerekmektedir.

Projelendirilmiş birçok atıksu arıtma tesisi uygun işletilmemeleri, kalifiye eleman eksikliği, kontrol
fonksiyonlarının yeterli olmaması ve işletme giderlerinin yüksek olması gibi nedenlerden dolayı
çalıştırılamamaktadır. Bu gibi olumsuzluklar atıksu arıtma tesislerinin otomasyon sistemleri ile işletilmesini
gerekli kılmıştır.
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SCADA kontrol sistemi ile ekipmanların kontrolü, arıza durumlarının tespiti, motor yaşlarının belirlenmesi,
motor hızlarının prosesin durumuna göre kendini ayarlaması, kapalı ortam gaz konsantrasyonlarının
gözlemlenebilmesi, giriş atıksu kirlilik değerlerinin gözlemlenebilmesi gibi bilgilerin elde edilmesi ile;

• Tesislerin optimum şartlarda işletilmesi sağlanarak arıtılan atıksuyun kalitesini arttırmak
mümkün olacaktır.
•

Tesislerin enerji ve personel maliyetleri düşecektir.

• Arızalara daha etkin bir şekilde müdahale edilebilecek ve zaman kaybı minimuma
indirgenecektir.
• Verilen hizmet kalitesi sürekli olarak gözlendiği ve kaydedildiği için TS EN ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemi için dokümantasyon kaynağı olacaktır.
•

Ekipman bakımları motor yaşlarına göre planlı şekilde yapılabilecektir.

• Prosesler, SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) üzerinden alınan verilere göre
işletilerek kişi kaynaklı hataların önüne geçilecektir.

Günümüzde doğal su kaynaklarının hızla tükenmesi nedeniyle kullanılan suyun ekolojik dengeyi
bozmayacak şekilde tekrar doğaya kazandırılması kaçınılmazdır. Bu nedenle atıksu arıtma tesislerinin (AAT)
son teknoloji ile işletilmesi, kişi kaynaklı hatalardan dolayı oluşabilecek zararların önüne geçilmesi amacıyla
SCADA (Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi) sistemi teşvik edilmeli, üniversiteler, sanayiler ve belediyeler
ortak çalışma yapmalıdır.
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Maden İşletme ve Cevher Zenginleştirme Tesislerinde Atıksu Yönetimi

Savaş Özün
Süleyman Demirel Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, Isparta, savasozun@sdu.edu.tr

ÖZET
Dünya’daki tatlı su kaynaklarının yetersizliği ve her geçen gün azalması, su kullanan endüstriler için
oluşturmuş oldukları atıksuları etkin bir şekilde geri kazanarak tekrar tekrar kullanmaya yöneltmektedir.
Ülkemizdeki en büyük sanayi sektörlerinden birisi olan madencilik sektörünün de hemen hemen her
aşamasında su kullanılmaktadır ve çoğunlukla mineral taneleri ve sudan oluşan atıksuyun tesislerde tekrar
kullanılabilmesi için içermiş olduğu katı partiküllerden kısmen/tamamen arındırılması gerekmektedir. Hızlı ve
etkin arıtma işlemlerinin uygulanması ile madencilik faaliyetlerinin sekteye uğramadan sürmesi sağlamaktadır.
Ayrıca gerçekleştirilen katı-sıvı ayrım işlemlerinin etkinliğiyle, gerek tesislerde kullanılacak ilave su ihtiyacı
azalmakta, gerekse doğada atıksu kaynaklı kirliliğin önüne geçilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Madencilik, atıksu yönetimi, katı-sıvı ayrımı, koagülasyon, flokülasyon,
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Wastewater Management in Mining and Mineral Processing Plants
ABSTRACT
Fresh water resources in the world are inadequate and decrease with each passing day. This situation leads
to the effective use of wastewater for the industries that use water and to use them again and again.Water is
used in almost every stage of the mining industry, which is one of the largest industrial sectors in Turkey. The
wastewater produced by mining industry is mostly composed of mineral particles and water. However, in order
to recirculate the water to be used in plants, the mineral particles in wastewater need to be partially/completely
removed suspension. Implementation of fast and effective treatment processes ensures that mining activities
continue without interruption. Furthermore, with the effectiveness of the solid-liquid separation processes, the
need for additional water to be used in the plants is reduced and the pollution caused by the wastewater in the
nature can be prevented.

Keywords: Mining, wastewater management, solid-liquid separation, coagulation, flocculation

1. GİRİŞ
Madencilik: ulusal ekonomiye katkısı, istihdam değerleri ve enerji/ham madde ihtiyacının karşılanması gibi
nedenlere bağlı olarak ülkemizin dördüncü büyük sanayi kolunu oluşturmaktadır (AB Türkiye Delegasyonu,
2018). Sektörel büyüklük ve su kullanım miktarları dikkate alındığında madencilik sektörü atık ve atıksu
oluşumu bakımından da önemli bir paydaya sahiptir.

Madencilik faaliyetlerinde su kullanımı, maden işletme süreçleri öncesinde başlayıp ve cevher hazırlama/
zenginleştirme süreçleri sonrası satılabilir bir konsantre eldesine kadar olan hemen hemen her aşamada
gerçekleştirilmektedir. Madencilik faaliyetleri öncesinde su kullanımı, kırıntıların uzaklaştırılması,
matkap uçlarının soğutulması, tozumanın önlenmesi vb. amaçlarla madenlerin ayrıntılı aranması işlemleri
için uygulanan sondaj çalışmaları ile başlamaktadır. Su, madencilik faaliyetlerinin başlaması ile açık
ocak madenciliği, yeraltı madenciliği ve doğaltaş işleme tesislerinde (mermer, granit gibi doğaltaşların
boyutlandırılması) ise ekipmanların kazıcı/kesici uçlarının soğutulması, kazı/kesme işlemi gerçekleştirilmiş
cevher kütlelerinin yüzeyden uzaklaştırılması, tozumanın önlenmesi gibi amaçlarla kullanılmaktadır (Ediz
vd. 2001; Mavis, 2003; Ağırtmış, 2017). Ocaktan çıkarıldığı haliyle endüstriyel olarak kullanılabilen cevher
sayısının azlığından dolayı, kazı işlemleri gerçekleştirilen cevher için niteliklerinin artırılması amacıyla cevher
hazırlama ve zenginleştirme işlemleri olarak adlandırılan bir dizi özel yöntem uygulanmaktadır. Bu bağlamda
cevher hazırlama/zenginleştirme ve kömür yıkama işlemlerinde istisnai durumlar hariç (kırma, iri boyutta
eleme, havalı sınıflandırma/zenginleştirme işlemleri, cevherde çözünebilir metal tuzlarının bulunması gibi)
uygulanan yöntemler: cevherin öğütülmesi, boyuta göre sınıflandırılması, zenginleştirilmesi vb. işlemlerin
tümü su kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Kullanılan su miktarları uygulanan işleme göre değişkenlik
göstermekte olup, ortalama değerler Çizelge 1’de verilmiştir.
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Çizelge 1. Madencilik faaliyetlerinde su tüketim miktarları (Mavis, 2003; Torun, 1961; Kıdıman, 2009).
Uygulanan yöntem

Su tüketimi
(yaklaşık bürüt değer)
2-5 gpm delik

Sondaj1
Kırma (toz kontrolü amaçlı) 2

1-6 gpt

Yaş eleme

3-250 gpt

Öğütme (çubuklu/bilyalı değirmen)

500-700 gpt

Yarı otojen öğütme
Sallantılı masa ile zenginleştirme
Jig ile zenginleştirme
1

475-700 gpt
370 gpt (+100 gpt yıkama suyu)
160-475 gpt

galon= 3.78 litre, 1gpm: galon/metre, 2gpt: galon/ton cevher

Belirtilen işlemlerin herhangi bir aşamasında elde edilen ürünler (konsantre, araürün, atık vs.) için katısıvı ayrımının (susuzlandırma) yapılması konsantre için satış, taşınma ve ileri metalürjik işlemler bakımından
önem teşkil ederken, artık için gerçekleştirilmesi tesisin bir kesintiye uğramadan üretimini sürdürebilmesi için
gerekli olan suyun geri kazanımı açısından önemlidir (İpekoğlu, 1997). Katı-sıvı ayrım işlemleri çoğunlukla tek
bir aşamada gerçekleştirilmemekte olup, suyun yaklaşık %50-60’ı, çöktürme yöntemiyle, yaklaşık %20-30’u
filtrasyon işlemleriyle geri kazanılmaktadır. Satılabilir bir ürün elde edilmesi amacıyla da uygulanan termal
kurutma işlemleri ile >%95 katı içeriğine sahip bir konsantre eldilir. Böylece, tesisin coğrafi konumundaki su
geliri de (yağmur, dere, yer altı suları vb.) dikkate alınarak, oluşan atıksuyun içermiş olduğu katı partiküllerden
kısmen veya tamamen arındırılması ve tesiste tekrar kullanılması sağlanır. Atıksuyun katı partiküllerden
arındırılmadan tesiste kullanılması durumunda atıksuda bulunan öğütülmüş mineral taneleri nedeniyle
kazıcı/kesici uçların kesme performansları azalmakta, kesici üniteler daha çabuk aşınmakta ve su aktarma
pompalarında tıkanma vb. sorunlar ortaya çıkmaktadır (Acar, 2001; Celik ve Sabah, 2008). Cevher hazırlama,
cevher zenginleştirme ve kömür yıkama tesislerinde ise atıksuyun içermiş olduğu katı partiküllerden yeterince
arıtılmaması durumunda artan pülp vizkozitesi ve etkin yoğunluk değerleri nedeniyle öğütme, sınıflandırma ve
zenginleştirme işlemlerinin randımanı düşmektedir.

Dünya tatlı su rezervlerinin azalması ve tatlı su kaynaklarına olan talebin her geçen gün artıyor olması
dikkate alındığında, diğer birçok endüstriyel uygulamalarda olduğu gibi madencilik sektöründe de kullanımı
kaçınılmaz olan suyun etkin ve hızlı bir şekilde geri dönüştürülmesi ile tesislerin ilave suya ihtiyacı
azaltılabilmektedir. Singh vd. (1996) tarafından gerçekleştirilen araştırmada atıksuyun etkin bir şekilde geri
dönüşümü ve tesiste tekrar kullanımı ile tesisin üretime devam edebilmesi için gerekli olan ilave su ihtiyacının
%50 oranında azalttığı bildirilmiştir. Bu bağlamda bu çalışma kapsamında madencilik sektöründe yaygın
olarak uygulanan bazı katı-sıvı ayrım yöntemleri hakkında genel bilgiler verilmesi hedeflenmiştir.

2. ATIKSUYU OLUŞTURAN MİNERAL TANELERİNİN ÇÖKELME DAVRANIŞLARI
Tesislerde farklı amaçlarla kullanılan su, uygulanan yönteme bağlı olarak iri boyutlardan ince boyutlara
kadar geniş bir tane boyutu dağılımına sahip katı partiküller (mineral taneleri) içermektedir. Çoğunlukla mineral
taneleri ve sudan oluşan tesis atıksuyunda, mineral taneleri ve sıvı yoğunlukları arasındaki farkın çok fazla
olması nedeniyle en verimli susuzlandırma yöntemi olarak çökeltme işlemleri uygulanmaktadır (İpekoğlu,
1997). Mineral tanelerinin sudaki çökelme hızlarının belirleyen katı taneler ile ilgili en önemli değişkenler
arasında; mineral tane yoğunluğu, tane şekli (yassı, yapraksı, küresel vb.) ve tane boyutu gelmektedir. Çökeltme
işlemlerinde mineral tanelerinin su içerisindeki çökelme hızları artan tane boyutuna ve yoğunluğuna bağlı
olarak hızla artarken, azalan tane boyutu ve yoğunluğu ile birlikte yavaşlamaktadır (Bratby, 1993; Çizelge 2).
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Kolloidal tane olarak adlandırılan 1 nm - 0.1 nm boyuttaki katı tanecikler ise kendiliklerinden çökemedikleri
için klasik fiziksel arıtma yöntemleriyle giderilemezler (Öztürk vd. 2005).
Çizelge 2. Partikül tane boyutlarının sınıflandırılması (Bratby, 1993).
Tane Boyutu

Sınıflandırma

Örnekler

(mm)
10

1.1 saniye
Kaba dağılım

1

(Gözle görünebilir)

Çakıl, kalın taneli kum, mineral
maddeler, çöktürülmüş ve
topaklanmış partiküller, alüvyon

10-4
10-5

10-6

1 saniye

13 saniye
11 dakika

10-1
10-2

10-3

100 mm çökelme
için gerekli süre*

İnce tane
dağılımı (gözle
görülebilir)

Kolloidal
dağılım

Mineral taneler, çöktürülmüş ve
topaklanmış taneler, alüvyon,
bakteriler, plankton ve diğer organizmalar

Mineral taneler, hidroliz ve
çöktürülmüş ürünler, makro
moleküller
*Yoğunluk: 2.65 g/cm3

20 saat

80 gün
1 yıl

20 yıl

3. MİNERAL YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN ÇÖKELME DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
Minerallerin çoğu polar bir ortam (su) ile temas halinde iken, iyonizasyon, iyonik adsorpsiyon ve iyonik
çözünme sonucu belirli bir yüzey yükü göstermektedir. Yüzeyde oluşan yük, çevresindeki suyun yapısını
ve ortamda bulunan iyonların dağılımı etkiler. Coulomb kanununa göre yüzey yükü ile ters işaretli iyonlar
mineral tanelerinin yüzeyine doğru çekilirken ve benzer yüklü iyonlar ise yüzeyden itilmektedir (Shaw, 1970;
Fuerstenau, et al. 1985). Böylece çözelti içerisinde olan bazı iyonların derişimi mineral yüzeyinde artmakta ve
bazılarının derişimi de azalmaktadır. Bu durumda katı mineral tanesinin sıvı içinde hareketi esnasında partikülü
çevreleyen ve yüzeyiyle zıt iyonlarla yüklü olan sıvı bir tabaka da partikülle birlikte hareket etmektedir (Hunter,
1981). Bu tabakanın dış yüzeyi ile bir bütün olarak sıvı arasındaki potansiyel fark, elektrokinetik potansiyel
veya zeta potansiyel (ζ) olarak adlandırılmakta ve ±mV cinsinden ifade edilmektedir.

Bir mineral tanesinin elektriksel çift tabakasından (EÇT) birini oluşturan difüze tabaka içerisinde bulunan
kayma düzlemi üzerindeki ölçülebilen yüzey potansiyeli olan zeta potansiyel değeri, mineral-su arayüz
özelliklerinin önem teşkil ettiği birçok cevher hazırlama/zenginleştirme sürecinde olduğu gibi katı-sıvı ayrım
işlemlerinde de büyük bir öneme sahiptir (Ocepek, 1989; Salopek vd., 1992). Yüzey yük yoğunluğu ve çift
tabaka kalınlığı ile ilgili olan zeta potansiyelin şiddeti mineral tanelerinin özellikleri, ortam pH değeri vb.
değişkenlere bağlı olarak değişmektedir. Artan zeta potansiyel değeri ile birlikte kolloidal mineral taneleri
arasındaki itme kuvveti artarken (dispersiyon, yayılma), mineral tanelerinin net bir pozitif ya da negatif yük
taşımadığı pH değeri olan izoelektrik noktada (pHiep) elektriksel çift tabaka, dolayısıyla itme kuvveti ortadan
kalkmakta ve topaklanma meydana gelmektedir. Kolloidal sistemlerde zeta potansiyel değerleri ayrıca,
flokülasyon ve koagülasyonda kullanılan reaktifler ile mineral taneleri arasında gerçekleşen adsorbsiyonun
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mekanizmaları hakkında da bilgiler vermektedir. Madencilik sektöründe oluşan atıksular çoğunlukla gang
minerallerinden oluşsa da, patlatma, kazı işlemleri ve kırma/öğütme vb. işlemler esnasında zenginleştirme
boyutunun altında (-38 mikron) değerli ve gang minerallerince zengin malzeme oluşmaktadır. Bunlara ek
olarak tesisin öğütme ve zenginleştirme verimine bağlı olarak değerli mineral ve/veya serbestleşmemiş değerli
mineral taneleri de atık içerisine karışabilmektedir. Şekil 1’de bazı minerallere ait pH’a bağlı zeta potansiyel
değerleri grafiksel olarak verilmiştir.

Şekil 1. Minerallerin pH’a bağlı zeta potansiyel değerleri (Özün, 2011; Özün ve Atalay, 2016; Özün vd.,
2017; Özün vd., 2018).

Bunlara ek olarak atıksudaki mineral tanelerinin hidrofobik (su sevmez) yüzey özelliklerine sahip olması
durumunda, mineral taneleri sıvı ortama bir yakınlık göstermezler ve elektrolit ortamda kararsız davranırlar.
Bu durum mineral tanelerinin kolayca koagüle olmalarına olanak tanımaktadır (Öztürk vd. 2005, Eckenfelder
1989).

4. ATIKSUDAKİ MİNERAL TANELERİNİN ÇÖKELME HIZLARININ ARTIRILMASI
Çizelge 2’de verilen değerler incelendiğinde iri boyutlu tanelerin çökelme hızlarının artan tane boyutu
ile arttığı, ancak ince boyutlu tanelerin çökelme hızlarının yavaş olduğu görülmektedir. Bu sebeple normal
çökeltme işlemleri uygulanan katı-sıvı ayrım işlemlerinde özellikle -50 mikron boyutlu taneler için yüksek
çökeltme hızı ve yüksek katı oranı elde edilememektedir. Bunun nedeni olarak, katı tanelerin şekli, yüzey
özellikleri ve yoğunluğu, pülpün % katı oranı, sıvının vizkositesi ve yoğunluğu örnek verilebilir (Svarovsky,
1981; Mpofu, 2005).

Kolloidal sistemlerde benzer yüzey yüklerine sahip katı mineral taneleri akışkan içerisinde elektrostatik
kuvvetlerin etkisi ile birbirlerini her yönde itmekte ve gelişigüzel (Browniyan hareket) hareket etmektedirler.
Mineral tanelerinin çökelmelerini zorlaştıran bu durumun ortadan kaldırılması (kararsızlaştırma) için katı/
sıvı ayrım işlemlerinde etkili yüzey yükünün azaltılması, yüzey yükünün etki alanının azaltılması ve yüzeye
adsorbe edilen su moleküllerinin sayısının azaltılması gerekmektedir. Böylece akışkan içerisinde birbirlerinden
ayrı kalan mineral taneleri birbirlerine yeterince yaklaşarak London-Van der Waals çekim kuvvetlerinin etkisi
ile bir araya gelebilmekte ve sonuç olarak kütleleri büyümektedir. Artan kütlenin etkisi ile mineral tanelerinin
su içerisinde çökelme hızları da artmaktadır (Eckenfelder 1989; Bratby, 1993). Tesis atıksuyunda mineral
tanelerinin bir araya getirilmesi ve katı/sıvı ayrım işlemlerinin hızlandırılması amacıyla, atıksuyu oluşturan
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katı partiküllerin yüzey özelliklerine bağlı olarak çeşitli koagülant ve doğal/sentetik flokülantlar kullanılmakta,
ya da merkez kaç kuvvetinden faydalanılmaktadır.

Koagülasyon ve flokülasyon terimleri kelime olarak aynı anlama gelmekte olup, bir sıvı içerisinde çökmeden
askıda duran kolloidal boyutlu katı tanelerin bir araya getirilmesi (topaklanma, kümeleşme, salkımlaşma vb.)
anlamına gelmektedir (Tatsi vd., 2003). Suda ve sanayi atıksularında katı/sıvı ayrımının gerçekleştirilmesi
çoğunlukla koagülasyon ve flokülasyon uygulamaları ile sağlanmakta ve gerçekleştirilen işlemler sonucunda
katı/sıvı süspansiyonunda aşağıda belirtilen iki sonuç elde edilmektedir (Ersoy vd., 2005);
i. Süspansiyon karışımında çökmeden askıda duran ya da kendi kendilerine çökelmesi çok yavaş olan
partiküllerin çökmesini sağlamak,
ii.

Suyun/atıksuyun daha temiz ve berrak olmasını sağlamak.

4.1. Koagülasyon yöntemi ile mineral tanelerinin çökelme hızlarının artırılması
Koagülasyon yönteminde askıda taneleri kümeleştirme işlemi ortama ilave edilen çok değerlikli (Fe3+, Al3+,
Mg2+, Ca2+, Na+, K+, PO43-, SO42-, NO3-, Cl- vb.) inorganik elektrolitler (koagülantlar: alum (Al2(SO4)3.18H2O),
ferrik klorür (FeCl3), ferrik sülfat (Fe2(SO4)3.7H2O), sönmüş kireç (Ca(OH)2) vb.) yardımı ile gerçekleştirilir.
Koagülasyon işlemleri için uygun koagülant, mineral tanelerinin yüzey yüküne zıt yüklü iyon değerliği ile
belirlenir. Koagülasyonda mineral tanelerinin zeta potansiyel değeri önemli bir parametre olmakla birlikte,
mineral tanelerinin bir araya getirilebilmesi ortama zeta potansiyel değerleri ile zıt yük yüklü iyon/iyonların
ilavesiyle gerçekleştirilmektedir (Öztürk vd., 2005).
Bilindiği gibi EÇT’nin kalınlığı minerallerin akışkan içindeki davranışlarını da etkilemektedir. Süspansiyon
içerisindeki mineral taneleri pHiep’den daha asidik veya daha bazik pH değerlerinde pozitif ya da negatif yönde
artan zeta potansiyel şiddetinin de etkisiyle daha kararlı davranmaktadırlar (Şekil 2). Ancak süspansiyon
içindeki mineral taneciklerinin yükü ile zıt yüklü iyonların varlığı, miktarı ve değerlikleri EÇT’yi etkileyen
faktörlerin başında gelmektedir. Schulze–Hardy yasasına göre (1/z6; z: iyon değerliği) yüksek değerlikli
iyonların EÇT’sinin daralmasına olan etkileri düşük değerlikli iyonlara göre daha yüksek olmakta ve artan
iyon değerliğine bağlı olarak kritik koagülasyon derişimi (KKD) azalmaktadır (Szilagyi, 2012; Bratby, 1993).
Bunun yanısıra, gerçekleştirilecek işlemin amacına bağlı olarak kullanılacak koagülant miktarı ve uygun ortam
pH değerleri de değişiklik göstermektedir (Amirtharajah, 1982). Böylece uygun koşullarda uygun koagülant
kullanımı ile mineral taneleri etrafındaki EÇT daralmakta (Şekil 2-3), mineral tanelerinin süspansiyon
içerisindeki hareketleri kararsızlaşmakta (yaklaşık ±25 mV zeta pontasiyel değerlerinde) ve mineral taneleri
koagüle olmaktadır (Şengül ve Küçükgül, 1997; Öztürk vd., 2005; Eckenfelder, 1989).

78

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

Şekil 2. Zeta potansiyelin süspansiyon özelliklerine etkisi.

Şekil 3. Çözeltideki elektrolit derişimi ve pH’a bağlı zeta potansiyel değişim grafiği (Drzymala, 2007).
4.2. Flokülasyon yöntemi ile mineral tanelerinin çökelme hızlarının artırılması
Flokülasyon yönteminde katı partikülleri kümeleştirme işlemi ortama katılan yüksek molekül ağırlıklı
organik elektrolitler (sodyum poliakrilat, polinivil alkol, polidialidimetilamonyum vb.), diğer adıyla
polimerler veya flokülantlar ile gerçekleştirilmektedir (Bratby, 1993). Genel olarak sentetik ve doğal olarak
ikiye ayrılan flokülantların en önemli özellikleri çok yüksek molekül ağırlıklarına sahip olmalarıdır (Çizelge
3) (molekül ağırlıkları 20.000.000 g/mol’a kadar çıkabilmektedir) (Yılmaztürk, 2011). Sentetik flokülantlara
göre çok düşük molekül ağırlığına ve flokülasyon etkiliğine sahip olan doğal flokülantlar çeşitli bitki ve sebze
tohumlarından elde edilen doğal organik maddeler olup, nişasta, reçine, aljinat (deniz yosunu) sık kullanılan
doğal flokülantlar olarak karşımıza çıkmaktadır (Gregory, 1989; İpekoğlu, 1997). Üç farklı fiziksel formda
(sıvı, emülsiyon veya katı) üretilmekte olan sentetik flokülantlara örnek olarak en yaygın flokülant türü olan
poliakrilamid (PAA) (Şekil 4) ve onun türevleri verilebilmektedir.
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Şekil 4. Poliakrilamid’in açık formülü (İpekoğlu, 1997)

Çizelge 3. Molekül ağırlıklarına göre flokülantların sınıflandırılması (Demiral, 2013; Işık, 2015).
Molekül Ağırlığı (g/mol)

Genel Tanımlama

10.000.000 ve üstü
1.000.000 – 10.000.000
200.000 – 1.000.000
100.000 – 200.000
50.000 – 100.000
50.000’den az

Çok yüksek
Yüksek
Orta
Düşük
Çok düşük
Çok çok düşük

Sentetik flokülantlar iyonizasyon durumlarına göre anyonik, katyonik ve iyonik olmayanlar olmak üzere üç’e
ayrılmaktadır. Temel olarak iyonik olmayan bir yapıya sahip olan PAA’nın bazı amid gruplarının (-NH2) bazik
pH koşullarında hidrolize uğramasıyla veya akrilikasit (CH2=CHOOH) ile bir arada polimerleşmesi sonucu
anyonik tip flokülantlar elde edilirken (Ersoy, 2003), PAA’nın dimetil-aminoetil akrilat veya metil akrilat gibi
akrilamidin amin türevleri gibi uygun bir katyonik monomer ile bir arada polimerleşmesi sonucunda katyonik
tür flokülantlar da elde edilebilmektedir (Demiral, 2013). İyonik olmayan flokülantların ise iyon olmayan
grubunda çoğunlukla çok sayıda oksijen, azot veya kükürt atomları bulunmaktadır. Anyonik ve katyonik
flokülantlarda olduğu gibi en yaygın iyonik olmayan flokülantlar da PAA esaslı flokülantlardır (Gregory,
1989). İyonik olmayan flokülantlar kıvrımlı ve yumaklaşmış bir yapıya sahip iken, artan iyoniklik derecesi
ile birlikte polimer, taneler arasında köprü oluşumunu kolaylaştıran daha düz ve uzun bir yapı sergilemektedir
(Şekil 5) (Stutzmann ve Siffert 1997; Ersoy, 2003).
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Şekil 5. İyoniklik derecesinin flokülant yapısına etkisi (Demiral, 2013, Ağırtmış, 2017).

Flokülantların molekül ağırlıkları ve anyoniklik/katyoniklik dereceleri (düşük, orta ve yüksek)
polimerizasyon reaksiyonları kontrol edilerek ayarlanabilmekte olup (Ersoy, 2003), flokülasyon verimleri
molekül ağırlığı, kullanım miktarı, karıştırma süresi/hızı, pH ve süspansiyonun sıcaklığı gibi değişkenlere
bağlı olarak değişmektedir (Ethem, 1975; Işık, 2015). Flokülant olarak kullanılan polimerler süspansiyondaki
katı tanelerin yüzeyine elektrostatik (iyon köprüsü ile), kovalent ve hidrojen bağ mekanizmalarından, şartlara
bağlı olarak biri ya da birkaçının bir arada etkileşimi ile adsorplanmaktadır (Gregory, 1989; Stutzmann ve
Siffert, 1997; Somasundaran ve Das, 1998).

4.3. Merkezkaç kuvvetinin etkisi ile mineral tanelerinin çökelme hızlarının artırılması
Atıksuda çok yavaş çökelme hızlarına sahip olan ince boyutlu mineral tanelerinin çökelme hızları merkezkaç
kuvvetinin etkisiyle artırılabilmektedir. Bu yöntem ile gravite alanında hareketsiz olan kolloidal tanelerin
çökeltilmesi dahi gerçekleştirilebilmektedir (İpekoğlu, 1997).
Hidrosiklonlar merkezkaç kuvveti kullanarak katı-sıvı ayrım işlemlerini başarı ile gerçekleştirebilseler de,
ayırma performansları ince boyutlu malzemeler için yeterli olmamaktadır. Özellikle düşük yoğunluklu <10
mikron boyutlu malzeme üst akıma kaçabilmekte, flokülant ile birlikte kullanımında da hidrosiklon içindeki
yüksek kesme kuvvetleri oluşturulan salkımların dağılmasına neden olmaktadır. Bu sebeple madencilik
alanında sürekli boşaltım imkanı sağlaması nedeniyle spiral boşaltmalı çanaklı santrifüjler tercih edilmektedir
(Şekil 6). Ekipmanın 1600-8500 devir/dakika yüksek hızla dönerek oluşturduğu merkezkaç kuvvetinin
etkisiyle mineral tanelerinin hızla ekipmanın çeperine çökelmesi sağlanmakta ve çökelen mineral taneleri
spiraller vasıtasıyla uzaklaştırılmaktadır. Çökeltme işlemleri sonrasında %5-20 arasında nem içeriğine sahip
katı ürün elde edilebilmektedir (İpekoğlu, 1997).

Şekil 6. Spiral boşaltmalı çanaklı sentrifüj (Flottwet, 2018).
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5. SONUÇ
Su madencilik faaliyetlerinin hemen hemen her aşamasında kullanılmakta olup, uygulanan yönteme bağlı
olarak çoğunlukla katı partiküller (mineral taneleri) ve sudan oluşan atıksu ortaya çıkmaktadır. Tesis işleyişinin
aksamaması ve verim kayıplarının yaşanmaması amacıyla oluşan atıksu içermiş olduğu katı partiküllerden
arıtılarak tesiste tekrar kullanılmaktadır. Çoğunlukla çöktürme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen katısıvı ayrım işlemlerinde hız ve etkinlik önemli değişkenlerin başında gelmektedir. Katı-sıvı işleminin hızı,
tesislerin üretim sürekliliği için gerekli suyun hızlı bir şekilde temin edilmesine olanak sağlamaktadır.
Katı-sıvı ayrımının etkinliği ise atıksuyun büyük bir bölümünün tekrar temiz suya dönüştürülerek tesiste
kullanılabilmesine, dolayısıyla tesis için gerekli olan suyun ilave kaynaklardan karşılanmasının önüne
geçilebilmesine olanak sağlamaktadır. Sonuç olarak ülkemizin de içinde bulunduğu dünya tatlı su kaynaklarının
yetersizliği dikkate alındığında, madencilik vb. su kullanımının yüksek olduğu endüstriyel uygulamalarda
atıksudan tesisler için gerekli temiz suyun hızlı ve etkin bir şekilde geri kazanımının önemi ortaya çıkmaktadır.
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ÖZET
Bu bildiride, küçük yerleşim birimlerinden kaynaklanan atıksuların arıtılması ile ilgili gerçekleştirilecek
olan modüler atıksu arıtma teknolojisi önerilmiştir. Atıksu arıtma tesisi için uzun havalandırmalı aktif çamur
prosesi seçilmiş olup proses hesaplarının yapılmasında ATV-A-126E standardı esas alınarak Türkiye şartlarına
uyarlanmıştır. Önerilen bu teknolojinin, alan ve personel ihtiyacı az, işletilmesi kolay, düşük enerji sarfiyatı,
düşük çamur oluşumu, taşınabilir olması gibi avantajlarının yanında deşarj standartlarını sağlayan arıtılmış su
kalitesi de elde edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Atıksu arıtımı, uzun havalandırmalı aktif çamur, ATV-A-126E standardı.

İSU Modular Type Wastewater Treatment Plants
ABSTRACT
Modular treatment plant technology is explained in this paper which is used for treating of small settlement
areas wastewaters. Long time aerated active mud process is proposed as a treatment plant technology. ATV-A126E standard is adapted to Turkey conditions for process calculations of the treatment plants. The advantages
of this type of treatment plants are; low personnel requirement, ease of operation, low-power consumption, low
sludge formation, portability and appropriate treated water quality.

Keywords: : Wastewater treatment, long time aerated active mud, ATV-A-126E standard.
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1. GİRİŞ
Dünyada ve ülkemizde gelişmekte olan çevre bilinci, giderek artan çevre kirliliği ve yasal düzenlemelere
rağmen evsel ve endüstriyel atık sular birçok ülkede arıtılmadan doğrudan en yakında bulunan bir alıcı ortama
deşarj edilmektedir. Henüz kentsel yerleşim alanlarının arıtma tesisleri tamamlanmadığı için başlangıçta
köylerimiz için gereksiz yatırım olarak görülen kanalizasyon sistemleri gibi atık su arıtma tesisleri de
gereksinim dışı tesisler olarak görülmüştür. Atık suların arıtımı için kullanılan gelişmiş sistemlerin maliyeti
ve işletme giderlerinin yüksek oluşu yanında, nitelikli insan işgücüne ihtiyaç duyulması nedeniyle, özellikle
küçük yerleşim merkezlerinde yukarıda sözü edilen arıtma sistemleri işletilememektedir. Bu nedenle alternatif
bir çözüm olarak; modüler atıksu arıtma sistemleri geliştirilmiştir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin sorumluluk alanı İzmit ve civardaki yakın
İlçeler ile sınırlıyken 2004 yılında 5216 Sayılı Kanunun kabulü ile model olarak seçilerek Kocaeli sınırları
içersinde yer alan 12 ilçenin 472 mahallenin (259’u kırsal) su ve kanalizasyon hizmetlerinden sorumlu hale
gelmiştir. Şehir merkezine uzak yerleşim yerleri ve kırsal bölgelerdeki altyapıların yetersiz olması, atıksuların
arıtımı ve alıcı ortam desarj satandartlarının sağlanabilmesi amacıyla fosseptik ve paket atıksu arıtma tesisleri
kurulmuştur. Ancak söz konusu ünitelerin kapasitelerinin yetersiz kalması ve işletme zorlukları gibi nedenlerle
bu bölgelere kalıcı çözümler sağlayacak projeler geliştirilmiştir. Genel Müdürlüğümüz kırsal yerleşim
bölgelerinin sorununun çözümünde ilgili mevzuatlara göre çıkış suyu kalitesini yakalamak ve arıtılan atıksuyun
geri kazanımını sağlamak üzere İSU Modüler Tip Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri (MAAT) tasarlanarak
yapımı gerçekleştirilmiştir. Bu tesisler bölgedeki köylerin nüfus ve buna bağlı olarak oluşturdukları atıksu
miktarına göre 600 m³/gün ve 1.000 m³/gün olarak projelendirilmiştir. Otomasyon ile çalıştırılan bu tesislerin,
alan ve personel ihtiyacı az, işletilmesi kolay, düşük enerji sarfiyatı, düşük çamur oluşumu, taşınabilir olması
ve mevsimsel değişikliklerden etkilenmemesi gibi avantajları bulunmaktadır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Atıksu arıtma tesisi için uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi seçilmiş olup proses hesaplarının
yapılmasında ATV-A-126E standardı esas alınarak Türkiye şartlarına uyarlanmıştır. Uzun havalandırmalı aktif
çamur sürecinde, tüm mikroorganizmalar için yeterli besin maddesi yoktur. Bunun sonucunda mikroorganizmalar
birbirleriyle rekabet ederler ve besin maddesi yokluğunda iç solunuma giderek kendi hücrelerini tüketirler. Bu
durum çıkış suyu kalitesinin yükselmesine ve düşük çamur üretimine neden olur.

Tesisi oluşturan üniteler; terfi sistemi, döner tip otomatik temizlemeli giriş ızgarası, dengeleme havuzu, tek
bir modül içerisinde biyolojik havalandırma havuzları, çöktürme havuzları, ultraviole ünitesi, çamur çürütme
havuzlarıdır.

2.1. Modüler Atıksu Arıtma Tesisinin Çalışma Prensibi
Atıksu, giriş rögar yapısından dalgıç pompa vasıtasıyla dengeleme havuzunun üzerindeki kanala terfi
ettirilmektedir. Burada otomatik temizlemeli döner tip ızgaradan geçirilmektedir. Izgaradaki barlar arası
mesafe 10mm’dir. Dengeleme havuzunda,atıksu içindeki AKM sedimentasyonunu engellemek amacıyla kaba
kabarcıklı havalandırma yapılmaktadır. Her bir biyolojik arıtma ünitesine eşit miktarda debiyi terfi etmeyi
sağlayacak dalgıç pompa bulunmaktadır.
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(L*W*H) (m3) 2,4*13*3 = 94 m3 boyutlarındaki havalandırma havuzları 1.000 E.N.’ye karşılık gelmektedir.
Oksijen transferinin difüzörlü havalandırma ile sağlandığı biyolojik reaktör sonrasında savaklanan MLSS, 5 m
çapındaki çöktürme havuzlarına alınmaktadır. Çöktürme havuzları hopper tank tipinde yapılmıştır. Çöktürme
havuzlarındaki geri devir çamuru dalgıç pompalar vasıtasıyla biyolojik reaktörün başına döndürülmektedir.
Sistemde oluşan fazla çamur, geri devir çamur hattından alınmakta olup buradan çamur çürütme havuzlarına
borulandırma üzerindeki vanalar vasıtasıyla yönlendirilmektedir. Acil durumlarda kullanılmak üzere çamur
çürütme havuzundan giriş rögar yapısına deşarj yapılacak şekilde borulandırma sistemi de projelendirilmiştir.

Şekil 1. Proses Akım Şeması
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Şekil 2. Umuttepe MAAT

2.2. Modüler Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj Değerleri
Arıtma tesisi çıkış suyu, 08.01.2016 tarih ve 26047 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Kentsel
Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Tablo 1. Kentsel atıksu arıtım tesislerinden ikincil arıtıma ilişkin deşarj limitlerini
sağlamaktadır.

Tablo 1. Arıtılmış Su Kalitesi

Parametre

Birim

Kullanılan Metot

Atıksu (Giriş) Analiz
Sonuçları

KOİ

mg/L

SM 5220 :B

BOİ5

mg/L

TAKM

mg/L

*

* (2.000-10.000 E.N. )

Atıksu (Çıkış) KAAY

Verim
(%)

Analiz
Sonuçları

Tablo
1

250-300

25-30

125

90

SM 5210 :D

120-150

4-6

25

96

SM 2540 D

100-150

<11

60

93
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3. SONUÇ
Bu çalışmada, şehir merkezine uzak yerleşim yerleri ve kırsal bölgelerdeki atıksuların arıtılmasında
karşılaşılan sorunların çözümüme yönelik olarak önerilen modüler atıksu arıtma teknolojisi, alan ve personel
ihtiyacı az, işletilmesi kolay, düşük enerji sarfiyatı, düşük çamur oluşumu, taşınabilir olması gibi avantajlara
sahip olmakla birlikte deşarj standart limitlerinin altında arıtılmış su kalitesi sağlamaktadır.
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ABSTRACT
The aim of the Ad-Bio (Advanced biological wastewater treatment processes) project is to strengthen research
excellence in Turkey on advanced biological wastewater treatment processes for energy and material recovery
as well as for nutrient removal from wastewater. Ad-Bio first examined the efficiency of anaerobic schemes
for industrial wastewater treatment, factors influencing their final performance and optimum combinations of
operational/design parameters. The second part of the Ad-Bio project was dedicated to the application of a
lab-scale membrane sequencing batch reactor (MSBR) for the treatment of synthetic wastewater simulating
the liquid fraction of manure. The MSBR was tested for three different HRTs (i.e. 12.8 h, 10.4 h and 9.2
h) to examine nutrient and organic matter removal with the membrane module operating at 16 L m-2 h-1,
20 L m-2 h-1 and 25 L m-2 h-1 flux, respectively, during the three examined periods. Precisely, the integrated
system’s removal efficiency was: 92.3%, 87.4% and 81.7% of in terms of COD, 99.8%, 93% and 91% in
terms of NH4-N, and 80%, 60% and 39% in terms of PO4-P for periods 1 (HRT=12.8 h), 2 (HRT=10.4 h) and
3 (HRT=9.2 h), respectively. The treated effluent from the MSBR system met the Turkish limits for discharge
to the environment during all the examined periods in terms of COD removal. The system performance was
sufficient in terms of NH4-N removal for periods 1 and 2. However, additional low-cost post-treatment (e.g.
chemical precipitation) is required in order to enhance the PO4-P removal.
Keywords:
Ad-Bio, anaerobic wastewater treatment, MSBR, liquid fraction of manure, HRT

1.

INTRODUCTION

The aim of the Ad-Bio (Advanced biological wastewater treatment processes) project is to strengthen
research excellence in Turkey on advanced biological wastewater treatment processes for energy and material
recovery as well as for nutrient removal from wastewater. The shift from energy-intensive wastewater
treatment processes to low carbon-footprint processes that can achieve significant resource recovery is the
way forward for the wastewater treatment plants (WWTPs) of the future. Brunel University London (UK)
is already implementing advanced processes including short-cut nitrogen removal, membrane bioreactors
(MBRs) and upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactors coupled with suitable post-treatment in
order to treat municipal and industrial effluents. This research knowledge will be transmitted to the Ataturk
University (Erzurum, Turkey) to promote research collaboration between Brunel University London and
Ataturk University. An overview of all the activities of the Ad-Bio project is provided. First, a mini review of
different anaerobic schemes for industrial wastewater treatment, factors influencing their final performance and
optimum combinations of their operational/design parameters was conducted. Secondly, the application of a
lab-scale membrane sequencing batch reactor (MSBR) for the treatment of synthetic wastewater simulating the
liquid fraction of manure was investigated. Furthermore, the possibility of achieving sufficient lab-scale boron
removal from a high-concentration boron solution by continuous electrocoagulation process was explored.
Finally, the Fenton oxidation process was applied for the lab-scale treatment of wastewater from the processing
of red peppered pistachio nuts to define the optimal operating conditions that maximized the pollutant removal.

2. MATERIALS AND METHODS
A mini review of the techno-environmental sustainability of biological processes for the treatment of
high organic content industrial wastewater streams
Industrial wastewater contains complex and slowly biodegradable compounds that are often ineffectively
treated by conventional activated sludge (CAS) systems. Alternatively, advanced anaerobic technologies are
implemented. This first part of the Ad-Bio project reviewed different potential anaerobic schemes, factors
influencing their final performance and optimum combinations of operational/design parameters. Anaerobic
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membrane bioreactors (AnMBRs), UASB reactors, expanded granular sludge beds (EGSBs), anaerobic hybrid
(AH) reactors and inverse fluidized bed reactors (IFBRs) were discussed. The evaluation also considered
environmental aspects. The life cycle assessment (LCA) of anaerobic industrial wastewater treatment revealed
its positive environmental effect in terms of greenhouse gas (GHG) emissions. Finally, anaerobic wastewater
treatment was analyzed as part of the European Commission Innovation Deal that aims at converting
conventional wastewater treatment plants to water resource recovery facilities able to combine sustainable
wastewater treatment and water reuse (Massara et.al, 2017).
In this mini review, anaerobic wastewater treatment (e.g., AnMBRs, UASB, EGSB, AH and IFBR
configurations) was presented as an efficient way to treat industrial wastewater streams and produce treated
effluents that can meet location-specific discharge limits. More importantly, the implementation of anaerobic
technologies was analyzed as a means to transform WWTPs into water reuse and energy recovery facilities in
line with the concept of circular economy. Parameters such as chemical oxygen demand (COD) removal, organic
loading rate (OLR), pH, temperature and hydraulic retention time (HRT) were examined to see how they affect
the operation of anaerobic configurations and, hence, how they can be combined to ensure optimal performance.
Biogas production was additionally considered as an indicator of the anaerobic WWTP contribution to energy
recovery and, thus, as a way to compensate for part of the operating costs. Moreover, the LCA of anaerobic
industrial wastewater treatment was presented as a method to examine potential environmental impacts. Stable
operating conditions and intense mixing are required to achieve satisfying COD removal. Furthermore, the
testing of multiple OLRs for a given system temperature is important to find the one that maintains the balance
between acidogenic and methanogenic populations without compromising the reactor performance. Moreover,
optimal reactor performance calls for pH stabilization around 7, operation in a mesophilic environment (i.e.
33-42 °C) and application of a minimal HRT to ensure satisfying substrate degradation and enhanced biogas
production (i.e. with sufficient methane content) under economically acceptable reactor volumes. In that case,
efficient treatment is achieved together with energy recovery without high operational/maintenance costs
or significantly negative environmental impacts. Especially in terms of GHG emissions as an LCA impact
category, anaerobic technologies for industrial wastewater treatment can be positively assessed provided that
the dissolved methane escaping with the treated effluent is limited; the methane (i.e. a GHG contained in the
biogas produced during anaerobic treatment) is converted to energy (e.g. heating, electricity) instead of being
emitted to the atmosphere. According to the principles of circular economy, wastewater can be regarded as a
source of energy and nutrients. Anaerobic technology for industrial wastewater treatment has been integrated
in the two Innovation Deals of the European Commission that focus on attaining sustainable wastewater
treatment along with water reuse. In this frame, the old paradigm of conventional wastewater treatment plants
engineered only to perform nutrient removal is expected to be replaced by advanced anaerobic treatment that
allows the recovery of water, energy and nutrients, as well as the reuse of water in different domains (e.g.,
agriculture, industry, drinking water sector, etc.). Within the circular economy concept, end-users are no longer
considered as simple consumers but as active participators in an effort to fully exploit wastewater. However,
the legal barriers concerning water reuse and the market exploitation of recovered products, the gaps in the
cooperation between entities and water management stakeholders as well as the limited dissemination still
restrict the wide penetration of the anaerobic technology to the market (Massara et.al, 2017).

Effect of permeate flux in a MSBR treating the liquid fraction of manure
Findings of past studies underline the importance of testing different HRTs for SBR and MBR configurations
to determine the one providing the optimal system operation. However, there is currently limited availability
of studies focusing on the HRT effect during industrial wastewater treatment in integrated setups concentrating
the advantages of both membrane treatment and SBR technology (i.e. MSBRs). Hence, this part of the AdBio project was dedicated to the application of a lab-scale MSBR for the treatment of synthetic wastewater
simulating the liquid fraction of manure (Fig. 1) (Sözüdoğru et.al. 2017)
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Figure 1: Process diagram of the MSBR applied for the treatment of synthetic wastewater simulating the
liquid fraction of manure; P1: vacuum pump; P2: permeate pump of the SBR; P3: recirculation pump; P4:
influent pump; P5: blower for the membrane; P6: blower for the SBR; G1: storage tank; C1: permeate tank;
R1: MBR tank; R2: SBR tank; M1: membrane; S1: magnetic stirrer; K1: programmable logic controller; K2:
conductor (Sözüdoğru et.al. 2017)
The MSBR was tested for three different HRTs (i.e. 12.8 h, 10.4 h and 9.2 h) to examine nutrient and
organic matter removal. A submerged flat-type ultrafiltration membrane unit was applied as a policing step in
order to improve the characteristics of the SBR effluent. The membrane module operated at 16 L m-2 h-1, 20
L m-2 h-1 and 25 L m-2 h-1 flux during the three examined periods. The mixed liquor suspended solids (MLSS)
concentration in the SBR reactor was 8,000-8,600 mg L-1 during period 1; it increased slightly during periods
2 and 3. The HRT decrease from 12.8 h to 9.2 h resulted in an increase of the volumetric nitrogen loading rate
(vNLR) from 0.34 to 0.47 kgN m-3 d-1 and the food to microorganism ratio (F/M) from 1.7 to 2.1 kgCOD
(kgVSS)-1 d-1. The impact of these changes on the system performance was examined with respect to the COD,
ammonium (NH4-N) and phosphates (PO4-P) removal (Sözüdoğru et.al. 2017)
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Figure 2: COD concentration in the SBR and MSBR treated effluent
during the 3 periods of operation of the MSBR system (Sözüdoğru et.al. 2017.
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Figure 3: NH4-N concentration in the SBR and MSBR treated effluent during the 3 periods of operation [2].
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Figure 4: PO4-P concentration in the SBR and MSBR treated effluent during the 3 periods of operation
(Sözüdoğru et.al. 2017).

The MSBR efficiency for organic content removal was demonstrated with the COD in the treated effluent
ranging from 77 to 204 mg L-1 that is below the Turkish limits for discharge to the environment. Additionally,
the integrated system effectively removed NH4-N achieving 99.8% of nitrification and >86% of denitrification
at an HRT=12.8 h with <1 mg L-1 NH4-N concentration in the effluent. The decrease of the HRT in periods 2
and 3 reduced the denitrification performance to 74% and 56%, respectively (Sözüdoğru et.al. 2017).

Precisely, the integrated system’s removal efficiency was:
•

92.3%, 87.4% and 81.7% of in terms of COD,

•

99.8%, 93% and 91% in terms of NH4-N, and

•

80%, 60% and 39% in terms of PO4-P
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for periods 1 (HRT=12.8 h), 2 (HRT=10.4 h) and 3 (HRT=9.2 h), respectively. In terms of COD removal,
the treated effluent from the MSBR system met the Turkish limits for discharge to the environment during all
the examined periods. The system performance was sufficient in terms of NH4-N removal for periods 1 and 2.
However, additional low-cost post-treatment (e.g. chemical precipitation) is required in order to enhance the
PO4-P removal (Sözüdoğru et.al. 2017)

3.

Conclusions

An overview of the Ad-Bio activities and achievements up to the present time was provided. They can be
summarized as follows:
•
Anaerobic wastewater treatment is as an efficient way to treat industrial wastewater streams and
produce treated effluents that can meet location-specific discharge limits. More importantly, the anaerobic
technologies can be applied to transform WWTPs into water reuse and energy recovery facilities in line with
the concept of circular economy.
•
the efficiency of a lab-scale MSBR treating synthetic wastewater that simulated the liquid fraction of
manure at three different HRTs (12.8 h, 10.4 h and 9.2 h). The SBR operated in an anaerobic/aerobic/anoxic
mode using a submerged flat-type membrane module as a polishing step. In terms of COD, the treated effluent
from the MSBR system met the Turkish limits for discharge to the environment during all the examined periods.
The system presented satisfying NH4-N removal for periods 1 and 2. However, additional post-treatment (e.g.
chemical precipitation) is required in order to improve the PO4-P removal.
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YATAY ÇÖKELTME HAVUZUNUN TEMIZLEME METOTLARI
Ahmad Mamedov, Mehman Mustafayev, Tamer Tuncer

Endüstriyel ve tarımsal üretimdeki büyüme sulama sistemi ve tarımsal sulama için yüksek bulanıklı
suların temizlenmesi ile ilgili çözümlere ihtiyaç duymaktadır.

Hali hazırda Azerbaycan Cumhuriyeti’nde olan birçok atıksu arıtma tesislerindeki işletme tecrübelerine
göre; şu anki metotlar ile dairesel ve yatay septik tankların yıkanması çok fazla işçi gücüne, enerjiye ve suya
ihtiyaç duymaktadır. Tüm bu eksikliklerin arıtma tesislerinin genel işletmesinde olumsuz etkisi bulunmaktadır
ve bu sebepten dolayı, nehirde yüksek bulanıklık olduğu zaman, tesislerin işletmesi bazen geçici olarak askıya
alınmaktadır.

Yatay septik tanklarda normal işletme sistemini sağlamak için bir çalışma gerçekleştirdik. Ayrıca yüksek
boyutlu yatay septik tankların inşaatı için düzenli yıkama ile bazı seçenekler önerdik.

Geliştirilmiş yeni fosseptik tasarımı yıkama için gerekli olan zamanı ve masrafları 1/3 oranında düşürmeyi
sağlamaktadır. Septik tankın orta duvarının yerleştirilmiş derin kepenklerle donatılması ile belirlenen hedefe
ulaşılmaktadır. Çökelticinin orta duvarın hücrenin siltlenme seviyesinde yerleştirilen derin kapatıcılar ile
donatılması ile amacına ulaşmaktadır. Bu tür septik tank yapımının belirli özellikleri aşağıdaki ögelerden
oluşmaktadır

Kepenkler orta uzunlamasına duvarda hücrenin siltlenme seviyesinde düzenlenmiştir ve septik tankın
tabanı, yan yıkama toplayıcılarına doğru enine eğimle yapılır. Yıkama akışının maksimum enerjisini elde
etmesi için bu tasarımın tanıtımı yüksek rakımlı elemanları tam olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Bu tür
bir eleman düzenlemesi, birikintilerin, hücrenin tüm uzunluğu boyunca kalkanın altından gelen yüksek hızlı
akışla karıştırılmasına izin verir. (Şekil 1) Bu durum, yıkama sırasında çökeltide yoğun bir gevşeme sağlar ve
aynı zamanda yıkama için su tüketimini azaltır.
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Şekil 1.

Septik tank aşağıdaki gibi çalışır.

Hücrenin siltlenmesinden sonra, bu hücreye su temini giriş vanası yardımıyla durdurulur. Septik tankın
bir sonraki hücresi çalışmaya yönlendirilir. Hücrenin yıkanması öncelikle orta bölme duvarında bulunan
derin vanalar vasıtasıyla çevre hücrelerden su tahliyesi yardımı ile baslar. Yıkama vanalarının başarı ile açılıp
kapanması ile çökeltiler yan yıkama kolektörü ile aynı yönde yıkanır, posa, sulu karışım hattına verilir.

Yüksek hız modundan dolayı (suyun siperin altından dışarı çıktığı ve dolayısıyla hidrolik sıçramaların
formüle edildiği) ve çökelti birikintilerinin hızlı bir şekilde hücre tabanının enine eğimi boyunca karıştırıldığı
ve yıkama toplayıcısına kolayca yuvarlandığından bahsedilmelidir. Araştırmalarımız, yıkama kanalının taşıma
kapasitesini sağlamak için, yıkama hücresinin başında% 70-80 yıkama deşarjının sağlanması gerektiğini
göstermiştir. Sadece suyun %20 – 30’u komşu hücresinin altındaki yıkama vanalarından gelmektedir. Bu
durum akış sistemini en az bozan durumdur.

Bu deşarjların kesin değeri beton işletim koşulları için belirlenir. Verilen tasarımın ilk avantajı, minimum
su deşarjı ile çok fazla balçıklaşmış birikinti olduğunda temizleme olayını mümkün kılmaktadır. Sıradan
yıkama metoduyla karşılaştırınca, bu metotda yıkama işlemi, kullanılan su deşarjını beşte birine düşürmeyi
başarmaktır.   
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Şekil 2.

Bu tasarımın temel prensibine dayanarak, Septik tankın başka yeni tasarım geliştirdik. Bu yeni tasarımda, bir
öncekinin aksine alttaki yıkama vanasının yerine orta ayırıcı duvarda yerleşen hareketli sifon aleti kullanılıyor
ve hareketi özel mekanizmalar kullanılarak gerçekleştiriliyor. Böylece, yıkama suyunun bir kısmı hareketli
sifon aleti kullanılarak çalışan hücreden yıkama bölümüne doğru beslenir. Yıkama hücresindeki çökeltide çokça
gevşeme sağlamak için, orta ayırım duvarı kullanışlı bir profilin savak formdan yapılır. Bu, süzülmüş yıkama
akışının teğetsel olarak çöken birikintilere yönlendirilmesine izin verir. Ayrı kollarda yıkamaların ayrılmasını
önlemek için, hücrenin altı enine plaklarla donatılır. (Şekil 2). Bu, yıkama akışını çökeltiye konsantre etmenizi
ve çökelti yapısının tahribatını hızlandırmanıza izin verir
/ 4 /’te teklif edilen fikrin gelişiminde, çökeltme havuzundan / 5 / yıkanan çökeltilerin yoğunlaşması için bir
başka tasarım geliştirdik. Bu tasarımda gevşeyen çökeltilerin yoğunlaşması için bir hareketli jet sistemi teklif
edilmektedir. (Şekil 3)
.
Bu sistem sifon dişlileri formunda ya da mobil terfi merkezleri formunda olabilir. Bu jet sistemi raylar
boyunca hareket eden bir çelik üzerine monte edilir. Raylar hücrenin yan duvarlarının sonuna yerleştirilir.
99

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU
Teklif edilen tasarımın işletme prensibi şu şekilde detaylandırılır. Çökeltme hücresinde biriken çökeltiler
sifon jet aleti - 1 den bir önceki boş hücreye su ile yıkanır. Bunu gerçekleştirmek için, tedarik hücresi-2 den
yıkama debisi sağlanır ve sifon jet aleti -1 yükleme aletleri-3 yardımı ile yüklenir. Ondan sonra, giriş-4 ve
çıkış-5 vanaları tamamen indirilir ve giriş yıkama-6 vanası yükselir.

Şekil 3.
Sonra, hücre boşaltılır ve yıkama debisi sifon-jet aleti-1 den boş hücreye doğru tahliye edilir. Hücrenin
yıkanması topluluğun sonunda başlar ve aynı zamanda alet duvarların sonunda yerleşen raylar-7 boyunca
üzerine monte edilmiş bir mekanizma yardımıyla hareket eder

Böylece, birikintinin yoğun siltlenmesi birleşmiş jet ve yıkama kanalı-8 e doğru posa akımları yardımı
ile meydana gelir. Çökeltinin gevşemesi gerekli ise, vakum pompaları yerine sıradan su pompalarının monte
edilmesi ve basınç altında yıkanan hücreye yıkama suyunun sağlanması olasıdır.
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Son zamanlarda sulama, fıskiye yöntemi ile yapılmaktadır, bu yöntem daha berrak su gerektirmektedir. İnşa
edilen yatay çökeltme tankları, nehir sularını bu yöntemle sulama yapacak kadar iyi durultmamaktadır. Daha
iyi durultma işleminin yapılması için, periyodik temizlemeli göl tipi durultucular geliştirilmiştir. Bu tip septik
tanklar, hidrolik metotlar ile yılda bir kez yıkanacak olup, zamanı; hasat zamanı ve sulama zamanına göre
değişecektir. (Sekil 4) Tankı yıkama sürecini hızlandırmak için, taşma akışlı duvarlar kullanılmıştır. Septik
tank hidrolik metotlarla temizlenmektedir.

Şekil 4. Göl çökeltim havuzu planı

1.Giriş kanlı, 2. Hava kiliti ; 3. Göl çökeltim havuzu; 4. Ayrım duvarları , 5. Yıkama kanalı; 6. Giriş taşkın
, 7. Artsuyu kanalı

Yüzeysel sulardaki yüksek bulanıklığı gidermek için geleneksel olarak yatay ve dikey çökeltim havuzları
kullanılır. Çökeltim havuzlarının büyüklüğü, suyun berraklık düzeyine göre yüksek çıkabilir. Bu nedenle,
suyun durulmadan tankı terk etme durumu (washout) görülebilir. Büyüklüğü fazla olan havuzlarda (genişlik ve
boy), yatak eğimi azaldığı ve temizleme için gereken su miktarı arttığı için hidrolik metotlarla katı maddelerin
çökelmesi zorlaşır. [1,2,3,4,5,6].

Doğrusal olarak genişleyen yelpaze şeklindeki çok gözlü çökeltim tankları, bulanıklığı çok yüksek yüzeysel
sulardaki suyu durultmak için kullanılabilir. [5,8]
Bu tipteki çökeltim havuzundaki kollektörlerin yanal alanları giriş yapısına doğru eğim vardır. Toplayan
yıkama borusu durultucu girişinin altında bulunmaktadır. Bu şekildeki tasarım, çökeltim havuzunun boyunu,
yıkama borusu çapını azaltır ve kollektördeki yatak eğimini arttır. Çökeltim havuzu giriş yapısında kapaklar ve
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çıkış çıkış yapısında taşkın yapısı bulunmaktadır. Çökeltim havuzu çalışma durumuna göre, yanal duvardaki
açılar belirlenmektedir. Akışın ayrımı yanal duvarlardan oluşması izin verilmemektedir. Bu yöntemi kullanarak
yıkama yapılması durumunda yıkama süresinde iki kat azalma ve su kullanımında yüzde 40 – 50 azalma oluşur.

Yelpaze şeklinde durultucu kullanılmasının avantajları; giriş cihazlarının azalması, taşkın çıkış borusunun
boyunun uzaması, bölmelerdeki katı maddenin uzunluk boyunca eşit olarak dağılımı ve işletme durumunda
iyileşme olarak gösterilebilir. (Şekil 5) Yıkama kanalları ile birlikte bulunan bölme ara duvarları, birbirinden ayrı
olan durultucularda yıkama için kullanılır. Yıkama kanalı uzunluğuna düşey açılabilir kapaklar yerleştirilmiştir.
PLAN

Şekil 5. Genişleyen çökeltim havuzu
Bölmelerin tabanlarında yanal kollektörlere doğru taban yönlendirici zemin ile eğim verilmiştir. [5].

Çökeltim havuzları, giriş kanalı 1; giriş kapağı 2; yıkama kanalının giriş kapağı 3; yıkama kanalı 4; yıkama
borusu 5; posa toplama kollektörü 6; taban yönlendirici zemin 7; yıkama kanalı 8; yıkama kanalı 9; yanal
taşkın duvarı 10; orta duvar 11; taşkın çıkışı 12; atıksu kanalı 13. Çökeltim havuzlarındaki katı maddeler
yukanırken; yıkama, yıkama kanalından önceden boşaltılmış bölmeye doğru başlar. Bu durumda, yıkama giriş
kapağı 3’ten yıkama kanalı 8’e doğru sağlanır. Giriş kapağı 2 yıkanmadan önce kapanır ve giriş kapağı 5
açılır. Bölme boşaltıldıktan sonra giriş kapağı 3 açılır ve yıkama suyu kanal 8’e verilir. Devamında, kanal 8’in
devamında bulunan kapak 9’u açıp kapayarak, yıkama suyu yanal duvarlara çarparak çökeltim havuzundaki
temizlenecek yerlere ulaşır. Kapak 9’u açıp kapayarak, bölmedeki diğer temizlenecek yerlere de yıkama suyu
ulaşır. Bu yöntemle çökeltiler aşınmaya başlar.

Genişleyen çökeltim havuzlarındaki bulanık miktarının gidişatını incelemek için, uzunluk boyunca uzanan
bölmedeki açı – α belirlenmelidir. Bölme uzunluğu boyunca, en (=b) aynı kalmakta, oluşan yükseklik (=H)
yine sabit kabul edilmektedir. Genişleyen bölmenin tasarım modeli Şekil 6’da verilmiştir. Q0 – bölmedeki su
çıkışı ; α – bölmenin merkez açısı; b0 – bölmenin başlangıçtaki genişliği, bk – bölmenin sondaki genişliği; r0 çökeltim havuzundaki başlangıç bulanıklığı ; rexit - çökeltim havuzu çıkışındaki derenin bulanıklığı.
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Şekil 6. Dizayn modeli

1-1 ve 2-2 kesitleri arasında kalan alanın uzunluğu dx’tir. Çökelti dengesi aşağıdaki gibidir

Q0 ρ x − Q0 ( ρ x + dρ x ) = S1122 ρ xU x ,					

(1)

S1122 – çökeltim havuzundaki seçilen alanın, uzunluğu-dx, karesi
Karesel alan S1122 şu şekilde yazılabilir:

S1122 =

α
π
360

0

( x + dx ) 2 +

α
π
360 0

⋅ x2

.						

(2)

Formül [2.3] fazla bulanıklığın tortulanma hızı:

ρx
W0
ρ 0 − ρ êð

Ux =

								

(3)

rtr- çökeltme havuzundaki akım taşıma olanağı; W0 – çökeltme havuzundaki giriş bulanıklıktaki çökeltilerin
ortalama hidrolik kalınlığı

(2) ve (3) denklemler ile ve (1) denklemdeki (dх)2 ile, çökeltim havuzu uzunluğu ile değişen bulanıklık
değişiminin diferansiyel denklemi;

xdx =

3600 Q0 ( ρ 0 − ρ tr ) dρ x
⋅ 2
2π
α W0
ρ x .						

(4)

(4) denklemin integrali alınarak, çökeltim havuzu uzunluğu ile değişen bulanıklık değişimi ifadesi:

3600 Q0
ρ
π
α W0 0
ρx =
 2
3600 Q0 

 x − r02 +
π
α
W
0 


,		

(5)

İlk genişlikte (b0), aşağıdaki r0 için bulnur;

r0 =

1800 b0

α
π

(6)
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Çökeltim havuzundaki bulanıklığı bilerek rexit ve denklem (6) göz önünde bulundurarak, denklem (5)’teki
ilişki ile çökeltim havuzu uzunluğu;
2

3600 Q0 ρ 0 − ρ exit  1800 b0 

⋅
+ 
L=
πα W0
ρ exit
π
α

 .		

(7)

Bölme genişliği formül olarak aşağıda verilmiştir.

bk =

α
π
180

( L + r0 )

				

(8)

Çökeltim havuzlarındaki çökeltiler yıkanırken iki farklı yol izlenir. Bu metodu şu an kullanılandan ayıran
özellik hidrolik olarak bol su ile yıkama işlemidir. İlk yol yıkama işlemi yıkama şutundan posa taşıma yolunda,
yanal olarak, bölme genişliğince yapılır. İkinci yolda yıkama çökeltim havuzları boyu boyunca, posa taşıma
kanalı boyunca yapılır.

Çökeltim havuzu boyunca değişen bulanıklık değişimi arasındaki bağlantıyı bulmak için, koruma deliğinden
çökeltim havuzuna gelen doyma prosesi incelenmelidir. Yıkama suyu hattındaki su derinliği-H, yatağın
genişliği – b. Bulanık değişimini bulmak için, dikdörtgen prizmanın yüksekliğini-H, genişliği b, uzunluğu dx.
(Şekil 7)

Başta dere bulanıklığı ρx’i yaratır. Yolda, dx, yıkama hattı yanlardan gelen katılımla vv´cc´ karesi ve alttan
olan katılımla acc´a´ da katılır. Sonuç olarak, kesitte ρх+dρx ve yıkama hattının bulanıklığı а´b´v´c´ olarak
bulunur.

Şekil 7. Dizayn model
Başlangıçtaki akış hızı, abcv alanında υ, kesit alanının sonunda (а´b´v´c´) akış hızı (υ+dυ) olarak bulunur.
Bu verilere bakılarak, çökelti dengesi denklemi dx boyunca belirtilen dikörtgen prizması için bulunur.
Başlangıç kesit alanında (abvc) çökelti tahliyesi υHbρx, а´b´v´c´ alanında (υ+dυ)Hb(ρx+dρx) olmaktadır.
Yıkama suyu bulanıklığı vv´c´c alanında prizmaya dahil olmaktadır: Sonuç olarak vv´c´c alanında prizmaya
dahil olan yıkama suyu bulanıklığı:
ρs qdx			

(9)
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ρs – yan hat bulanıklığı; qdx – yan hat tahliyesi
Dikdörtgen prizmanın tabanındaki aşınmış alan - acc´a´. Yatağın tabanından alınan çökelti tahliyesi,

ρ xU ⋅ b ⋅ dx

(10)

U – yatak çökeltisi ile doymuş yıkama suyunun hızı

P.V.Mikheyev’in tavsiyesi ile, yatak çökeltisi ile doymuş yıkama suyunun hızı denklem [2,3] kullanarak:

U = (U weigh − nW

)ρ

tr

− ρx

ρx

, 		

(11)

Uweigh- yıkama debisinin ağırlıklı hızı;
W- çökeltilerin su bulanıklığı içerisindeki hidrolik büyüklüğü;
Ρtr- akış taşıma kapasitesi;
n- yıkama akışının katı maddeler ile doyduktan sonraki genişlemenin yoğunluk katsayısı
(10) ve (11) deklemleri göz önünde bulundurularak, acc´a´ alanın karesinin çökelti tahliyesi:

(ρtr-ρx)(Uweigh-nw)bdx				

			

(12)

Dikdörtgen prizma göz önünde bulundurularak denge denklemi [5,6]:

(Q0+qdx)·(ρx+dρx) - Q0 ·ρx= ρs qdx +( ρtr- ρx)(uweigh-nW)·bdx			

(13)

q – yan yıkama deşarj yoğunluğu : ρs – yan yıkama akışının bulanıklığı.
Denkem (13) ve qdxdρx terimini düşürerek aşağıdaki denklem bulunur:

Q0

dρ x
= (qρ s + ρ tr U weigh b − ρ tr nWb) − ρ x (U weigh b − nWb + q )
dx
,

(14)

Denklem (14) ile:

A = qρ s + ρ tr U weigh b − ρ tr nWb

B = U weighb − nWb + q

,			

(15)

.					

(16)
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Denklem (15) ve (16) kullanılarak denklem (14) şu şekilde yazılır:

Q0

dρ x
= dx
A − Bρ x
.								

(17)

Son denklemin integrali alınarak,

ρx =

A A − Bρ 0
−
B
x
B
Q0
B
e
.								

(18)

Denklem (18)’e göre, x=0 iken, yıkama suyunun bulanıklığı ρх=ρ0 ‘dır. Böylece, denklem (18)’in ρх için
uygun olduğu kanıtlanmıştır, çünkü başlangıçtaki yıkama suyunun yolunun alüvyonal çökelti çanağı için yeterli
zamanı yoktur, sonuç olarak bulanıklığı durulama suyu ile aynıdır. Bizim tarafamızdan tasarlanan bu yıkama
ekipmanı, çökelti kalıntılarının Garachay,Azerbaycan çökeltim havuzundan, hidrolik olarak giderimini sağlar.

Araştırmanın sonuçlarına bakarak, Garachay su rezervuarındaki optimum çökelti kalıntısı yıkaması,
önerilen durulama ekipmanıyla yapılabilir, yanal yıkama akışı, yaklaşık olarak toplam yıkama suyunun
%30’unu karşılık gelmektedir.
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ÖZET
Çalışmada Erzurum Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi sızıntı suları kullanılmıştır.
Katı atık depolama alanlarında oluşan sızıntı suları genel olarak çöp içindeki nemin ve çöp depolama alanına
düşen yağmur sularının sızması sonucu oluşan atık sulardır ve içeriği depolanan atığın özelliklerine göre
değişmektedir. İhtiva ettiği yüksek organik madde miktarı, azotlu maddeler, ağır metaller, yüksek tuzluluğundan
dolayı yeraltı ve yüzeysel alıcı ortamların kirletilmesine sebep olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı sızıntı
suları alıcı ortama verilmeden ön-ce mutlaka arıtılmalıdır. Bu amaçla çalışmada sızıntı suyu arıtımı için
elektrooksidasyon prosesi kullanılmıştır. Sürekli elektrooksidasyon prosesinde akış hızı değişiminin giderim
verimine etkisi incelenmiştir. Akış hızı 5, 7.5 ve 10 ml/dk aralığında seçilmiştir. Reaktöre 40 V-250 A gücünde
bir doğru akım güç kaynağı ile sabit akım uygulanmıştır. 20 A sabit akım şiddeti altında 600 ml hacme sahip
reaktörde çıkış suyu pH değeri 8.2 değerinden 4.8 değerine azalırken ortam sıcaklığı 15 oC’den 31 oC’ye
artmıştır. 20 A sabit akım şiddeti altında akış hızı denemelerinden elde edilen en iyi giderim verimi en düşük
akış hızı olan 5 ml/dk değerinde yaklaşık %90 kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) giderim verimi elde edilmiştir.
Aynı çalışma sonuçlarından enerji tüketimi değerinin 55 kW-sa/m3 olduğu görülmüştür. Mevcut veriler ışığında
elektrooksidasyon prosesinin özellikle organik madde giderimi için sızıntı suyu arıtımında kullanılabileceği
sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sızıntı suyu, elektrooksidasyon, titanyum elektrot

The Investigation of Flow Rate Effect on Electrooxidation Process And
Leachate Treatment
ABSTRACT
In the study, leachate of Erzurum Metropolitan Municipality Solid Waste Regular Storage Facility were
used. Leaching waters formed in solid waste storage areas are generally waste water in waste and leakage of
rainwater falling into the landfill, and the contents vary depending on the characteristics of the stored waste.
Due to the high amount of organic matter it contains, nitrogenous substances, heavy metals, high salinity, it
causes pollution of underground and surface receiving environments. Because of these reasons, leachate must
be purified before receiving medium. For this purpose, an electrooxidation process was used for the treatment
of leachate in operation. The effect of the flow rate change on the recovery efficiency in the continuous
electrooxidation process is investigated. The flow rate was selected between 5, 7.5 and 10 ml / min. Constant
current was applied with a direct current power supply (40 V-250A) at reactor. In a re-actor with a volume
of 600 ml at constant current intensity of 20 A, the effluent water temperature increased from 15 °C to 31
°C while the pH value was reduced to a value of 8.2 to 4.8. At the constant flow rate of 20 A, approximately
90% chemical oxygen demand (COD) removal was obtained at a flow rate of 5 ml / min, which is the best
removal efficiency obtained from flow rate experiments. It is seen from the same study results that the energy
consumption value is 55 kW-hr / m3. The result is that the electrooxidation process can be used for treatment
of leachate, especially for organic matter removal in the present day light.

Keywords: Leachate, electrooxidation, titanium electrode
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1. GİRİŞ
Katı atık içerisindeki çoğu organik madde biyolojik olarak bozunabilir olup anaerobik ve aerobik
mikroorganizmalarca daha basit bileşiklere parçalanabilir. Böylece sızıntı suyu oluşur (Varank 2010). Sızıntı
suyu, katı atıktan süzülmüş ve çözünmüş ve askıda maddelerin ekstrakte olan kısmı olarak tanımlanabilir. Katı
atıkların depolandığı deponi alanlarında sızıntı suyu; yüzey drenajı ile atıkların bozunmasından oluşan sıvı ile
yağmur, yeraltısuyu, yeraltındaki kaynaktan giren su gibi dış kaynaklardan deponiye giren sıvılardan meydana
gelmektedir (Topal vd 2012).
Sızıntı suyu bileşenleri 3 ana başlık altında toplanır.
1) Havasız ortamdaki ayrışmadan oluşan sızıntı suyu
2) Depo sahasına dökülen ve preslenen katı atıkların sulu kısımlarından oluşan sızıntı suyu
3) Depo sahrasına düşen yağış kontrol altına alınmamışsa depo sahasından geçerek oluşturduğu sızıntı suyu
olarak ifade edilir (Duran ve Cuci 2016).
Sızıntı suyunun özelliği katı atık depolama yüksekliği, ısı, depo yaşı, katı atık bileşenleri, depo içindeki
fiziksel kimyasal ve biyolojik aktiviteler, katı atık içindeki su miktarı depo alanının hidrojeolojik durumu, pH,
depolama sahasının işletilmesi, stabilizasyon derecesi, redox potansiyeli ve iklim şartına göre değişmektedir.
Fakat en önemli olan atık bileşenidir. Sızıntı suyu karakteri organik ve inorganik bileşenlerin biyolojik kimyasal
ve fiziksel prosesler belirlemektedir(Duran ve Cuci 2016).

Katı atık içeriği sızıntı suyu bileşimini ve dolayısıyla arıtılabilirliğini etkiler. Sızıntı suyu katı atık tesisinde
meydana gelen bileşik ve elementleri bünyesinde barındırmaktadır. Sızıntı suyu ile atık arasındaki çözüme
ortamın pH, çözülme, tutma, çökelme ve redox reaksiyonları gibi faktörler kimyasal prosesleri etkilemektedir.
Sızıntı suyundaki besi maddelerinin ve nütrientlerin çözünürlüğünü ise redox potansiyeli etkilemektedir. Atığın
yaşına göre 5 farklı stabilizasyon evresi görülmektedir. Bu evrelerin hepsinde biyogaz miktarı ve içeriği sızıntı
suyu parametresinde değişkenlik göstermektedir. Biyogaz ve sızıntı suyu parametrelerinin bu süreç boyunca
gözlemlenmesi atık stabilizasyonunda meydana gelecek sorunlara müdahale edilebilmesi açısından önem arz
etmektedir.

Katı atık depolama alanına gömüldükten sonra ortaya çıkan ilk safha ‘’alışma safhasıdır’’ veya çevreye
uyum sürecidir. Bu süreçte depolanan katı atık havalı ortamda(aerobik) bulunan bakteriler vasıtasıyla nem
miktarı birikmeye başlar ve oksijen miktarı azalır ve de buna bağlı olarak bozulma başlamaktadır. İkinci
safha ise geçiş safhasıdır ve atığın nem içeriğinde artış gözlemlenmesi ve oksijen miktarının tüketilmesiyle
ortamda anerobik koşullar meydana gelmektedir. KOI (Kimyasal oksijen ihtiyacı) ve toplam uçucu asitteki
artış havasız ortamdaki mikrobiyolojik etkileri hızlandırmaktadır. Üçüncü safhadaki (asit oluşum safhası) ise
atıklar asidojenik bakteriler aracılığıyla uçucu asitlere dönüşür ve bu safhada sızıntı suyunun pH değerlerinde
düşüş meydana gelmektedir. Sızıntı suyu karakterizasyonunda KOI, BOI ve yüksek uçucu asit değerleri
ölçülmektedir. Dördüncü safha metan oluşum safhasıdır. Burada bir önceki safhalarda üretilen asit bileşikleri
metal bakteri tarafından karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmektedir. Bu safhada metal ile uçucu
organik asit konsantrasyonu düşürülür ve asidik sızıntı suyu pH koşullarına dönüştürülür. Bu evre süresince
depolama alanında bulunan gaz üretimi en yüksek seviyeye ulaşmaktadır. Son safha olan olgunlaşma safhası
ise bozulabilen maddeler ve besi elementleri sınırlayıcı hale gelir ve gaz üretiminin düşmesine bağlı olarak
sızıntı suyu içeriğinin stabil konsatrasyonlarının oluştuğu safhadır (Öztürk 2012).

Sızıntı suları, deponi sahasında bekletilme süresine bağlı olarak genç ve yaşlı sızıntı suları olmak üzere
ayrılmaktadır. Genç sızıntı sularının deponi sahasında meydana gelen aerobik bozulmanın ara ürünleri olan düşük
azot konsantrasyonu, uçucu yağ asitleri ve KOI içeriğinin 5 gr/L‘dan büyük olmasıyla ilişkilendirilmektedir.
Yaşlı deponilerdeki sızıntı suyu biyolojik olarak ayrışabilen substratların azotlu kısımlarının hidroliz ve
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fermantasyondan dolayı amonyak azotunca zengindir (Çetinkaya 2013). Organik karbon yaşlı deponi sahası
sızıntı sularında ana hatlarıyla yüksek moleküler ağırlıklı kalıcı maddelere dayanmaktadır. Sızıntı suyu yaşlı
deponilerde anaerobik bozulmada kalıcı fulvik ve humik bileşiklerin oluştuğu metan fermantasyonundan
etkilenmektedir. Yaşlı deponilerde humik maddeler olarak tasvir edilen humik ve fulvik asit oldukça yüksektir
ve doğal olarak oluşur (Akkaya 2011).
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal

Çalışmada kullanılan bütün kimyasal maddeler ticari olarak (Merck ve Sigma) temin edilmiştir.

Çalışmada kullanılan sızıntı suyu Erzurum İli Katı Atık Deponi Sahasından alınmıştır ve membran
biyoreaktöründe biyolojik arıtıma tabi tutulmuştur.

Tablo 1. MBR çıkışı Sızıntı suyu karakteristik özellikleri
Parametre
KOI
pH

İletkenlik, mS/cm
Sıcaklık, oC

Değişim Aralığı (mg/L)
2000-2200
9.5
40-42
16-21

2.2. Yöntem

Bu çalışmada elektrooksidasyon prosesi ile sızıntı suyunda KOİ, amonyak ve klorür giderimini araştırmak
için akış hızı parametrelerinin etkileri incelenmiştir. Sızıntı suyunun elektrooksidasyon prosesi ile arıtımı için
kullanılan elektrolitik hücre 10 cm iç çap ve 16 cm derinliğe sahip ısı ceketli reaktör camdan yapılmıştır. Anot
materyali olarak Ti/Pt elek plakalar, katot materyali olarak Ti elek plakalar kullanılmıştır. Plakaların toplam
yüzey alanı yaklaşık 2600 cm2 olarak hesaplanmıştır. Ohmik kayıpları engellemek için plakalar arası mesafe
3 mm olarak seçilmiş ve toplam 5 anot ve 5 katot olmak üzere 10 plaka ile çalışılmıştır. Bütün deneylerde
kullanılan gerçek atıksuyun hacmi 600 ml olup deneysel çalışmalarda kullanılan anot ve katotlar birbirlerine
paralel olacak şekilde konumlandırılmış. Doğru akım güç kaynağı (Quasar 500 Switch Mode) kullanılarak
sisteme elektrik sağlanmıştır. Akış hızının etkisi 5, 7.5 ve 10 ml/dk aralığında akım şiddetinin etkisi 5, 10, 15
ve 20 A aralığında çalışılmıştır. Çalışılan sistemin şematik gösterimi Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Deneysel düzenek *1-Sabit sıcaklık sıvı sirkülatörü, 2-Isı ceketli reaktör, 3-Doğru akım güç
kaynağı, 4- Katot (Ti), 5-Anot (Ti/Pt), 6-Multiparametre ölçer (pH ve İletkenlik), 7-Numune kabı
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2.3. Deneysel Verilerin Hesaplanması İçin Kullanılan Eşitlikler

Giderim (arıtma) veriminin hesaplanması; 						

(1)

Burada, Co başlangıçta atıksudaki kirletici konsantrasyonunu (mg/L), Ce ise t anında atıksuda kalan kirletici
konsantrasyonunu (mg/L) göstermektedir.
Akım yoğunluğunun hesaplanması; 							

(2)

Burada, J akım yoğunluğunu (mA/cm2 ), I uygulanan akım şiddetini (amper), A aktif elektrot yüzey alanını
(cm2 ) göstermektedir.
Enerji tüketiminin hesaplaması; 							

(3)

Burada, W enerji tüketim değerini (kW.sa/m3 ), I uygulanan akım şiddetini (A), V sistemde oluşan potansiyel
farkı (V), t zamanı (sa) ve v reaktördeki toplam çözelti hacmini (m3 ) göstermektedir.
3. ARAŞTIRMA BULGULARI

Atık suyun elektrokimyasal reaktöre besleme hızı, reaktörde hidrolik kalış süresini dolayısı ile atık suyun
elektrokimyasal reaksiyonlara maruz kalma süresini tespit ettiği için kirleticilerin giderimini etkileyen önemli
bir parametredir. Sızıntı suyunun arıtımının incelendiği çalışmalarda elektrooksidasyon prosesi için sızıntı
suyu 5, 7.5 ve 10 ml/dk akış hızının etkilerinin incelendiği denemelerde, destek elektrolit kullanılmadan, atık
suyun doğal pH değerinde ve 5, 10, 15, 20 A’lık akım şiddeti değerlerinde farklı akış hızlarında incelemeler
yapılmıştır. Akış hızı 5, 7.5 ve 10 ml/dk’da sızıntı suyu başlangıç pH değerinin zamana bağlı değişimi
Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. 5 Amper sabit akım şiddetinde başlangıç sızıntı suyu pH değerinin reaksiyon süresince
değişimi, *Akış hızı: 5, 7.5 ve 10 ml/dk, Reaksiyon süresi 60 dakika
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Şekil 2 membran biyoreaktör çıkışı sızıntı suyu akış hızı 5, 7.5 ve 10 ml/dk’da 5 Amperde incelenmiştir.

5 A sabit akımda 5 ml/dk’da başlangıç pH 9.49’dan düşüş söz konusudur ve pH değeri 9.13’e kadar azalmıştır.
7.5 ml/dk’da ise reaksiyon süresi sonunda pH değeri 9.24’e kadar azalmıştır. 10 ml/dk’da ise pH değeri 9.32’ye
kadar düşmüştür. Verilerden elde edilen bilgilere göre pH değerlerinde hızlı bir düşüş gerçekleşmemektedir.

Şekil 3. 10 Amper sabit akım şiddetinde başlangıç sızıntı suyu pH değerinin reaksiyon süresince
değişimi, *Akış hızı: 5, 7.5 ve 10 ml/dk, Reaksiyon süresi 60 dakika
Şekil 3 membran biyoreaktör çıkışı sızıntı suyu akış hızı 5, 7.5 ve 10 ml/dk’da 10 Amperde incelenmiştir.
10 A sabit akımda 5 ml/dk’da başlangıç pH 9.5’den düşüş söz konusudur ve pH değeri 8.97’ye kadar
azalmıştır. 7.5 ml/dk’da ise reaksiyon süresi sonunda pH değeri 9.07’e kadar azalmıştır. 10 ml/dk’da ise pH
değeri yaklaşık 9.20’e kadar düşmüştür.

Şekil 4. 15 Amper sabit akım şiddetinde başlangıç sızıntı suyu pH değerinin reaksiyon süresince
değişimi, *Akış hızı: 5, 7.5 ve 10 ml/dk, Reaksiyon süresi 60 dakika
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Şekil 4 membran biyoreaktör çıkışı sızıntı suyu akış hızı 5, 7.5 ve 10 ml/dk’da 15 Amperde

incelenmiştir. 15 A sabit akımda 5 ml/dk’da başlangıç pH 9.50’den düşüş söz konusudur ve pH değeri 8.85’e
kadar azalmıştır. 7.5 ml/dk’da ise reaksiyon süresi sonunda pH değeri 9.05’e kadar azalmıştır. 10 ml/dk’da ise
pH değeri 9.16’ya kadar düşmüştür.

Şekil 5. 20 Amper sabit akım şiddetinde başlangıç sızıntı suyu pH değerinin reaksiyon süresince
değişimi, *Akış hızı: 5, 7.5 ve 10 ml/dk, Reaksiyon süresi 60 dakika
Şekil 5 membran biyoreaktör çıkışı sızıntı suyu akış hızı 5, 7.5 ve 10 ml/dk’da 20 Amperde

incelenmiştir. 20 A sabit akımda 5 ml/dk’da başlangıç pH 9.49’dan düşüş söz konusudur ve pH değeri 8.78’e
kadar azalmıştır. 7.5 ml/dk’da ise reaksiyon süresi sonunda pH değeri 8.93’e kadar azalmıştır. 10 ml/dk’da ise
pH değeri 9.01’e kadar düşmüştür.

Başlangıç pH değerinin membran biyoreaktör çıkışı sızıntı suyunun elektrooksidasyon prosesi ile artımına
etkilerinin incelendiği denemelerde 5, 7.5 ve 10 ml/dk akış hızına bağlı olarak KOİ veri-leri reaksiyon süresince
incelenmiş ve elde edilen veriler yardımıyla 5, 10, 15 ve 20 Amperlik akım şiddeti altında Şekil 6‘da gösterilen
grafiksel sonuçlar hazırlanmıştır.
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Şekil 6. Farklı akım hızlarında başlangıç sızıntı suyu KOİ giderim değerinin reaksiyon süresince
değişimi, *Akış hızı: 5, 7.5 ve 10 ml/dk
Şekil 6 incelendiğinde membran biyoreaktör çıkışı sızıntı suyu KOİ değerlerinin bütün akış hızlarında
giderim verimleri incelendiğinde 5 Amperde ortalama en yüksek giderim verimi 7.5 ml/dk olarak görülmektedir.
5 Amperde 60. dakikada akış hızı 5 ml/dk’da giderim verimi % 16 akış hızı 7.5 ml/dk’da % 27 akış hızı 10
ml/dk’da % 21 olarak görülmektedir. 10 Amperde ortalama en yüksek giderim verimi akış hızı 5 ml/dk
olarak görülmektedir. 10 Amperde 60. dakika-da akış hızı 5 ml/dk’da giderim verimi % 57 akış hızı 7.5 ml/
dk’da % 44 akış hızı 10 ml/dk’da % 37 olarak görülmektedir. 15 Amperde ortalama en yüksek giderim
verimi akış hızı 5 ml/dk olarak görülmektedir. 15 Amperde 60. dakikada akış hızı 5 ml/dk’da giderim verimi
% 74 akış hızı 7.5 ml/dk’da % 59 10 ml/dk’da % 57’dir. 20 Amperde ortalama en yüksek giderim verimi akış
hızı 5 ml/dk olarak görülmektedir. 20 Amperde 60. dakikada akış hızı 5 ml/dk’da giderim verimi % 89, akış
hızı 7.5 ml/dk’da % 85 ve 10 ml/dk’da % 74 olduğu görülmektedir. Sayısal verilerden de görüldüğü gibi, akış
hızı azaldıkça hem de akım şiddetinin 5 Amperden 20 Ampere artırılması KOİ giderim verimini önemli bir
şekilde artırmıştır.
Akım şiddetinin KOİ giderim verimine etkilerinin incelendiği denemelerde dikkat edilmesi gere-ken
önemli parametrelerden biri de sisteme uygulanan potansiyel fark sonucu ortaya çıkan enerji tüketimi değerleri
hesaplanırken Eşitlik 3’te verilen matematiksel eşitlikten yararlanılır. İncelenen her bir akış hızı ile her bir
akım şiddeti için ortaya çıkan enerji tüketimi değerleri Şekil 7’de grafiksel olarak gösterilmiştir.
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Şekil 7. Farklı akış hızlarında başlangıç sızıntı suyu enerji tüketim değerinin reaksiyon süresince
değişimi, *Akış hızı: 5, 7.5 ve 10 ml/dk
Şekil 7’de görüldüğü gibi membran biyoreaktör çıkışı sızıntı suyu akış hızı 5, 7.5 ve 10 ml/dk’da
5, 10,15 ve 20 Amperlik akım şiddeti için gerçekleşen enerji tüketimi reaksiyonun 60. dakikası alınarak
incelenmiştir. 5 ml/dk akış hızında 5, 10, 15 ve 20 Amperde enerji tüketim değerleri sırasıyla 18, 41, 69 ve 98
kW-sa/m3 olarak ölçülmüştür. 7.5 ml/dk akış hızında 5, 10, 15 ve 20 Amperde enerji tüketim değerleri sırasıyla
18, 40, 68 ve 100 kW-sa/m3 olarak ölçülmüştür. 10 ml/dk akış hızında 5, 10, 15 ve 20 Amperde enerji tüketim
değerleri sırasıyla 17, 39, 69 ve 102 kW-sa/m3 olarak ölçülmüştür. Akış hızlarının sahip olduğu elektriksel
iletkenlik değerine ve bu akış hızı için sızıntı suyu içeriğinin farklılaşmasına bağlı olarak çok az da olsa enerji
tüketimi değerleri farklılık göstermektedir. Eşitlik 3 incelendiğinde sistemde oluşan potansiyel fark

değerlerinin enerji tüketimiyle doğrusal ilişki içinde olduğu görülmektedir. Potansiyel fark değerinin
ve reaksiyon süresinin artması sistemde oluşan enerji tüketim değerlerinin artmasına sebep olmaktadır.
Akış süresindeki değişim reaktörde hidrolik kalış süresini değiştirdiği için enerji tüketiminin hidrolik

kalış süresi ile doğru orantılı olarak değişmesinden dolayı hidrolik kalış süresinin azalması enerji tüketimi
değerlerinin artmasına sebep olmuştur. Giderim verimleri ve enerji tüketim değerleri birlikte incelendiğinde
akım şiddetinin artması hem KOİ giderim verimini hem de enerji tüketim değerlerinin artmasına sebep olduğu
görülmektedir.
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4. SONUÇLAR
Atık suyun elektrokimyasal reaktöre besleme hızı, reaktörde bekleme süresini dolayısı ile atık suyun
elektrokimyasal reaksiyonlara maruz kalma süresini tespit ettiği için kirleticilerin giderimini etkileyen önemli
bir parametredir. Membran biyoreaktör çıkışı arıtımının incelendiği çalışmalarda elektrooksidasyon prosesi

için atık su akış hızının etkilerinin incelendiği denemelerde, destek elektrolit kullanılmadan, atık
suyun doğal pH değerinde ve 10, 15, 20 ve 25 A’lık akım şiddeti değerlerinde farklı akış hızlarında

incelemeler yapılmıştır. Atık su akış hızının artması, incelenen her akım şiddeti değerinde aynı olmak kaydı ile
KOI giderim veriminin azalmasına sebep olmuştur. Atık su akış hızının artması, elektrooksidasyon prosesinde
çözünmeyen anot elektrot yüzeyinde meydana gelen oksidasyon reaksiyonlarının gerçekleşmesine
engel oluşturduğundan dolayı KOI giderim verimlerinin azalmasına sebep olmuştur. Atık su akış hızının
artması, sistemde gerçekleşen direncin azalmasına yol açarak enerji tüketimi değerlerinin düşük değerlerde

kalmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte, kirletici giderim verimi ve enerji tüketim değerleri
birlikte ele alınarak her iki parametrenin optimum değerleri için uygun bir akış hızı belirlenmelidir.
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ÖZET
Amaç: İçme suyu ve tarımsal sulama amaçlı kullanılan su kaynaklarına kanalizasyon sularının karışmasıyla
su kaynaklı mikrobiyolojik ve parazitolojik salgınlar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle halk sağlığı
açısından içme ve kullanma suyu olarak kullanılacak suyun hem fiziksel yönden hem de kimyasal yönden
temiz olmasının yanında, biyolojik yönden de temiz olması gerekmektedir.

Kapsam: Suların hijyenik açıdan kirlenmesine sebep olan Cryptosporidium parvum, Cyclospora
cayetanensis, Giardia intestinalis, ve Toxoplasma gondii dünya çapında su kaynaklı enfeksiyonlara sebep
olduğu bilinen protozoon parazitlerden bazılarıdır. Bu tek hücreli patojen organizmalar sulara hastalıklı veya
portör (hastalık taşıyıcı) olan hayvan ve insan dışkılarının karışmasıyla ortaya çıkmaktadır. Su aracılığı ile
bulaşması muhtemel hastalıklar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sorunu olmaya devam etmektedir.

Sonuç: Bu amaçla ülkemizde de su kaynaklı salgınların görülmesini engellemek veya en aza indirmek için
tarımsal sulama amaçlı ve içme suyu olarak kullanılan sulara atık suların karışması engellenmelidir. Ancak atık
sular tarım arazilerinin sulanmasında kullanılacaksa etkili bir arıtma işlemine tabi tutulup öyle kullanılmalıdır.
Fakat günümüzde kullanılmakta olan dezenfeksiyon işlemleri bazı protozoon parazitlerin ookist ve kistlerini
yok etmekte yeterli olamamaktadır.
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Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenen
2017FEBE067 No’lu ve “Denizli İl Merkezi’nde Tarımsal Sulama ve İçme Suyu Kaynaklarında Bulunan Bazı
Tek Hücreli (Protozoa) Parazitler Üzerine Bir Araştırma” adlı Yüksek Lisans Tez projesi kapsamında derlenen
literatür bilgilerinin değerlendirilmesinden oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Atık Su, Halk Sağlığı, Parazit, Protozoa.
1. GİRİŞ

Bilindiği gibi ‘‘parazit’’, bir diğer canlının içinde veya üzerinde ona zarar verecek şekilde yaşayan
ve besinlerini doğrudan doğruya ondan sağlayan organizma demektir. Parazit ve dolaylı olarak
parazitizm, bir canlının geçici yahut daimi olarak diğer bir canlının vücudu içinde veya üzerinde
yaşayıp beslendiği iki hayvan türü arasındaki birliktelik şeklinde ifade edilir. Bu birliktelikte,
birliği oluşturan hayvanlardan boyutça küçük olanı parazit, büyük olanı ise konak (konukçu) olarak
adlandırılır (Göçmen, 2008). Parazitler, bulundukları konağın organ ve dokularında mekanik hasarlara
neden olabilir veya antijen özellikteki salgıları ile de çeşitli rahatsızlıklara sebep olabilirler (Saygı,
1998).
Protozoonlar ise Protistaaleminde yüksek protistler arasında yer alan ökaryotik tipte tek hücreli
canlılardır. Doğada çok yaygın olarak bulunurlar. Okyanusların en derin kısımlarından yüksek
dağlara, sıcak su kaynaklarına kadar çok değişik ortamlarda protozoonlara rastlanılmaktadır. Vektör
adı verilen bazı taşıyıcı hayvanlar, protozooninfeksiyonlarının insan ve hayvanlara yayılmasına aracı
olmaktadır.(Göçmen, 2014).

Çevreye insan ve hayvan dışkıları ile atılan parazit ookistleri içme ve kullanma suları, eğlence
amaçlı kullanılan sular aracılığıyla insanlara bulaşmaktadır. Su yolu ile yayılan ve hastalıklara neden
olan parazitler arasında Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolytica, Giardia

intestinalis ve Toxoplasma gondii en önemlileri olarak görülmektedir (Bilgehan, 1990; Yousefi, 1991; Aysal,
2004; Ayaz, 2015). T. gondii’nin oluşturduğu infeksiyon, özellikle immün yetmezliklilerde, bazen de normal
sağlıklı kişilerde de ilerleyebilir ve nekrotizan ensefalit, pnömoni veya miyokardit gibi ölümcül tablolara
dönüşebilir. Su yolu ile vücuda alınan Cryptosporidium parvum, Giardia intestinalis, Cyclospora cayetanensis
kistleri ve ookistleri de bireyin sağlığı üzerinde tehdit yaratabilmektedir. Özellikle sindirim sisteminde
rahatsızlıklara sebep olup ilerleyen boyutlarda ölümlere sebep olmaktadırlar. Bu nedenle suların kanalizasyon
ve atık sularla kontaminasyonu durumunda özellikle içme suyu amacıyla kullanılan yüzey sularından hızlı ve
etkin bir şekilde bu parazitlerden arındırılması büyük önem taşımaktadır.

Gelişen dünyada neredeyse çoğu hastalığın güvenilir su ve temizlik koşullarının yetersizliğinden
kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Her yıl yarıdan fazlasını çocukların oluşturduğu yaklaşık 5 milyondan
fazla kişi, su kirliliğine bağlı olarak hayatını kaybetmektedir (Anonymous, 2007).
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre de bulaşıcı hastalıkların %70’i insanlara sulardan
bulaşmaktadır. Bağırsak hastalıkları, ishal, Hepatit A, Hepatit E, dizanteri, koli basili, kolera ve, parazit
enfeksiyonları gibi birçok hastalık su yolu ile bulaşmaktadır. Özellikle kentsel yerleşimin kurulu olduğu
bölgelerde kullanılan içme suyu insan sağlığını tehdit etmektedir. Çevre kirliliğinin bir kere suya karıştıktan
sonra halk sağlığına, çevreye ve ekonomiye ne kadar çok zarar verebileceği düşünülürse, bu konu ile gerekli
çalışmaların bir an önce etkin hale getirilmesi gerektiği düşünülmektedir (Eren ve ark., 2008).
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Toplum sağlığı açısından, içme ve kullanma sularının hastalık yapıcı mikroorganizmaları ve zararlı kimyasal
maddeleri içermemesi istenmektedir. Bu nedenle su kalitesinin belirlenmesinde, suyun faydalı bir şekilde
kullanılmasını sağlayan tüm fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametrelerin tespit edilmesi gerekmektedir.
Sularda bu şartların sağlanabilmesi ve suda bulunması arzu edilmeyen maddelerin kabul edilebilir belirli bir
seviyenin altında tutulmasının sağlanması amacıyla çeşitli standartlar geliştirilmiştir. Bunlar arasında DSÖ
(Dünya Sağlık Örgütü) tarafından geliştirilen içme suyu standartları yaygın olarak kullanılmaktadır (WHO,
1996; Kaya, 2012; Ayaz, 2015). Bunun yanı sıra ülkemizde kabul edilen ve kullanımda olan içme-kullanma
suları standardı TS 266 kullanılmaktadır (Anonim,1997; Gülabi, 2016).

Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 2005 yılında yürürlüğe giren ve 7 Mart
2013 Perşembe tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazetede yenilenen ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında
Yönetmelik’ (İTASHY) içme ve kullanma sularının niteliği hakkında bize bilgiler vermektedir. Yeni
yönetmeliğe göre içme ve kullanılabilir sularda aranan mikrobiyolojik parametreler Tablo 1’de ve Tablo
2’de gösterilmiştir.
Tablo 1. ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’ (İTASHY) göre içme sularında aranan
mikrobiyolojik parametreler

İçme Suları için:

Parametre

Parametrik değer

E. coli

0/250 ml

Enterokok

0/250 ml

Koliform bakteri

0/250 ml

P. aeruginosa

0/250 ml

Anaerob sporlu sülfit redükte eden bakteriler

0/50ml
0/100ml

Patojen Stafilokoklar
Kaynaktan alınan numunede maksimum:
22 °C’de koloni sayımı

20/ml

37 °C’de koloni sayımı

5/ml

İmlâhanede ambalajlandıktan sonra alınan numunede;
22 °C’de koloni sayımı

100/ml

37 °C’de koloni sayımı

20/ml

Piyasada satılan ambalajlı sulardan alınan numunede maksimum:
22 °C’de koloni sayımı

İmlâhane için belirlenen sınır
değerin on katını geçemez.

37 °C’de koloni sayımı
Parazitler

0-5 /L
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Tablo 2. ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’ (İTASHY) göre kaynak sularında

aranan mikrobiyolojik parametreler
Kaynak Suları için:

Parametre

Parametrik değer

E. coli

0/250 ml

Enterokok

0/250 ml

Koliform bakteri

0/250 ml

P. aeruginosa

0/250 ml

Anaerob sporlu sülfit redükte eden bakteri

0/50 m

Patojen Stafilokok

0/100 ml

Kaynaktan alınan numunede maksimum:
22 °C’de koloni sayımı

20/ml

37 °C’de koloni sayımı

5/ml

İmlâhanede ambalajlandıktan sonra;
22 °C’de koloni sayımı

100/ml

37 °C’de koloni sayımı

20/ml

Piyasada satılan ambalajlı sulardan alınan numunede maksimum:

İmlâhane için belirlenen sınır değerin on
katını geçemez.

22 °C’de koloni sayımı
37 °C’de koloni sayımı
Parazitler

0-5/L

Türkiye içme suyu standartlarında ve İTASHY (İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında
Yönetmelik)’nin hükümlerine göre, içme sularında parazitlerin sıfır olması istenmektedir; ancak, su
kökenli mikroorganizmalardan bahsedilmesine rağmen, su kökenli parazitlerin varlığı hakkında herhangi bir
detaylı bilgi mevcut değildir.

İçme sularına ve kullanma sularında parazit kontaminasyonun oluşturduğu riskler, bu sulara

kanalizasyon ve nehir sularının karışması ve kirli sularla bahçelerin sulanmasının engellenmesi ile azaltılabilir.
Son yıllarda yurt dışında sularda protozoon parazitlerin tespiti ve bulaş yollarına ilişkin çalışmalar oldukça
önem kazanmıştır. Fakat ülkemizde bu anlamda henüz yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle
bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sanitasyon kalitesi yüksek su elde etmek ve bu suların kontrolüne
ilişkin çalışma ve araştırmaların yaygınlaştırılmasında yararlar bulunmaktadır. Bu kapsam doğrultusunda su
ile bulaşan parazitlerin bazıları Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis, Giardia intestinalis ve
Toxoplasma gondii olarak verilebilir.
Cryptosporidium parvum: Cryptosporidium parvum, çeşitli yollarla bulaşabilmesine rağmen günümüzde
suyla bulaşan önemli bir infeksiyon etkeni olarak kabul edilmektedir (Isaac-Renton ve ark., 1999). Nehirlerde
ve göllerde dünyanın her tarafında yaygın bir kontaminasyon ajanı olan Cryptosporidium, kalınca ve haliyle
dayanıklı ookistlere sahiptir (Şekil 1) (Göçmen, 2014). Cryptosporidium türlerinin en önemli özelliği
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ise içme ve kullanma sularına uygulanan klorlama işlemine karşı dirençli olup nemli ortamda aylarca canlı
kalabilmesidir. Bu nedenle su yoluyla meydana gelebilecek büyük çaptaki salgınları oluşturma potansiyelinin
oldukça yüksek olduğu belirtilmiştir (Lucio-Foster ve ark., 2004; Uyar ve Özkan, 2009; Ayaz, 2015).

2

1

Resim 1. Cryptosporidium parvum
((1) www.cdc.gov, (2) www.mynatureacademy)
Amerika tarihinin en büyük su kökenli hastalık salgını olarak bildirilen 1993 yılında Milwaukee’de
(Wisconsin - USA) ortaya çıkan salgında, yaklaşık 1.610.000 kişiden yaklaşık 403.000 kişi etkilenmiştir.
Epidemiyolojik çalışmalarda Milwaukee’de yaşayan kişilerin dışkılarında ve salgın öncesi ve sırasında yapılan
dondurmalarda ookistler identifiye edilirken, etkilenen dört hastaya ait ookistlerin genetik olarak insan orijinli
olduğunun belirlenmesi ile de, kontaminasyonun kanalizasyon sisteminden kaynaklandığı rapor edilmiştir
(Peng ve ark., 1997).

İnsanlarda Cryptosporidium infeksiyonunun oluşması için 10 tane ookistin alımının yeterli olduğu

bildirilmektedir (Laberge ve Griffiths, 1996; Usluca, 2009). Cryptosporidiosis, sağlıklı kişilerde ve immün
sistemi sağlıklı bireylerde tipik olarak 9-15 gün süreyle seyreden, kendini sınırlayan ve tam iyileşme ile
sonlanan bir tabloya neden olmaktadır. Ana bulgu ise sulu diaredir (Akyon ve ark., 1999). AIDS’li hastalar
da ise infeksiyon, çoğunlukla kronik ve ağır seyretmektedir. Hastalarda diare iki aydan uzun sürebilmekte,
şiddetli dehidratasyon, kilo kaybı ve malnutrisyona sebep olabilmektedir. (Farthing, 2000).
Cyclospora cayetanensis: Son yıllarda önem kazanan bu parazit sularda indikatör patojenler arasında yer
almaktadır (Marshall ve ark., 1997; Herwaldt, 2000; Anonim, 2009). C. cayetanensis (Şekil 2), Ortega ve
ark., tarafından 1993 yılında tanımlanmış su ve gıda kaynaklı salgınlara sebep olan ve aynı zamanda
klorlanmaya karşı da dirençli olan bir protozoon olarak bildirilmiştir (Steiner ve ark., 1997).

1

2

Resim 2. Cyclospora cayetanensis
((1) www.foodpoisonjournal, (2) https://www.travelclinicnyc)
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Amerika’nın Chicago kentinde bu parazitin neden olduğu su kaynaklı epidemiler bildirilmiştir. 1996’nın
başlarından itibaren ticaret ürünleri üzerinde yapılan çalışmalarda Guetamala’dan alınan ahududular
üzerinde Cyclospora saptanmıştır. Bu parazite bağlı enfeksiyonlar, sıklıkla yaz ve bahar mevsimlerinde
ortaya çıkmaktadır. Yılın bu zamanlarında güney ülkelerle, artan meyve ve sebze ticareti enfeksiyona zemin
hazırlamaktadır. Ayrıca parazitin bulaştığı ya da bulaştırıldığı yiyecek ve içecekler de yayılmada etkilidir
(Mansfield ve Gajadhar 2004; Aksoy, 2006).
Cylopspora enfeksiyonlarının ülkemizdeki insidansını belirlemek üzere Turgay ve ark (2007) yaptıkları
bir çalışmada 4986 dışkı örneğinin 23’ünde Cylospora spp. saptanmıştır. Sonuçta bu enfeksiyonun ülkemizde
sadece seyahat ile ilişkili olmadığı, endemik olarak da görüleceğini ifade etmişlerdir (Turgay ve ark., 2007;
Taşbakan ve ark., 2010). Ülkemizde bildirilmiş ilk Cyclosporiosis olgusu ise 1998 yılında Kayseri’de AIDS’li
bir hastanın kronik ishal hikayesi araştırılırken saptanmıştır (Koç ve ark., 1998; Temel, 2011).
C. cayetanensis’e bağlı gelişen hastalık Cyclosporiasis olarak adlandırılmaktadır. Cyclosporiasis genel
olarak bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda uzun süren ishallere neden olmaktadır. Özellikle günde 3-8 ishal
ataklarına neden olan Cyclosporiasis olgularında ayrıca dönemsel olarak ishal atakları aylarca sürebilmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bir aydan fazla süren ishal vakalarını kronik ishaller olarak adlandırmıştır.
Cyclosporiasis olgularında hastalığın bir ay ile yirmi dört ay arasında değişen sürelerde seyrettiği bildirilmiştir
(Akısü ve Korkmaz, 2005; Altıparmak, 2013).
C. cayetanensis’e bağlı enfeksiyon olguları, daha çok yaz ve bahar mevsimlerinde ortaya çıkmaktadır.
Yılın bu zamanlarında güney ülkelerden, artan meyve ve sebze ticareti infeksiyona zemin hazırlamaktadır.
Ayrıca infeksiyon bulaşmış ya da bulaştırılmış yiyecek ve içecekler de birer yayılma etkenidir (Mansfield ve
Gajadhar 2004; Çimli Aksoy ve Taylan Özkan, 2006).
Giardia intestinalis: İnsanlarda duodenum ve jejunumda bulunan tek patojen protozoondur (Şekil 3).
Neden olduğu hastalığa ise Giardiasis adı verilmiştir. Giardiasis insan için en yaygın protozoon infeksiyonu
olarak bilinmektedir (Vurupalmaz, 2012).
Enfeksiyon kistlerin ağız yolu ile alınmasının ardından oluştuğu ve 10 tane kistin bile infeksiyona neden
olabileceği bildirilmiştir. Çevre koşullarına son derece dayanıklı kistleri standart klorlama işlemlerine son
derece dirençlidir ve su ve gıda kaynaklı salgınlara yol açabilmektedir (Seferoğlu, 2014). Ekskistasyonun
ardından trofozoitler ince barsağın üst bölgelerinde çoğalmaya başlar ve diskleri ile ince barsakta enterositlere
yapışırlar. Şiddetli enfeksiyonlarda her hücrenin serbest yüzeyi parazitle kaplanabilir. Parazitin nadir olarak
da safra kesesi ve safra yollarının epitel yüzeylerine yerleştiği gözlemlenmiştir (Görgün, 2011).
Giardiosis dünyanın her tarafında endemik ve epidemik diyarelerin başında gelen etkenlerdendir.
Gelişmekte olan ülkelerde enterik patojenlerin birinci sırada nedeni olup, prevalansı özellikle 10 yaşından
küçük çocuklarda %15-30 arasındadır. Türkiye’de yapılan araştırmalarda giyardiyoz insidansı %1.9 - 37.7
arasında değişmektedir (Uyar ve Taylan Özkan 2009).
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Resim 3. Giardia intestinalis kist formu (1), trofozoit formu (2)
((1) www.mcdinternational, (2) www.cdc.gov)
Giardiosis sıklığı gittikçe artan bir zoonozdur ve hayvanlardan, insanlardan ya da çevreden tam olarak yok
edilmesi oldukça zordur. Bunun nedeni ise G. intestinalis’in çok çeşitli konaklarda yaşamını sürdürebilmesi
ve kendine uygun bir konak bulduğu zaman uzun süre o konakta yaşayabilmesi olduğu ifade edilmektedir.
Parazitin eliminasyonu için su kaynaklarının G. intestinalis’den tamamen temizlenmesi ve su kaynaklarının
durumunun sürekli izlenerek temizlik için uygulanan önlemlerin devamlılığının sağlanması gerekmektedir
(Yaman Karadam, 2014).
Toxoplasma gondii: T. gondii, insan vücudunda birçok organda tutulum gösterebilen, özellikle akut dönemde
kan, beyin omurilik sıvısı, meni, gözyaşı, tükürük, idrar gibi sıvısal çıkartılarda bulunabilen, transplasental
bulaşma ile kalıcı fetal yıkımlara, düşüklere yol açan bir zoonozdur. Hastalığın zoonotik karakteri, çiğ ya da az
pişmiş kontamine et, çiğ süt, çiğ yumurta, kontamine sebze-meyve yenmesi, kontamine su içilmesi, kan nakli,
organ nakli ve transplasental geçiş gibi pek çok yolla bulaşmasından dolayı yaygın olarak görülmesine sebep
olmaktadır (Yürektürk, 2016).

Resim 4. Toxoplasma gondii
(wildpro.twycrosszoo)
Toksoplazmozun görülme sıklığı, sosyo-ekonomik duruma, kültürel özelliklere, iklim şartlarına ve
beslenme alışkanlıklarına göre farklılık göstermektedir (Demiroğlu, 2014). Fakat özellikle kadınlarda görülme
oranı yaşla beraber artmaktadır. Bunun sebebi kadınların hem kedi dışkısı ile hem de kontamine etlerle temas
etme olasılığının yüksek oluşudur. Bunun yanında mezbaha çalışanlarında da infeksiyon riskinin yüksek
olduğu düşünülmektedir. Türkiye’de yapılan araştırmalar sonucunda ortalama prevalans değeri %40 olarak
kabul edilmektedir. Toplumda hemen her grubun çiğ köfte gibi yiyeceklere düşkünlüğü yüksek oranların
ortaya çıkmasına sebep olmaktadır (Saygı, 1998; Duran, 2015).
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T. gondii’ nin başlıca iki bulaşma yolu vardır. Bunlar;
- Edinsel bulaş (Akkiz)
- Konjenital bulaş (Doğumsal)’tır.
Edinsel bulaşma kedi dışkısındaki ookistler ile kontamine su ve gıdaların alınması, bradizoitleri bulunan
doku kistlerini barındıran çiğ veya yeterince pişmemiş etlerin yenilmesi ile gerçekleşirken, konjenital bulaşma
ise taşizoitlerin transplasental olarak geçmesi sonrasında meydana gelmektedir (Opsteegha ve ark., 2012).
Ayrıca organ nakli ve kan transfüzyonu ile de bulaşmalar bildirilmiştir (Öztürk, 2011).
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Tarımsal sulama amaçlı ve içme suyu amaçlı kullanılan sularda protozoon parazitlerin tespiti; klasik boyama
yöntemleri olan Kinyoun Asit-Fast Boyama, Trikrom Boyama, İyot-Lugol Boyama, Giemsa Boyama ve son
zamanlarda oldukça popüler hale gelen moleküler tekniklerle sağlanmaktadır.

Kinyoun Asit-Fast Boyama: Lam üzerine su örnekleri yayma yapılarak hafif kuruması beklenilir. Kuruma
işleminden sonra boyama kriterleri doğrultusunda Cryptosporidium parvum ve Cyclospora cayetanensis
ookistlerinin tespiti 100x objektifte immersiyon yağı damlatılarak tespit edilir.

Trikrom Boyama: Su örneklerinden lam üzerine yayma havada tam kurumadan boyama işlemi uygulanır.
Daha sonra ışık mikroskobunda 100x objektifte immersiyon yağı kullanılarak Giardia intestinalis’in kist
formu tespit edilir.

İyot-Lugol Boyama: Lam üzerine birkaç damla örnek alınıp üzerine iyot-lugol eriyiği damlatılır. Kuruması
beklenmeden lamel ile kapatılarak ışık mikroskobunda 40x objektifte sarı renkte Giardia intestinalis’in kist
formu tespit edilir.

Giemsa Boyama: Lam üzerine birkaç damla örnek alınarak giemsa boyası ile boyanır. T.gondii’nin

trofozoit formu 100x objektifte immersiyon yağı kullanılarak koyu kırmızı menekşe renginde tespit
edilir.
Son zamanlarda sularda moleküler tekniklerle de protozoon parazitlerin tespiti sağlanılmaktadır.
En popüler yöntem Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) olarak bilinmektedir.
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4. SONUÇ
Su yolu ile bulaşan hastalıklardan korunmak için kontamine suyu dezenfekte etmekten çok öncelikle
güvenli suyu korumak ve kullanmak daha önemlidir.

Ülkemizde kabul edilen Sağlık Bakanlığı’na ait ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki
Yönetmelik’te belirtilen su kalite kriterleri kapsamında su kökenli protozoon türlerine yer verilmektedir.

Ayrıca, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde (Anonim 2004) kıta içi su kaynaklarının sınıflarına göre kalite
kriterlerinde su kökenli protozoonlara yer verilmemektedir. Kıta içi su kaynaklarının hayvansal sulama ve
rekreasyonel amaçlı kullanımı dikkate alındığında, bu protozoonların Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne
dahil ve bu konunun detalı olarak yönetmelikte açıklanması gerektiği düşünülmektedir.

İçme sularına ve kullanma sularında parazit kontaminasyonun oluşturduğu riskler, bu sulara kanalizasyon
ve nehir sularının karışması ve kirli sularla bahçelerin sulanmasının engellenmesi, kirli ellerle bir şey yiyilip
içilmemesi, az pişmiş etlerin yenmemesi gibi kişisel hijyen kuralları ile de rahatlıkla azaltılabileceği
düşünülmektedir.
Ancak Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis, Giardia intestinalis ve Toxoplasma gondii
ookistleri ve kistleri klorlanmaya karşı dirençlidir. Bu yüzden etkili dezenfeksiyon işlemleri uygulanmalıdır;
-İçme sularının en az 1 dakika süre ile 72 0C’de tutulması ile parazit ookistleri ölmektedir.
-Ozonlama yöntemi ile bu parazitlerin kist formlarının ve ookist formlarının yok olmasında etkili olduğu
bilinmektedir.
-Konvansiyonel filtreleme yöntemleri ile bazı parazitlerin ookistleri sulardan kolayca uzaklaştırılabilmektedir.
-Filtreleme öncesi koagulasyon, flokulasyon ve çökertme işlemleri ile bu protozoon parazitler sulardan
etkili bir şekilde uzaklaştırılmaktadır.

5. TEŞEKKÜR BÖLÜMÜ
Söz konusu yüksek lisans tez çalışmasını finansal olarak destekleyerek araştırma altyapısını sağlayan
Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (PAUBAP)’ne, teşekkürlerimi
sunarım.
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ÖZET
Çalışmanın amacı; kağıt endüstrisi atıksuyunda biyolojik arıtımından sonra uygulanan ters osmoz prosesi
neticesinde üretilen konsantre akımdan pellet reaktörle bir ara kimyasal arıtım ile sertlik ve Si giderimi
gerçekleştirmek ve uygulanan ikincil bir ters osmoz prosesiyle su geri kazanımını >90% mertebelerine
taşımaktır. Çalışmada önce sentetik sonra da gerçek atıksu kullanılarak sertlik ve Si giderimi pellet reaktörde
çalışılmış, sonrasında ise üretilen su ile ikincil ters osmoz çalışmaları yapılarak su geri kazanımı ve konsantre
azaltımı optimize edilmiştir. Pellet reaktör pH 11,5 ve HRT 0,1 saat koşullarında işletilmiştir. Pellet reaktör
ile arıtım neticesinde sudaki sertlik 1653 mg-CaCO3/L seviyesinden keskin bir düşüşle 25-35 mg-CaCO3/L
seviyesine kadar düşmüştür. Toplam sertlik, sentetik su ile sürekli işletim neticesinde %98,6 oranında
giderilmiştir. pH 11,5’te reaktör işletimi neticesinde Ca2+ ve Mg2+ giderimleri verimleri sırasıyla %97,2 ve
%98,8 olmuştur. Bunun yanı sıra %78 gibi büyük oranda Si giderimi de sağlanmıştır. Çalışmalar antiskalantlı
ve antiskalantsız ortamlarda yapılarak kıyaslanmıştır. Gerçek atıksuda da aynı çalışmalar yapılmış olup, sertlik
giderim verimi sentetik atıksu ile elde edilen verime yakın iken, Si giderimi gerçek atıksuda kısmen düşük
(%40) olmuştur. Pellet reaktör arıtımı sonucunda ikincil ters osmoz akı değerleri önemli derecede artmış ve 25
bar basınç ta %80 geri kazanıma ulaşılmıştır. Toplam su geri kazanımı ise >%90 olup, konsantre hacmi önemli
derecede azaltılmış ve yaklaşık sıfır sıvı atık hedefine ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ters osmoz, konsantre yönetimi, su geri kazanımı, atık azaltımı
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The Use of Pellet Reactor to Increase Water Recovery and Decrease the Volume of Reverse Osmosis
Concentrate Characterized by High Hardness and Silica Concentrations
ABSTRACT
The aims of the study are to remove Si and hardness in the concentrate generated from reverse osmosis
process after biological treatment of pulp and paper industry wastewater using intermediate pellet reactor and
to increase the water recovery over 90% in a subsequent secondary reverse osmosis process. In the study, the
removals of Si and hardness were studied firstly in synthetic and then real concentrates, which were further
subjected to secondary reverse osmosis process to optimize water recovery and volume reduction. The pellet
reactor was operated at pH 11.5 and HRT 0.1 h. After pellet reactor treatment the hardness of water decreased
significantly from 1653 mg CaCO3/L to 25-35 mg CaCO3/L. Total hardness in the synthetic concentrate was
removed with the efficiency of 98.6%. Similarly, Ca2+ and Mg2+ removals were 97.2% and 98.8%, respectively,
when the reactor was operated at pH 11.5. Additionally, high Si removal efficiency of 78% was achieved.
Studies were conducted in the presence and absence of antiscalant and the results were compared. The same
studies were also conducted with the real concentrate and although similar removal performances for Ca2+ and
Mg+2 were attained, relatively lower Si removal (40%) was observed. After pellet reactor treatment, the fluxes
in the secondary reverse osmosis significantly improved and the 80% water recovery was achieved at 25 bars.
Total water recovery was >90% and the concentrate volume significantly decreased with reaching near-zero
liquid discharge target.

Keywords: Reverse osmisis, concentrate management, water recovery, waste reduction

1. GİRİŞ
Sağlıklı içme suyu veya kullanma suyu üretimi tüm dünyanın en önemli sorunlarından biridir. Dünyada
mevcut su hacminin ancak %3’ü insani kullanıma uygun olup, bu suyun da yeryüzünde dağlımı oldukça
düzensizdir. Tahminlere göre bir milyar insan temiz içme suyuna ulaşamamakta ve 2,3 milyar insan da su
kıtlığı olan bölgelerde yaşamaktadır. Bu nedenle birçok yerleşim yerinde sağlıklı içme suyunun üretimi için ters
osmoz (TO) membranlardan faydalanılmaktadır. TO teknolojisinin en önemli sorunu yüksek elektrik kullanımı
ve membran tıkanması yanında özellikle okyanustan uzak iç bölgelerde oluşan yüksek hacimdeki konsantredir
(Subramani ve Jacangelo, 2014). Son yıllarda özellikle evsel ve endüstriyel atıksular biyolojik olarak arıtıldıktan
sonra ters osmoz prosesine tabi tutulmakta ve ters osmoz permeat çıkış suyu geri kazanılmaktadır. Fakat ters
osmoz proseslerinde su geri kazanım oranı %60-70 civarında olup, ters osmoz membranları tarafından itilen
bütün kirleticiler hacimce %30-40 oranında olan konsantratta kalmaktadır. Konsantratta kirlilik seviyesi
besleme suyuna kıyasla 3-4 kat daha yüksektir.

TO konsantreleri için en çok kullanılan bertaraf yöntemleri; yüzeysel sulara deşarj, derin kuyu enjeksiyonu,
buharlaşma havuzları ve arazi uygulamasıdır. Konsantrenin deşarjı yer-bazlı olup, her bir opsiyonun
kullanılabilirliği konsantrenin hacmine ve kalitesine bağlı olarak değişmektedir. Tabi ki, deşarjın maliyeti de
göz önüne alınması gereken bir kriter olacaktır. Yüzeysel sulara deşarj alternatifleri ise; nehirler, koylar, gelgit
yaşanan göller, konsantre kanalları ve okyanuslardır. Başka atıksularla karıştırarak seyreltme de diğer bir
opsiyondur. Gerek evsel ve gerekse endüstriyel atıksularla karıştırılan konsantreler atıksu arıtma tesislerinde
böylece arıtılmış da olurlar. Derin kuyu enjeksiyonunda ise; konsantre porozlu bir yüzey üstü yapıdan
jeolojik formasyona bağlı olarak süzülür. Buharlaştırma havuzları ise diğer bir seçenek olup, küçük debiler ve
buharlaşmanın fazla olduğu sıcak bölgeler için uygulanabilir bir yöntemdir. TO konsantre hacmini azaltmak
ve deşarj maliyetini elimine etmek için, sıfır sıvı atık (ZLD) ve yaklaşık-ZLD (%95-98 su geri kazanımı)
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teknolojileri geçmişte kullanılmıştır. Fakat bu yaklaşım genel olarak ekonomik olmadığından uygulamalar
sınırlı kalmıştır. Daha ekonomik yeni ZLD teknoloji alternatifleri mevcut olup, ileri de kullanımı artacaktır.

TO prosesinde bu tür inorganik çökeleklerin oluşumunu engellemek ve su geri kazanım oranını yükseltmek
için genellikle anti-skalantlar kullanılmaktadır. Tipik olarak CaCO3 için Langelier Doygunluk Oranı (LSI)
3,0’a kadar, BaSO4 doygunluğunun %6000’nine kadar ve CaSO4’ın da %250’sine kadar konsantrelerde
konsantrasyon yükselmelerine anti-skalant kullanarak çıkılabilmektedir (Subramani ve Jacangelo, 2014).

CaCO3 ve CaPO4 çökeleklerinin membran üzerinde birikimini engellemek için antiskalant ilavesine ek
olarak pH değerinin de düşürülmesi gerekmektedir. CaCO3 çökeleğinden farklı olarak, CaPO4 çökeleğinin
antiskalant ile kontrolü zor olup, çökeleğin formuna bağlıdır. Eğer CaPO4 suda kalsiyum ve ortofosfat olarak
çözünmüş halde bulunuyorsa, kristallenme olasılığı çok daha yüksek olup, antiskalant kullanımı sınırlı olarak
işe yarayacaktır. Fakat, CaPO4 kolloidal formda bulunuyorsa, antiskalant veya dispersantların ilavesiyle
kireçlenme (scaling) engellenebilecektir. TO konsantratında silisyum konsantrasyonun 100 mg/L ve üzerinde
olması durumunda, silisik asit polimerizasyonu gerçekleşmekte ve su geri kazanım oranını sınırlamaktadır.
Antiskalant kullanımıyla su geri kazanım oranı kısmen arttırılsa da silisyum konsantrasyonunun yüksek
olduğu sular için ilave arıtım gerekebilmektedir. Dolayısıyla, çoğu zaman su geri kazanım oranını arttırmak
için kireçlenme oluşturabilecek iyonların bazılarının önceden giderilmesi gerekebilmektedir. Evsel atıksu ve
endüstriyel atıksu arıtımı sırasında oluşan konsantre içeriği de birbirinden oldukça farklı olacaktır. Evsel atıksu
arıtma tesisleri çıkış sularının süzüldüğü TO tesislerinin konsantrelerinde TOC konsantrasyonu da yüksek
olacaktır (> 30 mg/L). Genel olarak yer altı suları TO konsantratında inorganik madde (klorür ve sülfat)
ve silisyum konsantrasyonu evsel atıksu TO konsantratına kıyasla daha yüksektir. Örnek olarak yağ ve gaz
üretim endüstrisi TO konsantratında TOC (>60 mg/L) ve Si (> 250 mg/L) konsantrasyonu oldukça yüksek
olabilir. Ayrıca, bu tür suların TO konsantratında toplam çözünmüş madde (TDS) konsantrasyonları çok
yüksek konsantrasyonlara çıkabilir (>40 g/L) ve oluşan konsantratın hacim azaltılmasında yükselen ozmotik
basınç nedeniyle artık membran proseslerin kullanılabilirliği sorgulanır duruma gelecektir. Bu durumda termal
proseslerin kullanılması daha uygun olmakla birlikte, yüksek işletim maliyetleri nedeniyle termal metotlar
küçük debiler için daha uygundur (Subramani ve Jacangelo, 2014).

Dolayısıyla, ZLD veya near-ZLD yaklaşımı çerçevesinde TO konsantratının bertarafında kullanılabilecek
en uygun teknolojinin (BAT) seçilmesi birçok önemli parametreye bağlıdır.

Birincil TO konsantresinin kimyasal olarak yumuşatılması için kireç bazlı yumuşatıcılar, pellet yumuşatıcılar
veya akışkan yatak kiristalizatörler kullanılabilir. Örnek olarak Gabelich vd. (2007) birincil membran konsantre
arıtımı için kireç (Ca(OH)2) kullanmış ve sonrasında ikinci aşama TO sitemi kullanarak toplam su kazanımını
%95’e kadar yükseltmiştir. Kalsiyum, CaCO3 olarak giderilmiş, silisyum ise magnezyum hidroksitle birlikte
çökeltilerek giderilmiştir. Yapılan çalışmada Colorado Nehri’nden alınan suyun tuzsuzlaştırılması %95 su
geri kazanım hedefiyle pilot ölçekli sistem kullanılmıştır. Kimyasal demineralizasyon basamağında katı
temas reaktörü kullanılmış olup (Şekil 1) çöktürme işleminden sonra su ikincil TO prosesine gönderilmiştir.
Alkali-bazlı çöktürme işlemi kullanılarak birincil TO proses konsantre akımında kireçlenme oluşturabilecek
kimyasallar giderilmiş ve sonrasında su ikincil TO prosesine verilmiştir. Ara kimyasal demineralizasyon
(ICD) işleminde konsantre suyunun pH değeri 10’da tutulduğunda Ca, Ba, Sr ve Si giderim verimleri sırasıyla
%94, %97, %88 ve %67 olmuştur. Böylece, birincil TO+ICD+ikincil TO prosesiyle %95 su geri kazanımı
başarılabilmiştir.
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Şekil 1. Model bir pellet reaktör yumuşatma sistemi ve gerçek ölçekli bir sisteme ait fotoğraf (van
Houwelingen vd., 2010)

TO konsantre arıtımında klasik yumuşatma prosesine alternatif olarak pellet reaktörler de kullanılabilir.
Pellet reaktörde yumuşatma işleminde CaCO3 çökeleği bir çekirdek görevi gören kum pellet partikülleri
üzerinde gelişir. Mahvi vd. (2005) TO konsantre pH değerini 10’un üzerine çıkarmış ve kum pellet reaktöre
besleme yapmıştır. Çalışmada kullanılan pilot sistem Şekil 1’de sunulmuştur. Pellet reaktörün en önemli
avantajları:

•

Daha düşük hacim ihtiyacı,

•

Temiz atık oluşumu,

•

Daha kısa reaksiyon zamanı (16 kata kadar)

•

Oluşan kristallerin kolay işlenmesi

•

Ayrıca, oluşan kristallerin başka endüstrilerde kullanım imkanı (Mahvi vd., 2005).

Dolayısıyla bu çalışmanın temel hedefi; su geri kazanımı amacıyla kullanılan ve arıtılmış atıksulara
uygulanan ters osmoz prosesi sonucunda oluşan konsantrenin uygun ara arıtım basamaklarıyla su geri kazanım
oranını %65-75 lerden %90 üzerine çıkararak oluşan konsantratın termal olarak kurutulmasını ekonomik hale
getirmek için proseslerin geliştirilmesidir. Bu amaçla; sertlik ve Si konsantrasyonu yüksek bir kağıt endüstrisi
konsantre sularından pellet reaktör kullanımı ile sertlik ve Si’nin giderilerek, suyun ikincil bir membran
prosesten geçirilmesiyle yaklaşık sıfır sıvı atık hedefine ulaşılmasına çalışılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Yapılan çalışma; su geri kazanımının yapıldığı atıksu ters osmoz tesislerinde oluşan konsantratın arıtılması
ve su geri kazanımının arttırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında atıksu karakterizasyonunun
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yapılmasının ardından bir adet pellet reaktör kurulmuş olup, konsantratın kirlilik yükünün azaltılması çalışmaları
yapılmıştır. Pellet reaktör ön arıtımından sonra konsantre ikincil bir ters osmoz prosesinden geçirilmiştir.
Çalışmaya temel olan atıksu kağıt sektöründe kullanılan bir ters osmoz prosesinden elde edilmiştir.
Atıksular biyolojik olarak arıtıldıktan sonra TO prosesine verilmekte ve %70 oranında bir su geri kazanımı
elde edilmektedir. Bu sektörden elde edilen konsantrat oldukça yüksek sertlik değerlerine (4000 mg/L CaCO3’a
varan) sahip olup, geliştirilen pellet reaktörün bu kadar yoğun sertliğe sahip bir sudaki performasını görmek
literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır.
2.1. Konsantreden İnorganik ve Çökelmeye Sebep Olabilecek Kirleticilerin Giderimi İçin Pellet
Reaktör Kullanımı
Konsantrattan ters osmoz prosesiyle su geri kazanımı sırasında çökelme oluşturacak Ca2+, Mg2+, Si ve sülfat
gibi iyonların çöktürülmesi amacıyla pellet reaktörde inorganik madde giderimi çalışılmıştır.
Çalışmada 4,5 L hacme sahip pleksiglas malzemeden yapılmış 5 cm çapında kolon reaktör kullanılmış
olup, reaktörün kurulumunda çökelme süresini kısaltmak amacıyla heterojen ve yüksek yüzey alanına sahip
dolgu malzemesi olarak akvaryum kumu kullanılmıştır. Kum, ilk olarak HCI ile pH’sı 2,0›ye ayarlanmış su
ve daha sonra saf su ile yıkanmıştır. Reaktör içerisinde 1.450 gram kum kullanılmış olup, reaktörde kum
yüksekliği 70 cm, aktif hacim 1.375 mL’dir (Şekil 2).
Reaktöre ince kum ilave edilmek suretiyle ve çöken çamurdaki CaCO3’ın çökeleklere çekirdek görevi
görmesi sağlanmıştır. Kumun sistem içinde akışkan yataklı olması için reaktör uzun ve ince olarak
tasarlanmıştır. Gerçek ölçekli sistemlerde akışkan yataklı bir işletim sağlanması için çıkıştan sürekli bir geri
devir yapılarak, yatakta yaklaşık %10-20 oranında bir akışkanlık sağlanabilir. Özellikle CaCO3, CaSO4 ve
Mg(OH)2 çökeleklerinin oluşması için reaktöre NaOH dozajı yapılmıştır.

Şekil 2. Kullanılan pellet reaktöre ait şematik gösterim
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Ayrıca pellet reaktörde Ca2+ ve Mg2+’un çöktürülmesi neticesinde oluşan çökeltiler nedeniyle, pellet çıkış
suyunun ters osmoz prosesine beslenmesi sırasında oluşabilecek muhtemel tıkanmaların önlenmeleri için,
reaktörün üst haznesinde toplanan su, 0,02 µm gözenek çapına ve 0,0072 m2 alana sahip polyethersülfon (PES)
membran ile süzülerek, sudaki partiküllerin tutulması sağlanmıştır (Şekil 2). Bu membrandaki tıkanma ise,
basınç sensörü kullanılarak sürekli olarak izlenmiştir.

Kurulan pellet reaktör, optimum koşulların belirlenmesi amacıyla öncelikle sentetik atıksu ile işletilmiş
olup, daha sonra ise gerçek atıksu olan konsantrat ile sürekli olarak işletilmiştir.

İlk olarak laboratuvarımıza getirilen konsantratın karakterizasyonu yapılmış ve bu karakterizasyona
uygun olacak şekilde hazırlanan sentetik su ile gerçek konsantrat simüle edilmeye çalışılmıştır. Bu aşamada
sentetik su ile pellet reaktörün işletilmesi ve sonrasında da yapılan TO çalışmaları tesiste kullanılan antiskalant
varlığında ve yokluğunda çalışılarak, antiskalantın hem pellet reaktör verimine hem de sonrasında ikincil TO
proses performansına etkisi çalışmıştır. Sentetik su ile yapılan çalışmalara benzer olarak gerçek konsantre ile
de çalışmalar yapılarak kıyaslanmıştır.

2.2. Ters Osmoz Membranlarıyla Konsantrat Hacminin Azaltımı ve Su Geri Kazanım Çalışmaları
Bu aşamada ise konsantre atıksuyun arıtımından önce ve sonra elde edilen sular, 25±0,1 bar basınç altında
ve %80 geri kazanım olacak şekilde ölü-sonlu filtrasyon düzeneğinde filtrasyona tabi tutulmuştur. Çalışmada
BW30 membranı kullanılmıştır. Denemeler ise Şekil 3’de gösterilen ölü-sonlu sisteminde yapılmıştır. Ters
osmoz çalışmaları aşağıdaki adımlar için yapılmıştır.

•

Arıtılmamış ters osmoz konsantresi

•

Pellet reaktör sonrası

Kirli membrandaki akı kaybının belirlenmesi ve geçirimlilik düşüşünün hesaplanması için, 25 bar basınç
altında kirli membranda saf su akısına bakılmıştır. Daha sonra ise membran kimyasal temizlemeye tabi
tutulmuştur. Temizleme sonrasında 25 bar basınç altında kimyasal temizlemeli membranda saf su akısına
bakılarak, membranın temizlenme sonrası akı geri kazanım oranı belirlenmiştir.
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Şekil 3. Konsantrede ters osmoz testlerinde kullanılacak ölü-sonlu filtrasyon sisteminin şematik gösterimi
(1-Azot tüpü, 2-Vana, 3-Regülatör, 4-Filtrasyon için basınçlandırılan kap, 5-Karıştırıcı, 6-Süzüntü kabı,
7-Terazi, 8-Akının hesaplanması için verilerin kaydedilmesi için kullanılan bilgisayar)
2.3. Yapılan analizler
KOİ ölçümü standart metotlara göre, 0,45 µ şırınga filtreden süzülerek yapılmıştır. Renk ölçümü Hach
Lange DR 5000 spektrofotometresi ile 465 nm de Pt-Co renk birimi cinsinden yapılmıştır. İletkenlik ve pH
ölçümleri Hach marka pH&İletkenlik ölçer ile yapılmıştır. Cihazın kalibrasyonu düzenli bir şekilde ticari
olarak satılan standart solüsyonlarla yapılmıştır. Toplam sertlik ölçümü standart EDTA titrasyon methodu ile
yapılmıştır. Toplam azot ve amonyum ölçümlerinin yapılmasında merck marka ölçüm kitleri kullanılmıştır.
Anyon ölçümleri Laboratuvarımızda bulunan iyon kromatografisi ile yapılmıştır. Katyon ölçümleri ise Hasan
Kalyoncu Üniversitesi Laboratuvarında bulunan ICP (İndüktif olarak eşleştirilmiş plazma) spektrometresi
cihazı ile yapılmıştır.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1. Konsantre Suyun Karakterizasyonu
Kağıt endüstrisine ait olan bir ters osmoz atıksu arıtma tesisinde oluşan konsantrat alınarak laboratuvarımıza
getirilmiş ve çalışmalar yapılmıştır. Tesiste kağıt sanayisinden kaynaklanan endüstriyel atıksular membran
biyoreaktörde arıtıldıktan sonra ters osmoz membranlarına verilmekte ve su geri kazanımı sağlanmaktadır.
Bu tesiste su geri kazanım oranı yaklaşık %70’dir. Alınan konsantrat numunesinde yapılan analiz sonuçları
Tablo 1’de verilmiştir. Atıksu yüksek konsantrasyonlarda KOİ, renk, iletkenlik ve klorürün yanı sıra yüksek
konsantrasyonlarda Ca2+, Mg2+, silisyum ve sülfat içermekte olup, bu kirletici konsantrasyonlarının yüksek
olması su geri kazanım performansını önemli derecede etkilemektedir.
Laboratuvarımıza getirilen konsantre atıksu hacmin sınırlı olması nedeniyle, karakterizasyonu yapılan
konsantre atıksu, ilk olarak laboratuvarımızda simüle edilerek pellet reaktörün işletim koşulları optimize
edilmiş ve daha sonra gerçek konsantre ile pellet reaktörde çalışmalar yapılmıştır.
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Tablo 1. Atık su karakteristiği
Parametre
Toplam sertlik, mg/l CaCO3
KOİ, mg/l
Renk, Pt-Co
İletkenlik, mS/cm
pH
Alkanite (mg/l CaCO3)
Toplam Azot, mg/l
Sülfat, mg/l
Klorür (Cl-), mg/l
Nitrat (NO3-), mg/l
Ca2+, mg/l
Mg2+, mg/l
Si, mg/l
K+, mg/l
Na+, mg/l

Ortalama değer
3415
356±6
185±1
13,44±0.4
7,6±0.1
1825±50
131,1±3,1
2911,1
2613,9
705,9
1364
1,277
34,2
254,6
2265

3.2. Pellet reaktör işletim sonuçları
Sentetik Atıksu ile İşletim
TO konsantre atıksuyundaki yüksek konsantrasyonlardaki Ca2+, Mg2+ ve Si gibi iyonların giderilerek
atıksuyun yumuşatılması için çalışmada kullanılan pellet reaktör, öncelikle sentetik atıksu ile işletilmiştir.
İkincil TO sırasında antiskalantın etkisini gözlemlemek amacıyla; antiskalant ilaveli ve ilavesiz sentetik
su olmak üzere iki farklı işletim yapılmıştır. Reaktörün işletimi için kullanılan sentetik su Tablo 2’ye göre
hazırlanmıştır.
Tablo 2. Pellet Reaktörün beslenmesinde kullanılan sertliği ve Si içeriği yüksek sentetik atıksu içeriği
Kimyasal
Na2CO3, mg/l
CaCl2.2H2O, mg/l
KCl, mg/l
(NH4)2SO4, mg/l
Na2SO4 , mg/l
NaHCO3, mg/l
NaNO3, mg/l
Na2 SiO3, ml/l
K2HPO4, mg/l
MgCl2.6H2O, mg/l
NaCl, mg/l
Antisklant*, ppm

Miktar
2,0
1470
107,1
2,6
2956,4
1170,5
13,5
0,5
2,8
813,2
200
5
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*Antiskalant ilaveli sentetik su çalışmalarında kullanıldı
Kurulan reaktörde optimum çalışma koşulları sentetik su ile test edilmiş olup pH:11,5 ve HRT 0,1 saat
koşullarında çalışmalar yapılmıştır (optimizasyona yönelik çalışmalar bu çalışmada verilmemiştir). Sentetik
suyun sertlik değeri yaklaşık 1.653 mg/l CaCO3 tır. Sentetik suyun pH’sı yaklaşık olarak 6,5 civarında olup,
pH’nın 11,5’e çıkarılması için NaOH dozlaması yapılmıştır. Ayrıca reaktör işletimi sırasında oluşan çökelekler
kum yatak üzerinde birikerek ayrı bir tabaka oluşturmuştur. Oluşan çökeleğe ait fotoğraf Şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 4. Pellet reaktörün yüksek sertlik ve Si içeren konsantre ile işletimi sırasında oluşan çökelti

İlk olarak antiskalant ilave edilmeden sentetik suyla pellet reaktör çalıştırılmıştır. Yapılan çalışmada 20
dakika aralıklarla numuneler alışmış olup, çalışmanın başlamasından yirmi dakika sonra toplam sertlik değeri,
pH 11,5’ta 1.653 mg-CaCO3/L seviyesinden keskin bir düşüşle 35 mg-CaCO3/L seviyesine kadar düşmüştür.
Toplam sertlik birinci saat sonunda yaklaşık 23 mg-CaCO3/L seviyesine ulaşmış olup, çalışmanın devamında
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çok az bir düşüş meydana gelmiştir (Şekil 5). Toplam sertlik, sentetik su ile sürekli işletim neticesinde %98,6
oranında giderilmiştir. pH 11,5’te reaktör işletimi neticesinde Ca2+ ve Mg2+ giderimleri verimleri sırasıyla
%97,2 ve %98,8 sağlanmıştır. Bunun yanı sıra %78 gibi büyük oranda Si giderimi de sağlanmıştır. Daha sonra
antiskalant ilaveli sentetik suyla pellet reaktör çalıştırılmıştır. Yapılan çalışma antiskalant ilavesiz sentetik
su ile benzerlik göstermiş olup büyük oranda sertlik giderimi sağlanmıştır. Çalışmada her 15 dakikada bir
numuneler alınmış olup, çalışmanın başlamasından ilk 15 dakika sonra toplam sertlik değeri, pH 11,5’de 1.653
mg-CaCO3/L seviyesinden keskin bir düşüşle 105 mg-CaCO3/L seviyesine kadar düşmüştür. Toplam sertlik
birinci saat sonunda yaklaşık 40 mg-CaCO3/L seviyesine ulaşmış olup, iki saatin sonunda 20 mg-CaCO3/L
seviyelerine düşmüştür (Şekil 5). Toplam sertlik, sentetik su ile sürekli işletim neticesinde %97,5 oranında
giderilmiştir.
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Şekil 5. Pellet reaktörde zaman göre sertlik giderimi

Gerçek Atıksu ile İşletim
Gerçek atıksu ile işletime başlamadan önce yapılan optimizasyon çalışmalarına göre atıksu 1.364 mg/l
gibi yüksek Ca2+ içeriğine sahip olduğundan dolayı sertlik giderimi sağlamak amacıyla atıksuya 4.000 mg/l
NaHCO3 ilavesi yapılmıştır. Pellet reaktör sentetik su ile işletim sonuçlarına bağlı olarak pH 11,5 HRT 0,1 ve
0,2 saat olacak şekilde işletilmiştir. Gerçek atıksu pH değeri yaklaşık olarak 7,6 civarında olup, pellet reaktör
işletimi sırasında sürekli NaOH dozlamasıyla pH 11,5’e çıkarılmıştır. Yapılan çalışmada 20 dakika aralıklarla
numuneler alışmış olup, çalışmanın başlamasından sonra ilk 20 dakikada toplam sertlik değeri, pH 11,5’ta
3.415 mg-CaCO3/L seviyesinden 22 mg-CaCO3/L seviyesine kadar düşmüştür. Gerçek ters osmoz konsantrat
atıksuyundan pellet reaktör ile toplam sertlik giderim performansı %99 civarında olup, oldukça başarılı sonuçlar
elde edilmiştir. Gerçek konsantrat arıtımı sırasında Pellet reaktör giriş ve çıkış katyon konsantrasyonları aşağıda
verilmiştir. Görüldüğü gibi gerçek atıksu ile pellet reaktörün işletimi sırasında kalsiyum ve magnezyumda
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%99’un üzerinde, Si’da ise %40’ın üzerinde bir giderim verimi elde edilmiştir. Bu sonuçlar sentetik atık su
ile işletim sonuçlarıyla kıyaslandığında kalsiyum ve magnezyumda benzerlik göstermekte iken, Si’da ise
sentetik atık suya göre daha düşük bir giderim elde edilmiş olup, bunun muhtemel nedeni ise geçek atıksuyun
işletildiği arıtma tesisinde kullanılan antiskalantın silisyum geri kazanımı etkilemiş olmasıdır. İkinci ve daha
muhtemel bir sebep ise, gerçek konsantratta Mg2+ konsantrasyonun sadece 1,2 mg/l gibi çok düşük bir değerde
olmasıdır. Literatürden de bilindiği gibi Si, Mg(OH)2 çökelekleriyle birlikte giderilmekte olup (Latour vd.,
2014; Rahardianto vd., 2007), Mg2+ konsantrasyonun düşük olması Si giderimini sınırlayabilmektedir. Tablo
3’ den de görüldüğü gibi pellet reaktör işletim neticesinde membranda çökelme oluşturacak katyonlar yüksek
oranda giderilebilmiştir.

Tablo 3. Pellet reaktörün gerçek atıksu ile beslenmesi sırasında katyon giderim performansları

Kalsiyum (mg/l)
Magnezyum (mg/l)
Silisyum (mg/l)

Ham su

Pellet çıkış

Giderim verimi(%)

1.364

4,796

99,6

1,277
34,17

19,19

43,84

3.3. Sentetik Atıksu İle Yapılan Ters Osmoz Denemeleri
Pellet reaktörün antisklant ilavesiz sentetik atıksu ile 0,1 saat HRT pH 11,5’deki işletimi sonucunda
oluşan çıkış suyu ile ham sentetik konsantrenin ikincil TO filtrasyon performansları kıyaslanmıştır. Her iki su
için de ölü-sonlu filtrasyon sisteminde BW30 ters osmoz membranı ile 25 bar sabit basınç altında %80 geri
kazanıma kadar filtrelenebilirliklerine bakılmıştır. Filtrasyona başlamadan önce numuneler 0,22 µ gözenek
çapına sahip PES membrandan ön filtreleme işlemi yapılarak partikül ve kolloidal maddeler giderilmiştir.
Pellet girişinde NaOH, pellet çıkışında ise HCI kullanarak pH ayarlaması yapılmış her iki suyun pH değerleri
8,0’e ayarlanmıştır. Ham sentetik konsantratın başlangıç akı değeri yaklaşık 65 LMH olmasına rağmen,
pellet reaktör ile arıtımı gerçekleştirilmiş konsantrastın başlangıç akı değeri yaklaşık 80 LMH civarlarına
yükselmiştir. Dolayısıyla, akıda yaklaşık % 22 civarında bir iyileşme olduğu gözlemlenmiştir. Bunun yanısıra
%70 geri kazanıma kadar olan ortalama akılar kıyaslandığı zaman ise pellet reaktör sonrasında akılarda önemli
bir yükselmenin olduğu gözlenmiştir (Şekil 6). Akıdaki bu iyileşme pellet reaktörde gerçekleştirilen Ca2+, Mg2+
ve Si gideriminden kaynaklanmaktadır.

Şekil 6. Antiskalant ilavesiz konsantre için ölü-sonlu ters osmoz filtrasyon sonuçları (pH 8,0)
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4. SONUÇ
Sertlik giderme amacıyla kullanılan klasik yavaş karıştırma, hızlı karıştırma ve çöktürme prosesinde toplam
bekleme süreleri 2-3 saat civarında olup, geliştirilen proses ile 0,1 saatlik bir bekleme süresiyle %90 üzerinde
bir giderim elde edilmiştir. Klasik reaktörlere kıyasla reaktör toplam hacmi 20-30 kat azaltılabilecektir.
Dolayısıyla geliştirilen prosesin gerçek ölçekli tesislerde kullanım olanağı bulunmaktadır. Pellet reaktörde
çöktürme neticesinde gerçek atıksu konsantratında ikincil TO filtrasyon performansları önemli derecede
artmıştır. Sonuç olarak; %65-70 toplam su geri kazanımı gerçekleşebilen bir tesise, pellet reaktör ve sonrasında
da ikincil bir TO membranın entegre edilmesiyle %90 ve üzerinde su geri kazanımının gerçekleştirilebileceği
yapılan çalışmalarda gösterilmiş olup, çalışma sonuçları atıksu geri kazanımının ülkemizde gelişimine önemli
katkılar sağlayacaktır. Dolayısıyla geliştirilen prosesin gerçek ölçekli çalışmalarda kullanılma olasılığı oldukça
yüksektir.
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ÖZET
Dünya genelinde, Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) enerji tüketiminde büyük paya sahip
işletmeler arasında yer almaktadır. Tüketilen bu enerjinin büyük bir kısmı ise biyolojik arıtma
ünitelerinde kullanılan pompa ve motorlardan kaynaklanmaktadır. Son dönemlerde, Konvansiyonel
Aktif Çamur (KAÇ) prosesleri yüksek enerji tüketimleri sebebi ile dikkat çekmekte ve düşük enerjili,
yenilikçi arıtma teknolojilerine ve AAT optimizasyonlarına yönelim artmaktadır. Bunun için,
atıksudaki organik maddenin aerobik olarak parçalanması yerine, organik maddenin barındırdığı
kimyasal enerjiden yararlanılması ve böylece toplam enerji tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir.
Bununla birlikte, tesis içi önlemler ve otomasyon ile kontrol yapılarak ve/veya aktif çamur sistemini
düşük oksijen konsantrasyonlarında işleterek, eş zamanlı nitrifikasyon ve denitrifikasyon uygulamaya
ve enerji tüketiminin azaltılmasına çalışılmaktadır. Bu çalışmada, dünyadaki örnek bazı arıtma
tesislerinde enerji tüketimini azaltmaya yönelik gerçekleştirilen uygulamalarla sağlanan tasarruflara
yer verilmiştir. Bunun yanı sıra, laboratuvar ortamında düşük oksijen konsantrasyonlarında işletilen
KAÇ’den elde edilen arıtma performansı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aktif çamur, enerji tüketimi, enerji verimliliği, eş zamanlı nitrifikasyon ve
denitrifikasyon, düşük oksijen konsantrasyonu
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ABSTRACT
Municipal Wastewater Treatment Plants (WWTPs) are among the facilities that have a large
share in energy consumption in the world. The major part of the consumed energy is due to the
pumps and motors used in the biological reactors. Conventional Activated Sludge (CAS) systems
draw attention due to their high-energy consumption. Therefore, studies on innovative wastewater
treatment technologies and also optimization for current plants have been increasing recently. Most
of the studies focus on new treatment schemes which aim utilization of the chemical energy of
organic matter by anaerobic and/or thermal process instead of aerobic decomposition. Furthermore,
by means of taking some measures within the treatment plant, such as using automation control and/
or operating the activated sludge system in low oxygen concentration, energy consumption of the
current wastewater treatment plants can be reduced. In this study, implementations to reduce energy
consumption in wastewater treatment plants were evaluated for energy saving potential. Furthermore,
nutrient removal performance of a laboratory scale activated sludge system operated at low oxygen
concentrations was evaluated.
Keywords: Activated sludge, energy consumption, energy efficiency, simultaneous nitrification
and denitrification, low dissolved oxygen concentration

GİRİŞ
Organik maddelerin karbondioksit ve biyokütleye dönüştürüldüğü Konvansiyonel Aktif Çamur
(KAÇ) sistemleri, son yıllarda Toplam Azot (TN) ve toplam fosfor gibi deşarj parametrelerindeki
sıkı kriterler sebebi ile ortaya çıkan oksijen ve havalandırma gereksinimlerinden dolayı, enerji yoğun
tesisler olarak ön plana çıkmaktadır. Bu sebeple, daha düşük enerji tüketen proseslere, yenilikçi
arıtma şemalarının geliştirilmesine ve proses içinde alınabilecek bazı önlemlerle enerji tüketiminin
optimizasyonuna yönelim artmaktadır. Enerji tüketimin azaltılmasına yönelik proses değişikliği ve
yenilikçi proses uygulamaları aynı zamanda azot giderimi yaklaşımının da değişimini ve yenilikçi
bir proses olarak ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Mevcut durumda ise AAT’ler, teknoloji
değişimlerinden ziyade, öncelikli olarak mevcut proseslerde iyileştirme yönünde uygulamalara ağırlık
vermektedirler. Bu çalışmada, mevcut durumda AAT’lerde enerji tüketim miktarları, enerji tüketiminin
azaltılmasına yönelik öneriler, aktif çamur sistemlerinin düşük oksijen konsantrasyonlarında işletilmesi
- eş zamanlı nitrifikasyon ve denitrifikasyon (SND) prosesleri- ve SND şartlarında gerçekleştirilen
çalışmaya ait deneysel sonuçlara yer verilmiştir.
1.1 Arıtma Tesislerinde Enerji Tüketimi
Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT), enerji tüketen işletmeler arasında büyük bir paya sahip
tesisler arasında yer almaktadır (WERF, 2009; Stinston vd., 2009). Tüketilen bu enerjinin büyük bir
kısmı ise biyolojik arıtma ünitelerinden kaynaklanmaktadır. Elektrik enerjisi tüketiminde en yüksek
payı ise biyolojik arıtma ünitesinin gerçekleştirdiği vurgulanmaktadır. Biyolojik arıtma ünitelerinin
temel gereksinimi olan havalandırma sistemlerinde, arıtma tesisinin toplam elektrik enerjisinin
yaklaşık %50’sinin tüketildiği ifade edilmiştir. Organik madde giderimi ve nitrifikasyon için
tüketilen spesifik elektrik enerjisi ise yaklaşık 0,23 kWh/m3 olduğu belirtilmiştir (Shi, 2011). Organik
maddelerin giderimi ve nitrifikasyonun yanı sıra, son yıllarda ilaç etken maddeleri gibi kirleticilerin
giderimleri için ön plana çıkan ileri arıtma teknolojilerinin de önemli derecede enerji tüketimlerine
sahip olduğu çeşitli çalışmalarda ifade edilmiştir. Benzer şekilde koku kontrol prosesleri ve membran
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proseslerin de benzer seviyelerde enerji tüketimlerini artıracağı ifade edilmiştir (Camacho vd., 2009;
Shi, 2011).

Birim Atıksu Başına Tüketilen Enerji
(kWh/m3)

Ülkemizde, AAT’lere ait enerji sarfiyatı atıksu debisi ile ilişkilendirilmiş ve arıtma prosesi dikkate
alınarak arıtılan birim atıksu başına tüketilen enerji miktarları belirlenmiştir (Şekil 1). Buna göre
debisi 10,000 m3/gün’den az olan küçük ölçekli tesislerde enerji sarfiyatının 0,2-0,8 kWh/m3, 10,000100,000 m3/gün olan orta ölçekli tesislerde 0,1-0,6 kWh/m3, 100,000 m3/gün’ den fazla olan büyük
ölçekli tesislerde ise 0,1-0,4 kWh/m3 aralığında olduğu görülmüştür. Beklendiği üzere, debi arttıkça
spesifik enerji tüketimleri azalmaktadır (ÇŞB, 2013).

BNR: Biyolojik nütrient giderimi DF: Damlatmalı Filtre KAÇ: Klasik Aktif Çamur SH : Stabilizasyon Havuzu UHAÇ: Uzun
Havalandırmalı Aktif Çamur

Şekil 1. Arıtılan birim atıksu başına harcanan enerji (ÇŞB, 2013)
1.2 Arıtma Tesislerinde Enerji Tüketiminin Azaltılması
Arıtma tesislerinde enerji tüketiminin azaltılması, temelde dört yöntemle gerçekleştirilebilir. Bu
yöntemler ve bu yöntemlerin kapsamları özet olarak Şekil 2’de gösterilmiştir.
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Elektrik Tüketimini Azaltma Yöntemleri

Havalandırma

Mekanik Ekipman Uygulamaları

Enerji Yönetim Prosedürleri

- Yüksek verimli sistemler

- Değişken hız sürücüler (VFD)

DENETİM VE İDARİ PROSEDÜRLER

- Dinamik kontrol

- Elektrikli sürücülerin hidrolik sürücüler ile
değiştirilmesi

- Prosedürlerin
yönelik rehberler

- Yüksek verimli ekipmanlar (pompa ve
blower)

- AAT’lerde enerji tüketimi

Online ÇO ve NH4-N ölçümü
ile havalandırmanın dinamik
kontrolü, %30'a kadar enerji
tasarrufu sağlayabilir.

- Yüksek verimli motorlar

Sensör kontrollü kesikli
havalandırma gerçek ölçekli
tesislerde %15'e kadar enerji
tasarrufu sağlayabilir.

- VFD’li yüksek verimli hava kompresörleri

Yüksek verimli, İnce gözenekli
difüzör sistemleri enerji
tüketimini %40-50 oranında
azaltabilir

uygulanmasına

-Enerji
tasarrufu:
Proses
mühendisliği, elektrik enerjisi
yönetimi ve termal enerji yönetimi
ile ilgili hususlar

- Düşük basınçlı UV dezenfeksiyon sistemler
- Elektrikli pompaların pnömatik pompalar
ile değiştirilmesi

- Biyogaz, güneş enerjisi, termal
atıksu enerjisinin kullanımı

Yenilikçi Prosesler
SÜREÇ TASARIMI
- Oksijen tüketimini azaltmaya
yönelik karbonun giderimi
- Daha kısa çamur yaşı ve kontrolü
YENİLİKÇİ PROSESLER:
- Yan akımda ANAMMOX
- Ana akım için Yukarı Akışlı
Anaerobik Çamur Yatağı Prosesi
(UASB)
- Aerobik Granuler Çamur Prosesi

- Çamurun graviteli bant filtre ile işlenmesi
- Vidalı tip çamur kurutucular

Denitrifikasyon prosesinde karbon
kullanımı optimize edilerek
havalandırmadaki enerji ihtiyacı
azaltılabilir

Enerji yönetimi ile optimize edilmiş
bir AAT’de enerji tüketimi ve
maliyeti %30 üzerinde azaltılablir.

Eş zamanlı nitrifikasyondenitrifikasyon, aktif çamurda çoklu
besleme noktası ve aerobik granuler
çamur prosesi gibi yüksek verimli
yenilikçi prosesler, oksijen tüketiminin
ve harici karbon ihtiyacının
azalmasında etkilidir

Özellikle değişken hız sürücülü yüksek
verimli motorların kullanılması ile
atıksu kalitesinden ödün vermeden
%50 oranında enerji tasarrufları
sağlanabilir

Gerçek ölçekli çalışmalarda
aerobik SRT 15 günden 3 güne
düşürüldüğünde havalandırma enerji
ihtiyacı %20 veya daha fazla
azaltılabilmekte ve artan çamur
atımından biyogazda artış ortaya
çıkmaktadır

[Shi, 2011]

Strass AAT’de yan akımda
ANAMMOX prosesi ile amonyum
giderimi için gerekli oksijen
miktarında %50'ye kadar azalma
sağlanmıştır. Bu oran tüm tesiste
tüketilen elektrik enerjisinin
%12'sine karşılık gelmektedir

UASB’nin çeşitli modifikasyonları ile
konvansiyonel aktif çamura göre
%35'e kadar çamur üretimi ve
oksijen tüketimi sağlayabilir

Singapurda, nitrifikasyon için 3 gün
SRT’de havalandırmada 0,13 kwh/m3
enerji tüketilmektedir. Bu oran daha
uzun SRT’lerde (6-8 gün) gerçekleşen
enerji tüketiminden %40 daha azdır.

Şekil 2. Atıksu arıtma tesislerinde enerji tüketimini azaltmaya yönelik yöntemler (Shi, 2011)
Shi vd. (2011) yaptıkları değerlendirmelerde, enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik tedbirlerle
elde edilebilecek kazanımları sıralamışlardır. (i) Havalandırma kontrolü: Yüksek verimli difüzörlerin
kullanılması ile %15 (Pakenas, 1995), anlık Çözünmüş Oksijen (ÇO) ve Amonyum Azotu (NH4-N)
ölçümü kontrollü havalandırma yöntemleri ile %30’a varan enerji tasarruflarının sağlanması (Pakenas,
1995), (ii) Ekipman ve makinaların enerji verimli hale dönüştürülmesi: Örn. frekans ayarlı sürücüler
kullanılması, yüksek verimli ekipmanlar ve yüksek verimli motorların tercih edilmesi, tesisin hidrolik
dizaynının minimum terfi gerektirecek şekilde düzenlenmesi vb., (iii) Enerji tüketiminin kontrol altına
alınabilmesine yönelik yönetimsel önlemler - işletme optimizasyonu ve otomasyon kontrolü: Enerji
tüketiminin kontrol altına alınabilmesine yönelik yönetimsel önlemler arasında en yaygın kullanılan
uygulama havalandırma sisteminin oksijen sensörlerine bağlı olarak kontrollü çalıştırılmasıdır. Sistem
üzerindeki dinamik havalandırma kontrolleri %30’lara varan enerji tasarrufuna imkan sağlanabileceği
belirtilmekle birlikte, tam ölçekli tesislerde uygulanan sensor bazlı kesikli havalandırma ile %15
oranında tasarruf sağlanabileceği ifade edilmiştir. (iv) Yenilikçi arıtma proseslerine geçiş: Arıtma
prosesleri seçiminin konvansiyonel karbon ve azot giderim sistemleri yerine, enerji tüketiminin esas
alındığı yenilikçi sistemlerden yana kullanılması ile arıtma tesislerinde enerji tüketimi önemli oranlarda
azaltılabileceği vurgulanmıştır. Son yıllarda, arıtma tesislerinde enerji tüketiminin azaltılmasının
hedeflendiği çeşitli konfigürasyonlar üstünde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
AAT’lerde enerji tüketimin azaltılmasına yönelik önerilen tedbirler dışında, üretilen enerji
miktarının artırılması ile de toplam enerji tüketiminin azaltılması mümkün olmaktadır. AAT’lerde
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elektrik enerjisi, genellikle arıtma çamurunun anaerobik olarak çürütülmesiyle elde edilen biyogazdan
veya arıtma çamurlarından termal yöntemlerle (yakma, gazlaştırma, piroliz vb.) üretilebilir (Johnson
vd., 2008). Arıtma tesislerinde üretilen enerji miktarının arttırılmasına yönelik diğer alternatifler
arasında ise, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yer almaktadır. Atıksu arıtma tesislerinde
enerji üretimini artırma yönündeki mevcut en yaygın uygulamanın ise, arıtma çamurundan biyogaz
eldesi olduğu ifade edilmiştir (Shi, 2011).
Arıtma tesislerinde enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik farklı uygulamaların
gerçekleştirilebileceği ve bu uygulamalarla enerji verimliliği sağlanabileceği dünyada yapılan diğer
çalışmalarda ifade edilmiştir. Gerçekleştirilen uygulamaya bağlı olarak verimlilik oranları da farklılık
göstermektedir. Enerji verimli AAT’lere geçişte, enerji verimliliği artışı farklı uygulamalara bağlı
olarak %30’dan %50’ye bir kademe olarak, %50’den %80 seviyelerine ise ikinci bir kademe olarak
ön plana çıkmaktadır. Enerji tasarrufu uygulamaları %30’lara kadar tesis içi optimizasyonlarla
gerçekleştirilebilirken, %30 sonrası için genellikle tesis içi elektrik enerjisi üretimi, yenilikçi proses
uygulamaları ve çeşitli güç üretim teknolojileri ile bu oran yükseltilebilmektedir. Dünyada örnek
olarak, Avusturya Strass AAT, dinamik havalandırma kontrolü, biyogaz üretiminin maksimum
verimle çalıştırılması, yüksek verimli motorların kullanımı ve ANAMMOX teknolojisi ile %108
enerji verimliliği seviyesine ulaşmıştır (Wett vd., 2007; Shi, 2011). Benzer şekilde İsviçre/Werdhölzli
AAT %100 enerji verimliliği elde etmiştir. Bu aralık diğer AAT’lerde genel olarak %9-%100 arasında
değişim göstermektedir. (Shi, 2011).
1.3 Aktif Çamur Sistemlerinin Düşük Oksijen Konsantrasyonlarında İşletilmesi - Eş
Zamanlı Nitrifikasyon ve Denitrifikasyon (SND)
Son yıllarda KAÇ’larda, özellikle havalandırma havuzlarında ön plana çıkan enerji tüketimleri
sebebi ile mevcut tesislerde tüketilen enerji miktarını azaltmak için proses optimizasyonları ve yenilikçi
teknolojilerin değerlendirilme olanakları gündeme gelmiştir. Enerji tüketiminin azaltılmasının yanı
sıra, gittikçe sıkılaşan nütrient deşarj limitleri de, arıtılan atıksularda nütrient konsantrasyonlarının
azaltılmasını gerekli kılmaktadır. Bu sebeplerle AAT’ler, teknoloji değişiminden ziyade, öncelikli
olarak mevcut proseslerde iyileştirme yönünde uygulamalara yönelmişler, bunun sonucu olarak da
enerji tasarrufu ve nütrient giderimi üzerine birçok literatür çalışması yayınlanmaya başlamıştır. Bu
çalışmalardan birisi de düşük oksijen konsantrasyonlarında Eş Zamanlı Nütrient Giderimi (SND)
çalışmalarıdır.
SND ve düşük ÇO şartlarında işletim konusunda merak edilen ve araştırılan konulardan en
öne çıkanı, bu prosesin kinetiğinin anlaşılması üzerine olmuştur. Sager (2016) yaptığı çalışmada
SND’nin meydana gelmesi ile ilgili birçok teori olduğunu ifade etmiş ancak, literatürün SND’nin
çalışma prensibi konusunda tatmin edici sonuçlar göstermediğini belirtilmiştir. SND’nin başlıca
avantajları %80-96 seviyelerine kadar azot giderimi, enerji, kimyasal, ekipman ihtiyacının
azalmasının sağlanması olarak ifade edilmiştir. Si-qing vd. (2001), gerçek ölçekli bir aktif çamur
sisteminde yaptıkları çalışmada, 0,5-1 mg/L ÇO konsantrasyonlarında %88 nitrifikasyon ve %87
TN giderimi sağlamışlardır. Benzer şekilde Larsson vd. (2011), gerçek ölçekli çalışmalarında 0,8
mg/L ÇO konsantrasyonunda %99 NH4-N giderimi elde etmişlerdir. 0,3 mg/L ÇO konsantrasyonunda
işletilen bir ardışık kesikli aktif çamur reaktöründe ise %98 nitrifikasyon, %79 denitrifikasyon ve
%78 TN giderimi tespit edilmiştir (İnsel vd., 2014). Aktif çamur sisteminde yapılan çalışmaların
yanı sıra, son yıllarda ön plana çıkan Membran Biyoreaktör (MBR) sistemlerinde de düşük oksijen
konsatrasyonlarında SND çalışmaları yürütülmüştür. Hocaoğlu ve arkadaşları (2011a) çalışmalarında
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Membran Biyoreaktör (MBR) teknolojisinde SND ile 0,5 mg/L ÇO şartlarında siyah suların arıtılması
üzerine uygulamalar yapmışlardır. Çalışmada, azot giderimi optimum 0,15-0,35 mg/L ÇO şartlarında
%73 civarında gerçekleşmiştir. Yine, Hocaoğlu ve arkadaşlarının (2011b) siyah suların arıtılması
üzerinde MBR’da SND ile yaptıkları bir diğer çalışmada ise 0,1-0,2 mg/L ÇO konsantrasyonlarında 20
gün çamur yaşında ayrı bir anoksik tank olmaksızın azot giderim performansları değerlendirilmiştir.
20 gün çamur yaşında KOİ, TN, amonyum oksidasyonu ve denitrifikasyon verimleri sırasıyla %96,
%49,%40 ve %99 olarak gerçekleşmiştir.
SND ve düşük oksijen konsantrasyonlarında, aktif çamur ve MBR gibi biyolojik sistemlerin
işletilmesinin bazı avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. SND ile düşük ÇO şartlarında işletimin en
öncelikli avantajları enerji verimliliği sağlanması (Sager, 2016) ve çıkış nütrient konsantrasyonlarının
azaltılması (Fuerhacker, 2000; Zeng, 2003; Jimenez et al., 2010; Carvalheira vd., 2014; Sager, 2016)
olarak ifade edilmiştir. Buna karşın bu sistemlerin, uzun dönemli işletme ve çamur yaşı gerektirmesi
(Ergas and Aponte-Morales, 2013; Sager, 2016; Fan vd., 2017a), düzensiz flok problemleri
(Adonadaga., 2015; Fan vd., 2017b), N2O oluşturmaları (Hong vd., 2017), tam nitrifikasyonun kolay
sağlanamaması (Mines vd., 2017), karıştırıcı veya otomasyon gibi farklı ekipmanlar gerektirmesi
(Carvalheira vd., 2014) gibi dezavantajlarının da olduğu vurgulanmıştır. Fakat bu dezavantajların
birçoğu Ar-Ge çalışmaları, sürekli işletimler ve küçük modifikasyonlarla aşılabilecek niteliktedir.
Tasarım, ekipman değişimi gibi maliyetlerin geri dönüş süreleri ve kazançları ise fizibilite çalışmaları
ile belirlenip değerlendirilebilir. Bu sayede SND ve düşük ÇO şartlarında işletim prosesleri oldukça
faydalı bir süreç haline getirilebilir. Arıtma tesislerinde enerjinin %60’nın havalandırma sistemlerinde
harcandığı dikkate alındığında SND prosesini ve bununla birlikte düşük ÇO şartlarında işletim
koşullarını cazip kılmaktadır.
Çalışma kapsamında, biyolojik arıtma sistemlerinin hem düşük oksijen konsantrasyonlarında
işletilebilme olanakları, hem de Eş Zamanlı Nütrient Giderimi (SND) performanslarının
değerlendirilmesi için günümüzde yaygın olarak kullanılan konvansiyonel aktif çamur prosesi ile
laboratuvar ölçekte çalışmalar yürütülmüştür.

1. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmada kullanılan aktif çamur sistemi, üç bölmeli bir havalandırma tankı ve bir son çöktürme
tankından oluşmaktadır. Havalandırma havuzu, reaktör içinde farklı ÇO konsantrasyonlarında
çalışabilmeye esneklik sağlaması açısından perdelerle geçişin sağlandığı, 3 bölmeli bir tank olarak
tasarlanmıştır. Bölmeler modülerdir ve çıkartılarak reaktör tek parça piston akım reaktör gibi de
kullanılabilmektedir. Her bir bölmede ÇO probu, pH probu ve sıcaklık sensörü bulunmaktadır.
Oksijen probları, Hava Debisi Kontrol Cihazlarına (Mass Flow Controller, MFC) bağlıdır. Bu
sayede bölmelerde ayarlanmak istenen oksijen seviyelerine göre, MFC sistemleri havayı azaltıp veya
yükseltebilmektedir. Sistemin elemanları Şekil 4’te verilmiştir.
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Karıştırıcılar

PC Kontrol

Hava Kontrol
Vanaları
Kontrol
Panosu

Çöktürme
Havuzu

Havalandırma
Havuzu

Geri Devir
Hattı

Şekil 4. Laboratuvar ölçekli aktif çamur sisteminin işletmeye alındıktan sonraki görünümü ve
sistem elemanları
Sisteme aşı çamuru kentsel bir atıksu arıtma tesisinden temin edilmiş, aklimasyon için yaklaşık
1.5 ay düşük oksijen konsantrasyonlarında işletme gerçekleştirilmiştir. İşletim, 36 L hacminde, 15
gün çamur yaşında, yaklaşık 2,8 g/L Toplam Askıda Katı Madde Konsantrasyonunda (MLSS) sürekli
akışlı işletme modunda sürdürülmüştür. Aklimasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Faz-1’de
0,5 mg/L ÇO değeri ayarlanmıştır. Faz-2’de 0,4 mg/L ve Faz-3’te 0,3 mg/L ÇO seviyesinde sistem
performansı ile ilgili veriler toplanmıştır. Her 3 fazda da, reaktör hacmi ve çamur yaşı aynı kalmıştır.
Reaktörde ÇO konsantrasyonlarının ayarlanan değerlerde sabit tutulabilmesi, yazılımla kontrol
edilmiştir. Oksijen seviyesindeki salınımların azaltılması ve düzeltilmesi için Proportional Integral
Derivative Controller (PID controller), yani Oransal-İntegral-Türevsel denetleyici kontrol döngüsü
yazılımı kullanılmıştır.

2. ARAŞTIRMA BULGULARI
Farklı düşük ÇO konsantrasyonlarında, eş zamanlı nitrifikasyon ve denitrifikasyon ile birlikte
elde edilen TN giderimleri Şekil 5’te verilmiştir. Tüm işletme dönemi süresince, ulaşılan en yüksek
TN giderim verimi %70-75 seviyelerinde olmuş ancak performanstaki salınımlar sebebiyle,
işletme dönemlerine ait ortalama giderim verimleri daha düşük seviyelerde kalmıştır. Faz-1’de ÇO
konsantrasyonun nispeten yüksek olmasından dolayı, amonyum oksitlenmiş fakat çıkış suyunda nitrat
konsantrasyonu yüksek seviyelerde kalmıştır ve ortalama TN giderimi %35 olarak gerçekleşmiştir.
Faz-2 de ise, anoksik şartların oluşmaya başlaması ile denitrifikasyon verimi artmış ve TN giderimi
bu süreçte ortalama %46 olarak gerçekleşmiştir. Faz-3’te ise nitrifikasyon ve denitrifikasyon
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verimleri birbirine oldukça yaklaşmasına rağmen, ara dönemde yaşanan çamur çökme sorunları ve
besleme suyunda yağmurdan dolayı yaşanan seyrelmelerden dolayı, sistemin dengesinde bozulma
yaşanmış ve TN giderimi Faz-2’ye benzer şekilde %44 seviyesinde seyretmiştir. Özellikle, Faz1’de TN gideriminde karşılaşılan salınımlar, ÇO konsantrasyonlarının salınımı ile açıklanmış,
Faz-2 ve Faz-3’te yazılım gözden geçirilerek bu salınımların azaltılması hedeflenmiştir. Çalışma
süresince elde edilen ortalama giderim verimleri Tablo 1’de özetlenmiştir. Faz-1, Faz-2 ve Faz-3’te
ortalama nitrifikasyon verimi sırasıyla %77, %78 ve %60, denitrifikasyon verimi ise %35, %55 ve
%70 olarak gerçekleşmiştir. Literatürde yer alan benzer çalışmalarda ulaşılan daha yüksek giderim
verimlerinin, daha uzun işletim süreleri ve mikroorganizma çeşitliğinin artması ile ilgili olabileceği
düşünülmektedir (Liu, 2012; Liu ve Wang, 2013; Stadler, 2016; Fan vd., 2017a). Nitekim düşük
oksijen konsantrasyonlarında mikroorganizma çeşitliliğinin incelendiği uzun dönemli bir çalışmada
(Liu ve Wang, 2013), zamanla nitrit oksitleyen bakterilerin amonyum oksitleyen bakterilere göre
daha fazla rekabet üstünlüğü kazandığı, işletimin ilk dönemleri düşük ÇO seviyelerinde nitrifikasyon
tam olarak gerçekleşmezken, zaman geçtikçe düşük ÇO konsantrasyonlarında yaşayabilen ve yüksek
verimde nitrifikasyon yapabilen türlerinin gelişerek, reaktörde zenginleştiği ve buna bağlı olarak,
gözlenen net nitrifikasyon veriminin arttığı belirtilmiştir.
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Tablo 1. Laboratuvar çalışmalarından elde edilen sonuçlar- özet tablo
Reaktör
Çözünmüş Oksijen Set değeri
(mg/L)
MLSS (mg/L)

0,5

0,4

0,3

2833

2892

2631

20,1

21,6

24,1

15

15

15

Giderim Verimi (~ %)
KOİ

90

90

80

Toplam Azot (TN)

35

45

45

Amonyum Oksidasyonu

75

75

55

Denitrifikasyon

35

50

70

Sıcaklık ( C)
o

SRT (gün)

SONUÇLAR
Dünyada ve ülkemizde bulunan atıksu arıtma tesislerinde tüketilen enerji miktarı dikkat çekmekte
ve son yıllarda AAT’lerde enerji tüketimlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar hız kazanmaktadır.
AAT’lerde enerji tüketiminin azaltılması başlıca havalandırma kontrolü, ekipman ve makinaların
enerji verimli hale dönüştürülmesi, enerji tüketiminin kontrol altına alınabilmesine yönelik
yönetimsel önlemler (işletme optimizasyonu), otomasyon kontrolü ve yenilikçi arıtma proseslerine
geçiş ile gerçekleşebilmektedir. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen, laboratuvar ölçekli aktif
çamur sistemi ile düşük oksijen konsantrasyonlarında eş zamanlı nütrient giderimi çalışılmıştır.
Faz-1: 0,5 mg/L ÇO, Faz-2: 0,4 mg/L ÇO ve Faz-3: 0,3 mg/L ÇO seviyesinde nütrient giderim
performansları değerlendirilmiştir. Buna göre, Faz-1, Faz-2 ve Faz-3’te ortalama nitrifikasyon verimi
sırasıyla %77, %78 ve %60, denitrifikasyon verimi %35, %55 ve %70 ve Faz-1, Faz-2 ve Faz-3’te
toplam azot giderimleri ise sırası ile %35, %45 ve %45 civarında gerçekleşmiştir. Uzun dönemli
işletmenin performans üstündeki etkisinin değerlendirilmesinin faydalı olacağı, aynı zamanda
çamur yaşı arttırılarak, hem nitrifikasyon bakterilerinin zenginleşmesi, hem de denitrifikasyon için
içsel solunumla açığa çıkan KOİ’nin de kullanılması sayesinde, daha yüksek seviyelerde giderim
verimlerine ulaşılabileceği düşünülmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile Türkiye’de faaliyet gösteren
atıksu arıtma tesislerinin (AAT) enerji tüketimi açısından verimli ve yenilenebilir hale getirilmesi için
gerekli araştırmaların yürütülerek sonuçlarının ortaya konmasıdır. AAT’lerde kullanılan her bir arıtma
teknolojisi önemli bir enerji tüketimi ortaya çıkarmaktadır. Tesisler içerisinde en önemli tüketim
noktalarını ise, suyun terfisi ve biyolojik arıtma süreçlerinde havalandırılma için tüketilen elektrik
enerjisi oluşturmaktadır. 1 m3 suyun arıtılması için harcanan elektrik miktarı kapasite, teknoloji ve
kirlilik yüküne bağlı olarak değişmek ile birlikte 0,25 kWh ile 2 kWh arasında değişmekte olduğu
görülmektedir. Bu tüketimin yaklaşık %70–80’i elektrik motorlarına bağlı pompalar, karıştırıcılar
ve havalandırıcılar ile tüketilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’deki AAT’lerin elektrik ihtiyaçlarının
alternatif kaynaklardan ve yenilenebilir enerjiden karşılanmasının değerlendirilmesi amacıyla tesis
bazında incelemeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular ve envanter bilgileri kullanılarak
bölgesel karşılaştırma yapılmıştır. Enerji potansiyelinin karşılaştırılması, arıtma çamuru, güneş ve
rüzgârdan elde edilebilecek enerji miktarları, TEP (Ton Eşdeğer Petrol) cinsinden ifade edilmiştir.
Çalışma sonucunda, AAT’lerde önemli bir enerji verimliliği ve yenilenebilir potansiyelinin mevcut
olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizdeki AAT’lerde, yenilenebilir enerji teknolojileri arasında tesis giriş
ve çıkış akımlarında hidroelektrik ile enerji üretimi; arıtma çamuru ve diğer atıklarından yakma ile
elektrik üretimi; rüzgar türbinleri ile elektrik üretimi, güneş enerjisi ile elektrik üretimi ve kurutma;
arıtma çamurundan ve biyolojik çevrimler ile elektrik üretimi; arıtma çamuru ve diğer atıklarından
termokimyasal yöntemler (yakma/gazlaştırma/piroliz sistemleri) ile sıvı yakıt ve değerli kimyasal
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üretimi, potansiyel ve ekonomik açıdan katma değeri yüksek seçenekler olarak değerlendirilmiştir.
Ayrıca, çalışma kapsamında, atıksu arıtma tesisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına
yönelik, web tabanlı bir hesap aracı (https://enveraat.csb.gov.tr) geliştirilmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemi
ortamında sayısallaştırılarak oluşturulan bölgesel güneş ve rüzgar potansiyeli veri katmanlarını girdi
kullanan bu hesap aracı ile yıllık olarak ortalama üretilebilecek enerji miktarı hesaplanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Atık Su Arıtma, Yenilebilir Enerji, Enerji verimliliği, Atık Değerlendirme
ABSTRACT
The purpose of this study is to carry out research on utilization of renewable energy in waste
water treatment plants (WWTP) located in Turkey to ensure renewable and efficient in terms of
energy consumption and determine the results. Each technology available in WWT plants results high
energy consumption. In a plant the most important consumption is electricity at pumping of water and
aeration in biological treatment processes. The amount of electricity spent for the treatment of 1 m3
of water varies between 0.25 kWh and 2 kWh, depending on capacity, technology and pollutant load.
Approximately 70 ile80% of this consumption is consumed by pumps, mixers and aerators connected
to electric motors. Plant based on site investigations were carried out evaluation to meet the plant’s
electricity demand, from alternative sources and renewable energy. Regional comparisons has been
completed by using the findings and existing inventory information. The Comparison of energy
potential, sludge, solar and wind energy amounts are expressed in terms of TEP (Tonnes of Equivalent
Oil). As a result of this study, has been determined that there is a significant energy efficiency and
renewable potential in WWTPs. In the WWTPs of Turkey, the potential renewable energy production
areas are; thermal drying of sludge, power generation from hydroelectric power in up and down
streams, incineration from sewage sludge/other wastes; wind turbines, solar energy and through
biogas as well as gasification pyrolysis systems for liquid fuel and valuable chemical production
from sludge/other wastes were evaluated as potential and economical high value added options. In
addition, a web-based calculation tool (https://enveraat.csb.gov.tr) was developed for determining the
potential renewable energy sources in the wastewater treatment plants. The calculation tool receives
data as an input from regional solar and wind potential data layers, which are generated by digitizing
in the Geographic Information System environment at an average amount of energy that can be
produced on a yearly basis can be calculated.

Keywords: Waste water treatment, Renewable energy, Energy Efficiency, Waste utilization
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1.

GİRİŞ

Artan şehir yaşamı ve değişen tüketim alışkanlıkları ile birlikte tüketilen kaynaklar ve üretilen
atıkların miktarı ve içeriği sosyal olduğu kadar teknik ve ekonomik bazı çözülmesi gereken
problemleri açığa çıkartmaktadır. Tüketilen kaynaklar arasında enerji ve su insan yaşamında önemli
yer tutmaktadır. Enerji modern şehirlerde elektrik, doğalgaz ve çeşitli petrol yakıtları ile yer almaktadır.
Su ve enerji kullanımı sonucunda farklı boyutlarda çevresel etkiler ortaya çıkmaktadır. Su kullanımı
sonucunda ortaya çıkan atıksular, kullanım noktalarından toplanarak deşarj edilmeden önce, arıtma
tesislerinde kabul edilebilir seviyelere kadar arıtılmaktadır. Atıksu kaynakları, evsel, endüstriyel ve
kentsel vb. olarak farklılık gösterdiği gibi arıtma tesislerine ait arıtma teknolojileri de farklı proses ve
işletme parametreleri ile işletilmektedir.
Arıtma tesisleri arasındaki teknolojik farklara rağmen yüksek enerji tüketimi ortaya çıkarmaktadır.
Tesisler içerisinde en önemli tüketim noktalarını, suyun terfisi ve biyolojik arıtma süreçlerinde
havalandırılma için tüketilen elektrik enerjisi oluşturmaktadır. 1 m3 suyun arıtılması için harcanan
elektrik miktarı 0,25 kWh’tan 2 kWh arasında değişmektedir. Bu tüketimin %70–80 civarı elektrik
motorlarına bağlı pompalar, karıştırıcılar ve havalandırıcılar ile gerçekleştirilmektedir.
Günümüzde, atıksu arıtma tesislerinin (AAT) artan enerji giderlerini karşılamak amacıyla
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı dünya çapında giderek yaygınlaşmaktadır. Yenilenebilir
enerji kaynaklarının AAT’lerde uygulamaları genel olarak rüzgâr, güneş, hidroelektrik ile elektrik
üretimi ve arıtma çamurunun biyokimyasal ya da termokimyasal işlemler ile değerlendirilmesi sonucu
enerji üretimine dayanmaktadır.
Ülkemizde arıtma tesislerinde arıtılan atıksularla ilgili net bilgiler olmasına karşın, arıtma
çamurları ile ilgili olarak henüz tam bir sistematiğin oturmamış olmasından dolayı, çamur üretim
miktarları ve niteliği ile ilgili bilgiler kısıtlıdır. TÜİK 2016 atıksu istatistiklerine göre atıksu arıtma
işlemleri sonucunda AAT’lerden 1.472.045 ton çamur üretiminin gerçekleştirildiği öngörülmektedir.
Oluşan bu çamurların önemli bir miktarı belediyelere ait katı atık depolama tesislerinde bertaraf
edilmektedir. Arıtma çamurunun düzenli depolanması bertaraf alternatifleri arasında, uygulaması
en kolay ve bazen de en ucuz alternatif olarak değerlendirilmektedir. Evsel/kentsel arıtma çamuru,
içeriğindeki değerli besin maddeleri, ısıl değeri gibi özellikleri dikkate alındığında yararlı kullanım
alternatifleri olan bir hammaddedir. Ancak düzenli depolama, arıtma çamurunun “kaynak” olarak
nitelenen bu özelliklerden faydalanılmasını engellemektedir. Bu unsurlar dikkate alındığında bir
hammadde ve enerji kaynağı olarak arıtma çamurunun ülkemiz koşullarına uygun yararlı kullanım
alternatiflerinin (ek yakıt olarak kullanılması vb.) belirlenerek ülkemiz ekonomisine kazandırılması
önem taşımaktadır. Bir biyokütle kaynağı olarak kabul edilen arıtma çamurunun değerli ürünlere
dönüşümü, biyokütle dönüşüm teknolojileri ile farklı biyokütlelere uygun ve farklı ürünlere doğru
biyokimyasal ve termokimyasal dönüşüm olmak üzere iki ana yoldan oluşmaktadır. Biyokimyasal
dönüşüm ile biyogaz elde edilirken, termokimyasal dönüşüm prosesleri yanma, gazlaştırma ve piroliz
olmak üzere üç farklı alt teknolojide incelenmektedir.
Termokimyasal teknolojiler, düzenli depolama alanları için arazi alan kısıtı ve artan arazi
fiyatlarını göz önünde bulundurarak arıtma çamurunun yükselen alternatif kıymetlendirme rotası
olarak değerlendirilmektedir. Yakma Avrupa’da, ve birçok gelişmiş ülkelerde, evsel arıtma çamurları
için çok kullanılan bir bertaraf metodudur. Bu çamurların düzenli depolama alanlarında depolanması
ve tarımsal amaçlı kullanımına ilişkin sıkı limitlerin olması dolayısıyla, yakma prosesinin daha
geniş kullanımı beklenmektedir. Arıtma çamurunun termal olarak işlenmesinin başlıca amacı; bu
çamurla ilgili çevresel etkileri minimize ederek son yıllarda daha düşük limitlere çekilen çevresel
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standartları sağlarken diğer taraftan da içerdiği enerjinin kullanılmasıdır. Arıtma çamuru yüksek su
içeriği (%50-75) ile karakterize edilir. Bu durum termal proseslerde yüksek enerji tüketimine neden
olur ve böylece, termal proses öncesi susuzlaştırma/kurutmaya ihtiyaç duyulur. Ancak, termal proses
öncesi susuzlaştırma/kurutma sonucu enerji dengeleri ve artan maliyetler olmasına rağmen, termal
kıymetlendirme prosesleri genellikle enerjisi kendi kendine yeten prosesler olarak düşünülmektedir.
Japonya’da, yakılan çamur miktarı üretilen çamurun %55’ine ulaşmaktadır. Bu değer; ABD %25,
Hollanda’da %68, Belçika’da %53 ve Almanya’da %51’dir (Kelessidis ve Stasinakis, 2012; Werther
ve Ogada, 1999). Proje kapsamında, Türkiye’de yakma tesisi bulunan AAT’lerden elde edilen bilgilere
göre arıtma çamurunun kuru bazda kalorisi 3200 - 4000 kcal/kg arasında değişmekte ancak kuru
madde oranı %22’ye kadar düşmektedir. Kuru bazda 4000 kcal/kg civarında olan arıtma çamuru %22
kuru madde oranında 1000 kcal/kg altında bir üst ısıl değere sahip olmakta, alt ısıl değeri ise sistemi
ateşlemeye yetecek miktarı sağlamamaktadır. Uygulanacak ön kurutma ile ısıl değeri yükseltilen
arıtma çamuru 1500 – 2000 kcal/kg arasında bir ısıl değer ile sistemi çalıştırabilecektir. Bu nedenle
yardımcı bir yakıt örneğin doğalgaz ile birlikte yakılan tesisler imal edilmiştir. Elde edilen verilere göre,
Türkiye’de 2018 yılı itibariyle toplam 7 adet çamur yakma tesisi bulunmakta; bunların 4 tanesi kentsel
AAT diğer 3 tanesi ise organize sanayi bölgesi (OSB) AAT’dir. Öte yandan, çamur bertaraf yöntemi
olarak yakma ve gazlaştırma teknolojileri dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır. Uluslararası
uygulama örneklerinden olan Almanya Hamburg limanın ortasında yer alan Köhlbrandhöft AAT’de,
yıllık ortalama 150 000 ton çamur kapasiteli üç akışkan yatak gazlaştırıcı faaliyet göstermekte ve
yıllık 69 053 MWh’lik elektrik enerjisi üretilmektedir. Hollanda Amsterdam Batı AAT’de ise yakma
ünitesinde arıtma çamuru ile birlikte aynı zamanda belediye atıklarının bertarafı yapılarak enerji
sağlanmaktadır. Yılda 100 000 ton arıtma çamuru ve 1 400 000 ton belediye atığının bertaraf ile yıllık
1000 GW elektrik enerjisi ve 250 000 GJ/yıl ısı enerjisi elde edilmektedir (Nieuwenhuijzen, 2009;
Simoës, 2013).
Bir diğer yenilenebilir enerji kaynağı olan hidrolik kaynaklar, ülkemizde mevcut yenilenebilir
enerji potansiyeli açısından önemli bir yere sahiptir ve bu kaynakların teorik hidroelektrik potansiyeli
433 milyar kWh/yıl, ekonomik yapılabilir hidroelektrik enerji potansiyeli ise 140 milyar kWh/
yıl’dır. Atıksu arıtma tesislerinde hidroelektrik santrallerden enerji üretimini, suyun debisi ve
düşü etkilemektedir. AAT’den deşarj edilen su, tesisinin kendi çıktılarından biri olması sebebiyle,
kontrollü bir enerji kaynağı olarak değerlendirilebilmektedir. Tesisin topoğrafik yapısı ve günlük
debi karakteristikleri göz önüne alındığında, kurulacak hidroelektrik santrali için en uygun türbin
tipinin Arşimet burgusu olduğu görülmektedir. Arşimet vidası, Küçük ölçekte mikro hidroelektrik
sistemlerde en çok tercih edilen türbinlerdendir. Ankara Tatlar AAT’de kurulan HES yaklaşık olarak
9 metrelik bir kot farkıyla çaya deşarj edilen su üzerine tesis edilmiş her biri 250 kW olan 4 adet
Arşimet burgusu ile saatte 1 MWh’lık enerji üretebilmektedir. Gaziantep’te Merkez AAT’nin çıkışına
kurulan Arşimet burgusu türbin sistemli hidroelektrik santrali ile toplam 85 kWh ile 170 kWh elektrik
enerjisi, yıllık toplam 1 milyon 500 bin kilowatt/saat enerji üretebilmektedir. Uluslararası örnekler
incelendiğinde, hidroelektrik santralin tesisin girişine veya çıkışına kurulabildiği görülmektedir.
Buradaki en önemli kriter, en yüksek düşüye hangi noktada ulaşıldığıdır. Eğer en yüksek düşü değeri
tesisin girişinde ise, ızgara sonrasında, Arşimet türbini ile elektrik üretimi gerçekleştirilebilmektedir.
Diğer taraftan en yüksek düşüye tesisin çıkışında ulaşılması durumunda, deşarj suyu partikül
açısından iyi durumda olduğundan herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmayacaktır. Avusturya
Viyana’da bulunan AAT’de, arıtılan suyun enerjisinden yararlanmak üzere deşarj noktasına Kaplan
tipi türbin kurulmuş ve yılda yaklaşık 1,3 GWh’lik elektrik üreterek tesisin %2’lik enerji ihtiyacını
karşılaması hedeflenmiştir. Aynı tesiste ayrıca, 2013 yılından itibaren işletmeye alınan Arşimet vidası
ile yıllık 500 000 kWh elektrik üretilmektedir (Ebswien SternE Projesi, 2017). Öte yandan, farklı
türbinlerin uygulamaları da mevcuttur. Ürdün’de bulunan As Samra AAT’de, 80 m düşüye sahip
giriş kısmında kullanılan 830 kW kapasiteli iki Pelton türbin ile yıllık 12,5 GWh elektrik üretimi
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gerçekleştirilmektedir. Çıkış kısmında ise 42 m düşüyle, 807 kW kapasiteli iki Francis türbin ile yıllık
8,6 GWh elektrik üretilmektedir (Bachelery, 2017; Lazarova vd., 2012).
Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olması nedeniyle rüzgâr enerjisi potansiyeli bakımından
önemli bir konumdadır. Nispeten sabit ve sürekli bir rüzgâr kaynağı olan bölgeler, rüzgâr enerjisi
üretimi için gerekli koşulları sağlayabilmektedir. AAT’ler ise çoğunlukla düşük kotlu yerleşim
yerlerine yapılmaktadır. Bu durum göz önüne alındığında, arıtma tesisinin kurulduğu bölgede, rüzgâr
potansiyelinin düşük olması kuvvetle muhtemeldir. Bu sebeple, ülkemizde doğrudan atıksu arıtma
tesisine kurulan bir rüzgar türbini olmamakla birlikte, BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Mudanya
Tepedevrent su deposu yanına kurulum çalışmaları devam eden 300 kW’lık güce sahip rüzgar türbini
örnek olarak verilebilir. Dünya çapında ise AAT’lerde rüzgâr tribünleri kurulumuna ilişkin uluslararası
örnekler mevcuttur. Bu tip örneklerde AAT’ler çoğunlukla deniz kenarında veya rüzgâr hızı yüksek
bölgelerde yer almaktadır. ABD, New Jersey eyaleti Atlantik City’de bulunan ACUA AAT’de her
biri 1,5 MW’lık beş adet rüzgâr türbinleri ile yıllık ortalama 1000 MWh’lık enerji üretilmektedir.
Günlük ortalama 2,5 MW enerjinin kullanıldığı tesiste artakalan enerji yerel şebekeye satılmaktadır
(Spellman, 2013). Bir diğer örnek ise Almanya Dradenau AAT’de her biri 2,5 MW kurulu güce
sahip iki adet rüzgâr türbini mevcuttur. Her bir direk uzunluğu 140 m ve kanat çapları 100 m olan
türbinlerden yıllık üretilen enerji 14 000 MWh’dir (Hamburg Wasser, 2017; Laurich, 2013). Şekil
1’de Atlantik City AAT ve Dradenau AAT’de bulunan rüzgar türbinleri verilmiştir.

Şekil 1: ABD, Atlantik City’de bulunan ACUA AAT ve Hamburg-Dradenau AAT’de bulunan rüzgar türbinleri (Hamburg Wasser,
2017; Waugh, 2015).

Dünyadaki en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarının başında güneş gelmektedir. AAT’lerin
enerji ihtiyacının güneş enerjisinden karşılanması ülkemizin su, çevre ve enerji politikalarına yönelik
doğru bir yaklaşım olarak görülmektedir. AAT’leri genellikle şehrin dışında ve geniş araziler üzerine
kurulmuştur ve tesislerindeki binaların çatıları ve havalandırma havuzlarının üstü güneş enerji
santrali kurulumu için büyük alanlar sunmaktadır. Ulusal ve uluslararası örnekler incelendiğinde,
atıksu arıtma tesislerinde güneş panellerinin genelde boş arazi üzerine monte edildiği görülmektedir.
Diğer taraftan, güneş enerjisi, elektrik enerjisi üretimi için kullanılabileceği gibi termal ısı kaynağı
olarak da kullanılabilmektedir. Termal ısı kaynağı olarak kullanılmasının en önemli avantajları
yüksek verimli ve düşük maliyetli olmasıdır. AAT’lerde özellikle atık çamurun kurutulmasında
kullanılması, çamurun susuzlaştırılmasına ciddi katkı sağlayabilmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren
arıtma tesislerinde güneş enerjisi uygulamaları; Bursa, Antalya, Kocaeli, Nevşehir, İzmir de kurulu
AAT’lerde bulunmaktadır. Şekil 2’de Nevşehir ve İzmir’de bulunan güneşten elektrik ve kurutma
sistemleri gösterilmektedir. Kocaeli Başiskele Kullar İleri Biyolojik AAT’de ise havuzların üzeri 19
bin m2’lik bir alana kurulan GES panelleri ile kapatılmış ve yıllık 1.35 GWh enerji üretim kapasitesine
sahiptir. Antalya OSB Evsel ve Endüstriyel AAT bünyesinde yer alan solar çamur kurutma ünitesi bir
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adet seradan oluşmaktadır. Solar kurutma ünitesine getirilen susuzlaştırma işlemleri sonucunda %4050 kuru madde içeriğine sahip çamur, kurutma sonrasında % 85 ve üzeri kuruluğa çıkarılmaktadır
(Kayhan, 2016). ABD Deer Island AAT’de güneş enerjisi sistemlerinin kullanımı, 2008’de 100
kW’lık kurulu güçle başlamış; 2009 yılında 180 kW ve 2011 yılında da 456 kW’lık kurulu gücün
eklenmesiyle 736 kW’lık güce ulaşmıştır. Yıllık 850 MW elektrik enerjisi üretilmektedir (MWRA,
2017).

Şekil 2: Sırası ile Nevşehir ve İzmir’de bulunan güneşten elektrik ve kurutma sistemleri.

Ülkemizdeki arıtma tesislerinin verileri incelendiğinde, enerji tüketim istatistiklerinin değişiminin
takip edilebileceği ve en iyi uygulamaların kıyaslanabileceği bir altyapı henüz hayata geçmemiştir.
Bu amaçla, ülkemizdeki AAT’lerdeki elektrik ihtiyaçlarının alternatif kaynaklardan ve yenilenebilir
enerjiden karşılanmasının değerlendirilmesi amacıyla bölgesel karşılaştırma yapılmış ve AAT’lerde
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik, web tabanlı bir hesap aracı geliştirilmiştir.
Enerji potansiyelinin karşılaştırılması, arıtma çamuru, güneş ve rüzgârdan elde edilebilecek enerji
miktarları, TEP (Ton Eşdeğer Petrol) cinsinden ifade edilmiştir.
2.

MATERYAL VE YÖNTEM

Bu çalışma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz
Üretim Enstitüsü tarafından yürütülmüş, “Enerji Verimli ve Enerji Pozitif Atıksu Arıtma Tesislerinin
Geliştirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de yer alan arıtma tesislerinin
yenilenebilir enerji imkanlarının belirlenmesi amacı ile arıtma çamuru, rüzgar, güneş ve hidrolik
potansiyeli üzerine bir çalışma yürütülmüştür. Bu amaçla arıtma çamuru için TÜBİTAK tarafından
yürütülmüş olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın müşteri kurum olduğu “Evsel Kentsel Arıtma
Çamurlarının Yönetimi” projesindeki veriler, güneş için Avrupa Birliği Fotovoltaik Coğrafi Bilgi
Sistemi (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html) verileri, rüzgar için Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından hazırlanan Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA)
verileri, ve hidroelektrik için örnek uygulamalar ele alınarak hesaplar yürütülmüştür. Arıtma çamuru,
rüzgar ve güneş verileri GIS formatında alınarak hesaplamalar sonrası şehirlere göre potansiyel
haritası üzerine işlenmiştir (Şekil 3).
Tüm potansiyelin belirlenmesi öncesinde seçilen model bir AAT’ye yönelik, yenilenebilir
enerji kaynaklarının –biyokütle, HES, güneş, rüzgâr- kullanımı için kavramsal hesaplar yapılarak
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tüm bilgilerin gerçek veriler ile kıyaslaması gerçekleştirilmiştir. Model olarak seçilen tesiste 300
ton arıtma çamuru 365 gün boyunca üretilmektedir. Arıtma çamurundan numune alınmış olup
nem, kül, uçucu, ısıl değer ve elemanter analiz (CHNS+Cl) analizleri yapılmıştır. Kül içeriği WD
XRF kullanılarak analiz edilmiş ve ICP ile iz elementleri belirlenmiştir. Akışkan yataklı bir yakma
sisteminde yakılarak sonuçlar irdelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre tüm arıtma tesislerinden gelen
arıtma çamuru kuruluk ve kapasiteleri kullanılarak ton eşdeğer petrol (TEP) cinsinden yıllık termal
enerji içeriği ortaya çıkartılmıştır.
Model olarak seçilen AAT’de için hidroelektrik enerji santrallerinin ürettikleri enerji miktarı
kuruldukları noktadaki su debisine ve suyun düşüsüne bağlıdır. Debi ve düşü değerleri kullanarak
üretilebilecek elektrik gücü miktarı aşağıdaki (1) formülasyonu ile hesaplanmaktadır.
P=QxρxgxHxղ

		

(1)

Burada; P: Elektrik gücü (W), Q: Suyun debisi (m3/sn), ρ: Suyun özgül ağırlığı (kg/m3), g:
Yerçekimi ivmesi (m/s2), H: Net düşü yüksekliği (m) , ղ : Toplam verimi (%) ifade etmektedir.
ղ(Toplam verim) = Türbin verimi x Dişli kutusu verimi x Generator verimi x
Transformatör verimi
Ülkemizde arıtma tesislerinin giriş ve çıkışı arasındaki düşü miktarı üzerine bilgiler bulunmadığından
potansiyel haritası üzerinde gösterimi yapılacak veriye ulaşılamamıştır.
Atıksu arıtma tesislerine rüzgâr enerji santrali kurulurken rüzgâr potansiyelinin yüksek olduğu
düşünülen bölgelerde en az bir yıllık rüzgâr hız ölçümlerinin yapılması, topoğrafik yapının ve arazi
yapısının iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bunun yanında rüzgâr potansiyeli için YEGM tarafından
sağlanan bilgiler kullanılarak potansiyel haritası oluşturulmuştur. Bu çalışma sırasında yıllık ortalama
rüzgâr hızı kullanarak bir alandan yıllık üretilebilecek rüzgâr gücü aşağıdaki (2) formülasyonu ile
hesaplanmaktadır.
P = Cp x ρ x A x V3 x ղ

(2)

Burada; P: Rüzgâr gücü (W), Cp : Beltz limiti, ρ : Havanın yoğunluğu (kg/m3), A: Kanatların
süpürme alanı (m²), V: Rüzgâr hızını (m/s), ղ : ortalama verimi ifade etmektedir.
Güneş potansiyelinin belirlenmesi için model AAT’de güneş enerji santrali kurulması için gereken
hesaplamalarda, ticari olarak satılan ürünlerden hem yaygın kullanımı, hem verimi, hem de maliyet
avantajından dolayı polikristal hücreler tercih edilmiştir. GIS formatında Avrupa güneşlenme
haritasından ülkemiz için geçerli veriler çekilerek kullanılmıştır. Aynı ile bağlı ilçelerde büyük farklar
olmamakla birlikte, bu veriler arasında değişimler olmaktadır. Radyasyon değerini kullanarak yıllık
üretilebilecek enerji miktarı aşağıdaki (3) formülasyonu ile hesaplanmaktadır:
E = A x r x H x PR

(3)

Burada; E: Enerji (kWh), A: Toplam panel yüzey alanı (m²), r: Panel verimi (%), H: Yıllık
ortalama güneş ışınımı (kWh/m2) , PR = Performans oranı, kayıp çarpanıdır.
Elde edilen hesaplama yöntemi ve ülke bazındaki veriler kullanılarak, sonucunda web tabanlı bir
hesaplama aracı geliştirilmiştir. Hesaplama aracı kullanılarak, hidroelektrik enerji ile bölgesel güneş
ve rüzgâr için yıllık olarak üretilebilecek enerji miktarları hesaplanabilmektedir. Arıtma çamuru
betrafından elde edilebilecek enerji ise artıma çamuru özelliklerine göre değişim gösterdiği için
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iki farklı senaryo altında hesaplanmıştır. Buna göre, elde edilen çamurun, hiç kurutulmadan %22
kuru madde oranı ile yakılarak elektrik üretilmesi durumu birinci senaryo olarak tarif edilmiştir.
İkinci senaryoda ise tesisteki atık çamurun, atık ısı ile %50 kuruluğa ulaştırılarak elektrik üretimi
gerçekleştirilmesi esasına dayanmaktadır.

3.

BULGULAR ve TARTIŞMA

AAT uygulamaları açısından, her bir bölgenin enerji potansiyeli, geliştirilen hesaplama aracı ile
il bazında değerlendirilmiş ve sonuçlar Şekil 3’te verilmiştir. Enerji potansiyelleri karşılaştırılması
için, arıtma çamuru, güneş ve rüzgârdan elde edilebilecek enerji miktarları, TEP (Ton Eşdeğer Petrol)
cinsinden ifade edilmiştir. Burada, 1 TEP 1 ton petrolün yakılması ile elde edilecek enerjiye eşittir. Buna
göre, aynı il için yenilenebilir enerji kaynaklarının birbirine kıyasla potansiyelleri ile iller arasında
farklı yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilebilecek enerji potansiyelleri karşılaştırılabilir.

Şekil 3: İllere göre arıtma çamuru, güneş ve rüzgâr enerji içeriği (TEP/yıl).

Hidrolik enerji potansiyeli ise, bölgesel özelliklere değil, arıtma tesisi özelliklerine bağlıdır
(örn. Düşü yüksekliğinin bulunup bulunmadığı ve/veya hangi debiye sahip AAT’de ne kadar düşü
yüksekliğinin bulunduğu vb.). Bu nedenle, bölgesel bir enerji potansiyelinden değil, tesis bazında
bir potansiyelden bahsetmek söz konusudur. Güneş ve rüzgâr enerjisi uygulamalarında, enerji
potansiyelini belirleyen en önemli parametrelerden birisi, kurulacak yenilenebilir enerji tesisinin
kapasitesidir. Bu doğrultuda, güneş kaynaklı güneş potansiyelinin tahmin edilebilmesi için, her bir
AAT’de ortalama 1.000 m2 güneş paneli kurulacağı, rüzgâr kaynaklı enerji potansiyelinin tahmin
edilebilmesi için ise, her bir AAT’de 50 m kanat çapına sahip bir adet türbin (1962,5 m2 süpürme
alanı) kurulacağı kabul edilmiştir. Arıtma tesislerinde kurulacak güneş paneli alanı ve türbin sayısı,
çapı vb. arttıkça, enerji potansiyeli artacaktır. Ancak burada da, tesis bünyesinde ve civarında yeterli
alanın bulunup bulunmadığı, yeterli güneşlenmenin sağlanıp sağlanamadığı (örn. güneşlenmeyi
etkileyecek dağ ya da yüksek bina vb. bulunup bulunmadığı) gibi parametreler ve finansal fizibilite
limitleyici olacaktır ve noktasal olarak değerlendirilmelidir.
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Toplam enerji potansiyeli değerlendirildiğinde, arıtma çamuru ve güneş kaynaklı enerji
potansiyelinin, rüzgâr kaynaklı enerji potansiyeline kıyasla daha yüksek olduğu söylenebilir.

4.

SONUÇLAR

Bu çalışmanın kapsamında, Türkiye’de faaliyet gösteren atıksu arıtma tesislerinin enerji
tüketimi açısından verimli hale getirilmesi ve enerji verimli teknolojilere geçiş amacıyla, atıksu
arıtma tesislerinde kullanılabilecek yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri araştırılmıştır.
Atıksu arıtma tesislerinde üretilen/tüketilen enerji dengesini olumlu yönde geliştirilmesi amacı ile
alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarının (HES, güneş, rüzgâr ve biyokütle) kullanımı ve arıtma
çamurlarından termal yöntemlerle enerji elde edilmesi konuları mevcut ulusal ve uluslararası tesisler/
teknolojiler ile ilgili açık literatürde verilen bilgiler ve yerinde incelemeler sonucunda elde edilen
bulgular ışığında derlenmiştir. Buna göre, Türkiye’de atıksu arıtma tesislerinde, yenilenebilir enerji
teknolojileri arasında hidroelektrik ile enerji üretimi, güneş enerjisi ile elektrik üretimi ve çamur
kurutma, arıtma çamurundan termokimyasal ve biyolojik çevrimler ile elektrik üretimi uygulamaları
potansiyel ve ekonomik açıdan katma değeri yüksek seçenekler olarak tespit edilmiştir.
Çalışma kapsamında, atıksu arıtma tesisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik,
web tabanlı bir hesap aracı geliştirilmiştir (https://enveraat.csb.gov.tr). Web tabanlı hesap aracı
kullanılarak, hidroelektrik enerji ile bölgesel olarak güneş ve rüzgâr için yıllık olarak üretilebilecek
enerji miktarı hesaplanabilmektedir. Hesaplamaların, bölgesel güneş ve rüzgâr haritaları kullanılarak
yapıldığı ve ortalamayı yansıtacağı unutulmamalı, yatırım kararı için yerinde ölçüm yapılmalıdır.
Arıtma çamurunun, kuru madde içeriğinde % 50 mertebesine kadar ulaşan ve büyük kısmı
(%70-80) düşük sıcaklıkta buharlaşan organik maddeler bulunmaktadır. Bu yapı literatürde verilen
bilgiler ve deneysel çalışmalar ışığında hidrotermal veya piroliz prosesleri ile gaz ve sıvı yakıtlara
dönüştürülerek daha yüksek katma değer oluşturulabilmektedir. Elde edilen gaz ve sıvı yakıtlar
çevresel açıdan fosil yakıtlara nazaran daha kabul edilebilir olmakta ve belli iyileştirme prosesleri
sonucunda doğalgaz dağıtımı veya araçlarda kullanılması uygun olarak değerlendirilmektedir.
10 kg arıtma çamurundan 1-1,2 litre yeşil dizel üretilmesi şu anki teknoloji ile mümkündür. Bu
teknoloji üzerinde pilot sistemler ile çalışılarak, süreç iyileştirmeleri ile şu anki fiyatlar ile rekabet
edebilir teknolojiler geliştirilmesi önemlidir. Entegre arıtma çamuru kurutma ve yakma sistemleri ve
hidroelektrik sistemleri uygulamalarında, nispeten az sayıda örnek bulunması nedeni ile bu konularda
gerçekleştirilecek çalışmaların (pilot uygulamaların, rehberlerin geliştirilmesi çalışmalarının vb.)
desteklenmesinde fayda görülmektedir.
AAT’lerde önemli bir enerji tasarruf potansiyeli mevcut görünmekte olup, bu potansiyelin harekete
geçirilmesinde üstünde durulması önerilen çalışma konuları şu şekildedir:
• Arıtma çamuru ve diğer atıklar ile birlikte kurutma ve yakma ile yardımcı yakıt olmadan
elektrik üretimi
•

Arıtma tesislerinde giriş kısmında Arşimet vidası ile elektrik üretimi

•

Arıtma çamurundan doğalgaz ve sıvı yakıt üretimi

•

Arıtma tesislerinde üretilen malzemelerden değerli madde geri kazanım
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ÖZET
Çalışmada Erzurum Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi sızıntı suları kullanılmıştır.
Katı atık depolama alanlarında oluşan sızıntı suları genel olarak çöp içindeki nemin ve çöp depolama alanına
düşen yağmur sularının sızması sonucu oluşan atık sulardır ve içeriği depolanan atığın özelliklerine göre
değişmektedir. İhtiva ettiği yüksek organik madde miktarı, azotlu maddeler, ağır metaller, yüksek tuzluluğundan
dolayı yeraltı ve yüzeysel alıcı ortamların kirletilmesine sebep olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı sızıntı
suları alıcı ortama verilmeden ön-ce mutlaka arıtılmalıdır. Bu amaçla çalışmada sızıntı suyu arıtımı için
elektrooksidasyon prosesi kullanılmıştır. Sürekli elektrooksidasyon prosesinde akış hızı değişiminin giderim
verimine etkisi incelenmiştir. Akış hızı 5, 7.5 ve 10 ml/dk aralığında seçilmiştir. Reaktöre 40 V-250 A gücünde
bir doğru akım güç kaynağı ile sabit akım uygulanmıştır. 20 A sabit akım şiddeti altında 600 ml hacme sahip
reaktörde çıkış suyu pH değeri 8.2 değerinden 4.8 değerine azalırken ortam sıcaklığı 15 oC’den 31 oC’ye
artmıştır. 20 A sabit akım şiddeti altında akış hızı denemelerinden elde edilen en iyi giderim verimi en düşük
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akış hızı olan 5 ml/dk değerinde yaklaşık %90 kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) giderim verimi elde edilmiştir.
Aynı çalışma sonuçlarından enerji tüketimi değerinin 55 kW-sa/m3 olduğu görülmüştür. Mevcut veriler ışığında
elektrooksidasyon prosesinin özellikle organik madde giderimi için sızıntı suyu arıtımında kullanılabileceği
sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sızıntı suyu, elektrooksidasyon, titanyum elektrot

The Investigation of Flow Rate Effect on Electrooxidation Process And
Leachate Treatment
ABSTRACT
In the study, leachate of Erzurum Metropolitan Municipality Solid Waste Regular Storage Facility were
used. Leaching waters formed in solid waste storage areas are generally waste water in waste and leakage of
rainwater falling into the landfill, and the contents vary depending on the characteristics of the stored waste.
Due to the high amount of organic matter it contains, nitrogenous substances, heavy metals, high salinity, it
causes pollution of underground and surface receiving environments. Because of these reasons, leachate must
be purified before receiving medium. For this purpose, an electrooxidation process was used for the treatment
of leachate in operation. The effect of the flow rate change on the recovery efficiency in the continuous
electrooxidation process is investigated. The flow rate was selected between 5, 7.5 and 10 ml / min. Constant
current was applied with a direct current power supply (40 V-250A) at reactor. In a re-actor with a volume
of 600 ml at constant current intensity of 20 A, the effluent water temperature increased from 15 °C to 31
°C while the pH value was reduced to a value of 8.2 to 4.8. At the constant flow rate of 20 A, approximately
90% chemical oxygen demand (COD) removal was obtained at a flow rate of 5 ml / min, which is the best
removal efficiency obtained from flow rate experiments. It is seen from the same study results that the energy
consumption value is 55 kW-hr / m3. The result is that the electrooxidation process can be used for treatment
of leachate, especially for organic matter removal in the present day light.

Keywords: Leachate, electrooxidation, titanium electrode

1. GİRİŞ
Katı atık içerisindeki çoğu organik madde biyolojik olarak bozunabilir olup anaerobik ve aerobik
mikroorganizmalarca daha basit bileşiklere parçalanabilir. Böylece sızıntı suyu oluşur (Varank 2010). Sızıntı
suyu, katı atıktan süzülmüş ve çözünmüş ve askıda maddelerin ekstrakte olan kısmı olarak tanımlanabilir. Katı
atıkların depolandığı deponi alanlarında sızıntı suyu; yüzey drenajı ile atıkların bozunmasından oluşan sıvı ile
yağmur, yeraltısuyu, yeraltındaki kaynaktan giren su gibi dış kaynaklardan deponiye giren sıvılardan meydana
gelmektedir (Topal vd 2012).
Sızıntı suyu bileşenleri 3 ana başlık altında toplanır.
1) Havasız ortamdaki ayrışmadan oluşan sızıntı suyu
2) Depo sahasına dökülen ve preslenen katı atıkların sulu kısımlarından oluşan sızıntı suyu
3) Depo sahrasına düşen yağış kontrol altına alınmamışsa depo sahasından geçerek oluşturduğu sızıntı suyu
olarak ifade edilir (Duran ve Cuci 2016).
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Sızıntı suyunun özelliği katı atık depolama yüksekliği, ısı, depo yaşı, katı atık bileşenleri, depo içindeki
fiziksel kimyasal ve biyolojik aktiviteler, katı atık içindeki su miktarı depo alanının hidrojeolojik durumu, pH,
depolama sahasının işletilmesi, stabilizasyon derecesi, redox potansiyeli ve iklim şartına göre değişmektedir.
Fakat en önemli olan atık bileşenidir. Sızıntı suyu karakteri organik ve inorganik bileşenlerin biyolojik kimyasal
ve fiziksel prosesler belirlemektedir(Duran ve Cuci 2016).

Katı atık içeriği sızıntı suyu bileşimini ve dolayısıyla arıtılabilirliğini etkiler. Sızıntı suyu katı atık tesisinde
meydana gelen bileşik ve elementleri bünyesinde barındırmaktadır. Sızıntı suyu ile atık arasındaki çözüme
ortamın pH, çözülme, tutma, çökelme ve redox reaksiyonları gibi faktörler kimyasal prosesleri etkilemektedir.
Sızıntı suyundaki besi maddelerinin ve nütrientlerin çözünürlüğünü ise redox potansiyeli etkilemektedir. Atığın
yaşına göre 5 farklı stabilizasyon evresi görülmektedir. Bu evrelerin hepsinde biyogaz miktarı ve içeriği sızıntı
suyu parametresinde değişkenlik göstermektedir. Biyogaz ve sızıntı suyu parametrelerinin bu süreç boyunca
gözlemlenmesi atık stabilizasyonunda meydana gelecek sorunlara müdahale edilebilmesi açısından önem arz
etmektedir.

Katı atık depolama alanına gömüldükten sonra ortaya çıkan ilk safha ‘’alışma safhasıdır’’ veya çevreye
uyum sürecidir. Bu süreçte depolanan katı atık havalı ortamda(aerobik) bulunan bakteriler vasıtasıyla nem
miktarı birikmeye başlar ve oksijen miktarı azalır ve de buna bağlı olarak bozulma başlamaktadır. İkinci
safha ise geçiş safhasıdır ve atığın nem içeriğinde artış gözlemlenmesi ve oksijen miktarının tüketilmesiyle
ortamda anerobik koşullar meydana gelmektedir. KOI (Kimyasal oksijen ihtiyacı) ve toplam uçucu asitteki
artış havasız ortamdaki mikrobiyolojik etkileri hızlandırmaktadır. Üçüncü safhadaki (asit oluşum safhası) ise
atıklar asidojenik bakteriler aracılığıyla uçucu asitlere dönüşür ve bu safhada sızıntı suyunun pH değerlerinde
düşüş meydana gelmektedir. Sızıntı suyu karakterizasyonunda KOI, BOI ve yüksek uçucu asit değerleri
ölçülmektedir. Dördüncü safha metan oluşum safhasıdır. Burada bir önceki safhalarda üretilen asit bileşikleri
metal bakteri tarafından karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmektedir. Bu safhada metal ile uçucu
organik asit konsantrasyonu düşürülür ve asidik sızıntı suyu pH koşullarına dönüştürülür. Bu evre süresince
depolama alanında bulunan gaz üretimi en yüksek seviyeye ulaşmaktadır. Son safha olan olgunlaşma safhası
ise bozulabilen maddeler ve besi elementleri sınırlayıcı hale gelir ve gaz üretiminin düşmesine bağlı olarak
sızıntı suyu içeriğinin stabil konsatrasyonlarının oluştuğu safhadır (Öztürk 2012).

Sızıntı suları, deponi sahasında bekletilme süresine bağlı olarak genç ve yaşlı sızıntı suları olmak üzere
ayrılmaktadır. Genç sızıntı sularının deponi sahasında meydana gelen aerobik bozulmanın ara ürünleri olan düşük
azot konsantrasyonu, uçucu yağ asitleri ve KOI içeriğinin 5 gr/L‘dan büyük olmasıyla ilişkilendirilmektedir.
Yaşlı deponilerdeki sızıntı suyu biyolojik olarak ayrışabilen substratların azotlu kısımlarının hidroliz ve
fermantasyondan dolayı amonyak azotunca zengindir (Çetinkaya 2013). Organik karbon yaşlı deponi sahası
sızıntı sularında ana hatlarıyla yüksek moleküler ağırlıklı kalıcı maddelere dayanmaktadır. Sızıntı suyu yaşlı
deponilerde anaerobik bozulmada kalıcı fulvik ve humik bileşiklerin oluştuğu metan fermantasyonundan
etkilenmektedir. Yaşlı deponilerde humik maddeler olarak tasvir edilen humik ve fulvik asit oldukça yüksektir
ve doğal olarak oluşur (Akkaya 2011).
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal

Çalışmada kullanılan bütün kimyasal maddeler ticari olarak (Merck ve Sigma) temin edilmiştir.
Çalışmada kullanılan sızıntı suyu Erzurum İli Katı Atık Deponi Sahasından alınmıştır ve membran
biyoreaktöründe biyolojik arıtıma tabi tutulmuştur.
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Tablo 1. MBR çıkışı Sızıntı suyu karakteristik özellikleri
Parametre
KOI
pH

İletkenlik, mS/cm
Sıcaklık, oC

Değişim Aralığı (mg/L)
2000-2200
9.5
40-42
16-21

2.2. Yöntem

Bu çalışmada elektrooksidasyon prosesi ile sızıntı suyunda KOİ, amonyak ve klorür giderimini araştırmak
için akış hızı parametrelerinin etkileri incelenmiştir. Sızıntı suyunun elektrooksidasyon prosesi ile arıtımı için
kullanılan elektrolitik hücre 10 cm iç çap ve 16 cm derinliğe sahip ısı ceketli reaktör camdan yapılmıştır. Anot
materyali olarak Ti/Pt elek plakalar, katot materyali olarak Ti elek plakalar kullanılmıştır. Plakaların toplam
yüzey alanı yaklaşık 2600 cm2 olarak hesaplanmıştır. Ohmik kayıpları engellemek için plakalar arası mesafe
3 mm olarak seçilmiş ve toplam 5 anot ve 5 katot olmak üzere 10 plaka ile çalışılmıştır. Bütün deneylerde
kullanılan gerçek atıksuyun hacmi 600 ml olup deneysel çalışmalarda kullanılan anot ve katotlar birbirlerine
paralel olacak şekilde konumlandırılmış. Doğru akım güç kaynağı (Quasar 500 Switch Mode) kullanılarak
sisteme elektrik sağlanmıştır. Akış hızının etkisi 5, 7.5 ve 10 ml/dk aralığında akım şiddetinin etkisi 5, 10, 15
ve 20 A aralığında çalışılmıştır. Çalışılan sistemin şematik gösterimi Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Deneysel düzenek *1-Sabit sıcaklık sıvı sirkülatörü, 2-Isı ceketli reaktör, 3-Doğru akım güç
kaynağı, 4- Katot (Ti), 5-Anot (Ti/Pt), 6-Multiparametre ölçer (pH ve İletkenlik), 7-Numune kabı

2.3. Deneysel Verilerin Hesaplanması İçin Kullanılan Eşitlikler

Giderim (arıtma) veriminin hesaplanması; 						

(1)

Burada, Co başlangıçta atıksudaki kirletici konsantrasyonunu (mg/L), Ce ise t anında atıksuda kalan kirletici
konsantrasyonunu (mg/L) göstermektedir.
Akım yoğunluğunun hesaplanması; 							

(2)

Burada, J akım yoğunluğunu (mA/cm2 ), I uygulanan akım şiddetini (amper), A aktif elektrot yüzey alanını
(cm2 ) göstermektedir.
Enerji tüketiminin hesaplaması; 							

(3)

Burada, W enerji tüketim değerini (kW.sa/m3 ), I uygulanan akım şiddetini (A), V sistemde oluşan potansiyel
farkı (V), t zamanı (sa) ve v reaktördeki toplam çözelti hacmini (m3 ) göstermektedir.
166

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU
3. ARAŞTIRMA BULGULARI

Atık suyun elektrokimyasal reaktöre besleme hızı, reaktörde hidrolik kalış süresini dolayısı ile atık suyun
elektrokimyasal reaksiyonlara maruz kalma süresini tespit ettiği için kirleticilerin giderimini etkileyen önemli
bir parametredir. Sızıntı suyunun arıtımının incelendiği çalışmalarda elektrooksidasyon prosesi için sızıntı
suyu 5, 7.5 ve 10 ml/dk akış hızının etkilerinin incelendiği denemelerde, destek elektrolit kullanılmadan, atık
suyun doğal pH değerinde ve 5, 10, 15, 20 A’lık akım şiddeti değerlerinde farklı akış hızlarında incelemeler
yapılmıştır. Akış hızı 5, 7.5 ve 10 ml/dk’da sızıntı suyu başlangıç pH değerinin zamana bağlı değişimi
Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. 5 Amper sabit akım şiddetinde başlangıç sızıntı suyu pH değerinin reaksiyon süresince
değişimi, *Akış hızı: 5, 7.5 ve 10 ml/dk, Reaksiyon süresi 60 dakika
Şekil 2 membran biyoreaktör çıkışı sızıntı suyu akış hızı 5, 7.5 ve 10 ml/dk’da 5 Amperde incelenmiştir.

5 A sabit akımda 5 ml/dk’da başlangıç pH 9.49’dan düşüş söz konusudur ve pH değeri 9.13’e kadar azalmıştır.
7.5 ml/dk’da ise reaksiyon süresi sonunda pH değeri 9.24’e kadar azalmıştır. 10 ml/dk’da ise pH değeri 9.32’ye
kadar düşmüştür. Verilerden elde edilen bilgilere göre pH değerlerinde hızlı bir düşüş gerçekleşmemektedir.
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Şekil 3. 10 Amper sabit akım şiddetinde başlangıç sızıntı suyu pH değerinin reaksiyon süresince
değişimi, *Akış hızı: 5, 7.5 ve 10 ml/dk, Reaksiyon süresi 60 dakika
Şekil 3 membran biyoreaktör çıkışı sızıntı suyu akış hızı 5, 7.5 ve 10 ml/dk’da 10 Amperde incelenmiştir.
10 A sabit akımda 5 ml/dk’da başlangıç pH 9.5’den düşüş söz konusudur ve pH değeri 8.97’ye kadar
azalmıştır. 7.5 ml/dk’da ise reaksiyon süresi sonunda pH değeri 9.07’e kadar azalmıştır. 10 ml/dk’da ise pH
değeri yaklaşık 9.20’e kadar düşmüştür.

Şekil 4. 15 Amper sabit akım şiddetinde başlangıç sızıntı suyu pH değerinin reaksiyon süresince
değişimi, *Akış hızı: 5, 7.5 ve 10 ml/dk, Reaksiyon süresi 60 dakika
168

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

Şekil 4 membran biyoreaktör çıkışı sızıntı suyu akış hızı 5, 7.5 ve 10 ml/dk’da 15 Amperde

incelenmiştir. 15 A sabit akımda 5 ml/dk’da başlangıç pH 9.50’den düşüş söz konusudur ve pH değeri 8.85’e
kadar azalmıştır. 7.5 ml/dk’da ise reaksiyon süresi sonunda pH değeri 9.05’e kadar azalmıştır. 10 ml/dk’da ise
pH değeri 9.16’ya kadar düşmüştür.

Şekil 5. 20 Amper sabit akım şiddetinde başlangıç sızıntı suyu pH değerinin reaksiyon süresince
değişimi, *Akış hızı: 5, 7.5 ve 10 ml/dk, Reaksiyon süresi 60 dakika
Şekil 5 membran biyoreaktör çıkışı sızıntı suyu akış hızı 5, 7.5 ve 10 ml/dk’da 20 Amperde

incelenmiştir. 20 A sabit akımda 5 ml/dk’da başlangıç pH 9.49’dan düşüş söz konusudur ve pH değeri 8.78’e
kadar azalmıştır. 7.5 ml/dk’da ise reaksiyon süresi sonunda pH değeri 8.93’e kadar azalmıştır. 10 ml/dk’da ise
pH değeri 9.01’e kadar düşmüştür.

Başlangıç pH değerinin membran biyoreaktör çıkışı sızıntı suyunun elektrooksidasyon prosesi ile artımına
etkilerinin incelendiği denemelerde 5, 7.5 ve 10 ml/dk akış hızına bağlı olarak KOİ veri-leri reaksiyon süresince
incelenmiş ve elde edilen veriler yardımıyla 5, 10, 15 ve 20 Amperlik akım şiddeti altında Şekil 6‘da gösterilen
grafiksel sonuçlar hazırlanmıştır.
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Şekil 6. Farklı akım hızlarında başlangıç sızıntı suyu KOİ giderim değerinin reaksiyon süresince
değişimi, *Akış hızı: 5, 7.5 ve 10 ml/dk
Şekil 6 incelendiğinde membran biyoreaktör çıkışı sızıntı suyu KOİ değerlerinin bütün akış hızlarında
giderim verimleri incelendiğinde 5 Amperde ortalama en yüksek giderim verimi 7.5 ml/dk olarak görülmektedir.
5 Amperde 60. dakikada akış hızı 5 ml/dk’da giderim verimi % 16 akış hızı 7.5 ml/dk’da % 27 akış hızı 10
ml/dk’da % 21 olarak görülmektedir. 10 Amperde ortalama en yüksek giderim verimi akış hızı 5 ml/dk
olarak görülmektedir. 10 Amperde 60. dakika-da akış hızı 5 ml/dk’da giderim verimi % 57 akış hızı 7.5 ml/
dk’da % 44 akış hızı 10 ml/dk’da % 37 olarak görülmektedir. 15 Amperde ortalama en yüksek giderim
verimi akış hızı 5 ml/dk olarak görülmektedir. 15 Amperde 60. dakikada akış hızı 5 ml/dk’da giderim verimi
% 74 akış hızı 7.5 ml/dk’da % 59 10 ml/dk’da % 57’dir. 20 Amperde ortalama en yüksek giderim verimi akış
hızı 5 ml/dk olarak görülmektedir. 20 Amperde 60. dakikada akış hızı 5 ml/dk’da giderim verimi % 89, akış
hızı 7.5 ml/dk’da % 85 ve 10 ml/dk’da % 74 olduğu görülmektedir. Sayısal verilerden de görüldüğü gibi, akış
hızı azaldıkça hem de akım şiddetinin 5 Amperden 20 Ampere artırılması KOİ giderim verimini önemli bir
şekilde artırmıştır.
Akım şiddetinin KOİ giderim verimine etkilerinin incelendiği denemelerde dikkat edilmesi gere-ken
önemli parametrelerden biri de sisteme uygulanan potansiyel fark sonucu ortaya çıkan enerji tüketimi değerleri
hesaplanırken Eşitlik 3’te verilen matematiksel eşitlikten yararlanılır. İncelenen her bir akış hızı ile her bir
akım şiddeti için ortaya çıkan enerji tüketimi değerleri Şekil 7’de grafiksel olarak gösterilmiştir.
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Şekil 7. Farklı akış hızlarında başlangıç sızıntı suyu enerji tüketim değerinin reaksiyon süresince
değişimi, *Akış hızı: 5, 7.5 ve 10 ml/dk
Şekil 7’de görüldüğü gibi membran biyoreaktör çıkışı sızıntı suyu akış hızı 5, 7.5 ve 10 ml/dk’da
5, 10,15 ve 20 Amperlik akım şiddeti için gerçekleşen enerji tüketimi reaksiyonun 60. dakikası alınarak
incelenmiştir. 5 ml/dk akış hızında 5, 10, 15 ve 20 Amperde enerji tüketim değerleri sırasıyla 18, 41, 69 ve 98
kW-sa/m3 olarak ölçülmüştür. 7.5 ml/dk akış hızında 5, 10, 15 ve 20 Amperde enerji tüketim değerleri sırasıyla
18, 40, 68 ve 100 kW-sa/m3 olarak ölçülmüştür. 10 ml/dk akış hızında 5, 10, 15 ve 20 Amperde enerji tüketim
değerleri sırasıyla 17, 39, 69 ve 102 kW-sa/m3 olarak ölçülmüştür. Akış hızlarının sahip olduğu elektriksel
iletkenlik değerine ve bu akış hızı için sızıntı suyu içeriğinin farklılaşmasına bağlı olarak çok az da olsa enerji
tüketimi değerleri farklılık göstermektedir. Eşitlik 3 incelendiğinde sistemde oluşan potansiyel fark

değerlerinin enerji tüketimiyle doğrusal ilişki içinde olduğu görülmektedir. Potansiyel fark değerinin
ve reaksiyon süresinin artması sistemde oluşan enerji tüketim değerlerinin artmasına sebep olmaktadır.
Akış süresindeki değişim reaktörde hidrolik kalış süresini değiştirdiği için enerji tüketiminin hidrolik

kalış süresi ile doğru orantılı olarak değişmesinden dolayı hidrolik kalış süresinin azalması enerji tüketimi
değerlerinin artmasına sebep olmuştur. Giderim verimleri ve enerji tüketim değerleri birlikte incelendiğinde
akım şiddetinin artması hem KOİ giderim verimini hem de enerji tüketim değerlerinin artmasına sebep olduğu
görülmektedir.
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4. SONUÇLAR
Atık suyun elektrokimyasal reaktöre besleme hızı, reaktörde bekleme süresini dolayısı ile atık suyun
elektrokimyasal reaksiyonlara maruz kalma süresini tespit ettiği için kirleticilerin giderimini etkileyen önemli
bir parametredir. Membran biyoreaktör çıkışı arıtımının incelendiği çalışmalarda elektrooksidasyon prosesi

için atık su akış hızının etkilerinin incelendiği denemelerde, destek elektrolit kullanılmadan, atık
suyun doğal pH değerinde ve 10, 15, 20 ve 25 A’lık akım şiddeti değerlerinde farklı akış hızlarında

incelemeler yapılmıştır. Atık su akış hızının artması, incelenen her akım şiddeti değerinde aynı olmak kaydı ile
KOI giderim veriminin azalmasına sebep olmuştur. Atık su akış hızının artması, elektrooksidasyon prosesinde
çözünmeyen anot elektrot yüzeyinde meydana gelen oksidasyon reaksiyonlarının gerçekleşmesine
engel oluşturduğundan dolayı KOI giderim verimlerinin azalmasına sebep olmuştur. Atık su akış hızının
artması, sistemde gerçekleşen direncin azalmasına yol açarak enerji tüketimi değerlerinin düşük değerlerde

kalmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte, kirletici giderim verimi ve enerji tüketim değerleri
birlikte ele alınarak her iki parametrenin optimum değerleri için uygun bir akış hızı belirlenmelidir.
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ABSTRACT
One of the main environmental problems of the urban metropolis is the centralized collection and
purification of surface runoff. Surface runoff of the city is a source of pollution of water bodies with various
impurities of natural and man-made origin. The quality and composition of surface runoff depends on the
general sanitary situation of the territory of settlements, the types and characteristics of industrial enterprises,
the mode of water melting and etc. Such factors as landscaping, population density, traffic intensity and
pedestrians. These indicators are constantly changing in the process of urbanization and these are the most
important source of technogenic pollution and degradation of the urban water bodies. It is known that, the
main pollutant components are suspended solids and petroleum products. The legislation of the Republic of
Azerbaijan prohibits discharging surface sewage untreated to the established standards into water bodies.

Keywords: surface water treatment, wastewater, UV disinfection, suspended solids, stormwater.
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1.INTRODUCTION
Today, Baku is a large metropolis with a developed industrial and transport infrastructure. The scale of the
city determines the degree of its responsibility for the state of the Caspian Sea to the international community
- the parties to the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea
in 2018.
Analysis of the quality of surface runoff from the territory of the capital of our country shows a high level
of pollution. And this is explained by the fact that the city is characterized by dense of residential development,
a decrease in the area of green spaces, highways with traffic jams, areas of disordered construction sites.
Everything that accumulates on the roads: dust, coating products, tires and brake pads, emissions from the
operation of car engines, etc. leads to saturation of surface of the runoff water with various pollutants, including
suspended solids, petroleum products (gasoline, diesel fuel, oils, fuel oil, etc.). “The main amount of surface
runoff enters the treatment plant without treatment and is a factor of anthropogenic load on the Caspian Sea.
According to literary sources, the quality of pollution of surface runoff from the territory of an industrial city
varies within the following limits: - suspended substances - 470 ... 2460 mg / l; - oil products - 2 ... 63 mg / l.
”It should be noted that due to climate changing, the amount of precipitation increases and the total volume
of wastewater increases. The growing load on the urban sewage system and sewage treatment plants leads to
failure and shortening the life of sewage systems.
“In this aspect, the introduction of new technological processes for cleaning surface runoff, low-power and
highly efficient equipment, ensuring their implementation are relevant and important for the area ensuring
preservation of the ecosystem of the Caspian Sea.
To preserve aquatic ecosystems, reduce anthropogenic impact on water bodies and reduce the volume of
discharges of polluted wastewater, these are necessary to solve the issues of reconstruction, modernization of
existing biological treatment facilities and construction of new complexes, with the introduction of modern
technologies for wastewater treatment, methods of disinfection of wastewater and sludge treatment.
The purpose of this work is to review existing and future pollution reduction strategies and the volume of
surface runoff for the Baku city. For the achieving this goal it is necessary to solve the following points:
1. To consider methods for reducing the volume of surface runoff and its purification;
2. To study the experience of managing surface runoff on the example of Russia and European countries.
Sludge treatment facilities account for almost half of all the costs of building and operating modern sewage
treatment plants. Therefore, the right choice of management system and methods of surface wastewater
treatment is of great importance.

2.MATERIAL AND METHODS
The surface runoff from the territory of cities and industrial enterprises is an intense factor of anthropogenic
load on natural objects. This is due to the fact that with the existing systems of domestic and industrial
wastewater treatment, pollution of water bodies continues to increase mainly due to discharge of surface
runoff into them, since the main amount of surface runoff enters water bodies without treatment, and in
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some industrial enterprises storm water treatment is practically not exploited due to their physical and moral
deterioration.
The intensity of pollution of surface runoff from the territory of settlements is influenced by such factors
as landscaping, population density, traffic intensity and pedestrians. These indicators are constantly changing
in the process of urbanization. (1).
It is known that the concentration of suspended substances in rainwater, melt water is several times higher
than in treated wastewater. Suspended substances in the composition of surface runoff of roads and sidewalks,
getting into natural water bodies, cause an increase in water turbidity and siltation, increase the values of
chemical oxygen consumption (COC) and hinder natural processes of self-purification of natural waters. The
washes from the waste of vehicles, as well as carbon compounds in the composition of petroleum products,
entering natural reservoirs, form a surface film and cause the death of living organisms. In accordance with
the modern requirements of the State Committee for Urban Development and Architecture of Baku, a draft
Regional Development Plan for Greater Baku has been prepared, which provides for the construction of urban
engineering storm sewer systems until 2035.
The wastewater generated as a result of precipitation falls into the sewer collectors and through the rainfall
grids located in the catchment area enters the underground storage tanks. The composition of the technological
scheme of cleaning includes trash grids, horizontal sand traps, sectional storage tanks of the source effluent,
pressure filters with granular filtering and sorption loads, pumping equipment, tanks of treated effluents and
discharges into reservoirs. In the technological scheme should be provided and methods of neutralization and
reuse of water.
At present, the working conditions of the urban drainage network of Baku are significantly different from
the design conditions adopted for its design. Changed weather conditions and the intensity of precipitation,
respectively, increased the volume of surface wastewater, with the implementation of the reconstruction of
the road surface, sidewalks. The number of waterproof surfaces (asphalt concrete pavements of highways,
driveways, parkings , blocks of high-rise residential and office buildings, shopping and entertainment
complexes) increased, and the number of permeable surfaces (lawns, parks, squares, floodplains of rivers and
natural reserves) decreased dramatically.
For these reasons, the concept of total equipping with facilities for cleaning water outlets of the drainage
system, contained in the General Scheme for the with drawal of surface runoff of the territory of Baku, needs
to be updated. (2).
Suspended substances and petroleum products in a different phase-dispersed state are largely contained in
the surface rainwater runoff. In this regard, to achieve the desired effect of wastewater treatment, it is necessary
to apply complex systems, including various methods for their isolation and destruction (table 1).
Effective management of surface runoff requires a large number of factors influences to its composition and
it should be directed both at preventing overloading of the drainage system and at preventing contaminants
from entering the natural water body. It is important to refer to the experience of European countries that have
long been pursuing a policy of cleaning and managing surface runoff (Directive of the European Parliament
and Council 2007/60 / EC) for a competent choice of the management system for the Baku city.
For example, in Stockholm, in order to improve the quality of the surrounding waters, in addition to the
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street department, each property owner pays for storm water (per 1m2 impermeable surface). The sewage
department in construction and renovation projects includes experimental applications of source control
methods (restrictions in the construction materials, reuse of storm water, construction of the urban canals with
parks, etc.). In Denmark, the management of stormwater runoff, taxes on water diversion are divided into two
parts: 60% for the management of domestic sewage and 40% for the management of stormwater. In many cities
of the country, sewage treatment plants have been built, but most users choose wetlands and ponds, improving
the ecology of urban flows. In Holland, the policy of separating stormwater has led to the fact that stormwater
has much better quality than domestic sewage and is therefore reused. In Germany, the federal system allows
each region to choose its own policy for managing stormwater runoff. Infiltration and reuse of storm water
for gardening and street cleaning are quite popular in German cities. A review of information on methods of
managing surface runoff in some European countries shows that the optimal and economical is not cleaning the
resulting runoff, but controlling or preventing its formation, or applying not one, but a whole set of measures.

Table 1. Environmental quality standards and permitted concentration limits (PCL)
of surface water
Quality classes

Indicators
I

II

III

IV

V

VI

2

3

4

5

6

7

6,5 - 8

6,5 - 8

6,5 - 8

6,5 –
8,5

6-9

< 6,0 >9

Dissolved oxygen, mg/l

>8

6

5

4

2

<2

Chlorides (Cl),
mq/l

<5

150

200

300

500

> 500

Sulphates (SO4),
mq/l

< 50

150

200

300

400

> 400

<2

4

6

15

25

> 25

< 0,1

0,2

0,5

2,0

5,0

> 5,0

Nitrites (NO2),
mg/l

0,0

0,005

0,02

0,05

0,1

> 0,1

Nitrates (NO3),
mg/l

1

3

5

10

20

> 20

0,05

0,4

1,0

2,0

3,0

> 3,0

< 0,5

1

1

5

10

> 10

0

> 0,5

1,0

2,0

3,0

> 3,0

1
pH

Organic compounds - BOD5,
mgO2/l
Ammonia-nitrogen, mg/l

Phosphates, mg/l
Total Iron (Fe),
mg/l
Surfactants, mg/l

8
6,5 – 8,5

9
6,5 – 8,5

IV

IV

350
IV - V

-

The Government of Russia in St. Petersburg adopted the Scheme of water supply and sewage for the period
up to 2025, according to which the discharge of untreated household and surface sewage into the water bodies
of the city will be completely stopped.
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It should be taken into consideration that sea water is heavier than waste water, and the content of mineral
salts (Cl, SO4 +, Ca2 +, Mg2 + etc.) is much more than that in waste water. Therefore, the emission limit of
chlorides and sulfates is equal to the amount of sea water. (Table 2.)

Table2. The composition of wastewater, Amount of substances and Discharge Limits

Unit of measurement

The composition of purified water

mg/l

21,0

483,0

1215,7

mgO2/l

58,0

1334,0

1861,9

mgO2/l

19,3

443,9

798,6

mg/l
mg/l

232,5
260,6

5347,5
5993,8

16500,0
13200,0

Ammonium salts (NH4)

mg/l

1,17

26,9

37,1

Nitrates(NO3)
Nitrites (NO2-)
Surfactants
Dissolved oxygen

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

18,3
1,9
0,6
7,0

420,9
43,7
13,8
161,0

689,7
15,3
135,96
283,8

Substances
Suspended solids
Chemical Oxygen Demand (COD)
Bylogical Oxygen Demand (BOD5)
Chlorides (Cl-)
Sulphates (SO4)

The actual Discharge
waste, kg/h limits, kg/h

The main purpose of the calculation of waste water discharges is to learn ahead of time the specific water
basin’s impact on external influences. The results can be used to determine the design of the treatment units
or the treated water treatment plants.

3.CLARIFICATIONS
The main purpose of the calculation of waste water discharges is to learn ahead of time the specific water
basin’s impact on external influences. The results can be used to determine the design of the treatment units or
the treated water treatment plants.
We propose to carry out changes in technological schemes for the disposal of wastewater of residential
areas and highways at the functioning facilities of the Hovsaninsky aeration station of the city of Baku (with a
design capacity of 640 m3 / day).
Our study of the modern market for the applicability of disinfection technologies at wastewater treatment
plants has shown that the method of disinfection with ultraviolet radiation is the most environmentally friendly.
UV disinfection with the use of low pressure amalgam lamps is widely used in world practice for disinfecting
industrial, municipal water and wastewater of residential areas. UV disinfection is highly effective against
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all types of microorganisms contained in wastewater, including chlorine-resistant (viruses). The treatment
of wastewater by UV radiation is not accompanied by the formation of products that adversely affect living
organisms and human health.

4.CONCLUSION

The level of contamination of surface runoff from urbanized areas of industrial cities is variable and is
determined by the level of landscaping, as well as the hydrometeorological parameters of precipitation, rainfall
intensity and duration, the duration of the previous dry weather period. One of the important environmental
projects of the Baku city is to address the issue of water disposal of surface runoff and stop the discharge of
untreated sewage into the natural reservoir.
1. Rain, melt and other surface waters forming in the territories of industrial enterprises, urban buildings
must be cleaned before discharge into the Caspian Sea.
2. Having studied the developed methods for controlling surface runoff from urbanized areas that have long
been used in European countries, it is necessary to implement pilot projects in the field of managing surface
runoff and controlling sources for the Baku city.
3. The modern market of sewage treatment plants offers a wide range of equipment for cleaning surfacestorm sewage, which will prevent the disruption of the sewage network of Baku and preserve the ecosystem
of the Caspian Sea.
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ÖZET
Son yıllarda sanayileşme ve endüstriyel gelişmeye paralel olarak kentlerin büyümesi ve nüfuslarının artışı
hızlanmıştır. Bu hızlı büyüme gelişen plansız şehirleşmeyle beraber çevre kirliliği sorunlarını artırmıştır.
Kalkınmanın ana unsurlarından birisi olan sanayinin, çevre ile olan etkileşimindeki sorunlar çevrenin
koruması açısından önlemler alınmasını ön plana çıkarmıştır. Bu çevre sorunları ile etkin mücadele etmenin
esası ise verimliliği yüksek ve maliyeti az teknolojiler kullanmaktan geçmektedir. Çevre için olumsuz etkileri
ortaya çıkaran sebepleri kaynağında oluşmadan önlemek ve oluşan etkileri canlıları en az etkileyecek şekilde
bertaraf için var olan tekniklerin geliştirilmesi ya da yeni yöntem ve teknikler kullanmak zorunlu hale
gelmiştir. Günümüzde karşılaşılan çevre sorunlarının en önemlilerinden birisi de su kirliliğidir. Su kirlenmesinin ana kaynakları; evlerden gelen kullanılmış sular ile sanayi kuruluşları tarafından alıcı ortamlara verilen
atıksulardır. Kirleticiler alıcı su ortamında; estetik kirlenmeye, toksik etkiler oluşturabilecek reaksiyonlara,
su canlılarının yaşam şartlarını bozan taban birikmelerine, biyolojik olarak ayrışarak veya çürüyerek oksijen
sarfı gibi sorunlara neden olmaktadırlar. Bu sorunlar su kaynaklarından yararlanan insanlar ve diğer canlıların
hayatı için tehlikeler meydana getirmektedir. Bu nedenle yapılacak olan çalışmada alıcı ortamda istenmeyen
sorunlara neden olan renk gideriminin elektrokoagülasyon yöntemiyle arıtılabilirliği üzerine başlangıç boyar
madde konsantrasyonunun ve akım yoğunluğunun etkisi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Elektrokoagülasyon, Al plaka, Boya giderimi
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The Effect of Initial Dyestuff Concentration and Current Density in Color
Removal by Electrocoagulation

ABSTRACT
In recent years, parallel to industrialization and industrial development, urban growth and population
growth have accelerated. This rapid growth has increased environmental pollution problems along with
unplanned urbanization. One of the main elements of development, the interaction of the industry with the
environment has highlighted measures to protect the environment. The basis of effective struggle with these
environmental problems is to use high efficiency and low cost technologies. It has become imperative to
prevent the occurrence of the causes of adverse effects for the environment and to develop new techniques and
/ or to use new methods and techniques for the elimination of the effects that may have the least effect on living
things. Water pollution is one of the most important environmental problems encountered today. The main
sources of water pollution; used water from domestic houses and wastewater given to receiving environments
by industrial enterprises. Pollutants in the receiving water environment; they cause problems such as aesthetic
contamination, reactions that may cause toxic effects, base accumulations that disrupt the living conditions of
water creatures, biodegradation or decomposition of oxygen consumption. These problems create dangers for
the lives of people and other creatures who benefit from water resources. Therefore, the effect of initial dye
concentration and current density on the degradability of color removal by electrocoagulation method was
investigated.

Keywords: Electrocoagulation, Al plate, Dye removal

1. GİRİŞ
Elektrokoagülasyon; çözünebilen ve yumaklaştırıcı özelliğe sahip metal (alüminyum ve demir gibi) bir
elektrotun kullanıldığı elektrokimyasal atıksu arıtım sürecidir. Elektrokoagülasyon ile kimyasal koagülasyon
arasındaki fark esasen alüminyum ya da demirin sisteme ilave edilme şeklidir (Kobya vd., 2003).

Elektrokoagülasyonda yumaklaştırma ve çökelme mekanizmaları sisteme kimyasal madde ilavesi ile değil,
elektrokimyasal reaktördeki elektrotlar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Elektrokoagülasyon; kolloidlerin,
süspansiyonların ve emülsiyonların elektriksel yüklerden etkilendiği gerçeğine dayanır. Bu sebeple uygun
elektrotlarla yüklü taneciklere ilave elektriksel yükler uygulanırsa, taneciklerin yüzey yükleri nötralize edilir
ve birçok tanecik kolaylıkla sudan ayrılabilecek daha büyük boyutta aglomerler oluşturmak üzere birleşir
(Bayramoglu vd., 2004).

Elektrokoagülasyon işleminde elektrot malzemesinin seçimi sistemin kalbini oluşturur. Bu sebeple uygun
elektrot malzemesinin seçimi çok önemlidir. En yaygın elektrot malzemeleri demir ve alüminyumdur. Her
ikisi de genellikle ucuz, kolay bulunabilen ve etkili malzemelerdir (Elnenay vd., 2017).

Bu çalışmada sentetik atıksulardan renk giderimi incelenmiştir. Deneysel parametreler olarak başlangıç
boyar madde konsantrasyonu ve akım yoğunluğu seçilmiştir. Çalışmada anot ve katot olarak alüminyum
plakalar kullanılmıştır.

180

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Elektrokoagülasyon denemelerinde 1500 mL’lik ceketli cam reaktör kullanılmıştır. Denemeler esnasında
gerekli olan elektrik akımını sağlamak için dijital kontrollü doğru akım güç kaynağı kullanılmıştır. Karıştırma
ünitesinin iyi bir homojenizasyon sağlaması için dijital manyetik karıştırıcı, reaksiyon başlangıcında atıksuyun
pH, iletkenlik ve sıcaklık değerlerini ayarlayabilmek ve reaksiyon süresince bu değerleri anlık okuyabilmek
için bir adet WTW marka multimetre sisteme monte edilmiştir. Plakalar arası mesafe 5 mm olarak seçilmiş
ve toplam 10 plaka (5 anot ve 5 katot) ile çalışılmıştır. Doğru akım güç kaynağı kullanılarak sisteme elektrik
sağlanmış ve manyetik karıştırıcı yardımıyla çözelti sürekli karıştırılmıştır. Katot materyali olarak paslanmaz
çelik, anot materyalleri olarak Alüminyum plaka anotlar kullanılmıştır. Elektrokoagülasyon yöntemiyle
sentetik atıksulardan renk giderimini araştırmak için, alüminyum anotla yapılan denemeler için 1000 mL
sentetik atıksu kullanılmıştır. Bu denemelerde arıtma parametreleri olarak, başlangıç boya konsantrasyonu
ve akım yoğunluğunun etkisi incelenmiştir. Deneysel düzenek Şekil 1’de verilmiştir. Denemelerde sentetik
atıksuyun hazırlanması için kullanılan Rhodamine B boyasının moleküler yapısı Şekil 2’de verilmektedir

Şekil 1. Deneysel düzenek (1. Doğru akım güç kaynağı, 2. Sabit sıcaklıklı su sirkülatörü, 3. Manyetik
karıştırıcı, 4. Ceketli cam reaktör, 5. Çelik katot, 6. Alüminyum anot)
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Şekil 2. Rhodamine B boyar maddesinin molekül yapısı

3. DENEYSEL SONUÇLAR
3.1. Başlangıç Boyar Madde Konsantrasyonunun Etkisi
Başlangıç boya konsantrasyonunun etkisi 50, 100, 150 ve 200 mg/L için sabit şartlar altında incelenmiştir
(2,13 mA/cm2 amper akım şiddeti, 10 mM NaCl destek elektrolit konsantrasyonunda, doğal pH değerinde
(≈5,00), 200 devir/dakika karıştırma hızında ve 20⁰C oda sıcaklığı). Atıksu boya miktarı arttıkça % verim
olarak verim miktarı düşmüş görünse de arıtılan boya miktarı artmıştır (Şekil 5). Yani 50 mg/L başlangıç boya
miktarı için %85,44 verim tespit edildiğinde çözeltide giderilen boya miktarı yaklaşık 42,72 mg/L iken, 200
mg/L başlangıç boya miktarı için %54,83 verim tespit edildiğinde çözeltiden giderilen boya miktarı 109,66
mg/L miktarına ulaşmıştır (Elnenay vd., 2017, Maitlo vd., 2019).
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Şekil 3. Boya giderim verimi üzerine başlangıç boyar madde konsantrasyonunun etkisi (Destek elektrolit
10mM NaCl, J: 2,13 mA/cm2, pH≈5, T: 20°C, KH: 200 rpm)

3.2. Akım Yoğunluğunun Etkisi
Akım şiddetinin etkisi 0.71, 1.42, 2.13 ve 2.84 mA/cm2 akım yoğunlukları için diğer şartlar sabit tutularak
incelenmiştir ve sonuçlar Şekil 4’te verilmiştir. Akım şiddeti arıtımı etkileyen en önemli parametrelerden biridir.
Artan aklım şiddeti çözünen Al+3 miktarını artırmaktadır. Artan Al+3 ortamın pH değerine göre Al(OH)3 oluşum
potansiyeli artacaktır. Bunun sonucunda giderilen kirlilik miktarı artacaktır. Akım şiddeti 0.71 mA/cm2’den
2.84 mA/cm2’e arttığında arıtma verimi %58,52’den %93,38’e yükselmiştir. Fakat akım şiddetinin aşırı artması
enerji tüketimini önemli ölçüde arttırmıştır. Akım yoğunluğu 2.13 mA/cm2’den 2.84 mA/cm2’e artırıldığında
giderim verimi sadece %7,94 oranında artış göstermiştir. Arıtma veriminde önemli artış gözlenmediğinden
enerji tüketimi dikkate alınarak 2.13 0,90 mA/cm2 akım yoğunluğu tercih edilmiştir (Pantorlao vd., 2018, Jiang
vd., 2019).
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Şekil 4. Boya giderim verimi üzerine akım yoğunluğunun etkisi (C0: 50 mg/L, Destek Elektrolit 10 mM
NaCl, pH≈5, T: 20°C, KH: 200 rpm)

4. SONUÇ
Deneysel çalışmalardan aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
•
Atıksu başlangıç boyar madde konsantrasyonu arttıkça atıksu arıtma veriminde azalma olmuştur.
Fakat birim hacimde giderilen boyar madde miktarı artmıştır.
•
Artan akım yoğunluğu ile anot yüzeyinden çözünen alüminyum miktarı artmıştır. Çözünmüş
alüminyum miktarının artmasıyla floklar içinde tutulan boyar madde miktarları önemli ölçüde artmıştır. Fakat
artan akım yoğunluğu enerji tüketiminde artışa neden olmaktadır.
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ABSTRACT
Solid waste landfilling is one of the most widespread and economical method for waste disposal in the world.
Landfill leachate generated from these sites is the major problem of municipal solid waste disposal. Landfill
leachate has a complex composition that contains high concentrations of biodegradable and non-biodegradable
products including organic matter (BOD/COD), phenols, ammonia nitrogen, phosphate, heavy metals, and
sulfide. The leachate generated during landfilling must be appropriately treated before being discharged into
the receiving water bodies, otherwise it could be a potential source of surface and ground water contamination.
There are various biological, physical, chemical and physico-chemical techniques for landfill leachate treatment
which have their own advantages and limitations. The UV-TiO2 photocatalysis system is proposed as a costeffective approach for pre- treatment of landfill leachate. In this study batch experiments were conducted
under different conditions for removal of organic matter (COD) and color by UV-TiO2 photocatalysis. The
results obtained showed that the removal of COD and color by UV-TiO2 photocatalysis could reach above 39%
and 75% respectively depending on TiO2 concentration at pH 3 under continuous UV light exposure. Higher
removal rates were achieved at 96 hours’ exposure time with 5 g/L TiO2 concentration.
Keywords: leachate, COD removal, UV-TiO2, treatment, color removal
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1. INTRODUCTION
The amount of municipal solid waste (MSW) production is increasing depending on the increase in standards
of living, and safe disposal of MSW is a global environmental problem. The increase in population leads to
production of higher amount of municipal solid waste per person per day. This may cause environmental
pollution and adverse effect on human health if they are not disposed, properly. For this reason, there are several
disposal methods such as incineration, recycling, landfilling, composting, pyrolysis and biological treatment. In
fact, financial and personnel challenges play critical role to manage MSW especially in developing countries.
Therefore, landfilling can be considered as the most preferred option for waste disposal.

Landfill leachate is generated after the percolation of rainwater through a landfill and the inherent water of
the waste itself. Therefore, landfill leachate contains significant amount of organic, inorganic and microbial
pollutants depending on the mixture of solid waste deposited. On the other hand, leachate may contain
hazardous chemicals that may accumulate in the food chain. The leachate generation and the characterization
of leachate depend on landfill age and regional differences (Batkhande et al. 2001). Due to high toxic properties,
several treatment approaches such as physical, chemical and biological processes can be applied to treat the
leachate (Hassan et al., 2016). However, some conventional methods are not able to remove pollutants in a
desired extent. Hence, advanced oxidation processes (AOPs) which have attracted increasing attention are
effective for the degradation of various complex contaminants. In AOPs process, oxidizing agents, irradiation
(e.g. ultraviolet light) and catalysts (photo catalysts e.g. TiO2, ultrasound catalysts) are used separately or in
combination to increase biodegradability of toxic organic substances (Azadi et al., 2018). Compared to other
chemicals, TiO2 is cheap, non-toxic and environmental friendly photocatalyst and it is able to become active
with UV light (ʎ < 387 nm). Using the combination of TiO2 and UV produce synergistic effect on degradation
reaction by generation of ·O2− and ·OH radicals (Thomas and Natarajan, 2018). Efficiency of photocatalytic
system is affected by operation conditions such as pH, temperature, photocatalyst dosage, organic components
in leachate, and light intensity etc. (Hassan et al., 2016). Only few studies focused on photocatalytic methods
for pretreatment or treatment of landfill leachate to remove toxic and non-biodegradable (recalcitrant) organic
pollutants (Pelaez et al., 2012, Costa et al., 2013). According to Poblete et al., during 2 h irradiation time, 78%
TOC degradation rate was obtain using 1 TiO2; while 60% TOC was removed using 2 g/L TiO2. In a study,
Youngman used 4 g/L TiO2 dosage in 24 h UV irradiance and after treating a landfill leachate, the removal
efficiency of color is 55.5 %, whereas, Qazaq et al. noticed a 50–77% color removal of MSW leachate. Cho
et al. investigated that the reduction of organic pollutants using photocatalytic methods was higher in acidic
conditions (pH 4) compared to alkaline pH. (Cho et al., 2002). Additionally, they observed 50-77% reduction
of color from MSW leachate using 5g/L TiO2 and UV lamp in a batch reactor.
This study aims to investigate effect of photocatalytic oxidation on leachate treatment in a batch system
under following operating parameters: TiO2 concentration (1g, 3g and 5g) and reaction time (5-96 hours).
Because acidic or alkaline conditions affect the efficiency of the photocatalytic process, the experiment were
carried on acidic pH (pH 3) (Cho et al., 2004).
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2. MATERIALS AND METHODS

Characteristic of Leachate:

Leachate was collected from a Municipal Landfill Site in Turkey. The leachate sample was stored at 4℃
until use. The composition of the leachate was given as follows:

Table 1. Characteristics of Leachate
Parameter
pH
Conductivity
COD
Total solids

Concentration
7.2
36447
6400 mg/L
8.35 mg/L

Volatile solids

2.77 mg/L

TS/VS
NH4-N
TP

33 %
3274 mg/L
2.2 mg/L

Experimental setup for leachate treatment:

Photocatalytic oxidation system was composed of an UV lamp with a wavelength of 365 nm and magnetic
stirrer with a speed of 80 rpm (Figure 1). Leachate samples were diluted as 50:50 and were put in 250 ml flasks
and pH was adjusted to 3. The flasks were fed with TiO2 at different loading rates: 0.1 g/L, 0.3 g/L, and 0.5 g/L,
respectively. The flasks were exposed to UV light at different time intervals to observe the effect of time on
the removal rates. The experiments were conducted as triplicate and the samples were kept at 4℃ for further
analysis.

Figure 1. Experimental setup used in this study
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After each time interval, the samples were taken from the flask and centrifuged at 5000 rpm for 10 minutes.
After then, the supernatant was filtered through 0.45µm filter. The supernatant was kept for determination of
color, and COD, Color change was determined according to Standard methods. COD was determined by test
kits provided by Hach Lange (LCK 514).
3. RESULTS
The results of this study showed that TiO2-UV process was capable of removing color and COD in some
extent. After 5 hours of treatment, it was observed that highest color removal was observed as 37.5% with
5 g TiO2/L. The color removal rates were lower for lower TiO2 dosage. After 5 hours of contact time, COD
removal was between 4-16% depending on the TiO2 dosage and final COD concentrations were higher than
2700 mg/L (Figure 2).

After 96-hour pretreatment, it was observed that the period of treatment had a positive effect on removal
rates and it was concluded that longer contact time is required for an efficient color and COD removal (Figure 3).
Color removal rates achieved were 50%, 67% and 75% for 1 g TiO2/L, 3 g TiO2/L, and 5 g TiO2/L, respectively.
COD removal rates were remained between 33-39% with a final concentration of 1970-2162 mg/L depending
on the TiO2 dosage which showed that increasing TiO2 concentration did not have significant effect on COD
removal. Similar removal efficiencies were achieved with the lower loading rates. However, it was observed
that TiO2 dose had a significant effect on color removal (Figure 2-3).
Figure 2. COD and Color Removal by UV/TiO2 treatment after 5 hours
Figure 3: COD and Color Removal by UV/TiO2 treatment after 96 hours

Treatment of landfill leachate is a major problem for the countries using landfilling as a waste
disposal method for municipal solid wastes. Photocatalytic oxidation methods are considered as
novel and effective for treatment of leachate. The results of the study showed that TiO2- UV catalysis
of landfill leachate provided efficient color and COD removal for some extent. Increasing exposure
time and oxidant dose increased the removal efficiencies. However, especially COD values were
considerably high, so; additional treatment for COD removal may be required before discharging into
receiving bodies.

CONCLUSIONS
The biodegradability of leachate decreases with the age of landfills. Therefore, concentration
of non-biodegradable organic compounds (humic and fulvic substances) increase and the leachate
composition and characteristics are changed in mature landfills, like high COD/BOD5 ratio, low
pH, high color and ammonia nitrogen (NH3–N) concentrations. UV/TiO2 process produced high
photocatalytic activity and for the removal of color and COD in the mature leachate. This experiment
showed the dependence of the photocatalytic degradation on operating conditions like light intensity
and oxidant-TiO2 dosage. The biodegradability of leachate was enhanced by addition of higher TiO2
dosage and higher color removal was achieved.
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Abstract

The use of hydroponic cultivations for groceries (e.g. tomatoes, cucumbers) have increased lately, due
to a number of advantages, compared to conventional cultivations. The most important advantages are the
controlled supply of nutrients and the potential for water and nutrient reuse. However, water reuse is avoided,
as the irrigational water effluent contains large numbers of pathogen microorganisms, which threaten the health
of the plants and of the consumers. The present study examined the potential for irrigational effluent water
disinfection, from hydroponic cultivations using continuous UV radiation systems. Irrigational effluent water
was collected from two hydroponic tomato plant greenhouses in (i) Latzimas and (ii) Episkopi, both located
nea r Rethymno, Crete, Greece. The ultimate aim of the study, is to collect appropriate data for the design
of a disinfection system for water reuse in hydroponic greenhouses. The experiments carried out next to the
greenhouses, using a continuous flow portable UV-C disinfection system, with cell volume 0.5 L, lamp power
10 W and radiation wavelength 254 nm. The relative radiation intensity was calculated as 38 mW/cm2 (for
new UV lamp and at 100% water transmissivity). Before disinfection, the water was filtered through a cartage
filter with 25μm openings. The CFU of Total Coliforms (TC), Escherichia coli (E. coli) and Enterococci were
determined on petri dishes, at the original water sample and at selected time intervals (between 0-45min),
for irradiation conduct times between (0-45s). The conduct time was controlled with a peristaltic feeding
pump. The concentration of nitrogen and phosphorus, before irrigation and at the greenhouse effluent were
also determined, to estimate the potential savings in fertilizers, due to water reuse. The experimental results
indicated similar disinfection behavior for both greenhouses: at 30s conduct time for Latzimas and Episkopi
greenhouses, TC were reduced by 99.38± 0.13 and 99.16±1.2, respectively, for E. coli by 98.3±0.45 and
98.0±4.0, respectively and for Enterococci by 93.5±0.41 and 96.75±0.12, respectively. Almost complete
disinfection was achieved at 45s irradiation conduct time: the disinfection efficiency was measured about
99.93 (for Entrerococci) and about 99.99 (for TC and E. coli). Assuming irrigational water transmissivity 50%
and lamp aging factor 80%, it is concluded that the UV disinfection dose for almost complete disinfection of
hydroponic irrigational water is about 400mJ/cm2, which is a relatively high dose.
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ABSTRACT
In Kazakhstan, as in other countries of the world, the volume of wastewater increases every year, the
disposal of which has become more complicated. Accumulating them near cities will not solve the problem.
There is a discharge in the nearest water sources, which lead to water pollution. In many rivers of the Republic,
water quality does not meet sanitary requirements; even some water sources are not suitable for irrigation.
When irrigating fields with sewage, several tasks are solving simultaneously: soil treatment of sewage takes
place, sewage prevented from being in water sources, the soil moistened and nutrient elements of sewage water
utilized, which increases crop yields.
Only cities in Kazakhstan annually produce more than 6 billion m3 of wastewater. These waters are
distinguishing by high concentration and complex chemical composition. They can contain various toxic salts,
heavy metals and nutrients.
An exceptionally difficult situation has now developed in the disposal of sewage of the cities of the regional
centers of the republic. Only under the city of Almaty, 800 million m3 of biologically treated wastewater has
already accumulated in the Sorbulak reservoir, with a design capacity of 1 billion m3. Due to the increase in the
population of Almaty to 2 million people, by 2020 the volume of wastewater will almost double compared with
2000. Similar can noted in other cities of the republic. Now, around cities, existing storage ponds or filtration
fields are overflowing with sewage, such accumulation is fraught with danger.
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One of the main areas in this regard is the use of wastewater of various categories with favorable chemical
indicators in irrigated fields with the cultivation of crops. In this case, the irrigated field can considered as
the final link in their natural cleaning and disinfection. Only with full use of the entire estimated volume of
wastewater, can a high socio-economic, environmental and technical aspect of the problem achieved.

Keywords: Wastewater, water sources, storage pond, irrigation system, irrigation rate.
INTRODUCTION

Wastewater is water used for domestic, industrial or other needs and contaminated with various
impurities that have changed their original chemical composition and physical properties, as well as
water flowing from the territory of settlements and industrial enterprises because of precipitation or
street watering.
Depending on the origin of the species and composition of wastewater divided into three main
categories: domestic, industrial, atmospheric.
General conditions for the release of wastewater of any category into surface water bodies are
determined by their economic significance and the nature of water use . After the release of wastewater,
some deterioration of water quality in water bodies is allowed, but this should not significantly affect
its life and the possibility of further use of the reservoir as a source of water supply , for cultural and
sports activities , fisheries .
Monitoring of compliance with the conditions of industrial wastewater discharge into water bodies
is carried out by sanitary and epidemiological stations and basin departments.
The methods used for the treatment of industrial and domestic wastewater can be divided into
three groups : mechanical ; physico-chemical , biological .
The complex of treatment facilities , as a rule, includes mechanical treatment facilities . Depending
on the required degree of purification , they can be supplemented with biological or physico-chemical
treatment facilities, and at higher requirements, deep cleaning facilities are included in the treatment
facilities . Before discharge into the pond treated wastewater is disinfected, formed at all stages of
treatment sediment or excess biomass is supplied to the sludge treatment facilities . Treated waste
water can be circulating water systems at industrial enterprises , agriculture needs or discharged to the
pond . The treated sludge can be disposed of destroyed or stored [Sergeev E. M., M.: High school,
1995].
The use of wastewater for irrigation contributes not only to the protection of water bodies from
pollution, but also saves huge amounts of mineral fertilizers. Only domestic sewage of the republic
annually releases 12 thousand tons of nitrogen, 4.5 thousand tons of phosphorus and 6.5 thousand
tons of potassium, which could fertilize more than 400 thousand hectares of pastures and hayfields
[Espolov T.I., Almaty 1994].
MATERIAL AND METHOD

Based on long-term studies for the full agricultural use of municipal wastewater in Kazakhstan
and the reduction of storage areas, we recommended a year-round irrigation system using year-round
wastewater assessment (Figure 1) [Recommendations for establishing the load on irrigation fields in
the cultivation of feed crops. Almaty, 1995].
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Figure 1. Irrigation system using year-round wastewater
According to this scheme, the irrigation system using year-round wastewater arranged
with two independent sections. The first section watered directly after the treatment facilities,
and the second - from the storage pond. Each plot may include one or several independent
crop rotations, depending on the size of the irrigated area and the amount of water supplied.
After appropriate cleaning in the period April-October, the wastewater fed to the irrigation of
agricultural crops of the first section of the first for stage:

W1 = Q x T IV-X or W1 = 214 х Q, m3,

(1)

Where: Q - average daily wastewater flow, m3/day;
T IV-X - the duration of the flow of wastewater to irrigation fields, day.
The rest of the time, the wastewater for further use in the second section sent to a storage
pond, the volume of which is equal to:

Wпр = W - W1 +W0,
Where: W – annual volume of wastewater, m3/year;
W0 – volume of precipitation, m3/year.
On the other hand, the volume of the pond can written as:
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Wпр = W2 + Wst + Wlos,

(3)

Where: W2 – the amount of wastewater supplied from the storage pond to the 2 nd section of the

irrigation system using year-round wastewater, m3;

Wlos – water loss from the storage pond for evaporation and filtration, m3;
Wst - water storage in the storage pond, m3.
Equating the right sides of the 2 nd and 3rd formulas, we get:

W2 = W + W0 - W1 - Wlos – Wlos

(4)

Definitions of W0; Wlos; Wlos in the formula produced by well-known methods. To prevent
contamination of groundwater in the area of the storage pond, it is necessary to apply anti-filtration
measures.
The area of the first section of the irrigation system using year-round wastewater is determined
based on the conditions of wastewater reception in the volume of W1, and the 2-section - in terms of
the volume of W2, that is:
W
W
(5)
;
ω= ;
M
M
Where: М1 and М2 – weighted average irrigation rate of crops (m3 / ha), respectively, at 1 and
2 sites.

ω=

In the second section of the Irrigation system using year-round wastewater the variable need
of crops for water regulated with the help of a storage pond. In the first section, at certain periods of
the growing season, the water supply may exceed the water consumption of the plants or, conversely,
there will be a shortage of irrigation water. In the first case, excess wastewater directed to reserve
fields or to the storage pond, and in the second case, the missing water taken from the storage pond
using mobile pumping stations connected to the pipeline.
Reserve fields planted with herbs or moisture-loving trees planted on them. The area of the
reserve territory (Fp) can determined by the formula:
W
p
,
M
Where: Wp – estimated amount of wastewater supplied to reserve fields, m3;
F
p =

(6)

М – permissible irrigation rate of certain types of grass or trees in reserve fields, m3/ha.
The size of reserve areas is determined for the most unfavorable conditions when it is necessary to
take the estimated amount of wastewater with minimal water consumption or during heavy rainfall,
that is:

86 ,4 ⋅ qììè ⋅ ω 

W
p = T ⋅  Q −
ηc
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or

Wp = Q · (Tac + Train),

(8)

где: qмин – ω is the net area of the 1st area of the Irrigation system using year-round wastewater,

ha;

ηс - coefficient efficiency of system;
Train-duration of heavy rainfall, days;
Tac - the duration of the period of minimum water consumption, days;
        Tav is the number of days required to eliminate an accident on a permanent irrigation network
(usually 2-4 days).

CONCLUSION

For the calculation, take the largest of the calculated.
Note: Formula obtained for the southern regions of Kazakhstan.
Designing the Irrigation system using year-round wastewater irrigation system using yearround wastewater
Irrigation system using year-round wastewater according to the specified scheme allows maximum
use of the entire estimated volume of wastewater for irrigation, reduce the volume of the storage pond
and provide full protection from pollution of open water bodies. It is not excluded the possibility of
reducing the payback period of capital investments for the construction of a third-party intervention
due to the full use of the entire volume of wastewater [Wastewater and their use in agriculture. Almaty, 2011].
Based on the materials of our own research projects and the experience of farms using wastewater
on loamy and sandy soils of the south and southeast of Kazakhstan, it recommended cultivating
alfalfa for haulage, barley for grain, sugar beet, soy for seeds and rape when irrigating with treated
wastewater. . All of them, when irrigating with sewage, yield 30-50% more yield than when irrigating
with ordinary water, without at the same time reducing product quality [Zubairov O.Z. Irrigation by
sewage in Kazakhstan. - Almaty, 1994 ].
To reduce the volume of wastewater accumulators around cities, it is necessary to arrange irrigation
system using year-round wastewater by two independent irrigated plots. The first plot irrigated
with sewage after complete cleaning in the period from May to September, the rest of the time, the
wastewater accumulates in the storage ponds, which will also use for watering the second section
Irrigation system using year-round wastewater

.
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ÖZET
Kullanılan su miktarı, nüfusun artması ve sanayinin gelişmesi ile birlikte giderek artmaktadır. Dünya’daki
su kaynaklarının azlığı atıksuların ıslahı ve yeniden kullanılmasını gündeme getirmektedir. Hem su kıtlığı
hem de su kalitesinin bozulması açısından artan su baskısı, geri kazanılmış suyun yeni bir su kaynağı olarak
değerlendirilmesine neden olmaktadır.

Bu çalışmada, İSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde işletilmekte olan arıtma tesislerinde arıtılmış atıksuyun
yeniden kullanımına yönelik olarak devam eden çalışmalardan bahsedilecektir. Bu kapsamda, Paşaköy İleri
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi,Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, ve Ağva Biyolojik Atıksu Arıtma
Tesisi çıkış sularında uygulanan geri kazanım ve dezenfeksiyon sistemleri açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İSKİ, Atıksu Arıtma, Geri Kazanım, Dezenfeksiyon
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Turkey, Istanbul Water and SewerageAdministration Wastewater Treatment
Plants in the Reuse of Treated Waste Water Applications
ABSTRACT
The amount of water used increases with the increase in population and the development of the industry.
The scarcity of water resources in the world brings about the improvement and reuse of wastewater. Increased
water pressure in terms of both water shortage and water quality causes the recycled water to be considered as
a new water source.

In this study, the ongoing works for the reuse of treated wastewater will be discussed in the treatment
plants operated by ISKI. In this context, recovery and disinfection systems of Paşaköy Advanced Biological
Wastewater Treatment Plant, Ataköy Advanced Biological Wastewater Treatment Plant, and Ağva Biological
Wastewater Treatment Plant have been explained.

Keywords: İSKİ, Wastewater Treatment, Reuse, Disinfection

1. GİRİŞ
Kullanılan su miktarı, nüfusun artması ve sanayinin gelişmesi ile birlikte giderek artmaktadır. Dünya’daki
su kaynaklarının azlığı atıksuların ıslahı ve yeniden kullanılmasını gündeme getirmektedir. Hem su kıtlığı
hem de su kalitesinin bozulması açısından artan su baskısı, geri kazanılmış suyun yeni bir su kaynağı olarak
değerlendirilmesine neden olmaktadır. Atıksuların yeniden kullanılmasıyla mevcut su kaynakları korunmakta
ve su ihtiyacını karşılamak için yeni bir kaynak ortaya çıkmaktadır. Geri kazanılan su, su teminini kolaylaştıran,
temiz su kaynaklarından bağımsız bir kaynak olarak görülebilir. Atıksu arıtım ve yeniden kullanım projelerinin
temel amacı içme suyu dışındaki tüm kullanımlar için yeterli kalitede su üretmektir. Bu uygulamalar için
kullanılan arıtılmış su, temiz (tatlı) suların önemli miktarlarında tasarruf sağlar .(Meneses, M., Pasqualino, J.
C. ve Castells, F. 2010. Environmental Assesment of Urban Wastewater Reuse: Treatment Alternatives and
Applications. Chemosphere 81(2010) 266-272.)

2.

ARITILMIŞ ATIKSUYUN GERİ KAZANIMI İLE İLGİLİ MEVZUAT

Arıtılmış atıksuyun sulama amacıyla geri kazanımı ile ilgili uygulamalar, 25527 Sayılı Atıksu Arıtma
Tesisleri Teknik Usuller Tebliği”nde belirlenmiştir. Bu yönetmelikte geri kazanım suyunun kullanım alanları,
teknoloji seçimi ve sulama suyu olabilmesi için sağlaması gereken kriterler (Tebliğ, Ek 7’de) verilmektedir.

Bu kapsamda atıksuların araziye verilmeye veya sulamaya uygun olup olmadığını belirlemek için
incelenmesi gereken en önemli parametreler şunlardır;

-

Su içindeki çözünmüş maddelerin toplam konsantrasyonu ve elektriksel iletkenlik,

-

Sodyum iyonu konsantrasyonu ve sodyum iyonu konsantrasyonunun diğer katyonlara oranı,
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-

Bor, ağır metal ve toksik olabilecek diğer maddelerin konsantrasyonu,

-

Bazı şartlarda Ca+2 ve Mg+2 iyonlarının toplam konsantrasyonu,

-

Toplam katı madde, organik madde yükü ve yağ gres gibi yüzen maddelerin miktarı

-

Patojen organizmaların miktarı

1.1. DEZENFEKSİYON

Atıksuda bulunan bakteri, virüs ve protozoalar insan ve hayvanlar için patojenik özelliktedir. Arıtılmış
atıksuyun deşarj edileceği alıcı ortam şartlarına bağlı olarak dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilebilir.
Dezenfeksiyon işleminde insanlar ve hayvanlar için tehlike arz eden mikroorganizmalar çeşitli dezenfeksiyon
metotları kullanılarak zararsız hale getirilir.

Dezenfeksiyon yöntemlerinden en yaygın uygulananlar;
•

Klorlama - Kızılötesi Işıması (UV) – Ozonlama’dır.

Ön arıtma, biyolojik / ileri biyolojik arıtma ve dezenfeksiyon süreçleri sonucunda arıtılmış olan atıksu geri
kazanılarak;
•

Bahçe Sulama,

•

Tarımsal Faaliyetler,

•

Soğutma Suyu,

•

Endüstriyel kullanım (proses suyu)

faaliyetlerinde kullanılabilmektedir.
2.

ARITILMIŞ ATIKSUYUN BAZI YENİDEN KULLANIM ALANLARI

Kentsel amaçlı kullanım içme suyu dışında çeşitli amaçları kapsamaktadır. Bu amaçlar;
• Park ve rekreasyon alanlarının, okul bahçeleri ve spor alanlarının, otoyol kenarlarının, oyun alanları,
halka ait bina ve tesis çevrelerindeki yeşil alanların sulanması,
• Ofis, dükkan ve endüstri çevrelerindeki yeşil alanların sulanması,
• Golf sahalarının sulanması,
• Oto yıkama, yangın söndürme ve toz kontrolünde su temini,
• Şelale, çeşme ve havuz gibi dekoratif kullanımlarda su ihtiyacı,
• Endüstriyel ve ticari binaların tuvalet suyunda kullanımını
içermektedir. (Öztürk,İ.(2016). Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı Ve Yağmur Suyu Hasadı Sistemleri
(El Kitabı).Türkiye Belediyeler Birliği Yayınları,144 s.)
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Bilindiği gibi dünyada su tüketiminde önemli bir bileşende endüstriyel sulardır ve ülkeler teknolojik olarak
geliştikçe endüstriler için su gereksinimi de artmaktadır . Arıtılmış belediye atıksuları gibi dış kaynaklardan
gelen geri kazanılmış suların endüstriyel kullanımları; buhar soğutma suyu, kazan besleme suyu, proses suyu
ve çevre düzenlemesi ve bakım gibi uygulamaları içerir (Metcalf and Eddy, 2004. Wastewater Engineering
Treatment and Reuse, McGraw Hill, New York, 1820p). Enerji santralleri; soğutma suyu, kül sulama ve
baca gazı yıkama gibi gereksinimler için fazla su ihtiyacından dolayı suların yeniden kullanımları için ideal
tesislerdir. Petrol rafinerileri, kimyasal madde tesisleri ve metal işleme tesisleri de geri kazanılmış sudan
faydalanan endüstriler arasındadır .(EPA, 2004. Guidelines for Water Reuse, EPA/625/R-04/108, September,
U.S. Agency for International Development, Washington, DC, 450.)

Atıksuyun geri kazanılması, endüstriyel atıksuyun tesis içinde geri çevrimi ile ve/veya evsel atıksu arıtıma
tesislerinde arıtılan suyun kullanılması ile olabilmektedir. Bir endüstriyel tesis içinde su çevrimi çoğunlukla
endüstriyel prosesin tamamlayıcı bir parçasıdır ve geri kazanılan ve yeniden kullanılan sular, suyun korunması
ve zorlayıcı deşarj standardı gereksinimlerinin ortadan kaldırılması için geri çevrilir (Metcalf and Eddy,
2004. Wastewater Engineering Treatment and Reuse, McGraw Hill, New York, 1820p.). Soğutma suyu,
birçok endüstri için geri kazanılmış suların en yaygın kullanım şeklidir ve tek başına en büyük endüstriyel
su ihtiyacını oluşturur . Ancak, soğutma suyu olarak arıtılmış atıksuların kullanılması durumunda, korozyon,
çökelek oluşması, mikrobiyal büyüme gibi konulara dikkat edilmesi gereklidir. (Büyükkamacı, N. 2009. Su
Yönetiminin Etkin Bileşeni: Yeniden Kullanım. İzmir Kent Sorunları Sempozyumu, 363 -377.)
3.

İSKİ ARITILMIŞ ATIKSU GERİ KAZANIMI VE DEZENFEKSİYON UYGLAMALARI

İSKİ bünyesinde işletilmekte olan aşağıdaki atıksu arıtma tesislerinde farklı teknikler ile geri kazanım ve
dezenfeksiyon uygulama çalışmaları yapılmaktadır.
3.1. Mevcut Dezenfeksiyon Uygulama Çalışmaları
1- Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi; Çıkış Suyu Yavaş Filtrasyon + UV Dezenfeksiyon
Uygulaması
2-

Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyu ; Basınçlı Filtrasyon + Klor Dioksit Uygulaması

3-

Karaburun Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyu; Klor Dioksit Uygulaması

4-

Sofular Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyu; Klor Dioksit Uygulaması

5-

Ağva Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyu; Klor Dioksit Uygulaması

3.2. Mevcut Filtrasyon Uygulama Çalışmaları
1-

Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyu Ultrafiltrasyon Uygulaması

2-

Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyu Kum Filtresi + Ultrafiltrasyon Uygulaması

3-

Ağva Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi MBR(Ultrafiltrasyon) Revizyon Projesi

1.3. Mevcut Uygulama Çalışmalarından Örnekler

1.3.1.
Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyu Yavaş Filtrasyon + UV
Dezenfeksiyon Uygulaması
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Ülkemizde ilk kentsel ölçekli bir atıksu geri kazanım uygulaması Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma
Tesisin’de yapılmıştır. Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunda, geri kazanım amacıyla
kum filtresi ve devamında UV dezenfeksiyon proses uygulaması gerçekleştirilmektedir. Son çöktürme sonrası
arıtılmış atıksu 8 adet açık tip kum filtresine aktarılmaktadır. Bu ünite toplamda 100.000 m3/gün kapasiteli olup
UV Dezenfeksiyon sistemi öncesi AKM ve bulanıklık giderimi sağlanmaktadır. (Şekil.1)

Şekil.1 Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Kum Filtresi

Filtrasyon prosesi ile UV dezenfeksiyonu için uygun şartlar sağlanmaktadır. Kum filtrelerinden geçirilen
ve nihai AKM giderimi gerçekleşen atıksular UV kanalına alınmaktadır. UV kanalının tasarım debisi 5.420
m3/saattir. Kanal içinde, her birinde 180 adet UV lambası olan 3 seri set halinde toplam 540 adet UV lambası
bulunmaktadır. (Şekil 2) Sistem tasarımı, dezenfeksiyon sonrası arıtılmış suyun Fekal Koliform değerinin
0–2,2 CFU/100 mL mertebesine getirilmesine göre yapılmıştır. Bu değer “ATIKSU ARITMA TESİSLERİ
TEKNİK USULLER TEBLİĞİ”, Ek 7:Arıtılmış Atıksuların Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım Kriterleri.
Tablo E7.1: Sulamada geri kullanılacak arıtılmış atıksuların sınıflandırılması tablosundaki Sınıf A
kriterlerini sağlamaktadır.

Şekil.2 Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi UV Ünitesi
Paşaköy İBAAT arıtılmış atıksu dezenfeksiyon işlemi sonrasında,
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•

İstanbul Tuzla Deri Org. Sanayi Bölgesi (Proses Suyu)

•

Pendik- Kartal- Tuzla Sahil Parkları

•

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yeşil Alan (Sulama Suyu)

(Sulama Suyu)

alanlarında değerlendirilmektedir.

Şekil.3 İSKİ Geri Kazanım Suyu İletim Hattı
Geri kullanım suyu iletim sistemi aşağıda açıklanmıştır.
Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ‘nin deşarjı 6 km.’lik bir tünel vasıtasıyla Riva Deresine
yapılmaktadır.
Paşaköy tesis sahasında bir terfi merkezi ve buradan da Ömerli Su Arıtma Tesislerinden Tuzla OSB
ye ham su aktarmak için geçmişte inşa edilen 16 km’lik isale hattına bağlanan Ø 900 lük terfi hattı (4,5 km)
2011 yılında devreye alınmıştır. (Şekil 3)
Böylece dezenfekte edilen su, kullanılacağı bölgelere pompalanmaya hazır hale getirilmiştir. Ayrıca ünitenin
çıkışındaki haznedeki depolanan su tesiste kullanma suyu ve sulama suyu amacıyla kullanılmaktadır.
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1.3.2.
Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyu Basınçlı Filtrasyon + Klor
Dioksit Uygulaması
Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi son çöktürme havuzlarından sonra arıtılmış atıksu, her biri 30
m3/sa kapasiteli 5 adet basınçlı kum filtresinde, filtrelenmektedir. (Şekil 4)

Şekil.4 Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Basınçlı Kum Filtresi
AKM ve Bulanıklık giderimi sonrası hat üstü klor dioksit uygulaması ile dezenfekte edilen arıtılmış atıksu
sulama suyu olarak kullanılmak amacıyla Hava Harp Okulu şebekesine iletilmektedir.Toplam kapasite 150
m3/sa olarak belirlenmiştir. Hat üstünde ayrıca Klor Dioksit (1 ton atıksu için 150-200 ml/m3) uygulaması
yapılmaktadır.(Şekil 5)

Şekil. 5 Hat Üstü Klordioksit Uygulaması
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3.3.3 İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyu Ultrafiltrasyon Uygulaması
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 5.000 m3/gün kapasiteli ultrafiltrasyon gezi kazanım
ünitesi tarafından filtrelenen atıksu, arıtma ünitelerinde servis suyu olarak kullanılmak üzere, 6 adet pompa
vasıtasıyla otomatik olarak sisteme gönderilmektedir.
Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Tesiste, 5.000 m3/ gün kapasiteli, peyzaj ve tesis kullanım
suyu olarak değerlendirilen atıksu geri kazanım ultrafiltrasyon ünitesi bulunmaktadır.(Şekil 6)

Şekil 6. Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Ultrafiltrasyon Ünitesi

1.1.4.

Ağva Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi MBR(Ultrafiltrasyon) Revizyon Projesi

Proje, mevcutta çalışmakta olan 1600 m3/gün arıtma kapasitesine sahip konvansiyonel tip atıksu arıtma
tesisinin, Membran Biyoreaktör prosesine (MBR) dönüştürülmesi işini tamamlanmıştır. Revizyon sonrası tesis
arıtma kapasitesi 1600 m3/gün’den 4000 m3/gün’e çıkmıştır. Proje dahilinde, ön arıtma grubunun revizyonuyla
beraber, mevcut proses havuzlarının inşai ve mekanik revizyonları gerçekleştirilip, batık tip MBR modülleri
sisteme akuple edilmiştir. Gerçekleştirilen çalışma ile birlikte sistemde karbon ve azot yükünü arıtacak
nitelikte olmuştur. Kullanılan MBR modülleri ultra filtrasyon özelliğine haiz olup, devamında yer alan klor
dioksit uygulaması ile birlikte çalıştırıldığında, proses Teknik Usuller Tebliği’nin sulama suyu kriterlerini
karşılayabilecek nitelikte olmaktadır.
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3.

PROJELENDİRME & YAPIM SÜRECİ DEVAM EDEN UYGULAMA ÇALIŞMALARI

Ayrıca, İSKİ bünyesinde işletilmekte olan Atıksu Arıtma Tesislerinde projelendirme ve yapım süreci devam
eden çalışmalar bulunmaktadır.
1.1. Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyu Geri Kazanım Projesi
Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyundan mevcut sisteme ilave olarak 50.000 m3/gün (2
x 25.000 m3/gün) kapasitede proses ve sulama suyu üretimi amaçlanmaktadır. Proses Üniteleri ve Akış Şeması
Şekil 7 de verilmiştir.







Mekanik Filtre Terfi pompa istasyonu
Mekanik Filtre(300 mikron çapında)
UF (Ultra Filtrasyon) Ünitesi ve Yardımcı Ekipmanları
UF Ters Yıkama Depo ve Pompaları
Klor Temas Tankı
Satış Öncesi Depo ve Pompa İstasyonu

Şekil.7 Akış Şeması
1.1.1.

Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Membran Biyoreaktör ile Arıtım Projesi

Yapımı devam eden Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2. Kademe Yapım İşi kapsamında 30.000 m3/
gün kapasiteli Membran Biyoreaktör(MBR) + dezenfeksiyon sistemi kurulum süreci devam etmektedir. Proje
30.000 m3/gün olarak dizayn edilecek olup, inşai olarak 30.000 m3/gün kapasiteli kısmı imal edilecek, proses,
mekanik ve elektrik olarak ise 20.000 m3/gün’lük bölümü tamamlanarak faaliyete geçecektir. Ön çöktürme
sonrası prosese alınacak atıksu ileri biyolojik arıtma işlemleri sonrası UF membranlardan geçirilecek ve
devamında dezenfeksiyon işlemi ile A sınıfı sulama kriterlerine sahip kullanım suyu olarak geri kazanılacaktır.
Proje 3 ayrı hat (10.000 m3/gün x 3) şeklinde dizayn edilecek olup proses devamında hipoklorit uygulaması
ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilecektir. Projelendirme aşamasında gerekli olan verilerin sağlanması ve
performans değerlendirilmesi amacıyla pilot ölçekli deneme süreci devam etmektedir.
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4. SONUÇ
Arıtılmış atıksuların çeşitli amaçlar için yeniden kullanımı hem giderek tükenmekte olan tatlı su kaynakları
için tasarruf sağlayacak hem de atıksuların yüzey sularına deşarjını ortadan kaldırarak yüzey ve yer altı
sularının kirlenmesini önleyeceği bilinmektedir. İSKİ Atıksu Arıtma Tesislerinde arıtılmış atıksuyun bir kısmı
geri kazanılarak proses suyu ve sulama suyu olarak yeniden kullanılmaktadır.
Bu kapsamda, İSKİ bünyesinde işletilmekte olan atıksu arıtma tesislerinde gerçekleştirilen geri kazanım ve
dezenfeksiyon çalışmaları son yıllarda hız kazanarak devam etmektedir. Tesislere ait yıllara göre geri kazanım
tesislerinde üretilen arıtılmış su miktarları Tablo.1 de verilmiştir. (İSKİ, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı
Faaliyet Raporları)
Tablo 1. Yıllara Göre Geri Kazanım Tesislerinde Üretilen Arıtılmış Su Miktarları
Geri Kazanım Tesislerinde Üretilen Arıtılmış Su Miktarı (m3/yıl)
Atıksu Arıtma Tesisi
2013

2014

2015

2016

2017

2018 (9 Aylık)

962.505
1.806.020

963.235
3.327.236

473.880
690.549

308.541
686.945

338.555
692.579

276.748
524.133

1.752.000

6.591.707

5.840.001

7.475.687

9.901.909

9.044.186

20.258.230

16.948.943

12.626.309

16.304.721

14.316.724

12.084.659

TOPLAM 24.778.755

27831121

19.630.739

24.775.894

25.249.767

21.929.726

Ataköy İBAAT
Ambarlı İBAAT
Kullanılan
& Servis
edilen
(Paşaköy
AAT, Tuzla
Paşaköy AAT, Tuzla
İBAAT Deri OSB)
Riva
Deresine
Gönderilen
Arıtılmış Su
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Akarçay Havzasında Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanılmasının
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ÖZET
Su dünyamızın yaşam kaynağıdır. Kuraklık, düzensiz kentleşme, nüfus artışı ve sanayileşme gibi
nedenlerle kullanılabilir su kaynakları azalmaktadır. Yaşam için sınırlı olan doğal su kaynakların korunması
ve sürdürülebilir bir çevre için atıksuların doğaya zararsız hale getirilerek arıtılması ve mümkünse yeniden
kullanılması gerekmektedir.

Bu çalışmada evsel ve endüstriyel kirleticiler (işletmeler, sanayi kuruluşları, hastaneler, oteller vb.)
tarafından kanalizasyon şebekesine bırakılan atıksuların kirliliklerinin parametrelerinin incelenerek
Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’ne gelen atıksuların tarımsal sulama olarak yeniden kullanımında
su kalitesine olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi ve tarımsal sulama suyunun kalitesinin arttırılması
amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Atıksu Arıtma, Afyonkarahisar, Tarımsal Amaçlı Su Kalitesi, Yeniden Kullanım
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Investigation of Reuse of Treated Wastewater in Akarçay Basin

ABSTRACT
Water is the vital source of life. Water resources are decreasing due to drought, irregular urbanization,
population growth and industrialization.The limited natural water resources should be conserved for life and
wastewater should be treated and if it is possiblereusedbymaking it harmlesstonature.
In this study, the pollution caused by domestic and industrial wastewater (businesses, industrial organizations,
hospitals, hotels, etc) discharged to sewerage network and received by Afyonkarahisar Central Wastewater
Treatment Plant, will be examined with the aim of reusing it in agricultural irrigation and to improve the
quality of agricultural irrigation water
Key Words: Wastewater Treatment, Afyonkarahisar, Irrigation Water Quality, Re-Use

1. GİRİŞ
Dünyamızda kullanılabilir su kaynaklarına her geçen talep artmaktadır. Buna karşılık kuraklık, aşırı ve
kontrolsüz kullanım, kirlilik gibi nedenlerle kullanılabilir su kaynakları azalmaktadır.

Birleşmiş Milletler, 2025 yıllarında dünyada yaklaşık 2,7 milyar insanın ciddi bir su sıkıntısıyla karşı
karşıya kalacağını tahmin ederek, ülkeleri yeni su yönetimi stratejilerini geliştirilmesine zorlamaktadır. Sınırlı
su kaynakları ve artan su talepleri karşısında atıksuların yeniden kullanımı ile kullanılabilir su kaynaklarının
korunmasına ve atıksuya bağlı kirliliğin azaltılmasına önemli katkı sağlanmış olacaktır (Üstün ve Solmaz,
2008).

Tarımda istenilen ürün verimini ve kalitesini yakalamak açısından sulama önemli bir rol oynamaktadır.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de su tüketiminin yaklaşık % 70’i tarımda kullanılmaktadır. Sondaj kuyu
sularının su kalite analizleri dikkate alındığında yüksek tuzluluk nedeniyle sulama için çok elverişli olmadığı
görülmektedir.

Ülkemizde atıksuların yeniden kullanılması ile ilgili kriterler Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller
Tebliği’nde açıklanmıştır. Tarımsal sulamada yeniden kullanılacak arıtılmış atıksulardaki en büyük riskin,
mikroorganizmalar tarafından bulaştırılabilecek hastalıklar olduğu öngörülmüştür. Bu risk etmeninin mevcut
Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nde yapılacak dezenfeksiyon ünitesi ile aşılması planlanmaktadır.
Diğer bir risk etmeni ise sulama suyu verimini de etkileyen kimyasal su kalitesidir. Evsel atıksulardaki eser
elementlerin konsantrasyonu, genellikle düşük miktarlardadır. Ancak, evsel atıksulara endüstriyel deşarjlar
olduğu durumda, konsantrasyonlar yükselebilmektedir. Bu nedenle endüstriyel atıksuların debisi ve kirlilik
düzeyi sistemin güvenilirliği ve çıkış suyu kalitesini doğrudan etkilemektedir. (Deveci, 2012)

Bu çalışmada Afyonkarahisar Atıksu Arıtma Birliği’nce evsel ve endüstriyel kirleticiler (işletmeler,
sanayi kuruluşları, hastaneler, jeotermal oteller v.b.) tarafından kanalizasyon şebekesine bırakılan atıksuların
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kirliliklerinin ayrı ayrı incelenmesi, arıtma tesisine gelen atıksuların tarımsal sulama açısında atıksu kalitesine
olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi ve tarımsal sulama suyunun kalitesinin arttırılması amacıyla
yapılmış çalışma hakkında bilgi verilecektir.

Bu kapsamda öncelikle Afyonkarahisar ili şehir merkezinin mevcut atıksu kirlilik haritası çıkarılmıştır.
Kanalizasyon kolektör hatları ve endüstriyel kirleticilerin bağlantı bacalarının koordinatları ulusal koordinat
sisteme göre sayısallaştırılmıştır. Her bir lokasyonda endüstriyel ve evsel kirleticilerin kirlilik yükleri ayrı ayrı
tespit edilmiştir. Bu parametreler Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği’nde belirtilen tarımsal sulama
kriterleri ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda sınır değerleri aşan ve çıkış suyu değerleri açısından
risk oluşturan kirleticiler tespit edilmiştir.

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği’nde belirtilen tarımsal sulama kriterleri kapsamında
sulanabilecek bitki türleri belirlenmiş ve tarımsal sulama amaçlı arıtma teknoloji seçimi yapılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1.Afyonkarahisar

Afyonkarahisar ili Ege Bölgesinin doğusunda yer almaktadır. Afyonkarahisar doğuda Konya, batıda Uşak,
kuzeybatıda Kütahya, güneybatıda Denizli, güneyde Burdur, güneydoğuda Isparta ve kuzeyde Eskişehir
illeriyle komşudur. İlin denizden yüksekliği 1.034 m, yüz ölçümü 14.300 km2’dir.

Afyonkarahisar ili yüzey biçimleri olarak İç batı Anadolu eşiğinin orta derecede yükseltiye sahip olan
dağları ile bu dağlar arasında yer yer daralan ve genişleyen bazen boğazlarla birleşen ovalardan oluşmaktadır.

İl akarsular açısından zengin olmayıp, akarsular sel suları karakterindedir. Akarçay, Kufi Çayı, Kali Çayı,
Menderes Çayı, Sakarya Çayı, Kocaçay, Seyitsuyu, Hamamçayı, Karakuyu Gölü, Eber Gölü, Karamık Gölü,
Akşehir Gölü, Emre Gölü, Seydiler Barajı, Selevir Barajı, Akdeğirmen Barajı, Taş köprü Göleti ve Döğer
Göleti başlıca yüzeysel su kaynaklarıdır.

Şekil 1. Afyonkarahisar İlinin Coğrafi Konumu
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2.2.Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisi

Akarçay Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığı’nca projelendirilerek
Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan Afyonkarahisar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 300 bin
kişinin ihtiyacını karşılayacak kapasitede yapılmıştır.

Atıksu arıtma tesisi, organize sanayi bölgesi ile birlikte 8 ayrı belediye ve 10 farklı köye hizmet veriyor.
Tesiste günlük 44 bin metreküp evsel ve sanayi nitelikli atıksu, ileri biyolojik arıtma tekniğiyle arıtılmaktadır.
Fiziksel ve biyolojik proseslerin uygulandığı tesisin fiziksel arıtma kısmındaki kaba ve ince ızgara ünitelerinde
atıksuda yüzen parçalar tutulurken, kum ve yağ tutucu ünitedeyse kum ve yağ giderimi sağlanmaktadır. İnsan
ve diğer canlı yaşamını tehdit eden sudaki organik kirliliğin giderimi için uzun havalandırmalı havuzlarda aktif
çamur sistemi kullanılmaktadır. Çöktürme havuzlarında aktif çamur ve su fazı ayrıştırılarak arıtılmış su, çıkış
yapısından 350 metre mesafedeki Akarçay’a deşarj edilmektedir.

Şekil 2. Atıksu arıtma tesisi proses akım şeması
Uzun havalandırılmalı aktif çamur sistemi, azot ve fosfor giderimi sağlayacak şekilde projelendirilmiştir.
Afyonkarahisar merkez ve beldelerin atıksularının Akarçay ve Eber Gölü üzerindeki olumsuz etkisi önemli
ölçüde azaltılmaktadır. Atıksu arıtma tesisi, I. Kademede 44.000 m3/gün ve II. Kademede 87.640 m3/gün
olarak projelendirilmiştir.
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2.3.Su Kalitesi Belirleme Çalışmaları

Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyundan ve tesise atıksuları taşıyan kanalizasyon
hattının evsel ve endüstriyel bağlantı noktalarından 2 (iki) farklı dönemde numuneler alınmıştır. Alınan
numuneler Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği’ne belirtilen tarımsal sulama kriterlerine uygunluğun
belirlenmesi amacıyla analiz edilmiştir. Numune alma noktalarının türü, mevkisi, debisi ve koordinatları Tablo
1.’de özetlenmiştir.

Atıksular, atıksu arıtma tesisine 2 adet ana kollektör kullanılarak iletilmektedir. Toplayıcı Kollektör-1
hattına konutlar (eski yerleşim merkezi, merkeze bağlı bazı köyler ve beldeler) , askeri fabrika, Çimento
fabrikası ve Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi bağlıdır. Toplayıcı Kollektör 2 hattına konutlar (yeni yerleşim
merkezi, merkeze bağlı bazı köyler ve beldeler), işletmeler, Organize Sanayi Bölgesi, 2.Küçük Sanayi Sitesi
ve jeotermal oteller bağlıdır. Kirleticiler, kirlilik kaynaklarına göre Konutlar (Şekil 3), İşletmeler (Şekil 4),
Hastaneler (Şekil 5) ve Oteller (Şekil 6) olarak 4 grupta toplanmıştır.

Tüm atıksu kalite parametreleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yeterlik sahibi akredite laboratuvarlarda
(TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre) ulusal ve uluslararası standart metotlarla analiz edilmiş ve
raporlanmıştır. Numuneler soğuk zincir ile laboratuvarlara ulaştırılmıştır. Analiz sonuçları numune alma
noktaları ile birlikte analiz parametreleri bazında tablo halinde (Şekil 8-9) verilmiştir. Analiz sonuçları
verilirken çok düşük değerlere sahip sonuçların raporlama limitlerinin altında kalması sebebiyle ‘‘< raporlama
limiti’’ olarak verilmiştir. Ancak, Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Tablo sınır değerleriyle daha
gerçekçi bir kıyaslama yapılabilmesi için tablolarda parantez içerisinde cihazların okuduğu değerler ayrıca
verilmiştir.

Proje kapsamında 18 (onsekiz) farklı noktadan 2 (iki) farklı dönemde numuneler alınmış ve 29 (yirmidokuz)
adet parametrenin analizi yapılmıştır. Toplamda proje kapsamı içerisinde 1044 (bin kırkdört) adet analiz
yapılmıştır. Analiz parametreleri belirlenirken, 06.07.2013 tarihinde Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller
Tebliği Tablo Ek 7.1, Tablo Ek 7.2, Tablo Ek 7.7, Tablo Ek 7.8, Tablo Ek 7.9 ‘da belirtilen parametreler dikkate
alınarak yaptırılan atıksu arıtma tesisi çıkış suyu analiz raporundaki (Şekil 7) kritik değerler göz önünde
bulundurulmuştur. Parametre seçimi yapılırken İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü ile Gıda Tarım Hayvancılık İl
Müdürlüğü uzmanlarının görüş ve tavsiyeleri dikkate alınarak 29 adet parametre belirlenmiştir.

2.4.Mevcut Arazi Durumu ve Sulamanın Etkisi

Arıtma tesisinin bulunduğu bölgedeki alanlar tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Araziler düze yakın
eğimli (%0-1), toprağı derin, orta ağır bünyeli, taşsız, erozyon problemi olmayan sulamaya müsait arazilerdir.
Deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1076 metredir. Topraklarının genel yapısı hafif orta alkali, killi-tınlı,azorta kireçli, az-orta tuzlu, organik maddece fakir, azot fosfor bakımından yetersiz, potasyumca zengin, demir
çinko, mangan gibi mikro besin elementlerinin eksikliği görülmektedir. Bölgede projeli sulama sistemi yoktur.
Bu arazilerde kuru tarım yapılmakta ve ağırlıklı olarak buğday ve fiğ münavebesi yapılmaktadır. Sulama
projesinin hayata geçmesi halinde bu alanda, şeker pancarı, slajlık mısır, buğday, arpa, yonca ve sulanabilen
birçok bitki yetiştirilebilecektir. (Anonim, 2013).
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Afyonkarahisar Ege Bölgesinde yer almasına rağmen karasal iklimin etkisi altında olup, kışları yoğun
karlı, yazları sıcak ve kurak geçmektedir. I. Alt bölgece yıllık yağış ortalaması 407 mm. olup genellikle
yağışlar kış ve ilkbahar aylarında olmaktadır. Bir alt bölgeler en az yağış alan bölgeler olup, ortalama yağış
400 mm. Civarındadır Bölgenin şubat ayı ortalama sıcaklığı 1,26 oC, Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 22,37 oC
civarındadır. Yıllık ortalama nisbi nem % 60,75’dir. (Anonim, 2013).

Kapalı bir havza olan Afyon ovası ve Akarçay havzasında su kaynakları yeterli olmamaktadır. Su ihtiyacının
karşılanmasında kullanılacak kaynaklardan biriside atık suların arıtılarak sulamada kullanılmasıdır. Sulamada
kullanılan suyun miktarı, iklim, toprak yapısı, ürün tipi, su kalitesi, sulama teknikleri gibi bir çok unsura dikkat
edilmelidir. (Polat, 2013)

Arıtma tesisinden çıkan günlük 44.000 m3 arıtılmış su sulama suyu olarak kullanılacaktır. Proje sonrası
proje alanındaki muhtemel ürün deseni ve ekiliş oranına göre toplam sulanacak alan aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir. Arıtma sonrası çıkan suyun depolanmayacağı ve günlük 16 saat sulama yapılacağı varsayılmıştır.
Basınçlı sulama yöntemlerinden yetiştirilecek bitkiye göre uygun olan damla sulama veya yağmurlama sulama
kullanılacaktır. Bu sulama yöntemlerinde sulama randımanları yüksek olup ortalama %85 olarak alınmıştır.
Afyonkarahisar İli iklim ve toprak koşullarına göre münavebesi düşünülen bitkilerin Kritik su tüketimi
Temmuz ayı olduğundan, Tüketim hesabı bu aya göre yapılmıştır. Temmuz ayı yağış ortalaması 23.3 mm’dir.
Aylık bitki su tüketimi değerleri Blaney-Criddle Yöntemine göre Afyon Merkez için hesaplanan değerler
kullanılmıştır (Anonim, 1982). Yukarıda bahsedilen kabullere göre sulanabilecek alanın hesabı yapılmıştır.
Atıksu arıtmadan sonra elde edilen günlük 44000 m3 suyun sulamada kullanılması halinde sulanacak alan
yaklaşık 4740 da olarak hesaplanmıştır.

Tablo 1. Numune alma noktaları ve özellikleri
DEBİLER

BÖLGE

NEVİ

MEVKİİ

1. Bölge

Otel

Korel ve Oruçoğlu Otel

2. Bölge

Otel

3. Bölge

X

Y

1000

X:4301754

Y:36 S
0277123

Erkmen Terfi (Anemon ve
Güral Otel)

400

X:4295764

Y:36 S
0282059

İşletme

2. Küçük Sanayi

1800

X:4294598

Y:36 S
0290801

4: Bölge

İşletme

Merkez Küçük Sanayi

600

X:4292145

Y:36 S
0287672

5: Bölge

İşletme

Çimento Fabrikası

200

X:4292253

Y:36 S
0287875

6. Bölge

İşletme

Askeri Fabrika

100

X:4292688

Y:36 S
0289355

7. Bölge

İşletme

Organize Sanayi Bölgesi

4500

X:4294831

Y:36 S
0288491

8. Bölge

Hastane

Üniversite Hastanesi

200

X:4294572

Y:36 S
0282165

9. Bölge

Hastane

Devlet Hastanesi

150

X:4295352

Y:36 S
0284436

10. Bölge

Hastane

Park Hastanesi

50

X:4294556

Y:36 S
0283615

11. Bölge

Hastane

Fuar Hastanesi

50

X:4293552

Y:36 S
0288876

(m3/gün)
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12. Bölge

Hastane

Zübeyde Hanım Doğum
Hastanesi

70

X:4293376

Y:36 S
0286625

13. Bölge

Konut

Dumlupınar Mh.

22450 (Eski Yer. Mrk)

X:4291837

Y:36 S
0286739

14. Bölge

Konut

Ataköy

7000 (Yeni Yer. Mrk)

X:4289614

Y:36 S
0288976

15. Bölge

İşletme

Çöp Sızıntı Dengeleme

30

X:4294525

Y:36 S
0296243

16. Bölge

Top.Kollektör1-Konut

Atıksu Arıtma Tesis Girişi
(Eski Hat)

23420

X:4286377

Y:36 S
0296027

17. Bölge

Top.Kollektör2-İş- Atıksu Arıtma Tesis Girişi(letme
Yeni Hat)

15150

X:4286382

Y:36 S
0296025

18. Bölge

Deşarj Noktası

Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj
Noktası

38600

X:4286794

Y:36 S
0296588

Şekil 3. Kirletici kaynakların sınıflandırılması (Konutlar)

Şekil 4. Kirletici kaynakların sınıflandırılması (İşletmeler)
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Şekil 5. Kirletici kaynakların sınıflandırılması (Hastaneler)

Şekil 6. Kirletici kaynakların sınıflandırılması (Oteller)
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PARAMETRELER
pH
Elektriksel

İletkenlik

ANALİZ SONUÇLARI PARAMETRELER
7,12
Demir

ANALİZ SONUÇLARI
<0,1

1240

Çinko

<0,05

İhtiyacı

36,48

Kurşun

<0,002

Biyokimyasal
Oksijen İhtiyacı
Askıda Katı Madde
Florür
Bor
Toplam Fosfor
Toplam Azot
Nitrat Azotu
Klorür

11,65
15,25
1,26
<0,63
0,97
1,9
0,79
143,23

Kadmiyum
Civa
Nikel
Kobalt
Mangan
Molibden
Selenyum
Lityum

0,0002
<0,001
0,01
0,005
<0,05
0,005
<0,005
0,0747

620

Alüminyum

0,02

Kimyasal Oksijen

Toplam Çözünmüş
Katı Madde
Sodyum Adsorbsiyon
Oranı (SAR)
Sodyum
Arsenik
Krom

3,68
202,3
0,028
0,067

Bakır

0,009

Berilyum
Serbest Klor
Vanadyum
Fekal Koliform

<0,0002
<0,07
0,0099
130

Şekil 7. 06.07.2013 Tarihli Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyu Analiz Sonuçları
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ORGANİZE
SANAYİ
BÖLGESİ

218

2,62

51,3

7,47

78

198,5

620

1559,8

Klorür

79,5

1905

367,4

Sülfat

0,54

388
0

0,56

Nitrat Azotu

24,36

0,43

778
0

74,76

Amonyum Azotu

Bikarbonat
Karbonat
Toplam
Çözünmüş Katı
Madde
Kalan Sodyum
Karbonat(RSC)
Değişebilir
Sodyum Yüzdesi
(%)

3,42

Fosfat Fosforu

5,58

Florür

1,13

124,7
125,2

682,9
540

Bor

1272

4280

10,02
<0,63
(0,41)

7,56

22.10.13

6,72

22.10.13

2. KÜÇÜK
SANAYİ

pH
Elektriksel
İletkenlik
Askıda Katı
Madde
Bulanıklık

Numune Alma
Tarihleri

RAMETRELER

DEVLET
HASTANESİ

DOĞUMEVİ

DUMLUPINAR

ATAKÖY

MERKEZ
KÜÇÜK
SANAYİ

ÇİMENTO
FABRİKASI

250,3

0,02

325

256,2
0

86,5

40,2

0,28

10,4

0,32

9,5
<0,63
(0,45)

32,4
20,1

880

7,56

31,4

3,98

455

464
0

184,34

46,7

0,49

9,02

0,36

1,35
<0,63
(0,43)

166
193,5

1087

7,78
896

8

33,9

8,42

525

655
0

163,1

142

0,81

93,1

0,19

1,24
<0,63
(0,2)

32,9

5,32

485

476
0

134,71

81,51

0,5

72,52

0,598

1
<0,63
(0,06)

328,33 301,66
260,5
228

1755

7,79

35,6

11,74

1195

817,4
180

524,7

110

0,595

107,24

2,18

1,06

0,52

742
288

2520

8,49

1947

0,04

1,96

2,71
<0,63
(0,2)
<0,1
(0,09)

44
6,63

34800

7,3

23.10.13

ÜNİVERSİTE
HASTANESİ

44,7

1,86

615

415
0

65,7

0

1610

268
0

262,33 11273,6

66,07

13,44
<0,01
(0,005)

1,02
<0,63
(0,26)
<0,1
(0,06)

187,14
118

1353

7,65

22.10.13 22.10.13 22.10.13 22.10.13 23.10.13 23.10.13

PARK
HASTANESİ

77

3

410

185
0

134,7

159

0,68

37,24

0,62

3,61
<0,63
(0,005)

111
53,7

890

7,18

23.10.13

FUAR
HASTANESİ

44,7

4

990

719,8
0

347,4

95,1

0,49

27,83

1,03

1,43

2,68

93
52,6

2040

7,09

23.10.13

ANEMON VE
GÜRAL OTEL

40

0

2035

451,4
0

336
1262,0
2

0,34

12,04

0,32

0,96

3,68

41,33
32,2

4680

7,49

23.10.13

ORUÇOĞLU
VEKOREL
OTEL

54,6

5

1820

793
0

1020,9

142,4

0,41

5,54

0,32

2,9

5,37

17,4
11,4

4200

7,22

23.10.13

ASKERİ
FABRİKA

42,9

11

790

902,8
0

340,3

62,9

0,3

130,8

1,03

2,57
<0,63
(0,04)

326
183,2

2020

7,01

23.10.13
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ÇÖP SIZINTI
SUYU

89,9

0,67

63,3

0,15

1,12
<0,63
(0,32)

505
112

1243

7,68

9,8

27

11380

94,1

4

540

1720,2 502,64
0
0

7657,2 170,16

3463,6

0,95

2640,4

7,48

17,41

11,88

164
106

35600

7,97

42,3

3

1020

586
0

439,6

137,1

0,22

32,2

0,68

1,31

2,33

184
44,8

2250

7,18

62,2

1,49

590

268
0

241,1

70

0,15

2,52

0,36

0,67

1,16

4,8
3,04

1309

7,3

23.10.13 23.10.13 23.10.13 22.10.13
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TESİSİ DEŞARJ
NOKTASI
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3,85
DEVLET
HASTANESİ

4,92
DOĞUMEVİ

2,65
DUMLUPINAR

5,52

ATAKÖY

2,53
MERKEZ KÜÇÜK
SANAYİ

15,23

ÇİMENTO
FABRİKASI

4,77

2. KÜÇÜK
SANAYİ

20,54

ORGANİZE
SANAYİ
BÖLGESİ
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15,14

Magnezyum

0,96

0,017
<0,2
(0,038)
<0,1
(0,015)

14

51,92

19,6

150,1

614

14,31

48,91

19,18

78,34

565

16

20,16

37,5

136,6

789

12,2

29,6

24,3

67,72

571

30,3

83,5

17,8

206,5

1298

17,3

70,6

17,64

139,1

720

0,089 0,017 0,008 0,004 0,044 0,037
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
(0,039) (0,095) 0,158) 0,17 (0,157) 0,27
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
(0,065) (0,061) (0,063) (0,074) (0,06) (0,062)
<0,1(0,
089)
0,42
0,28
0,22
0,12
0,18

20,7

49,7

13,78

506,3

438

0,44

0,23
<0,1
(0,032)

0,01

313,4

1425

18,9

5256

1703

107,3

23,45

209,6

1036

251,7

17,1

430,6

2280

110

37,6

527

2020

0,14

0,21

0,37

1,1

2,335
31,3
83,3
28,6
<0,002
(0,0004) 0,015 0,367
1,04
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
(0,056) (0,06) (0,134) (0,166)
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
(0,004) (0,059) (0,059) (0,058)

2,57

18,14

157,4

445

3,43

0,87
<0,1
(0,02)

0,36

9,39

11,5

176,9

798,5

16890

0,79

0,051

0,057
0,72

0,26

0,08

24,3

92,3

29,5

218,6

1063

0,28

0,016

16

53,2

53,4

268,9

606

0,25
0,3
0,19
0,13
<0,3
<0,3
<0,3
<0,3
(0,044) (0,205) (0,065) (0,098)
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
(0,01) (0,038) (0,006) (0,007)

0,94

0,22
<0,1
(0,054)

0,004

17,1

48,24

24,77

199,2

929
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0,27
0,27
0,08
0,12
0,12
0,18
0,07
0,23
0,23
1,36
1,79
0,05
0,06
<0,3
<0,3
<0,3
<0,3
<0,3
<0,3 <0,3(0, <0,3
<0,3
<0,3
<0,3
<0,3
Kurşun
(0,115) (0,056) (0,022) (0,073) (0,015) (0,102) 077) (0,103)
0,4
(0,02) (0,139) (0,117) (0,027)
<0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05
<0,05 <0,05 <0,05
Kadmiyum
(0,012)
(0,01) (0,005) (0,006) (0,004) (0,006) (0,007) (0,005) 0,06
(0,006) (0,006) (0,009) (0,01)
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Çinko

Bakır

Krom

2,33

81

Kalsiyum

Demir

40,8

Potasyum

0,009
<0,2
(0,047)
<0,1
(0,058)

768

Sodyum

Arsenik

2180

0,07
<0,3
(0,024)
<0,05
(0,014)

0,053
<0,2
(0,066)
<0,1
(0,017)
<0,1
(0,029)

15,45

32,94

49,1

187,2

651

23.10.13 23.10.13 23.10.13 22.10.13

32,84
ÜNİVERSİTE
HASTANESİ

23.10.13

17,12
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4,58
FUAR
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23.10.13 23.10.13

6,01
ANEMON VE
GÜRAL OTEL

23.10.13

11,59
ORUÇOĞLU
VEKOREL OTEL

23.10.13

6,28
ASKERİ
FABRİKA

22.10.13 22.10.13 22.10.13 22.10.13 23.10.13 23.10.13

42,44
ÇÖP SIZINTI
SUYU
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5,24
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Oranı (SAR)
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ORGANİZE
SANAYİ
BÖLGESİ

366
0

505

3,16

47

4,97

3,77

19,24

152,6

0,63

395

709

976
0

1095

12,31

80,9

14,24

Fosfat Fosforu

Amonyum Azotu
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Nitrat Azotu

Sülfat

Klorür

Bikarbonat
Karbonat
Toplam
Çözünmüş Katı
Madde
Kalan Sodyum
Karbonat(RSC)
Değişebilir
Sodyum Yüzdesi
(%)
Sodyum
Adsorbsiyon
Oranı (SAR)

241,1

81

0,48

26,6

0,71

1,02

11,6

Bor

94,8

582

2,14

96

920

Florür

1260

2390

Bulanıklık

7,7

30.10.13

6,92

30.10.13

2. KÜÇÜK
SANAYİ

pH
Elektriksel
İletkenlik
Askıda Katı
Madde

Numune tarihleri

PARAMETRELER

ÇİMENTO
FABRİKASI

3,59

50,3

2,22

365

329,4
0

99,3

51

0,4

9,35

0,51

5,09
<0,63
(0,47)

13,1

22

901

7,6

30.10.13

MERKEZ
KÜÇÜK
SANAYİ

4,03

38,4

4,81

575

451,4
0

255,2

58

0,52

54,6

0,26

1,28
<0,63
(0,29)

21,8

240

1192

7,83

30.10.13

ATAKÖY

7,44

45,5

9,23

605

647
0

170,2

154

0,54

63,7

1,97

1,93
<0,63
(0,5)

354

508

1353

7,97

31.10.13

DUMLUPINAR

3,12

35,4

4,54

485

415
0

198,5

47

0,51

52,5

0,58

1
<0,63
(0,34)
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240

936

8,23

31.10.13
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4,15

37,3

6,42

855

671
0
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0,63
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0,32
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(0,53)
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7,9
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1,57
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0
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3,8
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123
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3,63

36,2

1,93

385
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0

141,8

130,7

0,7

44,1

0,73

4,8
<0,63
(0,4)

78,5
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829

7,13

30.10.13

FUAR
HASTANESİ

6,26

41,6

8,33

1030

781
0

397,04

102

0,56

60,2

0,66

2,07
<0,63
(0,26)

74,1

65

2250

7,57

30.10.13
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11,8

47

11,27

1435

508,8
216

723,2

228,8

0,4

13,5

0,19

2,52
<0,63
(0,44)

54,5

105

3140

8,46

31.10.13

ORUÇOĞLU
VEKOREL
OTEL

10,4

35,6

7,51

1990

708
0

1063,5

138

0,31

9,8

0,17

3,28
<0,63
(0,61)

6,6

11,3

4180

7,35

31.10.13

ASKERİ
FABRİKA

8,2

36,9

15,82

1010

1126
0

411,2

98

0,48

155,4

1,35

1,25

3,45

179

297,5

2250

7,18

30.10.13
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SUYU

137,3

26,1

31,07

14730
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0
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4,14

34

6,45

585

525
0

198,5

95

0,65

54,6

0,38

0,91
<0,63
(0,62)

69

172

1264

7,66

31.10.13

9,27

54,7

7,21

995

634
0
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154

0,26
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0,28

2,28
<0,63
(0,31)
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6,39

55

2

595

256
0

233,97

82

0,14

1,96

0,38

0,95
<0,63
(0,58)

2,42

<3

1295

6,92
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153,7

47,3

16,12
<0,002
(0,0016)
<0,2
(0,052)
<0,1
(0,013)

Potasyum

Kalsiyum

Magnezyum
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HASTANESİ

DEVLET
HASTANESİ

DOĞUMEVİ
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SANAYİ

ÇİMENTO
FABRİKASI

13,82

29,18

18,5

105,3

609

6,05

17,41

65,23

141,5

696

11,28

26,64

21,92

76,23

531

29,26

43,62

58,05

144,3

998

14,73

44,42

48,12

191,2

842

0,85

15,77
<2
(1,146)

69,02

3750

PARK
HASTANESİ

11,88

28,52

69,08

499

30.10.13

ANEMON VE
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42,61

47,5

215,1

1140

37,9

45,53

339,4
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2040
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978

0,2
0,44
0,06
0,11
<0,3
<0,3
<0,3
<0,3
(0,03) (0,077) (0,038) (0,035)
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
(0,017) (0,019) (0,012) (0,015)

0,083
<0,2
(0,133)
<0,1
(0,009)
<0,1
(0,098)
<0,05
(0,042)
<0,3
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<0,05
(0,036)
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38,74
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0,003 0,375 0,011 0,031
<0,2
<0,2
<0,2
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<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
(0,012) (0,021) (0,015) (0,016)
<0,1
<0,1
(0,099) 1,82 (0,053) 0,11

12,12

32,92

44,73

216,5

1175
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FABRİKA
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0,49
0,11
0,15
0,07
1,14
1,78
0,07
0,08
0,15
<0,3
<0,3
<0,3
<0,3
<0,3
<0,3
<0,3
<0,3
<0,3
(0,016) (0,013) (0,071) (0,06) (0,027) (0,105) (0,047) (0,057) (0,072)
<0,05(0,0 <0,05(0, <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
17)
016) (0,018) (0,02) (0,003) (0,002) (0,018) (0,015) (0,016)
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9,5
28,44 15,06 16,86
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0,013 0,046 0,008 0,006 0,004 0,008 0,012 0,004 (0,0008) 0,022 0,258 0,544
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
(0,048) (0,037) (0,041) (0,063) (0,066) (0,054) (0,049) (0,056) (0,056) (0,045) (0,058) (0,065)
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
(0,016) (0,017) (0,014) (0,007) (0,016) (0,016) (0,019) (0,018) (0,02) (0,012) (0,034) (0,029)
<0,1
<0,1
0,57
0,08
0,25
0,38
0,92
0,16 (0,05)
0,38
0,7
(0,057) 0,16
0,7

15,92

30,72

20,42

136,1
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3.ARITILMIŞ ATIKSULARIN SULAMA SUYU OLARAK GERİ KULLANIM KRİTERLERİ

Arıtılmış atıksuların tarımsal sulamada kullanılması durumunda Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller
Tebliği’de belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak parametre bazlı değerlendirme bu bölümde
yapılmıştır.

3.1. Sulama Suyunun Kimyasal Kalitesinin Değerlendirilmesi

Sulama Suyunun Kimyasal Kalitesinin Değerlendirilmesi Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
Tablo E-7.2’de belirtilen arıtılmış suyun askıda katı madde içeriği, tuzluluk değeri, geçirgenlik özellikleri,
özgül iyon toksisitesinin etkileri açısından dikkate alınmıştır.

Tablo 2. Sulama Suyunun Kimyasal Kalitesinin Değerlendirilmesi (E-7.2)

Parametreler

Birimler

Tuzluluk

Tehlikeli

Merkez AAT
Çıkış
Suyu De(III. sınıf
(I. sınıf su) (II. sınıf su)
ğerleri
su)
Yok

Az – orta

İletkenlik

< 700

700-3000

>3000

µS/cm
Toplam Çözünmüş Madde

< 500

500-2000

>2000

EC ≥ 0.7

0.7-0.2

< 0.2

3-6

≥ 1.2

1.2-0.3

< 0.3

6-12

≥ 1.9

1.9-0.5

< 0.5

12-20

≥ 2.9

2.9-1.3

< 1.3

20-40

≥ 5.0

5.0-2.9

< 2.9

<3

3-9

>9

Damlatmalı sulama mg/L
Klorür (Cl)

< 70

> 70

Yüzey sulaması

mg/L

< 140

140 –350

Damlatmalı sulama mg/L
Bor (B)
mg/L

< 100
< 0.7

> 100
0.7-3.0

mg/L
Geçirgenlik
SARTad 0-3

1390-1240
590-620

6,75

Özgül iyon toksisitesi
Sodyum (Na)
Yüzey sulaması

mg/L

222

202,3

> 350
143,2
> 3.0

<0,63
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Tablo E7.2 Sulama Suyunun Kimyasal Kalitesinin Değerlendirilmesi için Geliştirilmiş tabloya göre;
Afyonkarahisar Merkez AAT Deşarj Suyu değerleri; kullanımda zarar derecesi sınıflandırmasında elektriksel
iletkenlik, toplam çözünmüş madde, geçirgenlik açısından II. Sınıf sulama suyu, özgül iyon toksisitesi açısından
damlatmalı sulamaya uygun olduğu tespit edilmiştir.
3.2. Bitkilerin Tuzluluğa olan Hassaslıkları

Bitkilerin tuzluluğa olan hassaslıkları Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği E-7.3 Tablosunda
verilmiş olup, Afyonkarahisar Merkez AAT Deşarj Suyu değerleri toplam çözünmüş madde konsantrasyonu
açısından incelendiğinde TÇM:500-1000 mg/L aralığında kaldığı, bu nedenle tüm tarla bitkileri, sebzeler,
çayır bitkileri ve meyveli ağaçlar için sulamaya uygun olduğu tespit edilmiştir.

3.3. Değişik Bitkilerin Sulama Suyunda Bulunan Sodyuma Toleransı Açısından Değerlendirme

Değişik Bitkilerin Sulama Suyunda Bulunan Sodyuma Toleransı Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller
Tebliği E-7.4 Tablosunda verilmiş olup, Afyonkarahisar Merkez AAT Deşarj Suyu değerleri SAR açısından
incelendiğinde SAR 2-8 aralığında kaldığı, bu nedenle Çok Hassas, Hassas, Orta Toleranslı ve Toleranslı
bitkilerin yetiştirilmesi için uygun olduğu tespit edilmiştir.

3.4. Bitkilerin Yapraklarına Zarar Veren Klorür Konsantrasyonları Açısından Değerlendirme

Bitkilerin Yapraklarına Zarar Veren Klorür Konsantrasyonları Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller
Tebliği E-7.5 Tablosunda verilmiş olup, Afyonkarahisar Merkez AAT Deşarj Suyu Klorür (Cl) değeri 143,2
mg/L’dir. Buna göre Hassas, Orta Hassas, Orta Toleranslı ve Toleranslı bitkilerin yetiştirilmesi için uygun
olduğu tespit edilmiştir.

3.5. Bitkilerin Bora Karşı Dayanıklılık Derecesi Açısından Değerlendirme

Bitkilerin Bora Karşı Dayanıklılık Derecesi Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği E-7.6 Tablosunda
verilmiş olup, Afyonkarahisar Merkez AAT Deşarj Suyu Bor (B) değeri <0,63 mg/L’ olarak tayin edilmiş olup,
Tablo E7.6’da bulunan tüm bitkilerin yetiştirilmesi için uygun olduğu tespit edilmiştir.

3.6. Sulama Sularında İzin Verilebilen Maksimum Ağır Metal Ve Toksik Elementlerin
Konsantrasyonları Açısından Değerlendirme

Sulama Sularında Izin Verilebilen Maksimum Ağır Metal Ve Toksik Elementlerin Konsantrasyonları Atıksu
Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği E-7.7 Tablosunda verilmiş olup, Afyonkarahisar Merkez AAT Deşarj
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Suyu değerleri ile karşılaştırıldığında Florür (F) hariç diğer parametrelerin “Her türlü zeminde sürekli sulama
yapılması” sınır değerlerinin altında kaldığı tespit edilmiştir.

Florür, doğal olarak suda, toprakta, yiyeceklerde ve bazı minerallerin içinde bulunur. Ancak kirleticiler
incelendiğinde sanayi çıkış sularının ve çöp sızıntı suyunun yüksek miktarda florür içerdiği görülmektedir.
Tesis çıkışında Florür değeri 0,96-1,16 mg/L aralığında olması itibariyle sınır değer olan 1 mg/lt’ye çok yakın
bir değerdir.

3.7. Geri Kazanılmış Evsel Atıksulardaki Tahmini Eser Madde Konsantrasyonları Açısından
Değerlendirme

Afyonkarahisar Merkez AAT Deşarj Suyu değerleri Tablo E.7.8 Geri Kazanılmış evsel atıksulardaki tahmini
eser madde konsantrasyonları ile karşılaştırıldığında, ikincil arıtma için eser madde konsantrasyonlarını
sağladığı görülmektedir. Atıksu arıtma tesisinin çıkış suyunda ölçülen tüm değerler EPA’nın (ABD-Çevre
Koruma Ajansı) tavsiye ettiği sonuçları sağlamaktadır.
3.8.Mikrobiyolojik Kalite

Arıtılmış atıksuların sulamada kullanımı için aranan mikrobiyolojik özellikler, Atıksu Arıtma Tesisleri
Teknik Usuller Tebliği, Tablo E7.1 (Sulamada geri kullanılacak arıtılmış atıksuların sınıflandırılması) kısmında
verilmiştir. Arıtılmış suyun sulamada kullanılması için iki değişik mikrobiyolojik sınıf oluşturulmuş olup, bu
kritler minimum gereksinimleri sağlamaktadır. Ticari olarak işlenmeyen gıda ürünleri ve park, bahçe gibi
kentsel alanların sulanmasında, hem yenen ürün ile su temas ettiği hem de park, bahçe gibi alanlarda insanların
çim ve bitkiler ile teması olabileceği için çok iyi kalitede sulama suyu gerekmektedir. Bu durumda, sulama
suyunda fekal koliform bulunmamalıdır ve mikrobiyolojik kalitesi çok iyi kontrol edilmelidir (Fekal koliform
değeri hiç bir zaman 14 ad/100 ml’yi geçmemelidir). Bunun yanında, ticari olarak işlenen gıda ürünleri (Meyve
bahçeleri ve üzüm bağları), çim üretimi ve kültür tarımı gibi halkın girişinin kısıtlı olduğu yerler ve otlak
hayvanları için mera ve saman yetiştiriciliğinde, fekal koliform değeri, 200 ad/100 ml’den küçük olmalı (30
günlük ortalama değer) ve hiç bir zaman 800 ad/100 ml’yi geçmemelidir.

Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisi çıkış sularının tarımsal amaçlı kullanılabilmesi için
yönetmelikte önerilen ikincil arıtımdan sonra filtrasyon ve dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmalıdır. Klorlama
sonrası bakiye bırakılmalı bu değer 1 mg/L’nin üzeridir.

3.9.Atıksu Geri Kazanımı İçin Teknoloji Seçimi

Arıtma sisteminin seçiminde uzaklaştırılmak istenen kirletici maddenin özellikleri ve arıtım prosesinin arıtım
performansı etkili olmaktadır. Örneğin, askıda katı maddeler ve kolloidal maddelerin giderimi için özellikle
ikincil arıtımdan sonra, filtrasyon, yüzey filtrasyonu, mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon ve flotasyon yöntemleri
kullanılabilirken, bakteri giderimi için, yüzey filtrasyonu, mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon, ters
osmoz, ileri oksidasyon, dezenfeksiyon yöntemleri önerilmektedir.
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Atıksu geri kazanımı için uygulanan arıtma teknolojileri ve giderdikleri kirleticiler Atıksu Arıtma Tesisleri
Teknik Usuller Tebliği, Tablo E7.10’da özetlenmiştir.
Arıtılmış su kalitesi, sulama suyunun uygunluğunun anlaşılması için tek ölçüt değildir. Tarımsal
sulama yapılacak olan arazideki yetiştirilecek olan tarım ürünlerinin çeşitliliği dikkate alınarak sistemlerin
detaylandırılması gereğini zorunlu kılmaktadır.

Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisi çıkış sularının tarımsal sulama amaçlı kullanılması
planlanması nedeniyle Tebliğ’in E7.11-12-13 tablolarında belirtilen Atıksu geri kazanımı için uygulanan
arıtma teknolojileri ve sulanabilecek bitkiler incelendiğinde ikinci kademe arıtma ve dezenfeksiyonun gerekli
olduğu görülmektedir.

3.10. Sulama Sisteminin Seçimi

Arıtılmış atıksu ile sulamada sulama sisteminin seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar,
halk sağlığı, sulama verimi ve tıkanma problemidir. Halka sağlığı, sulama türünün seçimini etkileyen en
önemli husustur.

Sulama sistemleri, maksimum verimi sağlayacak şekilde tasarlanmalıdırlar. Sulama veriminde etkin
hususlar, buharlaşma, bitki soğuması, bitki kalite kontrolü ve köklerden tuzun aşağı katmanlara sızmasıdır. En
yüksek verim damlatmalı sulama ile elde edilmektedir.

Afyonkarahisar Merkez AAT Deşarj Suyu değerleri Tablo E.7.17’de verilen Damlatmalı Sulamada
Tıkanmayı Etkileyen Su Kaliteleri parametreleri ile karşılaştırıldığında damlatmalı sulama sistemi açısından
uygun olduğu tespit edilmiştir.
4.SONUÇ

Afyonkarahisar ilinin toplam 1.319.863 ha alanının 536. 268 ha (%39) bölümü işlemeli tarıma elverişlidir.
Afyonkarahisar ili tarım arazilerinin %39’u sulanmakta iken % 61’i hala sulanamamaktadır. Kısmi olarak yer
altı suları kullanımı söz konusudur. Su kaynakları kıt, tuz içeriği yüksektir. Bu amaçla Afyonkarahisar Merkez
Atıksu Arıtma Tesisi çıkış sularının tarımda kullanılması uygun bir çözüm olarak görünmektedir.

Atıksuların arıtılarak yeniden kullanımı sayesinde yüzey ve yer altı sularının kirlenmesi engellendiği
gibi tarımsal sulama için su kaynağı oluşturulmaktadır. Böylece su kaynakları korunmaktadır. Atıksulardaki
nutrientler ve iyonlar, bitkinin ve toprağın ihtiyacı olan besin ve mineralleri önemli ölçüde sağlamaktadır.

Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’nin çıkış suyu Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
Ek-7’ye göre değerlendirildiğinde:
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-Sulama Suyunun Kimyasal Kalitesinin Değerlendirilmesi için Geliştirilmiş E7.2 tabloya göre; kullanımda
zarar derecesi sınıflandırmasında elektriksel iletkenlik, toplam çözünmüş madde, geçirgenlik açısından II. Sınıf
sulama suyu olduğu, özgül iyon toksisitesi açısından ise damlatmalı sulamaya uygun olduğu tespit edilmiştir.
- Bitkilerin tuzluluğa olan hassaslıkları E-7.3 tablosunda verilmiş olup çıkış sularının TÇM:500-1000 mg/L
aralığında kaldığı, bu nedenle tüm tarla bitkileri, sebzeler, çayır bitkileri ve meyveli ağaçlar için sulamaya
uygun olduğu tespit edilmiştir.

- Değişik Bitkilerin Sulama Suyunda Bulunan Sodyuma Toleransı E-7.4 tablosunda verilmiş olup, deşarj
suyu değerleri SAR açısından incelendiğinde SAR değeri; 6,75 ölçülmüştür. SAR değerinin (2-8) aralığında
kaldığı, bu nedenle Çok Hassas, Hassas, Orta Toleranslı ve Toleranslı bitkilerin yetiştirilmesi için uygun
olduğu tespit edilmiştir.

- Bitkilerin Yapraklarına Zarar Veren Klorür Konsantrasyonları E-7.5 tablosunda verilmiş olup, deşarj
suyu klorür değeri 143,2 mg/l’dir. Buna göre Hassas, Orta Hassas, Orta Toleranslı ve Toleranslı bitkilerin
yetiştirilmesi için uygun olduğu tespit edilmiştir.

- Bitkilerin Bora Karşı Dayanıklılık Derecesi E-7.6 tablosunda verilmiş olup, deşarj suyu Bor (B) değeri
<0,63 mg/L’ olarak tayin edilmiştir. Tablo E7.6’da bulunan tüm bitkilerin yetiştirilmesi için uygun olduğu
tespit edilmiştir.

- Sulama Sularında İzin Verilebilen Maksimum Ağır Metal Ve Toksik Elementlerin Konsantrasyonları
açısından incelendiğinde E-7.7 tablosunda verilen tüm parametrelerden Florür (F) hariç diğer parametrelerin
tamamı açısından Her Türlü Zeminde Sulama Yapılmasına Uygun olduğu görülmektedir. Florür değeri 0,961,16 mg/lt aralığında olması itibariyle sınır değer olan 1 mg/L’ye çok yakın bir değerdir. Kirlilik haritasına
bakıldığında çöp sızıntı suları ve sanayi kaynaklı olduğu görülmektedir.

- Geri Kazanılmış Evsel Atıksulardaki Tahmini Eser Madde Konsantrasyonları açısından incelendiğinde
Tablo E.7.8 tablosunda verilen ikincil arıtma için eser madde konsantrasyonlarını sağladığı görülmektedir.
Atıksu arıtma tesisinin çıkış suyunda ölçülen tüm değerler EPA’nın (ABD Çevre Koruma Ajansı) tavsiye ettiği
sonuçları da sağlamaktadır.

- Atıksu Geri Kazanımı İçin Uygulanan Arıtma Teknolojileri ve Sulanabilecek Bitkiler açısından
incelendiğinde Tebliğ’in E7.11-12-13 tablolarında belirtilen ikinci kademe arıtma ve dezenfeksiyonun
Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suları için yeterli olduğu görülmektedir.

Afyonkarahisar Merkez Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suları, Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği’nde
belirtilen kriterler açısından değerlendirildiğinde UV dezenfekte ünitesinin yapılarak mikrobiyolojik açıdan
dezenfeksiyon sağlanması durumunda Afyonkarahisar Bölgesi iklim şartlarında yer altı suyu ile yetiştirilebilen
tüm ürünlerin yetiştirilmesinde kullanılabileceği tespit edilmiştir.
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Ancak atıksuların arıtılarak tarımsal sulamada kullanılması işinin sürdürülebilirliği, risklerin azaltılması ve
su kalitesinin arttırılması için kirleticiler üzerinde bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir:

1- Çöp sızıntı sularının yüksek kirlilik içermesi, biyolojik arıtım yöntemleriyle arıtılamaması
nedeniyle çözünmüş halde bulunan eser elementler, iletkenlik kaynakları, ağır metal ve toksik maddelerin
uzaklaştırılamadığı analiz sonuçlarında görülmektedir. Sulama suyu kalitesinin iyileştirilmesi ve doğabilecek
riskleri azaltmak için çöp sızıntı sularının kanalizasyon istemine verilmeden önce arıtılması gerekmektedir.
Çöp sızıntı sularının mevcut hali ile kanalizasyon sistemine deşarj edilmesine izin verilmemelidir.

2- Endüstriyel atıksuların kanalizasyon sistemine verilmesi ağır metal ve eser maddelerin atıksudaki
konsantrasyonunu arttırmaktadır. Afyonkarahisar ilinde endüstriyel tesislerin varlığı ve kentsel kanalizasyon
sistemine deşarjların sınırlı kalması nedeniyle yapılan analizlerde ağır metal ve toksik maddelerin sınır değerlerin
kaldığı görülmektedir. Bununla birlikte Afyonkarahisar ilinin gelişme potansiyeli göz önünde bulundurularak,
organize sanayi bölgeleri ve kurulması muhtemel endüstriyel tesisler için ön arıtım yapılması gerekmektedir.
Ağır metal kirlilik riskleri dikkate alındığında, ağır metal içeriği yüksek atıksular üreten endüstriyel tesislerin
tespit edilerek ağır metal kirlilik yükleri belirlenmelidir. Ayrıca bu tesisler düzenli aralıklarla izlenmelidir.

3-Endüstriler, hastaneler ve jeotermal otellerin mevsimsel ve yıllık kirlilik yüklerin belirlenmesi için belirli
periyotlarla deşarjlarının izlenmesi gereklidir. Atıksu arıtma tesisi çıkış suyu tuzluluk, sodyum, klorür ve
toplam çözünmüş madde parametreleri açısından II. Sınıf su kalitesi özelliği göstermektedir. Buna karşılık
TÇM değerinin Hassas sınırda kalması nedeniyle tüm bitki, sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi mümkündür.
Ancak iletkenlik ve TÇM kirliliği açısından incelendiğinde endüstriyel tesislerden, jeotermal otellerden ve
hastanelerden kaynaklı atıksu girişinin etkili olduğu görülmektedir. Herbir numune alma noktasındaki atıksu
oluşumunu oluşturan unsurların incelenerek tesislerle işbirliği içerisinde kirlilik yüklerinin azaltılması öncelikli
olarak tercih edilmelidir.

8.TEŞEKKÜR
Afyonkarahisar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisin yapılması ve tarımsal sulama projesinin hayata
geçirilmesi için ilk günden beri bize desteğini esirgemeyen Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU’na ve
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Sayın Burhanettin ÇOBAN’a, ayrıca bu projenin Türkiye’de ilk kez
Afyonkarahisar’da başlamasında büyük katkısı olan Hollanda Su Birliği WATERNET’in yetkilisi Cavit
SOYDAŞ’a teşekkür ederim.
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ÖZET
Son zamanlarda atıksuların yeniden kullanılmasıyla ilgili önemli konulardan birisi, sucul sistemi ve
insanları olumsuz etkileyen kişisel bakım ürünleri ve ilaçlar gibi mikrokirletici problemlerinin ortaya
çıkmasıdır. Pek çok ilaç, kişisel bakım ürünü malzemesi ve endokrin bozucu madde olarak bilinen maddeler
( insan ve vahşi yaşamın hormonal sistemine etki ettiği düşünülen hormonlar ve kimyasallar) birçok avrupa
ülkesinin yüzeysel sularında tespit edilmiştir. Eser miktar da bulunan bu maddelerin sadece analiz yöntemleri
zor olmayıp aynı zamanda arıtımları da çok zor olmaktadır. Özellikle atık su matriksinde bulunan farklı
mikrokileticilerin arıtımına yönelik stratejilerin geliştirilmesi çevre ve gıda örneklerinin bu kimyasallarla
kirlenmesinin engellenmesi bakımından son derece önemlidir. Uygun arıtım stratejisinin geliştirilebilmesi
için belirtilen mikrokirleticilerin doğruluğu ve duyarlılığı yüksek yöntemlerle tayin edilmeleri gerekmektedir.
Mikrokirleticiler çok farklı yollarla sucul ortama taşınmaktadır. Atıksu arıtma tesisleri mikrokirleticilerin su
yapılarına girmesinde anahtar görevi görmektedir. Konvensiyonel atıksu arıtma tesislerinde mikrokirleticilerin
arıtımı tam olarak gerçekleşmemektedir. Bunların tam olarak arıtımı; aktif karbon adsorpsiyonu, ileri oksidasyon
prosesleri, nanofiltrasyon, ters osmoz ve membrane biyoreaktör gibi ileri arıtım prosesleri ile yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mikrokirletici, Membran, Elektrooksidasyon, adsorpsiyon
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TREATMENT TECHNOLOGIES USED FOR REMOVAL OF MICROPOLLUTANTS IN
WASTEWATER
ABSTRACT
One of the important issues related to the reuse of wastewater in recent times is the emergence of
micropollutant problems such as personal care products (PPCPs) and drugs adversely affecting people and
the environment. Many drugs, personal care products and substances known as endocrine disruptors (EDCs)
(hormones and chemicals thought to adversely affect the hormonal system of humans and wildlife) have been
identified in the surface waters of many European countries. Analytical methods are not only difficult for these
compounds, which have trace amounts, but they are also very difficult to treat at the same time. Especially, the
development of strategies for the treatment of different micropollutants in the wastewater matrix is crucial in
preventing environmental and food samples from being contaminated with these chemicals. In order to develop
the suitable treatment strategy, micropollutants should be determined by methods that are accurate and sensitive.
Micropollutants are transported to the aquatic environment by many different ways. Wastewater treatment
plants are main factor for micropollutant to enter receiving water environment. Treatment of micropollutants
in conventional wastewater treatment plants do not fully realized. Their complete treatment is carried out by
activated carbon adsorption, membrane bioreactors, nanofiltration, reverse osmosis and advanced oxidation
processes.

Keywords: Micropollutant, membrane, electrooxidation, adsorption

1. GİRİŞ
Su yeryüzündeki en önemli maddelerden birisidir ve tüm bitkiler ve hayvanlar hayatta kalmak için suya
ihtiyaç duyar. Dünya yüzeyinin yaklaşık %71’i sudur ve bilinen tüm yaşam formları için hayati önem taşır.
Fakat dünyadaki suyun sadece %2,5’i tatlı sudur. Hızlı kentleşme ve sanayileşmeyle, kentsel ve kırsal tarımda
sulama için değerli bir kaynak olarak giderek artan oranda su kullanımı sonucunda muazzam miktarda atıksu
açığa çıkmaktadır. Endüstrileşme ve kentleşme nedeniyle oluşan bu kirli su miktarı her geçen gün daha da
artmakta ve riskli hale gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda arıtım sorunu gün geçtikçe artmaktadır.
Tatlı suyun sürekli olarak aşırı kullanımı sonucunda tüm dünyada su kıtlığı sorunu yavaş yavaş görülmeye
başlamıştır. Bu artan su kıtlığı sorunu; ekonomik kalkınma, insanların tarımsal geçim kaynakları ve çevresel
kalite üzerinde önemli olumsuz etkiye sahiptir(Marshall, Holden et al. 2007, Rajasulochana and Preethy 2016).
İklim değişikliği, nüfus artışı ve aşırı su tüketim nedeniyle artan su talebini karşılamak için araştırmacılar,
su geri dönüşüm programlarını araştırmaya ve uygulamaya başlamışlardır(Gleick 1998). Son zamanlarda ise
atıksuların yeniden kullanılmasıyla ilgili önemli konulardan birisi, sucul sistemi ve insanları olumsuz olarak
etkileyen farmasötikler, kişisel bakım ürünleri, steroid hormonları, endüstriyel kimyasallar, böcek ilaçları gibi
mikrokirletici problemlerinin ortaya çıkmasıdır(Oller, Malato et al. 2011). Mikrokirleticiler sucul ortama,
endüstriyel atık suların ya da işlevlerini tam olarak yerine getirmeyen atıksu arıtma tesislerinin (AAT) çıkış
sularının, doğrudan deşarjı ile girmektedir. Ayrıca biyosid ve gübre gibi maddelerin bitkileri korumak için
tarımda kullanılmasıyla dolaylı olarak da sucul ortama girebilmektedir. Şekil 1’de EBM’lerin kaynaklarının
neler olduğu ve bunların çevrede nasıl bir yol izlediği şematik olarak verilmiştir.
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Şekil 1. EBM’lerin kaynakları ve çevrede izlediği yolun şematik gösterimi

Dünyadaki nerdeyse tüm atıksu arıtma tesislerinde antibiyotikler, steroit yapısında olmayan entienflamatuar
ilaçlar, β-bloke ediciler, yağ düzenleyiciler, kişisel bakım ürün malzemeleri ve antikonvülsanlar tespit
edilmiştir(Carballa, Omil et al. 2007). Konvensiyonel atıksu arıtma tesislerinde mikrokirleticilerin arıtımı tam
olarak gerçekleşmemektedir. Pek çok ilaç, kişisel bakım ürünü malzemesi ve endokrin bozucu madde olarak
bilinen maddeler ( insan ve vahşi yaşamın hormonal sistemine olumsuz etki ettiği düşünülen hormonlar ve
kimyasallar(Sonnenschein and Soto 1998, Auriol, Filali-Meknassi et al. 2006)) birçok avrupa ülkesinin yüzey
ve yeraltı sularında tespit edilmiştir. Özellikle atık su matrisinde bulunan farklı mikrokirleticilerin arıtımına
yönelik stratejilerin geliştirilmesi çevre ve örneklerinin bu kimyasallarla kontamine olmasının engellenmesi
bakımından son derece önemlidir. Eser miktarda bulunan bu maddelerin sadece analiz yöntemleri zor
olmayıp aynı zamanda arıtımları da çok zor olmaktadır. Uygun arıtım stratejisinin geliştirilebilmesi için
mikrokirleticilerin doğruluğu ve duyarlılığı yüksek yöntemlerle tayin edilmeleri gerekmektedir. Mevcut
konvansiyonel aktif çamur sistemleri karbon ve nütrient giderimi için tasarlandıklarından dolayı mikrogram
hatta nanogram seviyesinde bulunan bu maddelerin biyolojik bozunları da hızlı olmadığı için atıksu arıtma
tesislerinde yeterince arıtılamamakta ve alıcı ortama verilmektedir. Bunların tam olarak arıtımı; aktif karbon
adsorpsiyonu, ileri oksidasyon prosesleri, nanofiltrasyon, ters osmoz ve membrane biyoreaktör gibi ileri arıtım
prosesleri ile olmaktadır.
Sunulan bu çalışmada atıksularda mikrokirleticilerin giderimi için kullanılan arıtma teknolojileri ve bunların
birbirine göre avantaj ve dezavantajları sunulmuştur.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1 Atıksulardan Mikrokirletici Maddelerin Arıtımı
Mevcut su ve atıksu arıtma tesisleri, özellikle mevcut yönetmeliklerde belirtilen kirletici maddelerin ve
ötrofik kirlilik yüklerinin arıtılması ve uzaklaştırılması için tasarlanmıştır. Ancak mevcut yönetmeliklerde
bulunmayan EBM’lerin arıtılması ileri arıtım yöntemleriyle yapılmaktadır. İnsanların ve yaşayan tüm
canlıların EBM’lere maruz kalma potansiyelini değerlendirmek ve daha etkili arıtım sistemleri tasarlamak için
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araştırmacıların ve bilim adamlarının EBM’lerin arıtım sistemlerinde nasıl azaltıldığıyla ilgili mekanizmaları
bilmeleri gerekmektedir. Son 20 yılda yapılan pek çok çalışmada EBM’lerin su ve atıksu arıtma tesislerindeki
durumu hakkında bilgi verilmektedir. Su ve atıksu arıtma tesislerinde bulunan bu maddelerin taşınmaları ve
akıbetleri izlenirken birçok klasik su ve atıksu arıtma tesisinde bunların tamamen giderilmediği görülmüştür.
EBM’lerin su ve atıksulardan giderilmesi fiziksel, biyolojik ve ileri oksidasyon yöntemleriyle olmaktadır.

2.2 Fiziksel Arıtım
2.2.1 Aktif Karbon Adsorpsiyonu
Adsorpsiyon, adsorbentin yüksek gözenekliliğe ve spesifik yüzey alanına sahip olması, rejenerasyon
yapılması (termal veya kimyasal olarak) ve yeterli miktarlarda bulunması durumunda etkili ve uygun maliyetli
bir arıtma prosesidir. Aktif karbon, toz aktif karbon (TAK) veya paket yatak filtrelerinde granül aktif karbon
(GAK) yaygın olarak kullanılmaktadır. Pek çok araştırmacı atıksulardan mikrokirleticilerin giderimi için aktif
karbonun ( Toz veya Granül) etkinliğini araştırmaktadır(Matsui, Knappe et al. 2002, Matsui, Knappe et al. 2002,
Asada, Oikawa et al. 2004, Westerhoff, Yoon et al. 2005, Zhou, Liu et al. 2007). Ancak, prosesin stabilitesini
sağlamak için, kinetik ve denge sabitleri, temas süresi(Nam, Choi et al. 2014), pH(Mestre, Pires et al. 2007), AK
yapısı(Mestre, Pires et al. 2007), doğal organik madde ile rekabet (Rodriguez et al.,2016) gibi parametrelerin ve
işletme koşullarının sıkı kontrol edilmesi gerekmektedir. LogKow değeri 3,2’den büyük olduğunda adsorpsiyon
genellikle EBM’lerin gideriminde etkin olarak kullanılmaktadır. Adsorpsiyonun etkinliği; adsorbentin giderim
kapasitesine, gözeneklere (parçacık ve dökme), dış yüzey alanına, iç yüzey alanına, gözenek büyüklüğünün
dağılımına (makro gözenekler, mezoforlar ve mikro gözenekler), yüzey kimyasına ve işletme parametrelerine
(sıcaklık, pH, temas süresi) bağlıdır (Zaitseva ve diğ., 2013). İşletme süresi adsorpsiyondaki en önemli
parametrelerden birisidir. İşletme süresinin artmasıyla iki sorun ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki, adsorpsiyon
kapasitesinin azalması, diğeri ise karmaşık atık su sistemlerinde aktif karbonun bozulmasıdır. Aktif karbonun
EBM’leri adsorplama kapasitesi, esas olarak EBM’lerin hidrofobikliğine ve yüküne bağlıdır(Rodriguez,
Campinas et al. 2016). EBM’lerin hidrofobikliğinin ve yükünün yanısıra, laboratuvar ve pilot ölçekte yapılan
çalışmalarda atıksu matrisininde EBM’lerin giderimini etkilediği görülmüştür(Mailler, Gasperi et al. 2015,
Rodriguez, Campinas et al. 2016). TAK’ı adsorbent olarak kullanan bir pilot ölçekli deneyde ise, su içinde
bulunan organik maddelerin, aktif karbonun bağlanma alanlarına EBM ile rekabet ettiğini ve bunun da aktif
karbonun EBM’leri adsorplama kapasitesini düşürdüğünü göstermiştir(Mailler, Gasperi et al. 2015). Dahası,
pilot ölçekli deneyde, yüksek moleküler ağırlığa sahip EBM’ler, organik madde ile rekabete daha duyarlı olduğu
için, diğerlerine göre daha yüksek moleküler ağırlığa sahip olan EBM’lerin arıtma verimliliğini arttırmak için
daha yüksek TAK dozuna ihtiyaç duyulmuştur. Tablo 1.’de bazı EBM’lerin adsorpsiyonla giderimine yönlelik
çalışmalar verilmiştir.
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Tablo 1. Çeşitli EBM’lerin adsorpsiyon ile arıtımı çalışmaları
EBM

AdKirletici Konsantrassoryonu
bent
Türü
Estriol
TAK
100 ng/l
(5 mg/l)
Estrone
TAK
100 ng/l
(5 mg/l)
Sülfametaksazol
Grafen
100 µg/l

Su

Giderim
Verimi (%)

Referans

Yüzey Suyu

~60

(Snyder, Adham et
al. 2007)

Yüzey Suyu

~72

(Snyder, Adham et
al. 2007)

Sentetik Su

~34

(Yang and Tang
2016)

Kaynağı

Ibuprofen

(0.1 g/l)
TAK

100 ng/l

Yüzey Suyu

~15

Naproksen

(5 mg/l)
GAK

(Snyder, Adham et
al. 2007)

500 ng/l

Yüzey Suyu

~100

Yu et al., 2008

(500 mg/l)
GAK

500ng/l

Sentetik Su

~100

Yu et al., 2008

(10 mg/l)

2,5 µg/l

AAT Çıkış
Suyu

~90

Altmann et al.,
2014

Karbamezapin

TAK
(50mgL)
2.2.2 Membran Filtrasyon

Koagülasyon, flokülasyon ve çöktürme gibi klasik ayırma işlemleri özellikler molekül ağırlığı 100 ile
500 Dalton arasında olan EBM’lerin gideriminde etkili değildir(Ternes, Meisenheimer et al. 2002, Shon,
Vigneswaran et al. 2006). Membran prosesleri, yüzey ve deniz suyu veya atık sudan çok çeşitli organik,
inorganik ve katı partiküllerin suyun (permeat) ve konsantrenin (membran yüzeyinde tutulan) ayrılmasına
izin veren yarı geçirgen materyaller aracılığıyla etkin bir şekilde arıtılmasını sağlar. Membran proseslerin
arıtım verimliliği etkileyen başlıca işletim parametreleri: sürücü kuvvetler (basınç farkı, konsantrasyon farkı
ve elektriksel potansiyel), akış şekli, akı ve kirletici konsantrasyonu, pH, membran malzemesi, gözenek
boyutu ve alıkonma kapasitesidir(Rodriguez-Narvaez, Peralta-Hernandez et al. 2017). Kirlenme, tıkanma veya
konsantrasyon polarizasyon riski su matrisine (konsantrasyon ve kirletici türleri), membran malzemesine ve
proses kontrolüne bağlıdır ve bu nedenle farklı temizleme yöntemleri (yıkama, geri yıkama, hava ile temizleme
veya kimyasal temizleme) gerekmektedir(Sperlich, Warschke et al. 2010). Ters osmoz (TO) veya nanofiltrasyon
(NF) kullanırak yapılan membran filtrasyonu küçük gözenek büyüklüklerinden dolayı EBM’lerin gideriminde
oldukça etkilidir(Kim, Amy et al. 2005, Yoon, Westerhoff et al. 2006, Kim, Cho et al. 2007). Membranın
hidrofobikliği ve yüzey yükü bu tür maddelerin tutulmasında oldukça etkin rol oynamaktadır çünkü bu
tür maddeler su ve atıksu içerisinde çok farklı fonksiyonel (değişken) gruplara sahip ve oldukça düşük
konsantrasyonlarda (µg/L veya ng/L) bulunmaktadır(Kim, Park et al. 2008). Ayrıca su içerisinde bulunan
doğal organik maddelerde membran filtrasyonu etkilen diğer önemli bir parametredir. Mikrofiltrasyon ve
ultrafiltrasyon gibi düşük basınç uygulanan membran filtrasyonlarında ise büyük gözenek çaplarından dolayı
EBM’lerin tutulması oldukça sınırlıdır(Shon, Vigneswaran et al. 2006). Fakat adsorpsiyon (Chang, Waite et
al. 2005)ve biyodegradasyon(Lee, Nunoura et al. 2002, Chang, Jang et al. 2006) ile kombinasyon yapılırsa
EBM’lerin NF veya TO ile filtrasyonda olduğu gibi iyi bir ayırma işlemi sağlanabilir. TO ile yüzeysel ve
yeraltı sularından bulunan EBM’lerin toplam organik ve inorganik türlerinin %90’dan fazlasının tamemen
tutulması sağlanabilir(Kegel, Rietman et al. 2010, Gupta and Ali 2013) fakat yüksek işletme maliyetinden
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dolayı çok fazla tercih edilmemektedir. Tablo 2.’de bazı EBM membran filtrasyon ile giderimine yönelik
çalışmalar verilmiştir.

Tablo 2. Çeşitli EBM’lerin Membran filtrasyon ile arıtımı çalışmaları
Membran
Türü

EBM

Deneysel
Koşullar

Konsatrasyon
ve Su Tipi
2 μM

Fenol

Sentetik İçme
4-Klorofonel,
Atrazin, Kar- Çaprak Akış Suyu
bamezapin
BW30; Dow
sülfametakFilmTech),
sazol

Ters Osmoz

Giderim
(%)
47,3

Referans

60,9

(Heo, Boateng et al. 2013)

93,7
84,3
75,2

Atenolol

Pilot

54,1-206,6

<85-95

Dilatin

İnce Film
kompozit

ng/L

<85-95

Atıksu Arıtma
Tesisi Çıkış
Suyu

<85-95

Karbamezapin
Sülfametaksazol

<85-95
<85-95
∼60)

Diklofinek
Kafein
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Asetaminofen
Amoksisilin
Sefaleksin
Tetrasiklin

Nanofiltrasyon

Karbamezapin
Atenolol
Diatrozate

Bisfenol A

Çaprak Akış
İnce Film
kompozit
Değişken
Basınç ve
pH

500µg/L
Sentetik İçme
Suyu

35-99

Çaprak Akış

75µg/L

0,128:90-95

Polypierazine

Atıksu Arıtma
Tesisi Çıkış
Suyu

0,258:20-90

Por Çapı:
0,1280,258nm
Çaprak Akış

1000µg/L

(Azaïs, Mendret et al.
2014)

75-95

Ibuprofen

Yüzey modi- Sentetik İçme
Suyu
fiye NF

>95

(Kim, Park et al. 2008)

17β-Estriol

Tek Nokta

100ng/L

20-50

Estriol

MWCOs=1–100
kDa

Sentetik İçme
Suyu

15-40

(Westerhoff, Yoon et al.
2005, Kim, Chu et al.
2017)

Progesteron
Testesteron
Estrone
Ultrafiltrasyon 17β-Estriol
Estriol

35-65
5-30

Tek Nokta

100 μg/L

MWCO=100 Atıksu Arıtma
kDa
Tesisi Çıkış
Suyu

80
80
75

(Falconer, Chapman et
al. 2006, Kim, Chu et al.
2017)

70

17a-Ethinyl
estradiol

90

Bisfenol A

2.3 biyolojik arıtım
2.3.1 Membran Biyoreaktör
MBR sistemleri atıksuların geri kazanılmasında klasik atıksu arıtma sistemleri yetersiz kaldığı durumlarda
kullanılan en yaygın yöntemdir(Gao, Lin et al. 2004). MBR, nano gözeneklere sahip membran filtre
ünitesinin aktif çamur sistemi ile birleştirildiği sistemlerdir(Xiao-Jun, Urbain et al. 1996). Son 20 yıldır,
Membran biyoreaktör sistemleri organik madde ve nütrient gideriminin yanısıra mikrokirleticilerin giderimi
açısında konvansiyonel atıksu arıtma sistemlerine alternatif olmuştur. MBR sistemleri sulak alanlarda
ve aktif çamur sistemlerinde biyolojik bozunmaya karşı dirençli olan çoğu EBM’lerin etkili bir biçimde
giderilmesinde kullanılmaktadır(Westerhoff, Yoon et al. 2005, Radjenović, Petrović et al. 2009, Luo, Guo et
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al. 2014). EBM’lerin MBR ile arıtımında; çamur yaşı, MLSS miktarı, anoksik ve anaerobik kısım, atıksuyun
bileşimi, sıcaklık, pH ve iletkenlik etkin olan parametrelerdir(Luo, Guo et al. 2014). Hedef maddelerin
gideriminde biyolojik bozunma ve sorpsiyon öncelikli mekanizmalar olduğu varsayılmaktadır. Bu; membran
yüzeyinde, membranın molekül ağırlığından daha büyük olan tüm moleküllerin fiziksel tutulumunu ve
biyolojik bozunmasını sağlayan çamurun membran yüzeyinde tutulması ile sağlanabilir. KAÇ sistemlerinde
çökelme sorunları nedeniyle çamur konsantrasyonu çok fazla artırılamadığı halde MBR’da bu mümkündür.
Havalandırma tankında çamur konsantrasyonu arttıkça gerekli hacim düşmektedir. MBR prosesinde filtrasyon
ile çamur konsantrasyonu klasik sistemlere göre 4-5 kat arttırılabilir. Bu suretle 20 g/l çamur konsantrasyonu
elde etmek mümkündür(Komesli, Teschner et al. 2007). Sonuç olarak tesis, çok küçük hacimlerde yüksek MLSS
konsantrasyonu ile işletilebilir. Uzun çamur yaşlarında geliştirilen yüksek MLSS miktarıyla EBM’lerin biyo
bozunma potansiyeli geliştirilebilir aynı zamanda mikrokirleticilerin yüksek adsorplama kapasitesi maksimize
edilebilir. Membran proseslerinin dezavantajı (bunları ileri oksidasyon prosesleriyle karşılaştırırken), kirletici
maddelerin konsantre akımlara aktarılması ve yok edilmemesidir, bu nedenle oluşan konsantre çamurun daha
fazla arıtma ve bertaraf gerektirmesidir(Rodriguez-Mozaz, Chamorro et al. 2015). Bu, işletme kolaylığı ve
mevcut arıtma tesislerine uyum, modüler tasarım, çok küçük kimyasal gereksinimler, düşük enerji tüketimi
gibi avantajlarla telafi edilebilir.
Tablo 3. Çeşitli EBM’lerin MBR ile arıtımı çalışmaları
EBM

Konsantrasyon

Katı Alıkonma Süresi

Hidrolik
kalış Süresi

Giderim Verimi

50

(Gün)
15,30

(saat)
13

(%)
99,9- 99,9

1

3

14

99,6

2,8

37

24

23

0,251

15-65

6,7

50,6-81,6

3,2-4,1-3,2

10-27-55

12-29-96

0-50,5-32,9

1

3

14

87,4

(µg/L)
Asetaminofen

Diklofenak

Referanslar
(Tambosi, de Sena et
al. 2010)
(Radjenovic, Petrovic et al. 2007)
(Quintana, Weiss et
al. 2005)
(Kimura, Hara et al.
2007)
(Clara, Strenn et al.
2005)
(Radjenovic, Petrovic et al. 2007)

Ketoprofen

50

15-30

13

98-99,9

0,47

37

24

62

2

70

24

70,5

(Tambosi, de Sena et
al. 2010)
(Quintana, Weiss et
al. 2005)
(Alturki, Tadkaew et
al. 2010)
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Naproksen

İbuprofen

Karbamazepin

Roksitromisin

50

15-30

13

86-89

0,276

15-65

6,7

96-96,3

10

72

12

84

2

70

24

40,2

5,7

37

24

97

5

-

24

96

10

72

12

98

22,95

-

15-7,2

99,2-99,5

5

-

24

32

20

72

12

10

2

70

24

13,2

50

15-30

13

57-81

10

72

12

77,4

0,02-0,06-0,12

10-27-55

12-29-96

(Tambosi, de Sena et
al. 2010)
(Kimura, Hara et al.
2007)
(Reif, Suárez et al.
2008)
(Alturki, Tadkaew et
al. 2010)
(Quintana, Weiss et
al. 2005)
(Nguyen, Hai et al.
2013)
(Reif, Suárez et al.
2008)
(Radjenovic, Petrovic et al. 2007)
(Nguyen, Hai et al.
2013)
(Reif, Suárez et al.
2008)
(Alturki, Tadkaew et
al. 2010)
(Tambosi, de Sena et
al. 2010)

(Reif, Suárez et al.
99,9-34,4-73,5 2008)
(Clara, Strenn et al.
2005)

2.4 KİMYASAL OKSİDASYON
Endüstriler, çeşitli amaçlar için çok büyük miktarlarda atık su üretimi ile sonuçlanan çok fazla miktarda
ham su tüketmektedir(Thompson, Swain et al. 2001). Atıksular, farklı organik ve inorganik bileşiklerin çok
karmaşık bir karışımıdır ve bunlardan bazıları toksik ve bozunması zor olabilir. Atık sular esas olarak aerobik
ve anaerobik arıtma ve kimyasal koagülasyon gibi klasik teknolojilerle arıtılır(Thompson, Swain et al. 2001).
Bununla birlikte, bu yöntemler ile tüm zararlı maddeler arıtılmazken aynı zamanda büyük miktarda toksik
madde içeren çamurda oluşabilir. Küresel arındırma ki gelişmeler sonucunda yönetilmesi gereken çamur
miktarı artacaktır(LeBlanc, Matthews et al. 2009). Çamur yönetimi ile ilgili artan endişeler sadece arıtım ve
bertarafı ile ilgili maliyetler (işletme ve bakım maliyetlerinin% 60’ına varan oranlarda (Campos, Otero et al.
2009)) değil, aynı zamanda zararlı patojenlerin ve yeni kirletici maddelerin (EBM) varlığına da dayanmaktadır
(Wu, Spongberg et al. 2010). Kimyasal oksidantların atıksuya eklenerek (kimyasal oksidasyon) suyun
içerisinde bulunan kirleticiler giderimi sağlanırken aynı zamanda toksik içeriği yüksek konsantre bir çamurda
oluşmaktadır. Bu dezavantaj göz önünde bulundurulursa hem suyun içindeki hedef kirleticilerin arıtımını
sağlayan hem de konsantre çamur oluşumu olmayan ileri oksidasyon proseslerinin su ve atıksu arıtımında
EBM’lerin gideriminde kullanımı daha yaygın hale gelmiştir.
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2.4.1 İleri Oksidayon Prosesleri
İleri oksidasyon prosesleri; kimyasal, elektrokimyasal ve fotokimyasal süreçlerde hidroksil radikalleri
üretme metoduna göre diğer süreçlerle birlikte sıklıkla kullanılan kombinasyonları göz önüne alınarak
sınıflandırılabilir(Wang, Mao et al. 2015, Molinari, Lavorato et al. 2017) İleri oksidasyonun homojen veya
heterojen olması reaktantların nasıl temas ettiğiyle ilgilidir. Heterojen proseslerde, metal destekli katalizörler,
karbon materyaller veya Pt, TiO2, IrO2, PbO2, gibi yarı iletkenler gibi bir katalizör veya kompozit malzemeler
kullanılmaktadır(Enesca, Baneto et al. 2016, Orha, Pode et al. 2017). EBM’lerin homojen proseslerdeki giderim
verimleri, kimyasal reaktifler ve hedef bileşikler arasındaki etkileşimlere bağlıdır; Heterojen proseslerde
ise, katalizör yüzeyinin aktif bölgelerinde meydana gelen tepkime maddelerinin adsorpsiyonu ve ürünlerin
desorpsiyonu da arıtım verimliliği açısından çok önemlidir(Klavarioti, Mantzavinos et al. 2009). Elektrooksidasyon (EO), elektrokimyasal koagülasyon (EK) ve elektrokimyasal flotasyon (EF) gibi elektrokimyasal
teknolojiler de son yıllarda büyük ilgi görmektedir(Chen 2004). Elektrokimyasal tekniklerin kullanımı
oldukça basittir ve birçok zararlı kirletici alıcı su ortamına verilmeden önce tamamen giderilebilir. Bunlar su
ve atıksu arıtımını kolaylaştırma için çok az ya da hiç kimyasala ihtiyaç duymadığı için yeşil teknoloji olarak
da adlandırılabilir. Yeni elektrotların geliştirilmesi, arıtım etkinliğini iyileştirmek için büyük bir potansiyele
sahiptir. Elektrokimyasal teknikler, atık suların, endüstriyel sularının ve içme suyunun dezenfeksiyonunda
daha verimli bir yolunu sunabilir. Özellikle EO arıtımı son yıllarda atık su arıtımında ve organik kirletici
(EBM) oksidasyonunda büyük ilgi görmektedir(Martínez-Huitle and Brillas 2009, Panizza and Cerisola 2009).
EO’da reaksiyonları ; (a) Kirletici maddelerin anot yüzeyine adsorbe edildiği ve anodik elektron transfer
reaksiyonu ile parçalandığı doğrudan anodik oksidasyon, (b) sıvı içerisinde elektrokimyasal olarak oluşan
klor, hipoklorit, hidroksil radikalleri, ozon ve hidrojen peroksit gibi oksidanların dolaylı olarak oksidasyonu
şeklinde gerçekleşen oldukça basit bir yöntemdir.
Tablo 4. Çeşitli EBM’lerin ileri elektrooksidasyon ile arıtımı çalışmaları
Matris

Kirletici EBM

Elektrot Türü

Giderim Verimi (%)

Akım Yoğunluğu

Sentetik Atıksu

Parasetamol

Bor Katkılı Elmas

98

(mA/cm2)
33-150

Sentetik Atıksu

Ketoprofen

Bor Katkılı Elmas-Platin

100

4,4-8,913,3

Sentetik Atıksu

Triklosan

Bor Katkılı Elmas

>99

6-15

Sentetik Atıksu

sülfametaksazol

Bor Katkılı Elmas

0,1µg/L’nin
altında

15-100

Sentetik Atıksu

Diklofenak

Platin- Bor Kat- 100
kılı Elmas
66
Platin

150
6V

Referanslar
(Brillas,
Bastida et
al. 1995)
(Murugananthan,
Latha et
al. 2010)
(Wang and
Farrell
2004)
(Martín de
Vidales,
Sáez et al.
2012)
(Brillas,
Garcia-Segura et al.
2010)
(Ghatak
2014)
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4. SONUÇ
Sunulan bu çalışmada farklı türden EBM’lerin su ve atıksulardan hangi teknolojilerle arıtıldığıyla ilgili
bilgiler sunulmuştur. Kullanılan teknolojilerin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları hakkında bilgiler
verilerek hedef EBM’nin arıtımına nelerin etki ettiği ve teknolojileri kullanırken nelere dikkat edileceği
hakkında bilgiler verilmiştir. MBR sistemler atıksulardan EBM’lerin gideriminde yüksek çıkış suyu kalitesi,
kullanım kolaylığı ve düşük işletme maliyeti gibi avantajlarından dolayı diğer yöntemlere nazaran daha fazla
tercih edilmek ve kullanılmaktadır.
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Evsel Atıksudan Nanofiltrasyon Yöntemiyle Askıda Katı Madde Giderimi

Duygu Kavak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, dbayar@ogu.edu.tr

ÖZET
Gri su, evlerde kullanılan suyun kimyasal maddelerle kirlenmesiyle oluşur. Gri su arıtımında istenilen sınır
değerlere ulaşmak için fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri kullanılmaktadır. Evlerde, otellerde,
yatılı okullarda gri su arıtma işlemi yapılırsa, yeniden kullanım sağlanarak su kullanımı azaltılacaktır. Böylece,
ülkenin geleceğine ve ekonomiye yatırım yapma olanakları artırılacaktır. Gri su arıtımı diğer evsel sulara göre
daha hızlı, daha kısa ve daha az maliyetlidir. Arıtılan gri suyun yeniden kullanılabilirliği, su kaynaklarının
korunmasına ve aynı zamanda su dengesi üzerindeki doğal etkilere katkıda bulunur. Membran teknolojileri,
düşük enerji gereksinimleri, sürekli çalışma, yüksek saflıkta ürünler, sıcaklık değişikliklerinden etkilenmeyen
modüler tasarım ve kimyasal katkı maddelerine ihtiyaç duyulmaması gibi özellikleriyle diğer arıtım
yöntemleriyle kıyaslandığında birçok avantaja sahiptir. Bu çalışmada, farklı basınç ve sıcaklıklarda evsel atık su
olarak kabul edilen çamaşır makinesinden kaynaklanan gri su polimer membranlarında saflaştırma çalışmaları
yapılmıştır. Bu çalışmada kullanılan evsel atık su, Eskişehir’de bulunan bir çamaşır yıkama şirketinden temin
edilmiştir. Deneylerde NF270 ticari nanofiltrasyon membranları kullanılmıştır. Bu çalışmada, çapraz akış
nanofiltrasyon yöntemi ile gri suda bulunan askıda katı madde giderimi üzerine membran basıncı (10 ve 15
bar) ve besleme sıcaklıklarının (25 ve 35˚C) etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak, 25°C ve 15 bar’da % 95,12
askıda katı madde giderimi elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gri su, evsel atıksu, nanofiltrasyon, NF270
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Removal Of Suspended Solid Materials From The Domestic Waste Water By
Nanofiltration

ABSTRACT
Gray water is formed by contamination of the water used in houses with chemical substances. Physical,
chemical and biological treatment methods are used to reach the desired limit values in gray water treatment.
If the gray water treatment process is carried out in houses, hotels, boarding schools, water use will be reduced
by providing reuse. Thus, the possibilities of investing in the future of the country and the economy will be
increased. Gray water treatment is faster, shorter and less costly than other domestic waters. Reusability of
the treated gray water contributes to the protection of the water resources as well as positive effect on the
water balance in the nature. Membrane technologies have many advantages when compared to other methods
of treatment such as low energy requirements, continuous and continuous operation, high purity products,
not being affected by temperature changes, modular design and no need for chemical additives. In this study,
purification studies were carried out in polymeric membranes of gray water originating from washing machine
which are considered as domestic wastewater at different pressures and temperatures. Domestic waste water
used in this study was obtained from a laundry company located in Eskişehir. NF270 commercial nanofiltration
membranes were used in the experiments. The purpose of this work is to examine the removal of suspended
solids in gray water by cross-flow nanofiltration. The effects of main operating parameters such as (10 and
15 bar) and temperatures (25 and 35˚C) on the suspended solids removal were examined. As a result, 95.12%
suspended solids removal was obtained at 25˚C and 15 bar.

Keywords: Grey water, domestic waste water, nanofiltration, NF270
1. GİRİŞ
Gri su evlerde kullanılan şebeke suyunun kimyasal maddeler ile kirlenmesiyle oluşmaktadır. Gri su arıtımında
istenilen sınır değerlere ulaşmak için fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtım yöntemleri kullanılmaktadır (Üstün
ve Tırpancı, 2015). Gri suyun arıtılması diğer evsel nitelikli sularla karşılaştırıldığında daha hızlı ve kısa
sürede ve daha az maliyetle yapılmaktadır. Arıtılmış gri suyun tekrar kullanılabilir olması, su kaynaklarının
korunmasına katkı sağladığı gibi, doğadaki su dengesi üzerinde de olumlu etkiye yol açar. Askıda Katı Madde
(AKM); Banyodan, çamaşırhaneden ve mutfaktan gelen yemek artıkları, yağ ve katı parçacıklar gri su da
yüksek katı madde içeriğine yol açmaktadır. Bu parçacıklar ve koloidal yapılar suda bulanıklığına neden
olmaktadır. AKM konsantrasyonu yüksek yüklü gri suda 29–505 mg/L aralığında, düşük yüklü gri suda ise
12-315 mg/L aralığında değişmektedir (Boyjoo vd., 2013). Evsel nitelikli sular için Su Kirliliği ve Kontrol
Yönetmeliği alıcı ortama deşarj limitleri Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Evsel Nitelikli Atık Suların Alıcı Ortama Deşarj Standartları-SKKY (Anonim, (2008).

Parametre

Kompozit numune

Kompozit numune

2 saatlik

24 saatlik

50

45

180

120

Birim

Biyokimyasal Oksijen İhtiyaci (mg/L)
(BOİ )
Kimyasal Oksijen 5İhtiyaci (KOİ) (mg/L)
Askıda Katı Madde (AKM)

(mg/L)

70

45

pH

-

6-9

6-9

Membran teknolojileri diğer arıtım yöntemleriyle karşılaştırıldığında düşük enerji ihtiyacı gerektirmeleri,
kesikli ve sürekli işletilebilmeleri, yüksek saflıkta ürün elde edilebilmesi, sıcaklık değişimlerinden fazla
etkilenmemeleri, modüler olarak tasarımlarının yapılabilmesi ve kimyasal katkı ihtiyacının olmaması gibi
birçok avantaja sahiptir (Karahan, 2011; Konuk, 2014; Ji, 2013; Dahmani, ve Chabane, 2011).
Bu çalışmada evsel atıksu kapsamında sayılan çamaşır makinası kaynaklı gri suyun arıtım çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Membran olarak NF-270 kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı çapraz akış nanofiltrasyon
yöntemi ile gri suyun AKM giderim verimi üzerine membran basıncı ve besleme sıcaklığının etkilerini
incelemektir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Yapılan bu çalışmada çamaşır makinası kaynaklı gri suyun AKM giderim verimi üzerine basınç (10 ve 15
bar) ve sıcaklık (25 ve 35˚C) parametrelerinin etkisi incelenmiştir. Deneylerde NF270 ticari nanofiltrasyon
membranı kullanılmıştır. Deneylerde gri su olarak Eskişehir’de bulunan bir çamaşır yıkama firmasının ham
atık suyu kullanılmıştır.

Deneysel çalışmada kullanılan çapraz akış nanofiltrasyon sistemi (SEPA CF, Sterlitech) Şekil 1’de
şematik olarak gösterilmiştir.

Şekil. 1. Çapraz akış nanofiltrasyon sisteminin şematik gösterimi
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AKM analizleri için UV-vis spektrofotometre kullanılmıştır. Eşitlik (1) kullanılarak AKM giderim
verimleri hesaplanmıştır.
% AKM Verimi = ((C0-Ci)/C0)*100

			

(1)

Burada; C0 ve Ci değerleri sırasıyla besleme ve süzüntü AKM konsantrasyon değerlerini
göstermektedir.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Tablo 2’de ham atıksuyun AKM derişimi ve süzüntülerin çeşitli basınç ve sıcaklık koşullarında AKM
derişimleri ve % AKM verimleri verilmiştir. Tablo 2’de görüldüğü gibi çalışılan tüm koşullarda AKM değerleri
SKKY deşarj limitlerinin altında kalmıştır (bkz. Tablo 1). Maksimum AKM giderim verimi 15 bar 25˚C
koşullarında %95,12 olarak elde edilmiştir.
Tablo 2. Ham atıksu ve süzüntülerin AKM derişimleri ve AKM verimi sonuçları

NUMUNE

AKM (mg/L)

Ham Atıksu

308

% AKM VERİMİ

1(10 Bar 25oC)

21

93,18

2(15 Bar 35oC)

18

94,15

3(10 Bar 35oC)

20

93,51

4(15 Bar 25oC)

15

95,12

4. SONUÇ
Bu çalışmada çapraz akış membran yöntemi ile NF-270 membranı kullanılarak evsel nitelikli atıksudan
AKM giderimi araştırılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda sıcaklık ve basıncın AKM giderim veriminde
önemli bir etkisi olmadığı gözlenmiştir. NF270 membranı için maksimum AKM giderimi 15 bar basınç
altında ve 25⁰C besleme sıcaklığında %95,12 olarak bulunmuştur. Maksimum AKM giderim veriminin düşük
sıcaklık değerinde elde edilmesi enerji tasarrufu açısından olumlu bir sonuçtur. Bu çalışmaya göre gri
atıksuyun AKM giderimi için NF270 membranı etkin ve ekonomik bir şekilde kullanılabilir.
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ATIKSU VE ÇÖP SIZINTI SULARINDA MEMBRAN TEKNOLOJİSİ
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Berk Birtan ERDOĞAN
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ÖZET
MBR Sistemleri, aktif çamur prosesini, batık tip membran filtrasyonu ile birleştiren biyolojik arıtma
tesisleridir. Bu sistemde son çökelme tanklarının yerini membran üniteleri alır. Katı maddelerin tamamen
giderilmesi, önemli ölçüde bakteri giderimi, yüksek oranda ve yüksek verimlilikte organik madde giderimi
sağlaması ve küçük bir alan kaplaması sistemin avantajlarıdır. Konvansiyonel biyolojik arıtma yöntemleriyle
karşılaştırıldığında MBR teknolojisi, yüksek biyokimyasal verimlilik, değişen yüklere karşı yüksek direnç,
yüksek çamur yaşı ve işletim kolaylığı gibi birçok avantaja sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Atıksu, membran, çamur yaşı, işletim kolaylığı
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THE MEMBRANE TECHNOLOGY IN WASTEWATER AND GARBAGE
LEACHATES
ABSTRACT
MBR System is and biological treatment system that combines activated sludge process and submerged
type membrane filtration. Membrane units substitude secondary settling tanks in MBR system. Complete
suspended solid removal, bacteria removal at important level, efficient organic matter removal and smaller
area requirement are the maind advantages of MBR system. MBR technology has many advantages such
as high biochemical efficiency, resistance to fluctuant loads, high sludge age and easy operation when it is
compared with conventional biological treatment methods.

Keywords: Wastewater, membrane, sludge age, easy operation

1. GİRİŞ
Konvansiyonel biyolojik arıtma tesisleri ile yapılan her tesisin sorunsuz olarak yerini alan en başarılı arıtma
teknolojisi membran filtrasyonudur.

Membran ile arıtmada;
-Katı maddelerin tamamen giderilmesi,
-Önemli ölçüde bakteri giderimi,
-Yüksek oranda organik madde giderimi,
-Küçük bir alan kaplaması, bu sistemin en önemli avantajlarıdır.

Standart, tasarımı yapılmış paket sistemler ile az yer kaplar, kolay kapasite artırılır, kolay işletilir, düşük
enerji ihtiyacı vardır.

MBR membran modülleri, Polivinilidin Florür (PVDF) malzemeden yapılmıştır ve kılcal gözenekli - fiber
boşluklu yapıdan oluşur (Şekil 1). Dizaynımız da Havalandırma diffizörleri membranların temizlenebilmesi
ve enerji tüketiminin azaltılabilmesi için serbest askıda duran liflerin tam altına yerleştirilmiştir. Kirlenme ve
tıkanma süresini uzatır, flux’ı artırır, sistemin arıza kaynaklı durma süresini ve kapladığı alanı minimize eder.
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Şekil 1. Membran Modülü

Membran biyoreaktör ile; Katı maddelerin tamamen giderilmesi, önemli ölçüde bakteri giderimi, yüksek
oranda ve yüksek verimlilikte organik madde giderimi sağlaması ve yüksek çıkış suyu kalitesi sistemin en
önemli avantajlarıdır. Membran teknolojisi; Konvansiyonel biyolojik arıtma
yöntemleriyle karşılaştırıldığında, yüksek biyokimyasal verimlilik, değişen yüklere karşı yüksek direnç,
yüksek çamur yaşı ve işletim kolaylığı gibi birçok ek avantaja sahiptir (Tablo 1). Membran biyoreaktör ile;
10 m3/gün ile 1200 m3/gün arasında, ekonomik ve modüler sistemler dizayn edip imal edebiliriz.
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ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

 Standart, tasarımı yapılmış paket sistemler .

KULLANIM ALANLARI

 Verimli kompakt dizayn sayesinde tesis için düşük alan
ihtiyacı .
 Kolay kapasite artırımı.

 Deşarj standartlarını sağlayan ya da çok daha altında kalan sistem ürün suyu değerleri.

 Havalandırma tankındaki makro moleküller ile aktif çamurun MBR tankında, atıksıdan ayrıştırılması sayesinde son
çöktürme tankının kullanılmasına ihtiyaç duyulmaz.
 Son çökeltim tanklarından farklı olarak katı madde
arıtımının kalitesi sistemdeki askıda katı madde konsantrasyonu ve kalitesinden bağımsızdır.
 Sistemde iyi çamur çökme özelliği beklenmediğinden
uzaktan kontrol için uygundur.

 Yüksek çamur bekletme yaşları ile dizayn yapıldığından
oluşan çamur miktarı daha düşüktür.

 Biyolojik nitelikli (Kentsel) Atık Su

 Eğitim kurumları ve sağlık
hizmeti uygulamaları
 Otel, işçi ve mülteci kampları, parklar ve askeri
üsler
 İnşaat kompleksleri (iş
yerleri, alışveriş merkezleri, küçük mağazalar)

 Endüstriyel atıksu, yiyecek
ve içecek endüstrileri vs.
 Evsel/Tatil yerleri
 Gıda İşleme

 Çöp Sahası Sızıntı Suyu

 Yüksek biyokimyasal verimlilik.

 Değişen yüklere karşı yüksek direnç.
 Yüksek çamur yaşı.
 İşletim kolaylığı.

Tablo 1.

1.1 Tercih Edilme Nedenleri:

•
Yüksek MLSS (12,000-15,000 mg/L) => düşük HRT => düşük reaktör hacmi => düşük reaktör ilk
yatırım maliyeti ve arazi gereksinimi => Tüm arıtım tek tank içinde!
•

Biyokütle ayrımı çökelmeden bağımsız, çökeltim tankı

•

Düşük alan ihtiyacı

•

Çamur şişmesi

•

Mikrofiltrasyon veya ultrafiltrasyon

•

Hemen hemen tüm biyokütle tutulur (AKM<1 mg/L) ve (bulanıklık<0.5 NTU)

•

Mikrofiltrasyon veya ultrafiltrasyondan dolayı mükemmel fiziksel

dezenfeksiyon.
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•
ÖNEMLİ mikrobiyolojik avantaj: Biyokütle kaçışı yok=> Zorunlu adaptasyon=> Özelleşmiş
m.organizmalar + Geniş spektrumlu m.organizmalar.

•

Otomatik işletim, minimum operatör ihtiyacı.

•

Yüksek SRT’den (15-25 gün) dolayı:

nitrifikasyon ve şok toksik yüklemelerle ilgili daha az problem,
•

daha az biyokütle => az atık çamur.

•

Yüksek MLSS => yüksek organik yükleme.

•

Problemsiz SRT kontrolü, çünkü AKM kaçışı yok.

•

N & P giderimi sağlanabilir.

•

Mükemmel çıkış suyu kalitesi.

•

Yerinde olmayan arıtma (decentalize) uygulamaları için çok uygundur.

•

Mevcut aktif çamur sistemlerinin, up-grade edilmesine müsaade etmektedir.

•

% 50 civarında daha az çamur oluşumu

•

Üretilen çamur, iki defa daha fazla yoğunlaşmıştır. Kokusu daha azdır.

•

MBR koku kontrolü gerektirmemektedir.

Parametreler
(mg O2/l)

Evsel çöpten gelen sızıntı suyu

Evsel atıksu

Silaj suyu
(pancar)

Yeni deponi

Eski deponi

KOİ

4 000 – 60 000

250 – 10 000

500 – 800

> 30 000

BOİ5

3 000 – 45 000

80 – 5 000

300 – 500

> 20 000

TOC

2 000 – 20 000

1 000 – 5 000

200 – 350

> 10 000

Tablo 2.

2. Çöp Sızıntı Suları

Çöp sızıntı suları; genel olarak çöp içindeki nemin ve çöp depolama alanına düşen yağmur sularının
sızması sonucu oluşan atık sulardır(Şekil 2).
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Şekil 2.

Katı atık depo alanı sızıntı suları özellikleri depolanan katı atığın niteliğine göre değişmekle beraber
içerdikleri yüksek organik madde miktarı, azotlu maddeler, ağır metaller, organik ve inorganik tuzlardan
dolayı yeraltı ve yüzey sularının kirletilmesinin yanında toprak kirlenmesine de neden olmaktadır. Katı atık
düzenli depolama tesislerinde oluşan sızıntı suyu, membran biyoreaktör ile yüksek kalitede çıkış suyu elde
edilerek arıtılmaktadır. Arıtılmış sızıntı suyu sulama amaçlı kullanılabildiği gibi 31.12.2004 tarih ve 25687
Sayılı resmi gazetede yayınlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre alıcı ortama direkt
olarak deşarj edilebilmektedir.
2.1 Potansiyel Problemler

•

Hiçbir teknoloji mükemmel değil.

•

MBR’larda membranlar tıkanır mı?
Cevap: Uygulanan tıkanma kontrol stratejisine bağlı.

•

Tıkanma: sabit akıda uzun dönemde tasarım TMP değerlerinin üstüne çıkılması=>
Sonuç: uzun dönemde akı azalması.
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•

Tıkanma kontrol stratejileri:
Yeni trend: daha hidrofilik yüzeyli membranlar

•

İşletme tedbirleri=> kritik akı, sürdürülebilir akı

•

Etkin ön arıtma

•

Havalandırma ve MLSS optimizasyonu

•

Geri yıkamalar

•

Kimyasal temizlikler

•

Kimyasal madde eklenmesi

•

Membran ömrü: 5-8 yıl

2.2 MBR Maliyetleri

•

MBR pahalımıdır?
Cevap: Global olarak onbini geçen tesis sayısı +
>300,000 m3/gün kapasiteli tesisler.

•
Cevap: maliyet karşılaştırmaları genelleştirilmemeli, mutlaka spesifik proje/uygulama
karşılaştırma yapılmalı.
•

Konvansiyonel AÇ-MBR: çıkış suyu kalitesi aynı değil.

•

MBR: %40-70 arası daha az arazi gereksinimi.

•

MBR çıkış suyu=TL (Tablo 3.)

•

Mevcut AÇ tesislerinin MBR prosesine dönüştürülmesi.

•

Mevcut havuzlar kullanılarak hidrolik kapasite %50- 100 arası artırılabilir.

•

Daha iyi çıkış suyu.
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CAS-
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0
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60,000

70,000

3

Flow
m
/d 3/d
Flowrate,
rate,
m
Flow
rate,
m3/d
1.(Ben
Uluslararası
İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu
Tablo
kapasitemaliyetleri
maliyetleri
Aim,
2010)
Tablo
3.Toplam
Toplamkapasite
kapasite
(Ben
Aim,
2010)
Tablo
3.3.Toplam
maliyetleri
(Ben
Aim,
2010)
st

1 International PotableWaterandWasteWaterSymposium

MBR sistemleri standart paket ekipman olarak 25 m /gün ile 1000 m3/gün arasında
imal edilmektedir. Standart
3
MBR
sistemleristandartpaketekipmanolarak
25
m
/günile
1000
3
/gün kapasiteye
kadar dizayn
yapılabilmektedir.
dışında
10.000
mstandart
3
ile 1000 m3/gün arasında imal edilmektedir.
MBRise
sistemleri
paket ekipman
olarakve25imalat
m3/gün
3

m /günarasındaimaledilmektedir.Standartdışındaise

Standart dışında
ise 10.000 m3/gün kapasiteye kadar dizayn ve imalat yapılabilmektedir.
m3/günkapasiteyekadardizaynveimalatyapılabilmektedir.
NH4-N mg/l

KOI mg/l

Giriş

KOI mg/l

Çıkış

Giriş

AOX mg/l

Çıkış

NH -N mg/l

10.000

Giriş

Çıkış

AOX mg/l

Giriş
Giriş
Çıkış
Giriş
Çıkış
1 : Biyoloji
+ AktifÇıkış
karbon + Flokasyon/Pericipitasyon
+ Nötralizasyon
4

1 : Biyoloji + Aktif karbon + Flokasyon/Pericipitasyon + Nötralizasyon
1571
1571
686

7676
51

579
579
528

0,09
0,09
0,7

686
51
528
2 : Biyoloji
+ Ultrafiltrasyon
+ Aktif
karbon

0,7

<200
2 :1000-1200
Biyoloji + Ultrafiltrasyon
+400-800
Aktif karbon

3 : Biyoloji
(O3 + UV)
1000-1200 + Kimyasal
<200 Oksidasyon
400-800

<10
<10

1,45
1,45
1,65

0,18
0,18
0,23

1,65

1<2,5

0,23

0,1<0,7

1<2,5

0,1<0,7

320-5798

30-137

125-1350

0,4<6,2

1200-4000

18-150

600-1900

0,1<9

1<3,8

0,04<0,18

0,1<0,6

0,85<2,1

0,17<0,43

Biyoloji++(O3
Kimyasal
43::Biyoloji
+ UV) Oksidasyon
+ Biyoloji (O3 + UV)
320-5798

30-137

125-1350

0,4<6,2

5 : Biyoloji + (O3 + UV) + Biyoloji + Aktif karbon
375-885
4 :758-1332
Biyoloji + (O3 1-85
+ UV) + Biyoloji

6 : Biyoloji
Tersosmoz
1200-4000 + Tersosmoz+
18-150
600-1900

0,1<9

-

-

-

1<3,8

1000-3000

<2

130-850

4<7

1<2.4

800-25000
758-1332

<2
1-85

100-2000
375-885

<1
0,1<0,6

<2
0,85<2,1

Biyoloji + (O3
+ UV) + Biyoloji
+ Aktif karbon
75::MEMBRAN
BİYOREAKTÖR
+ Tersosmoz

-

0,04<0,18

<0,05

7

<0,045
0,17<0,43

6 : Biyoloji + Tersosmoz+ Tersosmoz
1000-3000
4<7 sızıntı suyu giriş
1<2.4
<0,05
Tablo4. Arıtma <2
teknolojilerinin130-850
kombinasyonu halinde
ve çıkış değerleri

7 : MEMBRAN BİYOREAKTÖR + Tersosmoz
800-25000

<2

100-2000

<1

<2

<0,045

Tablo4.
Arıtma
Tablo4.
Arıtmateknolojilerinin
teknolojilerininkombinasyonu
kombinasyonuhalinde
halindesızıntı
sızıntısuyu
suyugiriş
girişve
veçıkış
çıkışdeğerleri
değerleri
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3. Sonuç

Bahsedilen avantajlar ve özellikle mikrofiltrasyon/ultrafiltrasyondan dolayı MBR’larda çıkış
suyu kalitesi konvansiyonel aktif çamur sistemlerinden çok daha iyidir. MBR’larda elde
edilen tipik çıkış suyu değerleri: BOİ < 2.0 mg/L; AKM < 2.0 mg/L; NH3-N < 1.0 mg/L
(nitrifiye eden MBR’larda); toplam fosfor < 0.1 mg/L (anaerobik zon eklenmesi ile); toplam
azot < 3-10 mg/L (anoksik zon eklenmesi ile: denitrifikasyon); bulanıklık < 0.5 NTU.

MBR’da arıtma prosesi tek bir havuzda gerçekleştiği için sistem mekanik ve kontrol açıdan
konvansiyonel sistemlere göre daha kompleksdir. Ancak, %100 otomasyon sayesinde işletim
kolaylaşır. İşletim sırasında zamanla membran gözenekleri tıkanır ve arıtılmış su çekimi (akı)
azalır, bunu engellemek için belirli aralıklarda basınçlı hava/su ve kimyasallarla gözenekler
temizlenir. Tüm bu temizlik işlemi otomatik yapılır.

ABD’de inşa edilen MBR proseslerindeki maliyet hesabı tecrübelerine dayanarak yaklaşık 1
milyon galon-günlük (MGD, veya 3,780 m3/gün) debi için ilk yatırım maliyeti (tüm elektrik
ve mekanik aksam ve tank inşaası dahil) yaklaşık 1,700,000 US$’dır. Membran üretici
firmaları membran kasetleri için 5 yıl civarı garanti vermektedirler. Temel işletim ve bakım
masrafları elektrik ve kimyasallardır.
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ABSTRACT
In recent studies regarding fouling in a Membrane Bioreactor (MBR) have been shown that causes of the fouling
in MBR have mostly been SMP (Soluble Microbial Product) and EPS (Extracellular Polymeric Substances),
which are produced by bacteria. Most of the research using different kind of materials have been performed
to reduce the fouling problems and to enhance the features of membranes. Nanoparticles and antibiotics can
be given as examples to eradicate those problems. Beyond chemical treatments, some modification methods
of membranes have gained importance. In this study, aiming to enhance the features of membranes, some
modifications have been applied on EPS production by bacteria by using an antibiotic called BisBAL (Bismuth
2-3-Dimercapto-1-Propanol) known as an inhibitor on the production of protein and polysaccharide by the
bacteria.

Three different modification methods entitling Dip Coating (DC), Spin Coating (SC) and Low Pressure-treated
Coating (LPtC) have been used by the way of physical adsorption of BisBAL on the membrane surfaces.
In addition, BisBAL blended manufactured membranes were compared with the abovementioned surface
modification methods. In this study, PES (Polyethersulphone) and PVDf (Polyvinylidene fluoride) commercial
membranes, and PES membranes manufactured in the laboratory were modified and necessary comparisons
were performed. Accordingly, various characterization methods have been used to obtain performance
information of the modified membranes. These methods included activated sludge filtration, contact angle,
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Bi oscillation, Total Organic Carbon (TOC), membrane surface load, Scanning Electron Microscopy (SEM)
analyzes. The results of the BisBAL blended and surface modification of membrane applications are found that
higher adsorption time, greater spinning velocity, a lower rate of flow, and pressure treated applications have
enhanced the performance of the membranes against the biofouling problem. Finally, membrane modification
applications can bring unique alternatives for energy savings on MBR processes in the future by the ways of
the reduction on pore blocking and irreversible fouling.

Keywords: Membrane modification, BisBAL, Surface Modification, Anti-biofouling

bİZMUT şelatı (BİsBAL) Kullanılarak Membran bİyoreaktor
uygulamalarinda kullanilan polİmerİk membranlarin
modİfİkasyonunun membranlar Üzerİndekİ etkİleri
ÖZET
Membran biyoreaktörlerdeki (MBR) kirlenmeye ilişkin yapılan son çalışmalarda bu kirlenmelerin nedenlerinin
çoğunlukla bakteriler tarafından üretilen Çözünebilir Mikrobiyal Ürün (SMP) ve Ekstraselüler Polimerik
Maddeler (EPS) olduğu gösterilmiştir. Farklı tipte malzemeler kullanılarak yapılan araştırmaların çoğu,
kirlenme problemlerini azaltmak ve membranların özelliklerini geliştirmek için yapılmıştır. Bu problemleri
ortadan kaldırmak için örnek olarak nanopartiküller ve antibiyotikler verilebilir. Kimyasal tedavilerin ötesinde,
membranların bazı modifikasyon yöntemleri önem kazanmıştır. Membranların özelliklerini geliştirmeyi
amaçlayan bu çalışmada, protein üretimi üzerine inhibitör olarak bilinen BisBAL (Bizmut 2-3-Dimerkapto1-Propanol) adı verilen bir antibiyotik kullanılarak bakteriler tarafından EPS üretimine bazı modifikasyonlar
uygulanmıştır.

Dip Kaplama (DC), Döndürerek Kaplama (SC) ve Düşük Basınç Uygulamalı Kaplama (LPtC) sağlayan üç farklı
modifikasyon yöntemi, membran yüzeyleri üzerinde BisBAL’ın fiziksel adsorpsiyonu yolu ile kullanılmıştır.
Ek olarak, BisBAL harmanlanmış imal edilmiş membranlar, yukarıda belirtilen yüzey modifikasyon yöntemleri
ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada PES (Polyethersulphone) ve PVDf (Poliviniliden florür) ticari membranlar
ve laboratuvarda üretilen PES membranlar modifiye edilmiş ve gerekli karşılaştırmalar yapılmıştır. Buna
göre, modifiye edilmiş membranların performans bilgisini elde etmek için çeşitli karakterizasyon yöntemleri
kullanılmıştır. Bu yöntemler arasında aktif çamur filtrasyonu, temas açısı, Bi salınımı, Toplam Organik Karbon
(TOK), membran yüzey yükü ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) analizleri bulunmaktadır. Membran
uygulamalarının BisBAL karışımlı ve yüzey modifikasyonunun sonuçlarının, daha yüksek adsorpsiyon süresi,
daha büyük döndürme hızı, daha düşük akış hızı ve basınçla muamele edilmiş uygulamaların, membranların
biyolojik kirlenme sorununa karşı performansını arttırdığı görülmüştür. Son olarak, membran modifikasyon
uygulamaları, gözenek tıkanması ve geri dönüşümsüz kirlenmenin azaltılması yollarıyla gelecekte MBR
işlemlerinde enerji tasarrufu için eşsiz alternatifler getirebilir.

Anahtar Kelimeler: Membran modifikasyonu, BisBAL, Yüzeysel Modifikasyon, Anti biyokirlenme
1. INTRODUCTION
Recently, studies regarding biofouling in Membrane bioreactor (MBR) operations have been demonstrated
that causes of the fouling in MBR have mostly been Soluble Microbial Product (SMP) and Extracellular
Polymeric Substances (EPS), which are produced by bacteria. Most of the research using different kinds of
materials have been performed to diminish the fouling problems and to enhance the features of membranes
(hydrophilicity, surface roughness, surface load etc.). Nanoparticles and antibiotics can be given as examples
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to exterminate those problems. Beyond chemical treatments, some modification methods of membranes have
gained importance.

Over the past two decades, membrane technologies have been widely used in wastewater treatment plants.
Particularly, the amount of fresh water has been declined due to the more artificial pollution and expansion
of the bacterial diseases in the water world (Vatsha et al., 2012). In the using of membrane processes, one of
the vital difficulty is membrane fouling resulting in microbial contamination. Membrane fouling is occurred
by deposition of soluble and particulate matters in pores and on the membrane surface. Recent studies with
advanced molecular biological techniques have revealed that characteristics of the bio cake formed on the
membrane such as porosity (Heong et al., 2007) and bio volume (Yu et al., 2006) are closely related with
permeability loss (membrane biofouling) in MBRs (Yeon et al., 2009). SMP and EPS are one of the most
significant causes of the membrane biofouling. According to Noguera et al. (1994), SMP is ‘the pool of organic
compounds that result from substrate metabolism (usually with biomass growth) and biomass decay during
the complete mineralization of simple substrates. In many studies, EPS was also considered as a membrane
fouling reason. Badireddy et al. (2007) propounded that EPS has an important role in terms of the membrane
fouling, and production of the EPS decreases the backwash efficiency through microfiltration of Brevundimanos
diminuta (Badireddy et al., 2007). Biofilm deposition is one of the crucial problems of the membrane fouling;
therefore, BisBAL may be used to increase fluxes via cutting off the EPS substances and polysaccharide
inhibition (Badireddy et al., 2007). In addition, the studies have shown that Bismuth with lipophilic thiols is
effective and well-known antibiotics (Domenico et al., 1997). According to Domenico et al., (1997), BisBAL
has a desirable activity on most of the bacteria. Membrane fouling is one of the crucial encountered issues in
the field of membrane processes. Membrane fouling is formed by the deposition of the dissolved and particle
materials on the membrane surface and in the porous; as a result, it causes decreases in performance and flux
of the membranes. Membrane structure and pore size are extremely essential regarding as the membrane biofouling due to the contaminants. In addition, membrane structure properties, the design of the filtration system
and operation stages have significant effects on the membrane processes. In recent years, innovative membrane
production has become prominent to prevent membrane fouling.

Over the last years, many studies have been performed in the field of development of flat-sheet PES membranes.
In the study of the membrane processes, one of the widespread used polymers is Polyethersulfone (PES). There
are several advantages of the using of PES and PES-originated membranes. The first advantage is a fine mechanic
feature of the membrane and its stability. The second advantage is that they have an asymmetric structure. On
the other hand, they have some disadvantages (Zhao et al., 2012). PES membranes have hydrophobic properties.
Hydrophobicity is one of the significant reasons for the membrane fouling. A lot of studies have been carried
out to find a new polymeric material. In fact, they are either more expensive or sensitive. Flat sheet and hollow
fiber membranes are two important membrane shapes (Zhao et al., 2012). Phase inversion method has been
widely used for fabrication of the flat-sheet membranes for the research purposes. Another one of the most
used membranes is Polyvinyl Dene Fluoride (PVDf) membranes, which have used in membrane processes due
to their mechanic structure and stability. Thus, production of PES membranes and purchasing commercial PES
membranes, provided from a commercial company, were decided to use in this study.

This study aims to enhance the features of membranes, membrane modification methods have been applied
on EPS (Extracellular Polymeric Substances, produced by bacteria) by using an antibiotic called BisBAL
(Bismuth di-mercapto propanol) known as an inhibitor on the production of protein and polysaccharide by the
bacteria.
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2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Materials
Polyethersulfone (PES), Dimethylacetamide (DMAc) and Polyvinylpyrrolidone (PVP) were obtained from
Sigma-Aldrich (Germany) for using in the membrane production. The synthesis of the BisBAL (Bismuth
chelate) as described by Övez et al. (2014) was carried out by the mixing of the bismuth nitrate pentahydrate (Bi
(NO3) .5H2O), propylene glycol (C3H8O2) and 2,3-dimercapto-1-propanol (Sigma-Aldrich, Germany). BisBAL
was synthesized as a result of previous inhibition and membrane characterization studies according to the
production temperature, the solution pH and the molar ratios (bismuth/thiol) as 25 0C, 4 and 1: 1, respectively
(Övez et al., 2014). All chemicals in this study were used without any extra treatment. Reactive Orange 16
(dye content> = 70%) was obtained in powder form from Sigma-Aldrich (Germany). Before the membrane
production, an ultrasonic bath was used for the membrane solution’s homogenization. Blend technique was
used to fabricate membranes with BisBAL according to Övez et al., (2014). BisBAL concentration is used
according to the optimization studies conducted before and added into the membrane solution called as BisBAL
Blend (Övez et al., 2014).
2.2. Modification of the Polymeric Membranes
Three different modification methods entitling Dip Coating (DC), Spin Coating (SC) and Low Pressure-treated
Coating (LPtC) have been used by the way of physical adsorption of BisBAL on the membrane surfaces (KoseMutlu et al., 2018).

The membranes selected by the DC method were immersed in the modification solution in the container for
a certain period of time. As a result of immersion, the expectation was that BisBAL physically bonds with
the membrane by means of Van der Waals force. For this method, the duration of awaiting the membrane in
the solution was considered. The membranes selected by the SC method have been modified with the Spin
Coating Device. In this operation, it was necessary to pay attention to some parameters like solution volume,
rotation speed, and rotation time to get the best results. The method of the LPtC was based on Van der Waals
strength expected to be made with the polymeric layer in the active part of the membrane of BisBAL as in other
methods. Production of the membranes with BisBAL (Blend) differs from the production of the PES membrane
production by adding 15 µM BisBAL, optimizing after inhibition and membrane characterization tests, into the
membrane solution. Table 1 shows the properties of the commercial and manufactured membranes regarding
their pore size and flux rates.
Table 1. Properties of the membranes
Commercial Membranes

Pore size (µm)
Flux (LMH)

PES membrane
(MP005)

PVDf membrane
(MV020)

0.05

0.20
1439.83±176.54

328.92±37.65

Manufactured Membranes
PES membrane
(MP-L005)
0.05
279.83±2.4

2.2.1. Optimization of the Modification Applications

For the DC application, the membranes were immersed into a plastic container which indicates 1L BisBAL
solution with 0.91 ppm bismuth concentration. For the selection of adsorption time, samples were taken from
the coating container to measure bismuth residuals at 6th, 12th and 24th hours of the retention time.
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Figure 1 illustrates the different Bismuth concentrations in the modification solution and on the membrane
surface. As a result of this analysis, 24-hour retention time in the coating bath is selected because of the
optimum observed concentration amounts.

Figure 1. The change in bismuth concentration over time during Dip Coating application.
When the Bi results are examined, no Bi release was observed in the immersion method in PES-containing
membranes and bismuth concentrations in the effluent waters are measured to a minimum. Very low
concentrations of bismuth were observed in the Spin Coating method (SC). The bismuth concentration in
the filtrate water of commercial PVDf membranes modified by immersion, spin and adsorption method was
measured at the minimum levels as well.
Figure 2 shows the various bismuth concentrations in the modification bath during the LPtC application.
It can be seen that while the stirring force increased, modification solution was not decreased much in the
modification bath and expected physical adsorption not happened as effective as pressure treated adsorption
which showed nearly half amount of Bismuth. Hence, 1 bar pressure applied technique was selected for the
LPtC application.

Figure 2. The various bismuth concentrations in the modification bath during the
Low Pressure-treated Coating Application
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2.2.2. Testing the Performance of the Modified Membranes

Activated sludge was obtained from Paşaköy Advanced Biological Wastewater Treatment Plant (İstanbul).
Two reactors were installed in the laboratory and they have been fed with synthetic feeding each day to ensure
COD: 600 mg/L in the reactors. Filtration tests were performed with the activated sludge by diluting the
Suspended Solids of the activated sludge as 8000 mg/L when it is needed. In addition, SMP and EPS features
of the activated sludge are that SMPp (protein content of SMP) with 14,30 mg/g biomass, SMPc (carbohydrate
content of SMP) with 1.43 mg/g biomass, EPSp (protein content of EPS) with 57.10 mg / g biomass, EPSc
(EPSc carbohydrate content) with 8.33 mg/g biomass.
Prior to the permeability test, distilled water filtration was performed at high pressure for 1 hour from the
membranes in order to remove unreacted polymer, solvent residues and the final form of pore structures. This
experiment is known in the literature as a compression test. After the compression test, the distillation water was
filled into the filtration cell and the distilled water fluxes were calculated according to the following formula
(Equation 1) under three different pressures. From the Excel program, the distilled water fluxes were calculated
and plotted between the water fluxes and the pressure. The correct equation of y = mx was obtained by drawing
a line with the slope of this line giving the permeability value. In the PES and PVDf membranes filtration
tests, the flux values are executed by pure water for 60 minutes at 2 bar (only for the produced membranes).
8000 mg / L activated sludge filtration (L/m2.sa). The relative reduction of the flux after modification, total
membrane resistances including pore, cake and membrane resistances are calculated by Equation 2-6. Relative
flux reduction because of the biofouling FRdw is calculated by Equation 7.

Jsu =

V
A.T

(1)

J: Flux (L/m2h)
A: Membrane effective area (m2)
T: Time range (h)
V: Permeate Volume (L)
RRdw=(1- Jo/Jwi)x 100

(2)

RRdw: Relative reduction in distilled water filtrations after modification
J0: Water flux after modification
Jwi: Water flux before modification

Rt= ΔP/(µ.Jt)

(3)

Rt: Total resistance (m-1)
Jt: Permeate flux in activated sludge filtration (m3/m2/s)
ΔP: Transmembrane pressure (Pa)
µ: Viscosity (Pa.s)
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Total resistance (Rt) is the sum of the membrane resistance (Rm), pore resistance (Rp), and cake resistance.
The equations of the different resistances are given below as Rm, Rp, and Rc, respectively

Rm= ΔP/(µ.Jo)

(4)

Rp= ΔP/(µ.J1)-Rm

(5)

Rc=Rt-Rp-Rm

(6)

Rm: Membrane resistance
Rp: Pore resistance
Rc: Cake resistance
J1: The steady-state distilled water flow after cleaning the cake (m3/m2/h)

Finally, the relative flux reduction after distilled water filtration is because of the biofouling and can be
calculated by the following Equation.

FRdw=(1- J2/Jo)x 100

(7)

FRdw: Relative flux reduction due to the biofouling.
J2: After removing the cake layer, the measured distilled water flux of the membrane (m3/m2/h)
Water and Activated Sludge filtrations were carried out three times.

In addition to the filtration and membrane fouling tests, other membrane characterizations and analytical
methods are briefly mentioned below:

•

Contact Angle: The hydrophilicity and hydrophobicity of the membranes were characterized by the
water droplet method.

•

Scanning Electron Microscope (SEM): The purpose of the taking membrane morphological and
surface images.

•

Membrane surface charge: The aim of the surface charge method is the determination of the membrane’s
surface character and surface features of the functional groups through electrokinetic analysis.

•

BisBAL toxicity: It was examined by the taking of the permeate sample after the 1-hour filtration
for each membrane. It is necessary to be considered the presence of the BisBAL in the clean water.
Therefore, Bismuth toxicity tests were implemented by the project team.

•

Total Organic Carbon Measurements: TOC measurements were carried out to determine membranes
removal efficiencies. In the experiments, input and output Xanthan Gum and Activated sludge filtration
samples were measured.
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3. RESULTS
The Activated Sludge filtration studies with manufactured membranes showed better results than commercial
membranes. The reason for this might be due to the additional modification layer in commercial membranes.
In this section, the results are given below to analyze the membranes` performance and anti-biofouling
characteristics on the effects of various modification techniques.
Figure 3 shows the AS filtration profiles for 13 various membranes. Membranes are separated into three
groups according to their raw material source as Manufactured (M) PES membranes, Commercial (C)
PES membranes, and Commercial (C) PVDf membranes. This selection is made due to the different
characteristics of the production material, and different membrane properties including flux and pore size as
abovementioned in Table 1. First group membranes are manufactured PES membranes. The highest permeate
volume was seen in PES_M+DC type membrane, the lowest permeate volume was seen in the BarePES_M
type membrane. BisBAL Blend membrane had the second highest permeate volume after DC application
among the manufactured PES membranes. Following these two types, SC and LPtC methods resulted in less
permeate volumes within manufactured PES membranes. The second group of the membranes is commercial
PES membranes. For the modification of the commercial PES membranes, the highest permeate volume was
observed in the SC application, and the LPtC method had the second highest volume after the SC technique.
PES_C+DC membranes showed slightly higher permeate volume profile with BarePES_C membranes. The
third group of membranes is the commercial PVDf membranes. According to this type of membranes, the
highest permeate volume was seen with PVDf_C+LPtC after 1 h AS filtration. PVDf_C+SC had the lowest
permeate volume. PVDf_C+DC and BarePVDf_C membranes showed similar flux profiles, DC membranes
had slightly higher permeate volume compared to the bare ones. Furthermore, PVDf membranes had a higher
flux volume compared to PES membranes. It can be explained with their bigger pore size and a larger flux
amounts in terms of membrane properties.
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Figure 3. The Activated Sludge filtration flux profıles for various membrane types and modification methods
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The Relative Reduction (RR) values in water flux were calculated for different modification applications in
applied membrane types. The higher reduction was obtained with the DC method, followed by LPtC and
SC. LPtC technique used in commercial PES membranes with the highest flux reduction. Manufactured PES
membranes were found more feasible rather than commercial membranes. Proportional flux reduction is an
indicative result for the pore blocking by the reason of reached molecules of the modification solution. After
physisorption, BisBAL can be relatively ionized in DI water and the pores of microfiltration membrane can
also be blocked by bismuth ions. The membrane surface and pores of the membrane can be used for a location
by the BisBAL molecules. These molecules in the modification solution might establish physical and chemical
bindings between the functional groups of the polymeric membrane substrate and bismuth ions, which resulted
in a reduction in water permeability of the membranes. Manufactured PES membranes in the laboratory were
found more applicable compared to commercially manufactured PES membranes which have more complex
surface structure. These results are coherent with the previous research indicating the membrane modifications
with coating can result in the straitening in the pore size on the membrane surface in various cases.
Figure 5 shows that the total membrane resistances were higher than the modified membranes for different
membrane groups (manufactured PES, and commercial PES and PVDf membranes). Five parameters have
been evaluated in terms of resistance of the membranes after modification applications as membrane resistance
(Rm), pore resistance (Rp), cake resistance (Rc), total resistance (Rt) and FRdw. When the membrane types are
considered in terms of Rm, membrane resistance for the PVDf membranes had less membrane resistance than
PES membranes due to their bigger pore size and lower contact angles as given in Figure 5. Furthermore,
commercial membranes had fewer Rm values than manufactured membranes. Besides, Rm values were
increased for commercial membranes when the LPtC application was applied. Rp values were decreased for
modified PES_M membranes compared to bare PES_M. It might be due to the anti-biofouling feature of the
BisBAL. From the highest to lowest decrease on Rp is ranked by LPtC, SC, Blend, and DC, respectively. For
commercial PES membranes, decreasing trend on Rp was seen with different modification techniques` order
from the highest decrease to lowest as DC, LPtC, and SC. For PVDf membranes, the LPtC technique showed
an increasing trend on the Rp and it is different compared to other examinations. Thereafter looking through
to all results of cake resistances (Rc), it can be concluded that an apparent decrease was found in Rc while
Rp was shown an increasing tendency. Due to the rejection of AS (SMP and/or EPS) was higher for modified
membranes, which contain protected pores against the biological substances adsorption and higher Rp’s, the
quantities of the biological substances were also higher on the membrane surfaces of the modified membranes.
The possible explanation on this phenomenon can be the higher hydrophilicity of the modified membranes
by means of lower contact angles of them. The higher water filtration tendency can result in thicker cake
layer. According to FRdw findings, all membranes after modification had lower FRdw ratios compared to bare
membranes. It can be expected that modification applications would enhance the backwash capacities and so
the membranes could have fewer flux reductions.

Figure 5. The resistances of the examined membranes regarding the resistances of the membrane, pore, cake,
total, and FRdw.
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According to the results of the contact angles for the PES and PVDf membranes (See Figure 6), there has
been some reduction in angle values. Depending on the method variability, no obvious changes in contact
angles have occurred. Furthermore, the contact angles of the clean membranes were found more than dirty
membranes. The reason for this finding is that the accumulation of the organic particles on the membrane
surface and adsorbing water within their hydrophilic feature. The decrease of the contact angles is thought to
be due to their hydrophilic structure. Although the BisBAL is produced by lipophilic thiols, it is also easily
soluble in the water. Hence, the reaction between bismuth and lipophilic thiols to produce BisBAL chelate has
a hydrophilic feature at the end, and the decrease of contact angles might be because of the BisBAL`s chemical
structure.

Figure 6. The contact angle results of the modified membranes.
The surface loads of the membranes generally showed the results of acidic conditions that converge negatively
to basic conditions and the highest negative level in neutral conditions. Considering the negative charges of
organic substances, the negative surface charge on the membranes gives an advantage in terms of antimicrobial
activity.
Scanning Electron Microscopy (SEM) images were taken after hydraulic washing. Comparisons were made
for modification studies of surface contamination of membranes containing bare membrane and BisBAL.
SEM images can be used to comment on whether the modification work visually increases the recyclable
stagnation on the surface. The post-modification surfaces of commercial PVDf membranes modified by the
immersion coating method were different. There are small quantities of organic particles in the images taken
after hydraulic washing performed after AS filtration. In the results, generally less adhesion was observed on
the surface of the modified membranes.
In terms of TOC removal efficiency, TOC removal efficiencies were found to be not affected or better recovery
efficiencies were achieved in the dip, spin and low pressure treated coating methods for both PES and PVDf
membranes.
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Below I address final findings of this study and further study recommendations:
 Modification of polymeric membranes with BisBAL among this research was found to be feasible for
further studies in terms of lab and pilot scale studies.
 For the DC, SC, and LPtC techniques, more adsorption time, lower feed flux, using low pressure
instead of vacuum force, respectively, increase the efficiencies of those modification methods.
 In respect to the results of this study, further studies can be done by different membrane types and
production methods. Besides, various modification techniques with BisBAL in addition to the physical
adsorption would bring remarkable outputs for long-term processes.
 In MBR applications, for those of modification methods who do reduce the fouling issues on membranes
can ensure unique opportunities for energy efficiency in MBR operations.
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ABSTRACT
Slaughterhouse wastewaters (SWW) contains high organic matter (906 – 9939.4 mg COD L-1), fats, suspended solids
(40 – 520 mg L-1), phosphates, nitrates, nitrites and sodium chloride. Slaughterhouses in Turkey generally has biological
wastewater treatment plants (WWTP) whether aerobic or anaerobic systems. During working hours SWW flow rate is at
peak and usually WWTP equalization tank can’t compensate enough these load so stabilized COD concentrations or flow
rates couldn’t supplied to the biological tank. These shock loads cause stress on microorganisms and reduces treatment
performance. In this study, a new aerobic jet loop membrane bioreactor (JLMBR) developed in our laboratory, which
has submerged ceramic membranes (20 nm pore diameter) and very high oxygen transfer rates (100 – 150 h-1), has been
tested against these shock loads. Using JLMBR, a loading rate of 21.99 kg COD m-3d-1 resulted in 99% COD removal
efficiency under 10.84 h hydraulic retention time, 4000 L h-1 circulation and 400 L h-1 air flow rates, 1055 mg MLSS L-1
concentration and at 26±1 0C reactor temperature. Relatively low MLSS concentrations doesn’t affect COD removal
performance. The reactor topology and ceramic membranes are the key factors in achieving this efficiency.

KEYWORDS: Slaughterhouse wastewater; Jet loop membrane bioreactor, COD removal, Industrial
wastewater treatment; Submerged ceramic membrane
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ÖZET
Mezbaha atıksuları (MA) yüksek miktarda organik madde (906 – 9939.4 mg KOİ L-1), yağ, askıda katı madde (40
– 520 mg L-1), fosfatlar, nitratlar, nitritler ve sodyum klorür içermektedir. Türkiye’deki mezbahalarda genellikle aerobik
veya anaerobik biyolojik atıksu arıtma (AAT) tesislerine bulunmaktadır. Çalışma saatleri esnasında MA debisi en yüksek
seviyededir ve genellikle AAT’nin dengeleme tankı bu yükleri dengeleyemez, bu şekilde stabil KOİ konsantrasyonları
veya debi biyolojik havuza iletilememektedir. Bu şok yüklemeler mikroorganizmalar üzerinde strese neden olur ve arıtım
performansını düşürür. Bu çalışmada, laboratuvarımızda geliştirilmiş olan yeni bir aerobik jet loop membran biyoreaktörün
(JLMBR) bu şok yüklemelere karşı direnci denenmiştir. Çok yüksek oksijen transfer katsayılarına (100 - 150 h-1) sahip
JLMBR içerisinde aynı zamanda da batık seramik membranlar (20 nm gözenek çapında) bulunmaktadır. JLMBR
kullanılarak 21.99 kg KOİ m-3gün-1 yükleme hızında %99 KOİ giderim verimi 10.84 saat hidrolik bekletme süresinde,
4000 L saat-1 sirkülasyon ve 400 L saat-1 hava debilerinde, 1055 mg MLSS L-1 konsantrasyonunda ve 26±1 0C reaktör
sıcaklığı şartlarında elde edilmiştir. JLMBR’deki nispeten düşük MLSS konsantrasyonları KOİ giderme performansını
etkilememektedir. Reaktör topolojisi ve seramik membranlar bu verimliliğin sağlanmasındaki anahtar faktörlerdir.

ANAHTAR KELİMELER: Mezbaha atıksuları; Jet loop membran biyoreaktör, KOİ giderimi, Endüstriyel

atıksu arıtımı; Batık seramik membran

1.

Introduction

Major sources of industrial wastewaters include the food processing, pulp and paper, textile,
chemical, pharmaceutical, petroleum, tannery, and manufacturing industries. Characteristics of
industrial wastewaters can usually be represented by the basic parameters, including chemical oxygen
demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD), suspended solids (SS), ammonium nitrogen
(NH4+-N), heavy metals, pH, color, turbidity, and biological parameters [1]. The meat processing
sector produces large volumes of slaughterhouse wastewater (SWW) due to the slaughtering of
animals and cleaning of the slaughterhouse facilities and meat processing plants [2]. SWW contains
both high organic material and chemical cleaning agents. Slaughterhouse effluent has the additional
problem of its great variability in composition and concentration, not only from one day to another,
but even over the course of a single day according to the operations being carried out at any given
time [3]. These conditions at slaughterhouses creates shock loads and makes SWW treatment difficult
for conventional treatment systems.
Conventional biological treatment plants have equalization tanks to compensate shock loads and
parameter changes (pH, COD, temperature, etc.). But during working hours SWW flow rate is at
peak and usually biological wastewater treatment plant’s equalization tank can’t compensate enough
these load so stabilized COD concentrations or flow rates couldn’t supplied to the biological tank.
These shock loads cause stress on microorganisms and reduces treatment performance. There are
some types of biological treatment reactors which are resilient to shock loads. One of them is jet
loop bioreactors [4]. Jet loop bioreactors, which has high oxygen transfer rates, can be coupled with
membrane modules and via this modification mixed liquor suspended solids (MLSS) concentrations
inside the bioreactor can be maximized. Farizoglu and Uzuner (2011) reported that their bioreactor
achieved 38,000 mg L−1 MLSS concentration under 45 kg m−3d−1 COD loading rate [4].
Membrane processes allows high quality effluent (free from suspended solids, color and odor),
depending on pore size. The process also can be run at high solids retention time. Long sludge ages
are not possible with conventional activated sludge (AS) systems because they produce sludge
that does not settle well due to the excess growth of filamentous bacteria in sludge suspension [5].
Membrane bioreactor (MBR) is operated similar to a conventional AS process but without the need
for secondary clarification and tertiary steps like sand filtration. Low-pressure membrane filtration,
either microfiltration (MF; pore size in the range of 0.05–5 μm) or ultrafiltration (UF; pore size in the
range of 0.005–0.1 μm), is used to separate effluent from AS [6]. Membrane separation is carried out
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vacuum-driven membranes immersed directly into the bioreactor, which operates in dead-end mode
in submerged MBRs. Jet loop bioreactors which includes membrane modules named as Jet loop
membrane bioreactor (JLMBR) [4].
In this work, an JLMBR system was used to treat slaughterhouse wastewater. In the studies,
parameters such as COD was analyzed and COD loading rates, MLSS concentrations were observed
to determine the treatment efficiency of this JLMBR process.
2.

Materials and Methods

2.1 Slaughterhouse wastewater characterization
The SWW used in this study was taken from Bigadiç Municipality Slaughterhouse Wastewater
Treatment Plant’s equalization tank, 2 or 3 times per week. Then stored in laboratory. All of the
characterization parameters measured according to APHA Standard Methods [7].The characterization
of SWW used in this study shown below at Table 1.
Table 1. Characterization of Slaughterhouse wastewater (SWW) used in this study.

PARAMETER
Total COD
Dissolved COD
Dis.COD/T.COD
BOD
Suspended Solids
Total Solids
Total Nitrogen
Total Phosphate
pH

CONCENTRATION (mg L-1)
Min

Max

Avg.

Standard Dev.

906
742.5
0.57
325
40
44
48
20.3
5.9

9939.4
4577.75
1.00
8145
520
13635
632
132.5
7.8

2824.50
2477.92
0.88
2173
155.80
2689.54
213.67
54.2
6.3

974.35
892.08
0.1007
627.12
96.086
2317.72
163.82
33.76
1.24

2.2 JLMBR setup
The reactor and experimental setup used in this study was developed and built in Balıkesir
University Environmental Engineering Laboratory. Schematics of the reactor shown in Figure 2 and
photos of the reactor can be seen in Figure 1. The reactor was built by using acrylic material and has
a working volume of 16 L. Air and circulation flow rates can be read via flowmeters and adjusted to
experimental values by valves. JLMBR coupled with a heat exchanger to keep reactor temperature
constant. A compressor supplied air to JLMBR via a jet nozzle. Submerged ceramic membranes,
which are used for building draft tube of the reactor, had a total surface area of 0.186 m2 and 0.020
μm pore diameter. Vacuum needed for membranes was created using a peristaltic pump and then
flux values calculated using a digital scale (AND FX5200). Also pH, dissolved oxygen and reactor
temperature values were measured with WTW 9430 and then logged via a computer.
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Figure 1. Photos of newly developed JLMBR

Figure 2. Schematics of JLMBR

3.

Results

Newly developed JLMBR filled with activated sludge from Balıkesir İvrindi Domestic Wastewater
Treatment Plant. The JLMBR then operated for 20 days in batch mode to allow the sludge to
acclimate. After the acclimation period, SWW continuously fed to the JLMBR for 106 days without
any pretreatment. JLMBR COD removal rate and applied loading rates shown in Figure 3. The COD
276

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

loading rates can be adjusted via feeding rate but due to changes in SWW composition and using real
untreated SWW, loading rates differs a lot. Also changes of JLMBR COD removal rate and MLSS
concentration to operating time shown in Figure 4.
At day 0, a loading rate of 4.56 kg COD m-3d-1 resulted in 98.06 % COD removal efficiency under
15.36 h hydraulic retention time (HRT), 3000 L h-1 circulation and 800 L h-1 air rates, 955 mg L-1
MLSS concentration at 24 0C operating temperature. A 92.55 % COD removal rate achieved at day
10 with a loading rate of 4.58 kg COD m-3d-1 at 555 mg L-1 MLSS concentration. Extreme foaming
lowers the MLSS on shock loads and changes in SWW composition are also effective on MLSS
concentration. During days 32 to 36 a loading rate of 14.93 kg COD m-3d-1 applied to the reactor and
an average COD removal rate of 98.40 % achieved (avg. 715 mg L-1 MLSS, avg. 13.46 h HRT). In
days 50,51 and 52 COD removal rates are 91.93 %, 96.29 % and 97.47 % respectively (at 13.86 kg
COD m-3d-1 loading rate, avg. 740 mg L-1 MLSS, avg. 14.22 h HRT, 3500 L h-1 circulation and 400 L
h-1 air rates, 25 0C operating temperature).
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Figure 3. COD Removal and Loading Rate changes with JLMBR operating time

At day 56, a loading rate of 21.99 kg COD m-3d-1 resulted in 99% COD removal efficiency under
10.84 h HRT, 4000 L h-1 circulation and 400 L h-1 air flow rates, 1055 mg MLSS L-1 concentration and
at 26±1 0C reactor temperature. Days between 57 to 106 an average of 5.36 kg COD m-3d-1 loading
rate applied and an average of 95.86 % COD removal rate achieved (avg. 12.74 h HRT, avg. 682 mg
L-1 MLSS).
Also a comparison of different membrane processes used in SWW treatment is shown at Table 2
below.
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Table 2. Comparison of different membranes used in SWW treatment

Membrane Type

Pore Size
COD removal (%) Reference
(µm)
0.080 – 0.550
90.63
Almandoz et. al (2015) [8]
0.030
83.00 – 97.00
Gürel and Büyükgüngör (2011)
[6]
0.010 – 0.100
94.52 – 94.74
Yordanov (2010) [9]
0.001 – 0.005
85.80
Bohdziewicz and Sroka (2005)
[10]

Microfiltration (MF)
Ultrafiltration (UF)
Ultrafiltration (UF)
Reverse Osmosis (RO)
This study

0.020

(Submerged Ceramic – MF)

91.93 – 99.00

-
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Figure 4. COD Removal Rate and MLSS concentration changes with JLMBR operating time

4.

Conclusion

In this study, during 106 days of operating time, minimum and maximum COD removal rates are
91.93 % and 99.00 % respectively and an average of 96.84 % COD removal efficiency is achieved.
SWW composition changes due to operations carried on slaughter house differs during working
hours and this change creates shock loads.
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Relatively low MLSS concentrations in the JLMBR doesn’t affect COD removal performance.
The reactor topology and ceramic membranes are the key factors in achieving this efficiency.
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Abstract
Forward osmosis (FO) has received extensive interest due to its low hydraulic pressure requirement and
high fouling resistance. Although the membrane is the key element in the application and separation efficiency
of FO process, low permeability and fouling problems are the limitations in FO applications. To overcome these
problems in FO processes, modification is needed to improve the hydrophilicity, permeability and selectivity
of membranes. In this study, thin film composite (TFC) commercial BW30 reverse osmosis (RO) membranes,
were coated with zwitterionic 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine (L-DOPA) and different concentration
(0.1 wt%, 0.5 wt%, 1wt%) of SiO2 and Al2O3 nanoparticles. The performance of modified membranes in FO
process was investigated using two different concentrations of 35 g/L and 50 g/L NaCl as a draw solution
and DI water as a feed solution. The effect of L-DOPA, SiO2 and Al2O3 modification on the morphology and
performance of the membranes were determined via SEM, AFM, contact angle, water and salt permeability. A
significant improvement on the FO performance was obtained for BW30 membrane with L-DOPA+0.5 wt%
SiO2 modification, in which the FO flux increases more than 90%, relative to unmodified BW30 membrane
at 50 g/L NaCl draw solution. Introducing hydroxyl and carboxyl ionic groups on the membrane surface with
L-DOPA+SiO2 and L-DOPA+Al2O3 coating, enhanced the FO performance and water permeability which
provides a new insight in FO applications.

Keywords: Surface modification, forward osmosis, nanoparticle, L-DOPA
*Corresponding author: nigmet.uzal@agu.edu.tr
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1.

Introduction

FO utilizes osmotic gradient as the driving force to transport water from feed solution to draw solution
across a semi-permeable membrane (Shen and Wang, 2018). With the increasing attention on FO process in
the last years (Tian et al., 2017b), it has become available for a wide range of potential applications, like as
wastewater treatment (Lutchmiah et al., 2014), seawater desalination (Boo et al., 2013), power generation
(Achilli et al., 2009), food processing (Wang et al., 2017), and pharmaceutical industry (Jin et al., 2012).

Although, polyamide TFC FO membranes have been extensively in use due to their higher selectivity and
water flux performances, current FO membranes cannot meet the cost and performance requirements (Yang et
al., 2018). At this point, considerable efforts have been directed toward solving the problems by improving the
membrane properties by using different surface modification methods ranged from simple physical adsorption
(Arena et al., 2011; Kang et al., 2007; Zhang et al., 2017) to chemical bond formation (Kang et al., 2007).
Recently the zwitterionic and nanoparticle coating has gained more attention as an innovative technique for
chemical surface modification of membranes (Liu et al., 2017). Zwitterionic materials supply more stronger
binding with water molecules than hydrophilic materials via electrostatic interactions with better wetting
properties because of its equal number of anionic and cationic groups (He et al., 2016). Therefore, zwitterionic
materials compared to hydrophilic materials, leads formation of denser and tighter hydration layers. As a
result, zwitterionic surface coating have demonstrated significantly increased membrane hydrophilicity and
fouling resistance (Zhang et al., 2013).

The transport mechanisms with surface coating approach for enhancing membrane performance are still
unknown in FO application. And to the best of our knowledge, there is no evidence of investigating the
performance of zwitterionic L-DOPA and nanoparticle modified commercial RO membranes in FO process
applications.

The objective of this study is to investigate the specific role of zwitterionic L-DOPA, L-DOPA+SiO2
and L-DOPA+Al2O3 coating on commercial BW30 RO membrane and to evaluate their performances in FO
process. The effects of L-DOPA, SiO2 and Al2O3 modification on FO performance were examined by using
contact angle, AFM and SEM. The water and salt permeability, rate of salt rejection and membrane structural
properties were compared between unmodified, L-DOPA and L-DOPA+nanoparticle modified membranes. And
this paper demonstrated that L-DOPA+nanoparticle coating is simple, stable and multi-functional modifying
material to enhance significantly the membrane hydrophilicity, water flux and FO performance of commercial
RO membranes.

2.

Experimental

2.1. Materials
Flat sheet commercial BW30 RO membranes were purchased from Dow Filmtech. 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)L-alanine (L-DOPA) (MW:197 g/mole), Tris (hydroxymethyl) aminomethane buffer, NaCl and isopropyl
alcohol, hydrophilic SiO2 (P-type, porous and amorphous, 15-20 nm) and Al2O3 (gamma type, 20 nm) were
purchased from Sigma-Aldrich (New Zealand). All of the reagents were analytical grade. Deionized (DI) water
was produced from an ultrapure water system (Millipore, USA).
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2.2. Preparation of Surface Modified RO Membranes
To enhance the performance of BW30 membrane, surface modification experiments were performed using
zwitterionic L-DOPA and SiO2 and Al2O3 nanoparticles in a flat sheet cross-flow RO membrane cell. Firstly,
L-DOPA solution was dissolved in the Tris–aminomethane (10 mM, pH 8.3) buffer solution with a concentration
of 2g/L L-DOPA and mixed for 12 h. After that 0.1 wt%, 0.5 wt%, 1wt% SiO2 and Al2O3 nanoparticles were
added to the L-DOPA solution and stirred for 24 h. The active surfaces of membranes were coated using
L-DOPA solutions in cross-flow RO membrane cell (150 cm2) for 6 h in total recycle mode of operation. After
L-DOPA, L-DOPA+ SiO2 and L-DOPA+ Al2O3 modification, membranes were washed 3 times during 1.5 h
by deionized (DI) water to remove the residuals. After coating the membranes, they were soaked into 25%
isopropyl alcohol solution for 15 min to remove the impurities. All membranes used in experiments were
stored in DI water at +4°C (Azari and Zou, 2012).

2.3. Membrane Characterizations
2.3.1.

SEM

Top surface morphologies of membranes were observed with Zeıss Leo 440. Membranes were carefully
sectioned with an approximate size of 3 mm length and 0.5 mm width using a sharp scissor, and then mounted
onto a SEM grid. Prior to the examination, each sample was coated with platinum at 10 kV.

2.3.2.

Water Contact Angle

The surface hydrophilicity of the membrane was measured using a sessile drop method (AttentionTheta Lite, Biolin Scientific, Finland). DI water was used to observe and compare the hydrophilicity of the
unmodified, L-DOPA, L-DOPA+SiO2 and L-DOPA+Al2O3 modified BW30 membranes. For each contact
angle measurement, at least three readings from different surface locations were taken, and the contact angles
reported here are the average values. All of the membranes were fully dried.

2.3.3.

Atomic Force Microscopy (AFM)

AFM makes possible to determine surface roughness ((average surface roughness (Ra), root mean square
roughness (Rq), and maximum height of the profile (Rmax)). Membrane surface roughness was characterized
by MultiMode 8-HR, Veeco operated in tapping mode (Model: RTESP-300). The membranes were dried
overnight at 80°C to evaporate of liquid completely. The analyses were performed using a 5 µm×5 µm image
size. The roughness parameters of each membrane were reported as the average of at least two measurements
on membranes.

2.3.4.

Intrinsic Properties of RO Membranes

A cross-flow filtration system (Sterlitech, HP4750) was used to determine the membranes’ intrinsic
separation properties in terms of water flux and permeability, and salt (NaCl) rejection and salt permeability.
The effective area of membrane was 150 cm2. During the experiments, the temperature was kept constant at 25
±5°C. The water flux was determined using DI water as a feed at 15 bar (∆P). The water flux, Jw, of the prepared
membranes were calculated using Eq 1,

Jw=∆V/(S×∆t)

(1)
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Where, Jw is the water flux (L/m2h), V is is the change in volume (L), S is the effective membrane area (m2),
and t is the operational time (h).

Water permeability (A) and salt permeability (B) parameters of the commercial unmodified and L-DOPA,
L-DOPA+ SiO2 and L-DOPA+ Al2O3 modified RO membranes were evaluated in the same lab-scale cross-flow
RO test unit. The volumetric permeate rates were measured with DI water at applied pressures (∆P) ranging
from 10 to 20 bar in 5 bar increments.

The A parameter of each membrane was calculated as the average of different pressures. The calculations
of A and B membrane parameters were given Eq 2 and 3;
A= Jw/∆P

									

B= (A (1-R)(ΔP-Δπ))/R

			

(2)

(3)

Where, A is the water permeability, B is the salt permeability, ∆P applied pressure differences and ∆π
osmotic pressure. Salt (NaCl) rejection, R, was also determined at 15 bar by using a 20 g/L NaCl feed solution.
The salt rejections were determined using Eq 4.
R=(1-Cp/Cf)*100

(4)

Where, Cf is the salt concentration of feed solution (g/L NaCl) and Cp is the salt concentration of permeate
(g/L NaCl).

2.3.5.

FO Experiments

The FO lab-scale system is included a membrane with active area of 48 cm2, a digital balance, a feed tank
and a draw tank, two peristaltic pumps, and a conductivity meter and was illustrated in Fig.1. To decrease
the concentration polarization effect on membrane, plastic mesh spacers were used. All the experiments were
conducted in PRO mode, in which the active layer of the membrane faces the draw solution. Two different
concentrations of NaCl salt (35 g/L and 50g/L) was used as a draw solution and DI water was used as a feed
solution. During the experiments, increase in the weights of feed solution was recorded at every 10 min using
a digital balance and conductivity values were followed regularly.
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Figure 1. Lab-scale FO module

3.

Results and Discussions

1.1. Membrane Morphology
The top surface images of unmodified and L-DOPA modified BW30 membranes were shown in Fig. 2. The
unmodified BW30’s top layer contained fewer macrovoids and in general smaller pores (Arena et al., 2011).
Although unmodified BW30 membrane surfaces have more uniform surface without nodules, L-DOPA coating
caused distinct ridge-and-valley structure on the top surface BW30.

Figure 2. SEM images of BW30 membrane a) unmodified b) L-DOPA modified
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SEM images of L-DOPA+SiO2 modified BW30 membranes were given in Figure 3. The surface of the
L-DOPA modified BW30 membranes (Figure 2b) is smoother than L-DOPA+SiO2 modified membranes which
showed a more rough structure (Figure 3). Although L-DOPA+SiO2 modification caused new formations on
the membrane surface, no significant effect of the nanomaterial concentration on the surface SEM images was
observed.

Figure 3. Top surface SEM images of L-DOPA and different concentration of SiO2 nanoparticle modified
BW30 membrane a) 0.1 % SiO2 b) 0.5% SiO2 c) 1% SiO2
The SEM images of the L-DOPA+Al2O3 modified BW30 membranes were demonstrated in Fig.4. As
shown in Figure 4c, when the 1wt% Al2O3 nanoparticle were used in membrane surface, Al2O3 agglomeration
was observed on the membrane surface.

Figure 4. Top surface SEM images of L-DOPA and different concentration of Al2O3 nanoparticle modified
BW30 membrane a) 0.1 % Al2O3 b) 0.5% Al2O3 c) 1% Al2O3
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1.2. AFM
The roughness parameters, Rq, Ra and Rmax were summarized in Table 1. Both the maximum peak-tovalley distances and the surface roughness values were lower for the L-DOPA modified membranes than
for the unmodified substrates, which resulted higher FO flux performance, as shown in Table 1. L-DOPA
modified BW30 exhibited Ra value as low as 16 nm in comparison to 23 nm shown by unmodified BW30 and
these results are in agreement with the data given in literature (Nair et al., 2013). On the other hand, for both
L-DOPA+nanoparticles modified BW30 membrane roughness increased and it was evident for the successful
coating of L-DOPA, SiO2 and Al2O3 nanoparticles due to their particle size (Emadzadeh et.al., 2014).
Table 1. Roughness parameters of unmodified, L-DOPA, L-DOPA+ SiO2 and L-DOPA+ Al2O3 modified
BW30 membrane
Unmodified and L-DOPA modified
Membrane
Ra (nm)
Rq (nm)
Rmax (nm)
BW30
23
30
191
BW30 L-DOPA
16
20
145
SiO2+L-DOPA modified
37
44
278
0.1 %SiO2
35
46
330
0.5 %SiO2
39
48
317
1 % SiO2
Al2O3+ L-DOPA modified
31
25
197
0.1 %Al2O3
0.5 %Al2O3
21
26
194
29
37
253
1 %Al2O3

1.3. Surface Hydrophilicity
Membrane contact angle is an accepted way to measure the membrane hydrophilicity which significantly
affects the membrane filtration behavior in FO experiments (Chen et al., 2018). Thus, contact angle
measurements were performed to investigate the membrane hydrophilicity with sessile drop method and
the contact angle results of L-DOPA+Al2O3 and L-DOPA+SiO2 modified membranes were given in Table 2.
Although L-DOPA+nanoparticle modification increased the contact angle of L-DOPA+ SiO2 and L-DOPA+
Al2O3 modified BW30 membrane, no significant relation of the nanomaterial concentration on the membrane
hydrophilicity was observed.

Table 2. Contact angle of L-DOPA+ SiO2 and L-DOPA+ Al2O3 modified BW30 membrane
Membrane
wt% nanoparticle
Contact angle (°)

BW30/L-DOPA + SiO2
0.1
84

0.5
55

1
65
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BW30/L-DOPA + Al2O3
0.1
70

0.5
73

1
72
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1.4. Intrinsic Separation Properties
In order to evaluate the coating efficiency on pure water flux of the BW30 membrane was investigated in
RO tests at 15 bar and given in Table 3. L-DOPA modified BW30 showed superior water flux values as 61.5 L/
m2h which can be related to its high hydrophilicity, smoother surface and smaller porous structure. The water
permeabilities (A) of membranes were also calculated using pure water fluxes of unmodified and modified
membranes were given in Table 3. Water permeability is directly affected by membrane hydrophilicity and
surface roughness (Ghosh et al., 2008). For the determination of salt permeability (B) and rejection (%), 20
g/L NaCl was used as a feed solution. The expected permeability-rejection trade-off was observed by more
permeable membranes would be slightly lower NaCl rejection. After L-DOPA, L-DOPA+ SiO2 and L-DOPA+
Al2O3 modification, the salt rejection was reduced with the increase of water flux and also because of higher
NaCl concentration (20 g/L) of feed solution. Water and salt permeability analysis provides a clear comparison
of properties that depend on the fundamental transport characteristics of the membranes (Geise et al., 2011).
Although A parameter of L-DOPA modified membrane increases as a result of higher water permeability,
B parameter decreases due to lower salt rejection. L-DOPA modified BW30 membrane showed excellent
properties with 3.8 L/m2hbar water permeability and 0.83 L/m2h salt permeability within the membranes
tested. This value was an order of magnitude higher than commercial brackish water RO membranes, but the
other reverse osmosis membranes were similar intrinsic properties (Akin and Temelli, 2011). Commercial HTI
membrane had low water permeability with 0.6 L/m2hbar A value and high salt rejection with 0.4 L/m2h B
value (kuang et al., 2016).

Table 3. Intrinsic membrane properties of unmodified, L-DOPA, L-DOPA+ SiO2 and L-DOPA+ Al2O3
modified BW30 membrane

BW30
BW30+L-DOPA
L-DOPA+ 0.1 % SiO2
L-DOPA+ 0.5 % SiO2
L-DOPA+ 1 % SiO2
L-DOPA+0.1 % Al2O3
L-DOPA+ 0.5 % Al2O3
L-DOPA+1 % Al2O3

Jw (L/m2h)
33.3
60.0
43.3
37.8
43.5
49
45.4
52.8

A (L/m2hbar)
2.3
4.0
2.8
2.4
2,8
3.1
2.9
3.5

R (%)
81
72
79
47
60
76
61
69

B (L/m2h)
1.70
1.12
1.38
1.36
1.37
1.38
1.4
1.37

1.5. Forward Osmosis
FO performance of the unmodified and L-DOPA, L-DOPA+ SiO2 and L-DOPA+ Al2O3 modified modified
BW30 membranes were tested using DI water as the feed and two different concentrations of draw (NaCl)
solutions (35 g/L and 50 g/L) as the draw solution and results were given in Table 4.. Membranes were oriented
of active layer facing draw solution (AL-DS). L-DOPA modified BW30 had the lowest FO performance despite
of its notable water permeability. The FO flux is related with water permeability and the osmotic pressure
gradient across the membrane (Chen et al., 2017). On the other hand; the L-DOPA+ 5 wt% SiO2 modified
BW30 membrane had the highest FO water fluxes when compared to all modified membranes with a 50 g/L
NaCl draw solution. FO flux values of L-DOPA+ 5 wt% SiO2 modified BW30 membrane was increased from
1.1 L/m2h to 6.8 L/m2h dramatically with the increase of the draw solution salt concentration to 50 g/L with
L-DOPA modification. As an osmotically driven membrane process, the draw solution NaCl concentration
effects FO performance directly (Lay et al., 2010; Wang et al., 2010b). The beneficial effect of L-DOPA is wellknown for membrane with the improved hydrophilicity and mass transfer (Schwinge et al., 2004). But also, the
current study demonstrates more significant improvements on membrane for the FO performance.
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Table 4. FO performance of unmodified, L-DOPA, L-DOPA+ SiO2 and L-DOPA+ Al2O3 modified BW30
membrane
Membrane
BW30
BW30 L-DOPA
SiO2+L-DOPA modified
0.1 %SiO2
0.5 %SiO2
1 % SiO2
Al2O3+ L-DOPA modified
0.1 %Al2O3
0.5 %Al2O3
1 %Al2O3

3.

FO Flux (L/ m2h )
35 g/L NaCl
50 g/L NaCl
0.8
1.1
2.6
3.5
4.9
5.9
2.1

5.2
6.8
2.2

5.9
1.2
1.4

6.3
0.9
0.6

Conclusions

For the surface modification of commercial BW30 RO membrane L-DOPA, L-DOPA+ SiO2 and L-DOPA+
Al2O3 carrying amine and hydroxyl groups were applied with a simple and easy modification process. Although
L-DOPA modification increased the hydrophilicity, permeability and smoothness of BW30 membrane, no
significant developments were observed for L-DOPA+nanoparticle modified BW30 membrane. Although the
L-DOPA modified BW30 membrane exhibited higher hydrophilicity and lower surface roughness with the 46°
and 16 nm, respectively, it showed lower FO performance. On the other hand, L-DOPA+5 wt% SiO2 modified
BW30 membrane showed superior FO flux with 6.8 L/m2h at 50 g/L NaCl draw solution. Also FO performance
evaluations showed that the increase in draw solution concentration enhanced the FO fluxes of all membranes
tested. This study provides an insight into the exploration of modification of BW30 membrane with good
FO performance and may be treated as a simple post manufacturing process and also extend the use of these
membranes in FO technology.
Acknowledgements
The authors gratefully acknowledge the Scientific and Technological Research Council of Turkey for
financial support (Project No.: 115Y617).

289

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU
References

Achilli, A., Cath, T.Y., Childress, A.E., 2009. Power generation with pressure retarded osmosis: An
experimental and theoretical investigation. Journal of Membrane Science 343, 42-52.
Akin, O., Temelli, F., 2011. Probing the hydrophobicity of commercial reverse osmosis membranes
produced by interfacial polymerization using contact angle, XPS, FTIR, FE-SEM and AFM.
Desalination 278, 387-396.
Arena, J.T., McCloskey, B., Freeman, B.D., McCutcheon, J.R., 2011. Surface modification of
thin film composite membrane support layers with polydopamine: Enabling use of reverse osmosis
membranes in pressure retarded osmosis. Journal of Membrane Science 375, 55-62.
Azari, S., Zou, L., 2012. Using zwitterionic amino acid l-DOPA to modify the surface of thin film
composite polyamide reverse osmosis membranes to increase their fouling resistance. Journal of
Membrane Science 401-402, 68-75.
Boo, C., Elimelech, M., Hong, S., 2013. Fouling control in a forward osmosis process integrating
seawater desalination and wastewater reclamation. Journal of Membrane Science 444, 148-156.
Chen, G., Liu, R., Shon, H.K., Wang, Y., Song, J., Li, X.-M., He, T., 2017. Open porous hydrophilic
supported thin-film composite forward osmosis membrane via co-casting for treatment of highsalinity wastewater. Desalination 405, 76-84.
Chen, L.Y., Wu, L.P., Zhang, H.L., Gao, Y.B., Gai, J.G., 2018. Tris (hydroxymethyl) aminomethane
polyamide thin‐film‐composite antifouling reverse osmosis membrane. Journal of Applied Polymer
Science 135.
Emadzadeh, D., Lau, W.J., Matsuura, T., Ismail, A.F. and Rahbari-Sisakht, M., 2014. Synthesis
and characterization of thin film nanocomposite forward osmosis membrane with hydrophilic
nanocomposite support to reduce internal concentration polarization. Journal of Membrane
Science, 449, pp.74-85.
Geise, G.M., Park, H.B., Sagle, A.C., Freeman, B.D., McGrath, J.E., 2011. Water permeability
and water/salt selectivity tradeoff in polymers for desalination. Journal of Membrane Science 369,
130-138.
Ghosh, A.K., Jeong, B.-H., Huang, X., Hoek, E.M.V., 2008. Impacts of reaction and curing
conditions on polyamide composite reverse osmosis membrane properties. Journal of Membrane
Science 311, 34-45.
He, M., Gao, K., Zhou, L., Jiao, Z., Wu, M., Cao, J., You, X., Cai, Z., Su, Y., Jiang, Z., 2016.
Zwitterionic materials for antifouling membrane surface construction. Acta Biomaterialia 40, 142152.
Jin, X., Shan, J., Wang, C., Wei, J., Tang, C.Y., 2012. Rejection of pharmaceuticals by forward
osmosis membranes. Journal of Hazardous Materials 227-228, 55-61.
Kang, G., Liu, M., Lin, B., Cao, Y., Yuan, Q., 2007. A novel method of surface modification on
thin-film composite reverse osmosis membrane by grafting poly(ethylene glycol). Polymer 48, 11651170.
kuang, W., Liu, Z., Yu, H., Kang, G., Jie, X., Jin, Y., Cao, Y., 2016. Investigation of internal
concentration polarization reduction in forward osmosis membrane using nano-CaCO3 particles as
sacrificial component. Journal of Membrane Science 497, 485-493.
290

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

Lay, W.C., Chong, T.H., Tang, C.Y., Fane, A.G., Zhang, J., Liu, Y., 2010. Fouling propensity of
forward osmosis: investigation of the slower flux decline phenomenon. Water Science and Technology
61, 927-936.
Liu, C., Lee, J., Small, C., Ma, J., Elimelech, M., 2017. Comparison of organic fouling resistance
of thin-film composite membranes modified by hydrophilic silica nanoparticles and zwitterionic
polymer brushes. Journal of Membrane Science 544, 135-142.
Liu, M., Yu, S., Tao, J., Gao, C., 2008. Preparation, structure characteristics and separation
properties of thin-film composite polyamide-urethane seawater reverse osmosis membrane. Journal
of Membrane Science 325, 947-956.
Lutchmiah, K., Verliefde, A.R.D., Roest, K., Rietveld, L.C., Cornelissen, E.R., 2014. Forward
osmosis for application in wastewater treatment: A review. Water Research 58, 179-197.
Nair, A.K., Isloor, A.M., Kumar, R., Ismail, A.F., 2013. Antifouling and performance enhancement
of polysulfone ultrafiltration membranes using CaCO3 nanoparticles. Desalination 322, 69-75.
Schwinge, J., Neal, P., Wiley, D., Fletcher, D., Fane, A., 2004. Spiral wound modules and spacers:
review and analysis. Journal of membrane science 242, 129-153.
Shen, L., Wang, Y., 2018. Efficient surface modification of thin-film composite membranes with
self-catalyzed tris(2-aminoethyl)amine for forward osmosis separation. Chemical Engineering
Science 178, 82-92.
Tang, C.Y., She, Q., Lay, W.C.L., Wang, R., Fane, A.G., 2010. Coupled effects of internal
concentration polarization and fouling on flux behavior of forward osmosis membranes during humic
acid filtration. Journal of Membrane Science 354, 123-133.
Tian, M., Wang, Y.-N., Wang, R., Fane, A.G., 2017a. Synthesis and characterization of thin film
nanocomposite forward osmosis membranes supported by silica nanoparticle incorporated nanofibrous
substrate. Desalination 401, 142-150.
Wang, R., Shi, L., Tang, C.Y., Chou, S., Qiu, C., Fane, A.G., 2010a. Characterization of novel
forward osmosis hollow fiber membranes. Journal of Membrane Science 355, 158-167.
Wang, Y.-N., Wang, R., Li, W., Tang, C.Y., 2017. Whey recovery using forward osmosis –
Evaluating the factors limiting the flux performance. Journal of Membrane Science 533, 179-189.
Wang, Y., Wicaksana, F., Tang, C.Y., Fane, A.G., 2010b. Direct microscopic observation of forward
osmosis membrane fouling. Environmental science & technology 44, 7102-7109.
Yang, Y., Gao, X., Li, Z., Wang, Q., Dong, S., Wang, X., Ma, Z., Wang, L., Wang, X., Gao, C., 2018.
Porous membranes in pressure-assisted forward osmosis: Flux behavior and potential applications.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry 60, 160-168.
Zhang, X., Tian, J., Gao, S., Zhang, Z., Cui, F., Tang, C.Y., 2017. In situ surface modification of
thin film composite forward osmosis membranes with sulfonated poly(arylene ether sulfone) for antifouling in emulsified oil/water separation. Journal of Membrane Science 527, 26-34.
Zhang, Y., Wang, Z., Lin, W., Sun, H., Wu, L., Chen, S., 2013. A facile method for polyamide
membrane modification by poly(sulfobetaine methacrylate) to improve fouling resistance. Journal of
Membrane Science 446, 164-170.

291

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

292

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu
6-7 Aralık 2018 , Afyonkarahisar
1st International Potable Water and Waste Water Symposium
December 6-7, 2018 Afyonkarahisar

Alüminyum Sanayisi Eloksal Kaplama Atıksularından Membran Distilasyon
İle Sülfat Giderimi
Sulfate Removal by Membrane Distillation of Anodizing Coating Waste Water
of Aluminum Industry
Oruç Kaan TÜRK
Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, oturk@yildiz.edu.tr

Mehmet ÇAKMAKCI
Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, cakmakci@yildiz.edu.tr

ÖZET

Sülfat doğal sularda aşırı miktarda olduğu zaman insan sağlığı üzerine müshil etkisi göstermektedir. Özellikle
endüstriyel bölgelerin civarındaki doğal sulardaki sülfat konsantrasyonu ciddi seviyelere ulaşmaktadır.
Bunların yanı sıra endüstriyel atıksulardaki sülfatlar iletim esnasında, anaerobik koşullarda bakterilerin etkisi
ile hidrojen sülfüre indirgenir ve oluşan hidrojen sülfür rutubet ile birlikte oksitlenerek korozyona sebep olan
H2SO4’ü meydana getirir. Ayrıca düşük pH özelliklerine sahip atıksularda H2S bulunması koku problemine
sebebiyet vermektedir. Bu çalışmada eloksal prosesi kullanan bir alüminyum fabrikasının anodising ve kostik
rejenerasyon kademelerinden birlikte gelen atıksudaki sülfatın, membran distilasyon ile arıtılması konusu
incelenmiştir. Atıksu nötre yakın pH’ya, yüksek iletkenliğe ve yüksek sülfat konsantrasyonuna sahiptir. Çalışma
kapsamında anodising kademesinden ve kostik rejenerasyon kademesinden çıkan birleşik atıksulardan doğrudan
temaslı membran distilasyon (DCMD) sistemi ile sülfatın orta sıcaklıkta (60oC) arıtılabilirliği araştırılmıştır ve
doğrudan temaslı membran distilasyon (DCMD) ile arıtım gerçekleşmiştir. Atıksuyun sülfat, pH ve iletkenlik
analizleri arıtımdan önce ve sonra yapılarak arıtımın verimi belirlenmiştir. Arıtılmış atıksuyun analizlerinin
sonucu membran distilasyon ile eloksal kaplama atıksularından sülfatın %100’e yakın bir verimle giderildiğini
göstermiştir. Bu sonuçla membran distilasyonu ile arıtılan eloksal kaplama atıksuyunun Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği deşarj standartlarını sağlandığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: atıksu, sülfat giderimi, membrane distilasyon, eloksal kaplama
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ABSTRACT

High sulfate content in natural waters shows laxative effect on human health. Particularly, the concentration
of sulphates in the natural waters around the industrial zones reaches significant levels. In addition, the sulfates
in industrial wastewater are reduced to hydrogen sulfide under the effect of bacteria in anaerobic conditions
and hydrogen sulfide is oxidized together with moisture to form H2SO4which is known to be corrosive.
Moreover, H2Sis a source of odors problems in wastewaters with low pH characteristics. In this study, sulphate
rejection from wastewater of a aluminium factory afteranodising and caustic regeneration stages has been
investigated by membrane distillation process. The wastewater had a pH close to neutral, high conductivity
and high sulfate concentration. During the study, the direct contact membrane distillation (DCMD) system
has been used to remove sulphate from wastewater out of the combined anodising and caustic regeneration
stage. The treatment was performed with success at feed solution heated at 60 oC. Sulphate content, pH and
conductivity analyzes of the feed and effluent solutions after the DCMD process were determined. The reults
showed that thesulphate has been removed by the membrane from the feed solution with a removal efficiency
close to 100%. As a result, the anodic coating wastewater treated with membrane distillation was found to meet
the discharge standards of the water pollution control regulation. Keywords: wastewater, sulphate removal,
membrane distillation, anodic oxidation
1. GİRİŞ
Dünya nüfusunun ve tüketimin artışı, sanayileşmenin artmasına neden olmuştur. Artan sanayileşme ekolojik
dengede bozulmalara yol açmış ve bir takım ciddi çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir.
Ekolojik dengeleri olumsuz yönde etkileyen kirliliklerden bir tanesi de endüstriyel atıksulardır. Yapılan
yönetmelikler ve bu yönetmeliklerin uygulanmasıyla işletmeler atıksularını çevreye zarar vermeyecek,
belirlenen deşarj limitlerinin altında olacak şekilde arıtmak durumundadırlar.
Endüstriyel atıksulardaki kirletici parametreler arasında önemli yere sahip olan sülfat özellikle akümülatör
sanayi, deri ve kağıt endüstrisi, gübre üretimi, metal işleme sanayi, petrol rafinerisi, tekstil ve patlayıcı madde
endüstrisinde oldukça yüksek konsantrasyonlarda bulunmaktadır (Tait, S. vd., 2009).
Sülfat doğal sularda 1000 mg/L’nin üstünde olduğu zaman insan sağlığı üzerine müshil etkisi göstermektedir.
Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) içme sularındaki sülfat konsantrasyonunu 500 mg/L üst limitle
sınırlandırmıştır (Silva, R. vd., 2010). Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA) ise bu değeri 250 mg/L olarak
belirlemiştir (US EPA, 1991).Türkiye Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 1’e göre I. Sınıf sulardaki sülfat
konsantrasyonu 200 mg/L değerini aşmamalıdır (S.K.K.Y., 2004).
Sülfatın insan ve çevre sağlığı üzerine olumsuz etkileri endüstriyel amaçlı sularda da görülmektedir.
Endüstriyel atıksuların iletiminin gerçekleştiği kanallarda oluşan anaerobik koşullarda bakterilerin etkisi ile
sülfat hidrojen sülfüre indirgenir ve oluşan hidrojen sülfür okside olarak nem ile beraber sülfürik aside dönüşür.
Bu durum beton kanallarda korozyona sebep olmaktadır. Ayrıca hidrojen sülfürün varlığı düşük pH’larda
kokuya neden olur. Reaksiyonlar şöyle gerçekleşir(Duranoglu, D. vd., 2012):

SO42- + Organik madde → S2- + CO2

(1)

S2- + 2H+ → H2S

(2)

H2S + 2O2 → H2SO4

(3)
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Endüstriyel proseslerde kullanılan sudaki sülfat, kazan taşı oluşumuna yardımcı olur. Buhar kazanlarının iç
cidarlarında zamanla kalsiyum sülfatın yardımcı olduğu katı, sağlam ve sıkıca bağlanmış birikimler meydana
gelir. Kalsiyum sülfatın çözünürlüğü sıcaklıkla azalır ve belirli bir konsantrasyon değerine ulaştığında diğer
birikimlerle beraber taş oluşumuna yardımcı olur (Najibi, S. vd., 1997).

Çizelge 1: Atıksuların kanalizasyon şebekesine deşarj yönetmeliğinden bazı parametreler
(İSKİ., 2008)

Parametreler

Kanalizasyon sistemleri tam arıtma ile sonuçlanan
atıksu altyapı tesislerinde

(mg/L)
Kimyasal oksijen ihtiyacı 1000
(KOİ)
Askıda katı madde (AKM) 500
1700
Sülfat (SO4 2-)
Toplam sülfür (S)
2
pH
6,5-10

Kanalizasyon sistemleri derin deniz
deşarjı ile sonuçlanan atıksu altyapı
tesislerinde (mg/L)
600
350
1700
2
6-10

Çizelge 2: Atıksuların kanalizasyon şebekesine deşarj yönetmeliğinden bazı parametreler
(S.K.K.Y., 2004)

Parametre

Kanalizasyon sistemleri tam arıtma ile sonuçlanan
atıksu

Kanalizasyon sistemleri derin deniz deşarjı ile sonuçlanan

altyapı tesislerinde atıksu altyapı te(mg/L)
sislerinde (mg/L)
Kimyasal oksijen ihtiyacı 4000
600
(KOİ)
Askıda katı madde (AKM) 500
350
21700
1700
Sülfat (SO4 )
Toplam sülfür (S)
2
2
pH
6,5-10
6-10
Metallerin ve metal yüzeyinin işlenmesi M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzansa da anodik oksidasyon yani
diğer adıyla eloksal kaplama prosesi ilk olarak 1923 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu proses daha kalın oksit
kaplamaların üretilmesinde kullanılan elektrolit bir işlemdir (EC, 2006). Eloksal kaplama başlangıçta kısıtlı
alanlarda gerçekleştirilirken zamanla işlemin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin geliştirilmesi ile uygulama
alanı genişlemiştir. Eloksal kaplama endüstriyel ölçekte ilk olarak 1923 yılında kromik asit-baz prosesi şeklinde
gerçekleştirilmiştir. (Henley, 1982). Daha sonraları bu kaplama metodunun farklı varyasyonları geliştirilmiş ve
ilk olarak 1927 yılında sülfirik asitle eloksal kaplama işlemi gerçekleştirilmiştir ve çok geçmeden en yaygın
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kaplama türü olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yüksek teknolojik ürünlerden ucuz nesnelere kadar her üründe
kullanılmaya başlanan sülfirik asitle yapılan eloksal kaplama, beraberinde çevre sorunlarına da getirmektedir
(ESTAL, 2015).
Bu çalışmada alüminyum kaplama yapan bir tesisin eloksal kaplama ünitesinden gelen atıksuyun analizi ve
arıtımı üzerine çalışılmıştır.

1.1. Membran Distilasyonuna Genel Bakış
Membran distilasyonu, mikroporoz hidrofobik membranın kullanıldığı ve membranın hidrofobik özelliği
nedeniyle su buharının geçebildiği ama suyun geçemediği bir distilasyon sistemidir. Isıtılmış besleme suyu
membranın besleme yönüne verildiğinde, su buharı membrandan geçmekte ve süzüntü yönünde soğuk suyla
teması sonucu yoğunlaşmaktadır. Bu distilasyonda hidrofobik membranlar aracılığıyla buhar taşınmaktadır.
Burada sürücü kuvvet membran iki tarafında oluşan buhar basıncı farkıdır. Membran distilasyonu
desalinasyonda, su geri kazanımında, gıda ve ilaç sektörlerinde kullanılmaktadır. Membran distilasyonu
konvansiyonel tekniklerle kıyaslandığında çeşitli avantajları ön plana çıkmaktadır. Membran distilasyonu;

• Klasik distilasyon prosesine göre daha düşük sıcaklıkta çalışılabilmektedir.
• Basınç sürücülü membran sistemlerinden daha düşük basınç ile işletilebilmektedir.
• Yüksek arıtma verimi sağlamaktadır.
• Enerji ve üretim gücü açısından daha verimli bir prosestir.

Membran distilasyonunun dört farklı konfigürasyonu bulunmaktadır. Bunlar,

• Doğrudan temaslı membran distilasyonu (DCMD)
• Gaz süpürücülü membran distilasyonu (SGMD)
• Vakum membran distilasyonu (VMD)
• Hava boşluklu membran distilasyonu (AGMD)

Bu membran distilasyon varyasyonlarından en çok kullanılanı yoğunlaştırılmış buharın membranın süzüntü
kısmında doğrudan membranla temas halinde olduğu doğrudan temaslı membran distilasyonudur.
Membran distilasyonunda polivinildiflorid (PVDF), polietilen (PE), politetrafluoetilen (PTFE) ve
polipropilen (PP) gibi farklı hidrofobik membranlar kullanılmaktadır. Membran konfigürasyonları, tabakaçerçeve (plate-frame), spiral sarılmış (spiral wound), tubular, kapiler ve hollow fiber (içi boş fiber) olabilir
(Zougrana, A. vd., 2009).
2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. Atıksu Karakterizasyonu
Çalışmada kullanılan sentetik atıksu, çeşme suyuna belirli konsantrasyonda arsenit eklenerek hazırlanmıştır.
Hazırlanan sentetik atıksuyun karakterizasyonu Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1: Atıksu Karakterizasyonu

pH
6,91

Sıcaklık
pH

Sıcaklık

İletkenlik(mS/cm)

17,11

Sülfat Konsantrasyonu
(mg/L)
17238

17,11

17238

21,7

6,91

21,7

2.2. Deney Düzeneği

Sülfat Konsantrasyonu (mg/L)

İletkenlik(mS/cm)

Deney Düzeneği
Deneysel2.2.
çalışmada
doğrudan temaslı membran distilasyonunun laboratuvar ölçekli bir modifikasyonu olan
flat-sheet membran
modülü
şematik diyagramı
Şekil
1’de
gösterilmiştirolan
(Zougrana,
Deneysel çalışmadakullanılmıştır.
doğrudan temaslıDüzeneğin
membran distilasyonunun
laboratuvar
ölçekli
bir modifikasyonu
flat-sheet
membran
modülü
kullanılmıştır.
Düzeneğin
şematik
diyagramı
Şekil
1’de
gösterilmiştir
(Zougrana,
A. vd., 2009).
A. vd., 2009).

Çalışma boyunca basınç 0,5 bar, atıksu besleme debisi 3,5 L/dk (LPM), besleme suyu osıcaklığı 60 oC ve
Çalışma boyunca basınç
0,5 bar, atıksu besleme debisi 3,5 L/dk (LPM), besleme suyu sıcaklığı 60 C ve soğutsoğutma suyu
sıcaklığı 10 oC değerlerinde tutulmuştur.
ma suyu sıcaklığı 10 oC değerlerinde tutulmuştur.
Çalışmada
Membrane-Solution-LLC
firması
üretilen
0.45
çapına
politetrafloroetilen
Çalışmada
Membrane-Solution-LLC
firmasıtarafından
tarafından üretilen
0.45
μmμm
por por
çapına
sahip sahip
politetrafloroetilen
2
2
(PTFE) membranı
kullanılmıştır.
Modülün
efektif
membranyüzey
yüzey alanı
m ’dir.
(PTFE) membranı
kullanılmıştır.
Modülün
efektif
membran
alanı0.015
0.015
m ’dir.
Control Panel
Kontrolpaneli
Heating system
control panel
Isıtmasistemikont
rolpaneli

Coolinh system
control panel
Soğutmasistemik
ontrolpaneli
Cooling
System
Soğutma
Sistemi

züntü
DCMD Module
Distilasyonmodü
lü

opilen
(plana, A.

Filtrate
Süzüntü

Wastewater
Tank
Atıksutankı
PC

Balance
Terazi

mıştır.
1 Membran
DistilasyonuDeney
Deney Düzeneğinin
Şematik
Diyagramı
Şekil 1Şekil
Membran
Distilasyonu
Düzeneğinin
Şematik
Diyagramı

2.3. Analitik Metotlar

2.3. Analitik Metotlar

Sülfat analizleri Standart Metotlarda tanımlanan 9038 yöntemine göre 420nm dalga boyunda Shimadzu UV-

Sülfat analizleri
Standart Metotlarda
tanımlanan
9038 yöntemine
göre 420nm
dalga
Shimadzu
1800 spektrofotometresi
ile yapılmıştır.
pH ve iletkenlik
analizleri ise Thermo
Scientific
Orionboyunda
5-Star Plus
Multiparametre ölçerile
cihazı
ile yapılmıştır.
UV-1800 spektrofotometresi
yapılmıştır.
pH ve iletkenlik analizleri ise Thermo Scientific Orion 5-Star Plus
Multiparametre ölçer cihazı ile yapılmıştır.
507
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3. Sonuçlar ve Tartışma
3.1. İletkenlik

İletkenlik, sulu bir çözeltinin elektriği iletme kabiliyetinin matematiksel olarak ifade edilmesidir.
Suyun iletkenliği, sudaki iyonların toplam ve bağıl konsantrasyonlarına, hareketliliğine, değerliklerine
ve ölçüm sıcaklığına bağlıdır. Suyun iletkenliği ölçülerek, sudaki iyon miktarı yaklaşık olarak tayin
edilebilir. İletkenlik ayrıca su kalitesinin bir parametresidir ve atıksu arıtım proseslerinde monitör
olarak izlenilebilmektedir. Yapılan çalışmada 0,45μm por çaplı PTFE membran ile arıtılan atıksuyun
iletkenliğinin düştüğü ve iletkenlik giderim veriminin %99’un üzerinde gerçekleştiği gözlemlenmiştir.
Bu sonuç distilasyon sırasında minerallerin büyük çoğunluğunun sudan uzaklaştırıldığını
göstermektedir. Sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: İletkenlik ve verim değerleri
İletkenlik(μS/cm)
Membran

PTFE 0,45μm

Ham Su
17110

Arıtılmış
Su
101,6

Verim (%)

%99,4

3.2 Sülfat Giderimi
Sülfat konsantrasyonları ve giderim verimleri Tablo 3’te verilmiştir. Çalışmada %100’e yakın
sülfat giderim verimi elde edilmiştir. Arıtım sonucu çıkış suyundaki sülfat konsantrasyonu Su
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde sülfat için belirlenen 1700 mg/L’den daha düşüktür.
Tablo 3: Sülfat Konsantrasyonu ve sülfat giderim verimi

Membran

PTFE 0,45μm

Sülfat Konsantrasyonu (mg/L)
Arıtılmış
Ham Su
Su
17238

51,5

Verim (%)

%99,7

3.3 Akı
Akı membran distilasyonunun performansının belirlenmesinde en önemli parametrelerden
biridir. Deneysel akı (J) aşağıdaki gibi ifade edilebilir: (süzüntünün ağırlığı), (membran alanı) ve
t(süre)
Yapılan çalışmada 60oC’de , 0,45 µm por çaplı PTFE membranın akı değeri Tablo 4’de
gösterilmiştir. Elde edilen akı değerinin oldukça yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
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Tablo 4: Akı değeri

Membran

Akı Değeri (L/
m2.s)

PTFE 0,45μm

17,78

4. SONUÇ
Yapılan çalışmada modifiye edilmiş doğrudan temaslı membrane distilasyon sistemi ile eloksal kaplama
atıksuyundan sülfat giderimi araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları aşağıda özetlenmiştir.
• Atıksuyun iletkenliğinin 101,6 μS/cm’ye düştüğü ve iletkenlik veriminin %99’un üzerinde gerçekleştiği
gözlemlenmiştir.
• Atıksuyun sülfat konsantrasyonunun 51,5 mg/L’ye düştüğü ve sülfat giderim veriminin %100’e yakın
gerçekleştiği gözlemlenmiştir.
• Yapılan çalışmada 60oC’de , 0,45 µm por çaplı PTFE membranın akı değeri 17,78 L/m2.s olarak

hesaplanmıştır. Elde edilen akı değerinin oldukça yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
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Çöp Sızıntı Suyu Ön Arıtımının Membran Performansı Üzerine Etkilerinin
İncelenmesi

Fahrettin Uyar1, Ahmet Erdemir1, Zelal Işık1, Nadir Dizge1, Bülent Keskinler2
Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Mersin
Gebze Teknik Üniverstesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Gebze, Kocaeli
ÖZET
Katı atık depolama alanlarında oluşan sızıntı suları genel olarak çöp içindeki nemin ve çöp depolama
alanına düşen yağmur sularının sızması sonucu oluşan atık sulardır. Katı atık deponi alanı sızıntı sularının
özellikleri, depolanan katı atığın niteliğine göre değişmekle beraber içerdikleri yüksek miktardaki organik
maddeler, azotlu maddeler, ağır metaller, organik ve inorganik tuzlardan dolayı yeraltı ve yüzey sularının
kirletilmesinin yanında toprak kirlenmesine de neden olmaktadır. Bu nedenle, günümüzde sızıntı sularının
arıtımı için birçok metot denenmektedir. Membran prosesler atıksuların arıtımı ve yeniden kullanımı konusunda
en önemli teknolojilerden biridir. Ancak membran proseslerin kullanımında karşılaşılan en önemli sorunlardan
biri olan membranların tıkanması; yüksek işletme basıncına, akının azalmasına, sık kimyasal yıkamalara
ve kısa membran ömrüne neden olmaktadır. Konvansiyonel arıtma teknolojileri membran proseslerin ön
arıtımı olarak uygulanmaktadır. Bu çalışmada; Mersin Büyükşehir Belediyesi II. Sınıf Katı Atık Düzenli
Depolama Alanındaki Sızıntı Suyu Toplama Lagününden elde edilen atık suyun; kimyasal koagülasyon ve
elektrokoagülasyon prosesleri ile ön arıtımı yapıldıktan sonra dead-end membran filtrasyon sisteminde kirlilik
yükünün azaltılması araştırılmıştır. Kesikli reaktörde gerçekleştirilen kimyasal koagülasyon çalışmalarında
pH ve koagülant; elektrooksidasyon çalışmalarında ise; akım yoğunluğu ve reaksiyon süresi parametrelerinin
atıksudan kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) ve toplam fenol (TF) giderimi üzerine etkileri incelenmiştir.
Sonuç olarak yüksek kirlilik yüküne sahip atık sular için tasarlanacak kombine atıksu arıtım sistemlerinde
kullanılacak bir ön arıtımın, membran tıkanmasını %80 oranında azaltacağı gibi geri kazanılan su kalitesini de
%75 oranında arttırdığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Membran Prosesler, Elektrokimyasal Arıtım, Kimyasal Koagülasyon, Çöp Sızıntı Suyu)
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Investigation of the Effects of the Pre-Treatment of Leachate on Membrane
Performance

ABSTRACT
Leakage in solidwastestorageareas is generallycausedbyleakage of rainwaterfallingintotherubbishandlandfill.
Thecharacteristics of thesolidwastelandfillleachatewatervarydepending on thenature of thestoredsolidwaste,
but alsocausesoilcontamination as well as thecontamination of undergroundandsurfacewaterduetothehighcontent of organicsubstances, nitrogenoussubstances, heavymetals, organicandinorganicsalts. Therefore,
manymethodsarecurrentlybeingtestedforthetreatment of leachate. Membraneprocessesareone of themostimportanttechnologiesforthetreatmentandreuse of wastewater. However, one of themostimportantproblemsencountered in theuse of membraneprocesses is theblockage of membranes; highoperatingpressure, reducedflow,
frequentchemicalflushesandshortermembrane life. Conventionaltreatmenttechnologiesareapplied as a pretreatment of membraneprocesses. Inthisstudy; Mersin MetropolitanMunicipality II. LeakageWater in Class Solid
WasteLandfillWasteWaterobtainedfrom Collection Lagoon; Afterpre-treatmentwithchemicalcoagulationandelectrocoagulationprocesses, thereduction of thepollutionload in thedead-endmembranefiltrationsystemwasinvestigated. Chemicalcoagulationstudiesperformed in batchreactorsincludepHandcoagulant; electrooxidationstudies; Theeffects of flowdensityandreaction time parameters on wastewaterfromchemicaloxygendemand
(COD) and total phenol (TF) removalwereinvestigated. As a result, it wasobservedthat a pre-treatmentto be
used in thecombinedwastewatertreatmentsystemsdesignedforwastewaterwith a highpollutionloadwilldecreasethemembraneblockageby 80% andtherecoveredwaterquality is increasedby 75%.
Keywords: Membrane Processes, Electrochemical Treatment, Chemical Coagulation, Leachate

1. GİRİŞ
Hızlı nüfus artışına paralel olarak gelişen evsel, endüstriyel, tarımsal ve daha birçok alan faaliyetlerindeki
üretim ve tüketim alışkanlığı sonucu oluşan atıkların miktar ve çeşidi her geçen gün alabildiğine artış
göstermektedir. Sızıntı suyu, yeraltı suyunun depolama sahalarındaki hareketinden veya yağmur suyunun
yüzeyden toprağın içlerine girmesiyle oluşmaktadır [1]. Bir diğer açıklamada sızıntı suyu; atığın içinden
geçerek ve depolama sahasının içinde oluşarak, atıkların çeşitli organizmalarca çürütülmesi sırasında ortaya
çıkan ürünleri ve atığın içindeki çözülebilen maddeleri bünyesinde barındıran sıvı olarak tanımlanmaktadır [2]
(Şekil 1.1). Herhangi bir düzenli depolama sahasında oluşabilecek sızıntı suyu, sahanın nem tutma kapasitesi
ile doğrudan ilintilidir. Bu çerçevede sızıntı suyu, depolama alanında kapasite aşıldığı anda oluşmaya başlar.
Düzenli depolama sahalarında sızıntı suyu oluşumu aşağıdaki maddelere göre değişiklik gösterir [3].

- İklim ve hidrojeoloji (yağış, kar erimesi, yeraltı suyu karışımı)
- Saha operasyonları ve yönetimi (sıkıştırma, üst örtü, zemin kaplaması, geri dönüşüm)
- Atığın içeriği (geçirgenlik, yaş, parça büyüklüğü, başlangıç nem içeriği)
- Sahada gerçekleşen etkileşimler (organik maddenin özümsenmesi, gaz oluşumu ve taşınması)
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Şekil 1.1. Sızıntı Suyu Oluşumu

Sızıntı suyunun karakteri, depo alanının yaşıyla değişmektedir. Genel olarak sızıntı suyu, KOİ ve BOİ
olarak ölçülen organik kirleticiler, halojenleştirilmiş hidrokarbonlar, ağır metaller ve amonyak tarafından
yüksek oranda kirletilmiştir [4]. Sızıntı sularının karakteristiğinde göze çarpan en önemli parametreler organik
kirlilik ve azotlu bileşiklerdir [5]. Azot, sızıntı suyundaki önemli kirleticilerden birisidir.

Sızıntı suyunun arıtımı için seçilecek yöntemin belirlenmesinde birçok faktör önemlidir. Bu faktörler arasında
sızıntı suyunun karakteri, deşarj standartları, teknolojik gelişmeler ve maliyet başlıca etkenlerdir. Arıtma
tesisinin verimi sızıntı suyunun karakterine bağlı olarak değişeceğinden, uygulanan sistemin güncellenebilir
ve ileriki yıllarda değişebilecek teknoloji ve deşarj standartlarını sağlayabilir nitelikte olması gerekmektedir.

1.2. Membran Teknolojisi

Membran teknolojisi yaklaşık 40 yıldır özellikle deniz suyu ve yer altı suyu desalinasyonunda yaygın bir
biçimde kullanılmaktadır. Endüstriyel alandaki hızlı gelişmelere paralel olarak membran ayırma teknolojileri
de gelişerek, atıksuların arıtılmasında, saf ve yumuşak su üretiminde, endüstriyel su hazırlanmasında, gıda ve
ilaç sanayi prosesleri ayırma işleminde, atıksulardan bazı maddelerin geri kazanılmasında, iyon değiştirme,
sıvılardan kolloidlerin ve büyük ölçekli moleküllerin ayrımında, sulardan veya diğer sıvılardan askıda katı
veya çözünmüş maddelerin ayrımı gibi pek çok alanda kullanılmaktadırlar [6]. Bir membranın öncelikli rolü
seçici bir bariyer gibi davranmasıdır. Membranlar bir karışımın belirli bileşenlerinin geçişine izin verirken diğer
bileşenleri alı koyar. En genel anlamıyla membran iki faz arasındaki devamsızlık rejimi veya yığın hareketine
karşı bariyer gibi davranan fakat bir veya daha fazla türün kısıtlı ve/veya düzenli geçişine izin veren fazdır.
Bu tanımlara göre bir membran gaz, sıvı katı veya bunların kombinasyonlarından oluşabilir. Basınç etkili
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membran prosesleri olan mikrofiltrasyon (MF), ultrafiltrasyon (UF), nanofiltrayon (NF) ve ters osmoz (TO)
uygulamalarındaki fark, ayırımı hızlandırmak için uygulanan hidrolik basınçtır. Bununla birlikte membranın
yapısı da hangi bileşenin geçip hangisinin tutulacağında etkilidir. İdeal olan TO tüm bileşenleri tutarken UF
sadece makro molekülleri veya 10-200 Å (yaklaşık 0,001-0,02 mm) den daha büyük molekülleri ayırabilir.
Diğer taraftan MF mikron boyutundaki yani 0,10 mm ile 5 mm boyutlarındaki asılı parçacıkları tutabilmesi
için tasarlanmıştır. Yani en geniş anlatımıyla ters osmozun bir konsantre etme tekniği olduğu söylenebilirken
UF aynı zamanda saflaştırma, konsantre etme ve makro molekülleri veya çok küçük kolloidal süspansiyonları
fraksiyonlarına ayırma yöntemi olarak görülebilir [7].

1.3. Kimyasal Koagülasyon ve Elektrokimyasal Arıtım
Koagülasyon-flokülasyon işlemi renk, bulanıklık ve askıda katı maddelerin, zararlı bakterilerin ve proteinlerin, tat koku oluşturan maddelerin ve planktonların giderilmesinde yaygın olarak kullanılır [8]. Çeşitli organik
ve/veya inorganik kimyasallar ekleyerek kolloid parçacıkların durağan hallerinin bozulması ve sonuçta tek
başına çökmeyen bu parçacıkların bir araya gelerek kolayca çökebilen kümeler haline dönüşmesi işleminin
bütünü koagülasyon ve flokülasyon olarak tanımlanır[9]. Pıhtılaştırma ve yumaklaştırma işlemleri şematik
olarak sırasıyla Şekil 1.2.a ve Şekil 1.2.b’de verilmiştir.

		

(a)

				
					

(b)

Şekil 1.2. Kimyasal koagülasyon pıhtılaştırma(a) ve yumaklaştırma(b) aşamaları
Alümve demir(III) klorür koagülasyon-flokülasyon işleminde en yaygın kullanılan koagülant maddelerden
biridir.Su veya atıksuya eklendiklerinde hidroliz olarak asit oluştururlar. Elektrokimyasal arıtım prosesleri
genel mekanizmasında koagülasyon, adsorbsiyon, absorbsiyon, çöktürme veflotasyon prosesleri bulunur [10].
Son yıllarda elektrokimyasal arıtım prosesi çevreye uyumlu ve çok yönlü bir arıtım prosesi olmasından dolayı
atıksu arıtımında oldukça dikkat çekmektedir. Elektrokimyasal proseslerin en önemli farklılıkları prosesin
şekli ve yapısıdır(Elektrot tipi, uygulanılan akım, elektriksel gerilim ve prosesin tipi). Özellikle elektrot tipi
sistemin elektrokoagülasyonu mu yoksa elektrooksidasyonu mu tetikleyeceğini belirleyen unsurların başında
gelmektedir.Elektrokimyasal arıtım başlıca 3 yöntemden oluşmaktadır. Bu sistemler tek tek çalışabildiği gibi
bazı sistemlerde birkaç elektrokimyasal proses aynı anda, kombine şekilde kullanılabilmektedir. Örneğin elektrokoagülasyon prosesi esnasında doğal olarak oluşan gaz çıkışı ile kısmen bir elektroflotasyon da gerçekleşmektedir. Bu da elektrokimyasal arıtım yöntemlerinde kısa sürede etkin bir arıtım veriminin oluşmasına imkan
vermektedir. Elektrokimyasal yöntemler, arıtımın yanı sıra metal geri kazanımında da son yıllarda kullanılmaya başlamıştır[11,12].En yaygın olarak kullanılan elektrokimyasal proses elektrokoagülasyondur. Bir elektrokimyasal proseste en önemli şartlardan biri elektrot cinsidir. Elektrokoagülasyonda yaygın olarak alüminyum
(Al+3) ve demir (Fe+3, Fe+2) elektrotlar kullanılmaktadır. Bu elektrotların prosesinişletme aşamasında suyla
reaksiyona girerek Al(OH)3, Fe(OH)2 ve Fe(OH)3 gibi metal hidroksitler oluşturmaktadır. Sistemde arıtım
metal hidroksitlerin oluşmasıyla başlamaktadır. Adsorpsiyon kapasitesi çok yüksek olan metal hidroksitlerin
sudaki değişik kirletici parametreleri adsorbe ederek çökelti yoluyla sudan uzaklaştırma prensibine dayanan
bu arıtım metodu günümüzde birçok yerde kullanım alanı bulmaktadır.Elektrooksidasyon yönteminde ise ana
prensip çözünmeyen elektrotlar (Ti, Ru, Pt, paslanmaz çelik vb.) kullanılarak elektrotlar vasıtasıyla çıkan
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gazlar (O2 ve H2) ile istenilen oksidasyonun sağlanmasıdır. Bu işlemle birlikte birçok madde oksidasyona
uğratılabilirken biyolojik olarak parçalanabilirliği zor olan bileşikler biyolojik olarak kolay parçalanabilir organik bileşiklere veya CO2 ve H2O gibi son ürünlere dönüştürülmektedir.
Bu çalışmada; Mersin Büyükşehir Belediyesi II. Sınıf Katı Atık Düzenli Depolama Alanındaki Sızıntı Suyu
Toplama Lagününden elde edilen atık suyun; kimyasal koagülasyon ve elektrokoagülasyon prosesleri ile ön
arıtımı yapıldıktan sonra dead-end membran filtrasyon sisteminde kirlilik yükünün azaltılması araştırılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal

2.1.1. Çalışmada Kullanılan Atıksu ve Özellikleri

Çalışmada kullanılan sızıntı suyu Mersin, Akdeniz İlçesinde bulunan II. Sınıf Düzenli Depolama Alanındaki
Lagünden temin edilerek +4 0C’de analize kadar saklanmıştır. Ham çöp sızıntı suyu Şekil 2.1’de verilmiştir.
Sızıntı suyundaki çeşitli maddelerin derişim aralıkları ise Tablo 2.1’de verilmiştir.

Şekil 2.1. Çöp Sızıntı Suyu Toplama Lagünü
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Tablo 2.1. Sızıntı Suyundaki Çeşitli Maddelerin Derişim Aralıkları

2.2. Kimyasal Koagülasyon ve Elektrokimyasal Deneylerinin Gerçekleştirilmesi

Kimyasal koagülasyon deneysel çalışmalarında koagülant madde olarak alüm (Al2(SO4)318H2O), demir(III)
klorür (FeCl3. 6H2O) ve PAC17 kullanılmıştır. Arıtılabilirlik çalışmaları Şekil 2.2.’de şematik olarak

gösterilen, jar test düzeneğinde yapılmıştır.

Şekil 2.2. Jar test düzeneği
306

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU
Elektrokimyasal arıtım deneylerinde ise sızıntı suyu atık suyunun elektrokoagülasyon prosesi ile
arıtılabilirliği incelenmiştir. Ön arıtım için optimum şartlar ve kullanılacak elektrot cinsi belirlendikten sonra
membran deneylerine geçilmiştir.

2.3. Membran Filtrasyon Deneylerinin Gerçekleştirilmesi

Ön arıtım uygulanan çöp sızıntı suyunun ileri arıtımı için Ultrafiltrasyon (UF150) membranı kullanılmış
ve bu membranın farklı basınçlarda kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) ve toplam fenol (TF) giderimi üzerine
etkileri incelenmiştir. Membran deneylerinde dead-end filtrasyon düzeneği kullanılmıştır (Şekil 2.3).

Şekil 2.3. Dead- End Membran Filtrasyon Düzeneği
3. SONUÇ
3.1. Kimyasal Koagülasyon

4 farklı tipte test edilen koagülantlardan alumün en yüksek verimde KOİ giderdiği gözlenmiştir (Şekil
3.1). Alumün %4’lük konsantrasyonu en yüksek KOİ giderimi sağladığı için pH 4,6,8,10’da optimizasyon
yapılmıştır. En yüksek KOİ ve toplam fenol (TP) giderimi pH 10’da elde edilmiştir (Şekil 3.2).

307

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

12000

FeCl3

11000

FeSO4

Alum
PAC17

KOİ (mg/L)

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Koagülant dozajı (mg/L)
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Şekil 3.2. pH, KOİ ve TP giderim arasındaki ilişki

3.2. Elektrokimyasal Arıtım Deneyleri

EC arıtım deneyleri anot ve katot olarak Al-Al ve Fe-Fe elektrotlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar
Al-Al elektrot kullanıldığı zaman en yüksek KOİ veriminin (%50) (Şekil 3.3), Fe-Fe elektrot kullanıldığı
zaman ise en yüksek TP veriminin (%57) elde edildiğini göstermiştir (Şekil 3.4). Optimum akım yoğunluğu
150 A/m2 olarak bulunmuştur.
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Şekil 3.3. Al-Al elektrot ile KOİ ve TP giderimi
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Şekil 3.4. Fe-Fe elektrot ile KOİ ve TP giderimi

3.3. Membran Filtrasyon Deneyleri

Kimyasal koagülasyon ve elektrokoagülasyona tabi tutulan çöp sızıntı suyu UF150 membrandan filtre
edilmiştir. Membran işletim basıncı 5 bardır. Akı sonuçlarına göre elektrokoagülasyon ön arıtımına tabi
tutulan çöp sızıntı suyu membranın daha az kirlenmesini sağlamıştır.
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ÖZET
İnorganik endüstriyel atık su arıtma sistem tasarımlarına ham su özelliklerine göre değişen çok sayıda
fiziksel, kimyasal, biyolojik süreç ve kirletici bileşenler etki etmektedir. Bu kadar çok etkenin var olduğu bir
sistemde yüksek arıtma verimleri için bağlantılı nasıl bir teorik hesap yöntemi ile süreç tasarımı yapılacağı ve
gerçek sistemde doğrulanacağı genellikle en önemli sorunlardan birisidir. Bu durum hesaplama yöntemlerinin
işe yaramadığı ya da yeterli olmadığı algısına yol açtığı gibi teorik-uygulama tutarsızlığı yüksek arıtma
verimlerini engelleyen faktörlerin başında gelmektedir. Bu çalışmada, atık sularda tekrar kullanılabilir seviyede
yüksek arıtma verimlerini sensörlerle PLC kontrolü tam otomatik sağlayan inorganik arıtma tasarım hesap
yönteminin oluşturulması amaçlanmıştır.
Sorunun çözümüne yönelik üretim süreçlerinden çıkan mevcut atık su miktar ve kalitesinin zamana bağlı
değişkenliğinin 54 parametrede belirlenmesi ile başlanmıştır. Mevcut durumda yasal gerekliliklerde de geçen
ölçüm ve analiz parametreleri hem hedef aldığı deşarj standartları hem de izleme için gerekli parametreler
açısından tasarım için yeterli gelmemiştir. Farklı kalitedeki sulardan elde edilen verilerle öncelikli olarak
teorik kimyasal termodinamik modeller yapılmış ve model tasarımı belirli noktalarda süreç benzetim
testlerine aktarılarak elde edilen veriler karşılaştırılmıştır. Bu yaklaşım, atık su özelliklerine göre gözden
kaçan süreçlerin anlaşılmasını sağladığı gibi teorik ve uygulamanın karşılaştırılmasınna da olanak tanımıştır.
Test ve modellerden elde edilen veriler miktar verileri ile birleştirilerek zamana ve üretim süreçlerine bağlı
değişkenliğe göre ön arıtma gerektiren atık sular, koagülant dozları, dozların verime etkisi, arıtma verimini
arttıran (~%96-99) ek süreçler, test sırasında oluşan dikkate alınmamış süreçler ve kalite değişimleri, tepkisel
bariyerlerin yapılandırması, süreç yönetimi sağlayan sensörlerin seçimi, oluşan kuru çamur miktarları, çamur
su içeriği, çamur susuzlaştırma yöntemi gibi anahtar bileşenlerin belirlenmesini ve hesaplanmasını sağlamıştır.
Ayrıca, donanım türleri ve kapasitelerinin belirlenmesini, süreçleri yöneten baskın tepkimeleri kontrol altında
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tutacak zamanlama ve akım yolu algoritmasının çıkarılmasını ve hesaplanmasını sağlamıştır. Sonrasında
sistemin ham sudan deşarja kapalı devre yönetiminde PLC kontrollü akım algoritması farklı zamanlama, su
kalite/miktarı değişkenliği, işletme üretim sistemine ve sensör yapılandırmasına göre değişen tam otomatik
kesikli ve arıza durumunda çalışan yarı otomatik sürekli çalışma programları oluşturulmuştur.
Çalışma kapsamında açıklanan ve yüksek başarı sağlayan Ar-Ge yöntem tasarımı inorganik atık su arıtımı
yanında üretim süreçleri dahil birçok su bazlı çalışan sistemin süreç yönetimi sorunlarına da yardımcı olabilecek
bir yapıdadır.
Anahtar Kelimeler: Sensor, otomasyon, prototip, AR-GE, sürdürülebilirlik

A New R&D Method Providing Theoretical and Applied Account Approach to
Wastewater Treatment
ABSTRACT
Inorganic industrial wastewater treatment system designs have many physical, chemical, biological processes
and pollutant components that vary according to the raw water characteristics. In a system where there are so
many factors, the process of designing a process with a theoretical calculation method which is related to high
treatment efficiencies and being verified in the real system is usually one of the most important problems.
This situation leads to the perception that the calculation methods do not work or are not sufficient, and the
theoretical-application inconsistency is one of the factors that hamper the high efficiency of the treatment. In
this study, it is aimed to create a fully automatic, inorganic purification design calculation method with PLC
controlled sensors with high treatment efficiencies in wastewater.

The R & D method design, which is described in the scope of the study and provides high success, is in
a structure which can help with the process management problems of many water based system including
inorganic wastewater treatment as well as production processes.

Keywords: Sensor, automation, prototype, R & D, sustainability

1.

GİRİŞ

Çevre endüstrisinde geçici ve sorunu çözmede yetersiz kalan her çözüm ekonomik ve teknik olarak
ülkemizi zayıflattığı gibi önemli çevre sorunlarının zaman içinde birikerek büyümesine yol açmaktadır.
Birçok endüstriyel kaynaklı atık su arıtma tesisimizde çok ciddi arıtma yetersizliği sorunları olduğundan deşarj
edildikleri akarsu ve yeraltı sularımızda önemli boyutlarda kirlilik problemlerinin artmasına neden olmaktadır.
Hatta denize kıyısı olan sahalarda havza içinden alınıp kullanıldıktan sonra denize deşarj edilen atıksuyun
yarattığı su açığı, yeraltı suyu seviyelerinin azalması, kirli nehir sularının direkt yeraltına sızması ve akiferlere
deniz suyu girişimlerinin artması gibi sorunların çözümü gün geçtikçe zorlaşmaktadır.
Herhangi bir inorganik arıtma sisteminde fiziksel, kimyasal ve biyolojik birçok süreç ve bileşen anlık
ve zamana bağlı değişimle yer alabilmektedir. pH ve redoks şartların (tepkimede yer almasa bile en baskın
sürücü güçler) yönetiminden başlayan çözünme-çökelme, sorpsiyon, sedimantasyon ve filtrasyon gibi süreçler
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kendi içlerinde sisteme etki eden bileşen sayısı nedeniyle yüksek seviyede karmaşıklık içermektedir. Konunun
karmaşıklığını ve çözüm yolunu en önemli süreçlerden birisi olan sorpsiyon verimi açısından değerlendirmek
gerekirse, su kalitesi, pH-Eh şartları, tepkime ürünlerinin yüzey yükleri ve yüzey alanları, yüzeye güçlü ve
zayıf tutunma rekabeti, suyun iyon gücü, kirletici türü, derişimi ve sudaki çözünmüş türler, zaman ve adsorban
madde yüzey yük değişim özellikleri gibi birçok değişken kontrol edebilmektedir. Bu karmaşıklıkta en
azından inorganik bileşenler bazında teorik öngörü (kimyasal termodinamik model desteği) olmadan deneysel
yaklaşımlarla tutarlı sonuç alınması oldukça zor bir eşik oluşturmaktadır.
1960’lı yıllardan bu yana gelişen bilgisayar altyapısı yaklaşım hesapları ile laboratuvarlarda sınırlı
şartlarda yapılandırılan kimyasal tepkimelerden elde edilen bilgiler (denge katsayıları, entalpi…) ile
yapılandırılan veri tabanları birleştirilerek birçok farklı sorunun çözümünde karar desteği sağlanması amacı
ile kullanılmaya başlanmıştır. Her ne kadar günümüze kadar yapılandırılan bilgisayar temelli altyapı çeşitli
eleştirilere ve ön yargılara maruz kalsa da sağladığı tasarım altyapısı karmaşık testlerin yapılandırmasında
sağladığı yararla günümüzün en gelişmiş yöntemleri arasındadır. Suda çözünen minerallerin (kimyasal
maddeler) oluşturduğu tekil ya da bileşik negatif, pozitif ya da nötr türlerin bilgisayar ortamında basit
anlamda bile belirlenebilmesi, laboratuvar, saha ya da arıtma sistemleri gibi şartlandırılan sınırlı ortamlarda
oluşabilecek süreç ve tepkimelerde çok önemli öngörülerin yapılabilmesini sağlamıştır. Hatta bilgisayar sanal
çıktılarından elde edilen veriler ile gerçek deney, arıtma sistemi veya doğal ortam şartlarından elde edilen
verilerin karşılaştırmaları eksiklik ve hataların anlaşılmasından, arıtma kapasitesinin artışına, gelişmiş üretim
ve tasarım süreçlerinin yapılandırılması ve arıtma sistem otomasyonlarına kadar birçok tasarımın başarıya
ulaşmasında katkı sağlamaktadır. Sudaki çözünmüş kimyasal türler ya da katı (örn. çökelen), sıvı (örn. farklı
kalite veya özellikte karışımlar) ve gaz (örn. suda çözünen ya da ayrılan gazlar) faz değişimlerinin tepkime
odaklı anlaşılmasında kütle hareket yasası ve Gibbs serbest enerji minimizasyonu kullanılmaktadır. Kütle
hareketi yasasını (denge katsayıları) temel alan PHREEQC (Parkhurst ve Appelo, 2013), WATEQ4F (Ball ve
Nordstrom, 2001), MINTEQA2 (Allison, vd.,1991) ve EQ 3/6 (2018) gibi birçok ücretsiz açık kodlu ya da
lisanslı yazılımlar bulunmaktadır. Bu yazılımların hemen hepsi anlık temsili sudan elde edilen ölçüm ve analiz
verilerini girdi olarak alıp, tanımlanmış katı yüzeye adsorplanabilecek çözünmüş türlerin dağılımını molar
miktar ve yüzde oranları ile birlikte çok kısa sürelerde yaklaşık olarak hesaplayabilmektedir. Bu hesaplama
tekniği anlık seviyeden farklı zamanlarda elde edilen ölçüm analiz verilerindeki bir seri değişimleri de dikkate
alarak zamana göre değişen kapsamda (kinetik şartlar) anlayış geliştirerek yeni hesaplamalar yapılmasını
ve sorunların değişim sınırlarının belirlenmesini ve tasarımlarda bunları dikkate alan yapılandırmalar ile
yüksek hassasiyette çözümler üretilmesini sağlayabilmektedir. Ancak, hesaplamaların hassasiyet ve temsil
geçerliliğinin örnekleme noktasından, analizlere ve model girdilerinde ortamı doğru tanımlamadan seçilen
veri tabanına ve değerlendirmeyi yapan uzmanın bakış açısına kadar birbiri ile bağlantılı yüksek seviyelerde
hatalar içerebileceği de unutulmamalıdır. Bu nedenle, sorun-çözüm odaklı çalışmaların başarısında ölçüm ve
analiz verileri, laboratuvar deneyleri, süreç benzetim test verileri ve model hesaplarının karşılaştırılmasının
hataları azaltmada önemli karar desteği vardır. Bu hesaplama teknikleri yanında laboratuvar ortamında birçok
yönden sınırlı şartlarda sınırlı değişkeni dikkate alarak deneysel denklemler (Henry, Langmuir, Freundlich
izotermleri) kullanılarak da sorunlara çözüm oluşturulabilmektedir. Ancak, yukarıda bahsedilen yazılımlardan
birisi örneğin PHREEQC (Parkhurst ve Appelo, 2013) yazılımı ile mekanistik (Gouy-Chapman ve SternGraham, sabit kapasitans, çok alanlı yük dağılımlı kompleksleşme modeli vb.) yüzeysel kompleksleşme
model yaklaşımları ile elde edilen çözüm hesapları daha karmaşık sorunlarda çözüm teorisi geliştirilmesinde
yardımcı olabilmektedir.
Sürdürülebilir atık su arıtım uygulamalarının birçoğu, kontrol ve izleme uygulamaları ile beklenen atık su
arıtma verimlerinin sağlanmasını ve hatta geliştirilmesini hedeflemektedir. Ancak, gelişen teknoloji altyapısına
göre günümüz geleneksel kontrol ve izleme uygulamaları arıtma sisteminde rol alan fiziksel, kimyasal ve
biyolojik süreçlerin yönetimini sağlamakta oldukça geri kalmıştır. Son yıllarda giderek artan oranlarda
atıksu arıtma süreçlerinin işletiminde bilgisayar destekli sensör uygulamaları ile otomasyon sistemleri
geliştirilmektedir. Otomasyonda en zorlu uygulamalardan birisi arıtma süreçlerinin fiziksel, kimyasal ve
biyolojik özelliklerini sınırlı on-line sensörleri kullanarak kontrol altına alabilmekte yaşanmaktadır. Kontrol
için gerekli olan birçok parametre henüz on-line olarak ölçülemez olduğu gibi mevcut on-line sensörlerin
güvenilirliği de süreç otomasyonu için sorun oluşturabilmektedir. Bu amaçla, sorunları aşabilmek için on313

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU
line sensörlerden gelen verilerin yanında genişletilmiş izleme parametrelerini de kullanarak yazılım sensörleri
desteğinin geliştirilmesine odaklanılmıştır. Yazılım sensörleri on-line elde edilemeyen arıtma sırasında
baskın olarak rol alan fiziksel ve kimyasal girdi ve ürün bileşenlerinin çıkarımsal modellerle otomasyonda
kullanımının sağlanmasını temel almaktadır. Son yıllarda sensör destekli PLC (programlanabilir mantık
denetleyici) uygulamalarının kullanımı endüstriyel üretim süreçleri yanında atık su arıtımında da yaygınlaşmaya
başlamıştır. Bu şekilde atıksu arıtımında otomasyonun sağlanması donanım boyutlandırmasının yeterliliğinin
anlaşılmasından, süreç etkinliğinin tam zamanlı yönetimine, veri kaydı, daha ekonomik arıtma şartları ile
sürdürülebilir yüksek verimlerde arıtmanın sağlanması ve suyun geri kazanımına kadar çok geniş aralıkta
getirileri bulunmaktadır.
2.

ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMINDA AR-GE YAKLAŞIMI

Frascati Kılavuzuna (2002) göre Ar-Ge tanımı, “Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge); insan, kültür
ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak
üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır” şeklindedir. Yapılan Ar-Ge
çalışmaları ile fikri ve sınai haklara sahip yeni ürün, hizmet ve uygulamaların geliştirilmesi günümüz teknokent
ortamları için de en temel beklentidir. Endüstriyel atık sular endüstriyel gelişme ile birlikte miktar ve kalitesi
değişerek artan ve belki de üretim süreçlerinden çok daha zorlu arıtma Ar-Ge çalışmaları gerektirmektedir.
Sorunun çözümüne yönelik Dokuz Eylül Üniversitesi teknokenti DEPARK ortamında “Endüstriyel Atıksu
Arıtım ve Geri Kazanım Sistemi Prototip Süreç Tasarımı” isimli sanayi destekli Ar-Ge projesi başlatılmıştır.
Projede amaç, doğal ortamlarda su kalitesi ve kirletici hareketliliğinin anlaşılmasında yüksek öngörü sağlayan
PHREEQCI (Parkhurst ve Appelo, 2013) yazılım destek altyapısının endüstriyel atıksu ortamında denenmesi
ve yüksek arıtma verimleri sağlanmasında kullanımının genişletilebilmesidir.
Birçok endüstriyel üretim tesisinde farklı birimlerden farklı zamanlamada farklı atıksu kalite ve miktarları
oluşmaktadır. Projeye, ilk aşamada üretim süreçlerinden çıkan mevcut atıksu miktar ve kalitesinin zamana
bağlı değişkenliğinin pik noktalarda 54 ölçüm ve analiz parametresinde belirlenmesi ile başlanmıştır. Ölçüm
parametreleri olarak, üretim üniteleri bazında oluşması muhtemel atıksu miktarı, debi, pH, elektriksel iletkenlik,
çözünmüş oksijen ve doygunluğu, sıcaklık, yağ ve gres, toplam organik karbon, renk, bulanıklık, askıda katı
madde, KOI, Br, Cl-, F, NO3-, NO2-, ortofosfat, SO4-2, Al, Sb, As, Ba, Be, Bi, B, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li,
Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, P, K, Se, Si, Ag, Na, Sr, S, Te, Tl, Sn, Ti, V, Zn ve Zr kullanılmıştır. Ayrıca işletmede
üretim süreçlerinde kullanılan kimyasalların güvenlik bilgi formları incelenerek içerdiği kimyasalların çeşitli
özellikleri TOXNET (2018), PUBCHEM (2018) internet adreslerinden, literatürden ve PHREEQC (Parkhurst
ve Appelo, 2013) yazılımı veri tabanlarından ayrıntılı olarak araştırılmış ve değerlendirmelerde kullanılmıştır.
Elde edilen mevcut durum verileri arıtma için gerekli süreç benzetim testlerinin hangi içerikte ve hangi pik
noktalarda yapılması gerektiği konusunda öngörü sağlamıştır. Arıtma için gerekli temsilin sağlanmasında
minimum, ortalama ve maksimum kirletici içeriğine sahip ham sularda arıtma sisteminde gerçekleştirilecek
süreçlerin prototip benzetimleri yapılmıştır. Ana amaç sonuç odaklı yüksek arıtma verimleri elde etmek olsa da
süreç benzetim testlerinde tepkimelerin nasıl ve hangi zamanlamada gerçekleştiği ve hangi arıtma verimlerini
sonuçladığı adım adım veri kaydı yapılarak irdelenmiştir.
Kalite verilerine arıtma tasarımında donanım boyutlandırması için miktar verilerinin eklenmesi
gerekeceğinden her ünitenin su kullanım miktarları ve arıtmaya günlük, haftalık, aylık ve altı aylık zamanlamada
gönderim zamanlaması arıtma deşarj debisi ile karşılaştırılarak (36 hafta günlük kayıt) maksimum, medyan
ve ortalama debi durumundaki payları yaklaşık olarak belirlenmiştir. Buna göre atık sularda gerçekleştirilen
süreç benzetim testleri minimum ve maksimum kirletici pik değerlerinde yapılmıştır. Atık su kalitesine göre
süreç benzetim testleri litrede ölçüm, analiz ve süreç değişkenliğini tanımladığından her ünitenin toplam atıksu
miktarındaki yaklaşık paylarına göre gerekli verilerin elde edilmesini sağlamıştır. Çok sayıda değişken ile
kontrol edilen miktar ve kalite bileşenlerinin birleştirilmesi oldukça zorlayıcı bir süreç oluşturmuştur. Sonuçta
elde edilen tüm verilere göre günlük, hafta sonu temizliği, aylık ve altı aylık debi/kalite değişkenliğinde
arıtma süreç yönetiminde değişken arıtma programları hazırlanması gerekliliği olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca,
benzetim testlerinden elde edilen veriler, kullanılacak sensör türleri yanında gerekli koagülant dozlarının
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hangi indikatörlerle kontrol edileceği konusunda da öngörü sağlamıştır. Arıtma sistem tasarımının kurulumu
sonrası gerçek boyutta testler devam ettirilerek geliştirme aşaması sonunda sürdürülebilir otonom tasarımın
tamamlanması hedeflenmektedir.

2.1. Kimyasal Termodinamik Model Yaklaşımı (PHREEQCI)
Sular ile ilgili miktar ve kaliteyi dikkate alan, iki ayrı ana başlıkta çalıştırılan ancak birbirlerine ayarlama,
kontrol ve değerlendirme amaçlı etkileşim yapan birçok yazılım bulunmaktadır. En bilinen örneklerden
MODFLOW (2018) suyun miktarına, PHREEQC (Parkhurst ve Appelo, 2013) ise suyun kalitesine odaklanan
yazılımlardır. Herhangi bir su kalitesi ölçüm ve analiz verileri ile gaz basınçları, sıcaklık ve tepkisel şartlar
gibi girdilerde fiziksel ve kimyasal veri ve tepkimelerin tanımlanarak elde edilen sonuçlarda değerlendirmeler
yapmayı sağlayabilen PHREEQC (Parkhurst ve Appelo, 2013) gibi birçok yazılım bulunmaktadır. PHREEQCI
(Parkhurst ve Appelo, 2013) yazılımının matematiksel altyapısı ve süreç bazlı model yapılandırmaları ile ilgili
Plummer vd. (1983), Plummer (1984), Appelo ve Postma (2005), Berthke (2008), Langmuir (1997), Zhu ve
Anderson (2002), Bundschuh ve Zilberbrand (2012), Parkhurst ve Appelo (2013)’de ayrıntılı çalışmalarda
geniş açıklamalı örnekler bulunmaktadır. Bu bölümde, PHREEQCI (v3.) (Parkhurst ve Appelo, 2013) yazılımı
model tasarımları uyguladığımız atıksu arıtım çalışmalarımızdan konuyu özet olarak açıklayan örnekler
verilmektedir.
Suların kalite, kütle dengesi değerlendirmeleri, kimyasal termodinamik hesaplamaları, arıtılabilirlik ve
karışım oranlarına bağlı olası yeni kompozisyonlarının belirlenmesinde PHREEQC yazılımı (USGS) ve
PHREEQC (USGS), WATEQ4F (USGS), LLNL (Lawrence Livermore National Laboratory) ve MINTEQ.
v4 (USEPA) veri tabanlarından yararlanılmıştır. Suyun kimyasal içeriğini, karmaşık fiziksel ve hidrokimyasal
süreçleri; mineral çözünme-çökelme, iyon değişimi, çözünen sorpsiyon-desorpsiyonu, redoks reaksiyonları,
buharlaşma, farklı karakterli suların karışımı, alıkonma zamanı, su sıcaklığı, pH ve redoks potansiyel gibi baskın
birçok zorlayıcı süreç kontrol etmektedir. Suyun kimyasal kompozisyonunun değişiminde etkin olan süreçler
ve suların karışım özellikleri, konunun uzmanlarınca bir standart olarak kabul edilen hidrokimyasal yazılım
PHREEQC (Parkhurst ve Appelo, 2013) ile türleştirme, çözünürlük-doygunluk modelleri, ters kütle dengesi ve
ileri termodinamik modeller kullanılarak çözümlenmeye çalışılmaktadır. Hassas, temsili, geçerli ve yeterli veri
kapsamı ile yapılan model çalışmalarında gözlemlenen veriler ile uygulamalı çalışmadan elde edilen veriler
arasındaki sapma model yapılandırmasında sisteme etki eden baskın bileşenlerin sayısallaştırılabilmesine
bağlı olarak oldukça düşük seviyelerde olabilmektedir. Eğer yüksek sapmalar var ise, ölçüm ve analiz hatası
olmadığı sürece veri girdilerinde dikkate alınmayan bazı bileşenlerin sistemde rol aldığını anlatan ve hatayı
azaltan sonuçlar elde edilebilmektedir.
Tablo 1’de model ve uygulamayı karşılaştırma amacı ile bir litre atıksuya nötralizasyon sağlanması amacı ile
eklenen her 50,1 mg CaO sonrası PHREEQCI yazılımı ile hesaplanan 20 adımdaki konsantrasyon değişimleri
ve en sonda aynı uygulamanın deneysel olarak yapıldığındaki ölçüm ve analiz sonuçları verilmektedir.
Model girdileri olarak ham suyun ayrıntılı ölçüm ve analizleri kullanılmıştır. Ayrıca, girdilerde PHREEQCI
veri tabanlarında bulunan olası çökelebilecek mineral içeriklerinin kullanıcı tarafından önceden tahmin
edilip çözelti ile çözünürlük oranlarında denge durumunun dikkate alındığının tanımlanması gerekmektedir.
Sonrasında, bir tepkime olarak CaO gibi nötralizasyon sağlayabilecek mineral içeriğinin istenen adımda ve
belirlenen miktarda çözeltiye eklenecek şekilde tepkime olarak tanımlanması gerekmektedir. Tanımlanan
içeriğe göre çökelmesi muhtemel baskın minerallerin kimyasal formülleri Tablo 1’de verilmektedir. Tablodaki
eksi işaretli değerler (örneğin O2(g)) model atmosfere açık şartlarda olduğundan çözeltiye atmosferden dahil
olan miktarı tanımlamaktadır. MnO2 satırından başlayan Al, Fe ve Ca içerikli minerallerin çözeltiden çökelerek
ayrılan miktarları vermektedir. Modelde adsorpsiyon şartları dikkate alınmamıştır. Deneyde elde edilen
sonuçlar modelin 18’inci adımındaki sonuçlar ile eşleşmektedir.
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Sonuçlar karşılaştırıldığında, alkalinite (Alk), kalsiyum (Ca), potasyum (K) ve toplam çökelmiş madde
değerlerindeki yüksek farklılıklar dışında yaklaşık değerler elde edilmiştir. Sonuçlardaki farklılıklar seçilen
çökelebilecek minerallerden kaynaklanabileceği gibi deneyde kullanılan CaO’in saflık derecesinin düşük
olması (1/3 oranında düşük saflık), askıda madde içeriği, analiz hassasiyeti ve doğruluğu ya da çözeltinin
denge şartlarına gelmesinin uzun sürebilmesi gibi çeşitli nedenlerle oluşabilmektedir. PHREEQCI yazılımı
denge şartlarını dikkate aldığından modelde çok daha yüksek çökelmiş mineral ve daha düşük Ca içeriği
hesaplanmıştır. Ancak genel içerikte nötralizasyon için gerekli süreç tasarımının öngörüsü, onayı ve büyük
hacimlerde kontrolü için çok başarılı bir yaklaşım elde edilmiştir. Benzer olarak farklı içerikteki suların
karışımlarının nasıl bir sonuç getirebileceğinden farklı inorganik tepkimelere göre olası değişimlerin
hesaplanmasına kadar çok çeşitli modeller yapılabilmektedir. Ayrıca, sonuçlar grafik çözümlere aktarılarak
arıtma sırasında doz ayarlamaları için de kullanılabilmektedir.
Tablo 1. PHREEQCI yazılımında atıksuya eklenen 1451,5 mg/L CaCO3 sonrası 30 adımda hesaplanan
fiziksel ve kimyasal değişimler ve deneysel süreç benzetim testi sonuçları ile karşılaştırılması

Step

1

5

16

17

18

19

750.75 800.8
4978
4969
4.71
5.93
14.5
13.3
7.9
1.3
0.7
1.0
454.2 456.0
21.1
21.1
0.239 0.013
63.3
63.3
736.7 736.8
0.150 0.001
205.7 205.7
4538.7 4495.5
1.1
1.1
110.8 111.0
30.0
30.0
2.4
2.8
940.3 1002.4
0.7
0.0
329.6 351.3
25.6
21.6
334.6 354.0
1418.7 1500.2

850.9
5000
6.82
12.4
0.0
3.6
459.3
21.1
0.003
63.3
736.8
0.000
205.7
4455.4
1.1
111.0
30.0
2.9
1059.2
0.0
371.5
5.8
357.7
1560.7

900.9
5020
7.82
11.4
0.0
30.8
463.0
21.1
0.001
63.3
736.8
0.000
205.7
4416.3
1.1
111.0
29.9
2.9
1114.8
0.0
373.9
-3.0
357.7
1616.3

951
5028
8.22
11.0
0.0
81.5
467.4
21.1
0.001
63.3
736.8
0.000
205.7
4378.8
1.1
111.0
29.8
2.9
1168.0
0.0
359.3
-3.1
357.8
1669.5

10

Eklenen CaO mg/L
50.05 252.5 500.5
EC µS/cm
5279
5046
4978
pH
3.39
3.91
4.71
pe (mg/L)
15.8
15.3
14.5
Al (mg/L)
47.1
19.2
7.9
Alk (mg/L)
0.7
0.7
0.7
Ca (mg/L)
450.3 453.7 454.3
Cl (mg/L)
21.1
21.1
21.1
Fe (mg/L)
1.502 1.502 0.239
K (mg/L)
63.3
63.3
63.3
Mg (mg/L)
736.5 736.6 736.6
Mn (mg/L)
67.128 6.075 0.150
Na (mg/L)
205.6 205.6 205.6
SO4-2 (mg/L)
4905.9 4622.8 4538.2
Si (mg/L)
7.6
7.6
1.1
MnO2 (mg/L)
4.8 101.4 110.8
Al2Si2O5(OH)4 (mg/L)
0.0
0.0
30.0
Fe(OH)3 (mg/L)
0.0
0.0
2.4
CaSO4 (mg/L)
0.0 261.0 599.7
AlSO4(OH).5H2O (mg/L)
430.4 575.3 350.9
CO2(g) (mg/L)
21.5 109.5 219.6
O2(g) (mg/L)
35.7
26.7
25.6
Al(OH)3 (mg/L)
0.0
0.0 139.6
Toplam Çökelim (mg/L)
435.1 937.6 1233.2
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Deneysel
20 Benzetim
Testi
1001
1507.7
5031
5710
8.40
7.225
10.8
12
0.0
0.016
129.5
472.1
1040
21.1
26.5
0.001
0.008
63.3
19.5
736.8
980
0.000
63.9
205.7
118
4342.0
5450
1.1
8.38
111.0
29.7
2.9
1220.2
0.0
346.8
-3.2
357.8
1721.6
1056

2.2. Deneysel Süreç Benzetim Testi Geliştirme
Jar testi, inorganik arıtma sistem tasarımı için uygulamada uzun yıllardır en çok kullanılan deneysel Ar-Ge
yapısının temelini oluşturmaktadır (ASTM D2035). Anlık seviyede sudaki çözünmüş ve askıda katı maddelerin
en yüksek verimde arıtılmasında gerekli koagülant ve dozunun belirlenmesinin yanında olası çamur çökelme
miktarı ve zamanlaması için de teoriyi sınayan uygulamalı deneysel yaklaşım vermektedir. Testte ham atık
su ölçüm ve analiz parametreleri yanında test sonunda elde edilen arıtılmış örnekte yapılan benzer ölçüm ve
analiz verileri toplam atık su miktarına ötelenerek arıtma yaklaşımı yapılmaktadır. Ancak, ham suyun içeriği,
değişkenliği ve test sırasında oluşan tepkimeler dikkate alındığında teorik anlam oluşturabilmek, deneysel
testlerle teoriyi sınayan veri sağlamak ve bunu bir arıtma sistemine yaklaşımda kullanmak çok karmaşık ve
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zorlayıcı bir süreçtir. Atık suda bulunan askıda ve çözünmüş içeriğin kapalı bir arıtma sisteminde kontrolü için,
askıda katı ve çözünmüş maddelerle denge durumu, şartlandırılan kimyasal ve fiziksel bariyerlerin denge ve
dengesizliklerinin anlaşılması ve yönetimi bir diğer önemli zorluğu oluşturmaktadır.
Öncelikle deneysel olarak yapılan testin, teorik olarak gerçekleşmesi istenen fiziksel ve kimyasal süreç
öngörüsü ile eşleşmesi gerekmektedir. Bu durumda deney öncesi, sırası ve sonucundaki süreç ve analiz
bileşenlerinin güncel geliştirilmiş olan teoriler ile sınanması ve anlaşılması en gerekli adımlardan birisini
oluşturmaktadır. Testte pH ve redoks potansiyel sürücü güç olmakla birlikte teorik anlamda ne işe yaradığı
kimyasal termodinamik model çalışmasında adım adım kontrol desteğinde anlam kazanmaktadır. Ayrıca, atık
suyun yasal gerekliliklerde tanımlanan ( KOI, BOI, NO3-, NO2-, PO4-3, metaller vb.) parametrelerinin ölçüm
sonuçları ile verim yaklaşık olarak anlaşılabilse de yüksek arıtma verimleri ve testin teorisinin arıtma sistemine
yaklaşımında kullanılabilirliğinde çok sınırlı kalmaktadır. Bu durum hesaplama yöntemlerinin işe yaramadığı
ya da yeterli olmadığı algısına yol açtığı gibi teorik-uygulama tutarsızlığının anlaşılamaması, yüksek arıtma
verimlerini engelleyen faktörlerin başında gelmektedir.
Arıtma için gerekli ilk aşama jar testinin değiştirilerek model destekli sınama sağlanabilmesi için süreç
benzetim testi geliştirmek olmuştur. Jar testinde 6 ayrı beherde doz ayarı yapılırken geliştirilen testte tek beher
kullanılarak dozlar aşamalı olarak verilmiş ve her aşamada gerçekleşen fiziksel ve kimyasal süreç etkinliği
ile ilgili gözlem, ölçüm ve analiz verileri sağlanmıştır. Test atıksu oluşan her ünitedeki pik ham sularda AlCl3,
FeCl3 ve Ca(OH)2 kullanarak tekrarlanmıştır.
Arıtmada gerekli süreçlerin ve işlevselliğinin anlaşılmasında ilk yaklaşım atık suda koagülant eklenmesi
sonrası gözlenen şartların anlaşılmasına yönelik olmuştur. Şekil 1’de tesiste kullanılan çeşme suyu (model)
ve oluşan bir atık suya eklenen FeCl3 miktarı pH değişiminde verilmektedir. Öncelikle yüksek kirlilik içeren
bir ham atık suya Ca(OH)2 eklenerek pH 12,27 değerine kadar yükseltilerek organik asitlerin nötrlenmesi
ile oluşan faz değişimleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Sonrasında gerekli adsorban yüzey alanı ve yük değişim
noktası ile beklenen verimin sağlanması için FeCl3 eklenerek çözelti istenen pH değerlerinde nötrlenmiştir.
Ham atık suda bulunan organik ve inorganik maddelerin çok yüksek oranlarda H+ harcadığı Şekil 1’de açık
olarak görülmektedir. Çeşme suyu analiz verilerine eklenen Ca(OH)2 sonrasında FeCl3 eklenmesi ile yapılan
modelde H+ iyonları sadece OH--iyonları tarafından harcanmaktadır. Bu durumda atık suda 40,2 mmol H+
harcayan çözünmüş-askıda organik ve inorganik maddeler bulunmaktadır. Ayrıca eklenen 43,5 mmol FeCl3’ün
43,5 mmol amorf Fe(OH)3 olarak çökeldiği (başka demir minerallerinin çökelmesi de muhtemeldir) farz
edilerek oluşan çamur miktarına (4,65 gr/L) karşılık adsorpsiyon verimleri hesaplanmıştır. Ham atık suda
yüksek miktarda çözünmemiş askıda katı madde de bulunduğundan oluşan çamur miktarına eklenmiştir.
Ancak arıtma verimi dikkate alındığında çökelen demir mineralleri üzerine oluşan adsorpsiyonun yetersiz
kaldığı durumlarla karşılaşılmıştır. Burada adsorban yüzey alanının yetersiz olmasının yanında suda bulunan
bazı çözünmüş organik türlerin adsorpsiyonunun da sağlanamadığı anlaşılmıştır.
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Şekil 1. Ham atık suya verilen her 2.6 mmol/L FeCl3’e karşılık elde edilen pH değişim grafiği
Şekil 2’de ham atık suya verilen Ca(OH)2 sonrasında FeCl3 ve pH arasında zamana göre (125 dakika)
değişen denge durumu verilmektedir. Oluşan nötrleme tepkimesinde pH çok hızlı bir şekilde dengeye gelirken
çamur çökeliminin yaklaşık 70 dakika zaman aralığında %40 seviyesine kadar indiği görülmüştür. Benzer
şekilde yapılan diğer testlerde 45-70 dakika zaman aralığında (2 güne kadar uzayan bekleme süreleri de
kullanılmıştır) çamur çökelimi yaklaşık olarak istenen seviyelerde sağlanmıştır. Ayrıca, oluşan çamurda kuru
maddenin su içeriğinin 50 ile 1000 kat arasında değiştiği belirlenmiştir. Alkol ve hidrokarbonlar neden olduğu
yoğunluk azalması ile çamur çökeliminde yüksek zaman harcanmasına neden olan en önemli bileşenlerdir.
Ham suyun organik asitleri içermesi nedeni ile önce nötralizasyon sonra adsorpsiyon denemesinde
bazı testlerde % 80 ile % 95 arasında verim elde edilirken bazı testlerde verim oldukça düşük kalmış hatta
test sonunda yoğun bulanıklığın giderilip berrak çözelti elde edilmesine rağmen TOC ölçümlerine göre
kirletici artışı olan sonuçlarla da karşılaşılmıştır. Bu durum TOC testine girişimler olduğu gibi bazı organik
kirleticilerin adsorpsiyonunda yetersiz kalındığı şeklinde yorumlanmıştır. Testler önce FeCl3 eklenerek asit
şartlar oluşturulup sonrasında Ca(OH)2 ile nötralizasyon yapılarak da tekrarlanmıştır.
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Şekil 2. Ham atık suya verilen doygun Ca(OH)2 sonrasında % 40’lık FeCl3 çözeltisi eklenmesine karşılık
zamana bağlı değişen pH değerleri
Kimyasal termodinamik model hesaplarında özellikle MINTEQ (Allison, vd.,1991) veri tabanında organik
bazlı kirleticiye özel (benzoat, dietilamin, sitrat, asetat, glutamat vb.) hesap altyapısı bulunmaktadır. Ancak,
projede üretim süreçleri sonucunda çok karmaşık bir atıksu içeriği oluşması nedeni ile kirletici bazlı bir analiz
ve model çalışması yapılamamıştır.
Tasarımda pH ve redoks şartların kontrolünde oluşturulan doz ayarlarının gerekli adsorpsiyon verimlerini
sağlamadığı durumlarda ek adsorpsiyon verimi için çamur döngüsü kullanılmıştır. Düşük ve yüksek kirletici
arıtımı için testlerde kullanılan çamur biriktirilerek ham suda tekrar kullanılarak en yüksek kirletici içeriklerinde
% 30-50 arasında ek verim elde edilmiştir. Bu nedenle, arıtma sistemine çamur tankı eklenerek çamur döngüsü
sağlanmasında fayda görülmüştür.

Şekil 3’de süreç benzetim testi sırasında gözlemlenen bazı element derişimlerinin süreç ve tepkimelerin
kimyasal termodinamik model sonuç verileri ile birlikte değişimleri verilmektedir. pH sürücülüğünde
gerçekleştirilen testte redoks şartların değişimi FeCl3 eklenmesi sonrası azalan pH değerlerine karşılık
oksidasyonun arttığını göstermektedir. Yapılan süreç benzetim testlerinde de model verilerini destekleyen
atmosfere açık şartlarda herhangi bir oksidant vermeden arıtmanın gerçekleşebileceği anlaşılmıştır.
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Şekil 3. Süreç benzetim testi model ve deney verileri, d_Fe(OH)3(a): çökelen amorf demir hidroksit
minerali, Hfo_s: güçlü bağlı adsorpsiyon, Hfo_w: zayıf bağlı adsorpsiyon
Bir diğer önemli model verisi modelde askıda katı maddelerin modele eklenmemesi nedeni ile eklenen
Ca(OH)2 sonrası pH değişiminin oldukça doğrusal olarak deneyden daha yüksek seviyede artış göstermesidir.
Ca(OH)2 eklenmesi sonucu model 12,6 pH değerinde (50 mmol Ca(OH)2) tamamlanırken deney 12,3 pH
değerinde çok daha yüksek Ca(OH)2 harcanması ile tamamlanmıştır. Benzer olarak model ve deneyde FeCl3
eklenmeye başladığında azalan pH değerlerinde önemli farklılıklar bulunmaktadır. Eklenen FeCl3 içeriğine
paralel olarak artan Fe(OH)3 çökelimi ile adsorpsiyonun artış gösterdiği modelde açık olarak (Hfo_s ve
Hfo_w) görülmektedir. Ancak, deneyde askıda katı maddeler öncelikli adsorpsiyona uğrarken modelde
çözünmüş organik ve inorganik içeriğin adsorpsiyonu görülmektedir. Atıksu içinde ve test sırasında
askıda katı madde içeriğinin çözünmüş organik ve inorganik içerik ile adsorpsiyon odaklı etkileşime
geçmemesinde etkin olan nedenlerin araştırılmasına devam edilmektedir.
3.

KALİTE VE MİKTAR VERİLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ

Sürdürülebilir arıtma tasarımı için en önemli gerekliliklerden birisi ham su kalitesine göre süreç tasarımı
yapılmış sistemin miktar verileri ile birleştirilerek gerekli donanım boyutlandırması ile zamanlama da
dikkate alınarak arıtmanın gerçekleşmesinin sağlanabilmesidir. Süreç tasarımı üzerine kurulan donanım
yapılandırmasında tepkimelerin gerçekleşmesi için gerekli süre, oluşacak çamur miktarı, debi ve değişen su
kalitesi dikkate alınarak maksimum debide tank boyutları ve pompa kapasiteleri belirlenmiştir. Örnek olarak
dengeleme tankı dikkate alındığında günlük 100 m3 atıksu miktarına göre 10 m3 tank hacmi 10 adet program ve
her program içinde “tank hacmi x zaman (1440 dakika)/maksimum debi” dolum ve süreçlerin gerçekleşmesi
için gerekli 144 dakikalık alıkonma zamanını oluşturmaktadır. Kesikli sistemde çalışacak arıtma, her programda
maksimum ve ortalama debideki doldurma, boşaltma, dozlama, karıştırma ve çamur çökeltimi gibi işlevlerin
tamamını sağlayabilmelidir. Benzer olarak model ve benzetim testlerinden gelen veri ve süreç yapısına göre
tüm boyutlandırmalar sağlanabilmektedir.
Boyutlandırma sonrası sistemin belirlenen sensörlerle kontrollü olarak çalıştırılabilmesi için, tüm donanım
içeriğine göre akım yolu algoritmasının eksiksiz oluşturulması gerekmektedir. Bu durumda, belirlenen
donanım yapısının atık suyun akım yolu boyunca ilerlerken arıtılmasında gerekli tüm adımların ve donanım
çalışma zamanlamasının PLC yazılımına girilmesi ve gerekli ise ek ayarlamaların yapılması ile arıtma
sistemi otomasyonu sağlanabilmektedir. Donanım yapısı içinde su seviyesi, pH, redoks potansiyel, elektriksel
iletkenlik, bulanıklık ve renk gibi genel sensörlerin kullanılması istenen temel seviyedeki kontrol araçlarını
320

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU
sağlamaktadır. Ancak, bu sensörlerin arıtmanın tam anlamı ile gerçekleşmesinde yeterli olmaması durumunda
ek süreç ve indikatör sensörler kullanılması gerekebilmektedir.
4.

SONUÇLAR

İnorganik (kimyasal) arıtma uygulamalarında, çözünme-çökeltim, filtrasyon, flotasyon, sorpsiyon,
oksidasyon (redoks) ve pH kontrolü gibi ana süreçlerin hangilerinin hangi sırada ve hangi kimyasal,
ekipman ve hidrolik boyutlandırma ile uygulanacağı ve kontrol edileceği sürdürülebilir arıtmanın başarısını
belirlemektedir. Ancak, literatürde geniş kapsamlı organik ve inorganik maddelerin kirletici odaklı kimyasal
arıtma yöntemleri ile sürdürülebilir arıtımında kapsamlı karar desteği sağlayabilecek veri olmasına rağmen bu
durum bütüncül yapıda arıtma tasarımında yeterli değildir. Üstelik tasarım hesap altyapısında matematiksel
yaklaşım yöntemleri ile desteklenmiş süreç işlevselliğini kurgulayan benzetim testleri kullanma durumu
olsa bile yeterli karar ve uygulama desteği almaya yetmediği koşullarla karşılaşılmaktadır. Bu durumda,
sektörel bazlı temsili işletmelerle işbirliğinde teorik ve uygulamalı Ar-Ge çalışmaları yapmak, otonom çalışan
sürdürülebilir arıtma tasarımlarına kadar ileri teknoloji sanayi 4.0 uygulamalarına örnek olabilecek sistemler
geliştirmenin çevre, ülke ekonomisi ve toplum sağlığı gibi birçok konuda yüksek katma değer getirileri vardır.
Proje kapsamında üretim süreçlerinden çıkan farklı miktar ve karakterdeki atıksuların özelliklerinin
belirlenmesi ve arıtımında ardışık süreç etkinliklerinin bir arada kullanılması için farklı model ve test tasarımları
yapılandırılmıştır. Test tasarımlarında yasal gerekliliklerde belirlenen KOİ değerinin 250 mg/L, askıda katı
maddelerin ise 350 mg/L değerinin altına indirilmesi, yağların (<100 mg yağ/L) ve rengin ise tamamen (<20
mgPt/L) uzaklaştırılması yanında atıksuların tekrar kullanılabilir seviyede arıtılması hedeflenmiştir. Ancak,
ilerleyen aşamalarda sensör destekli PLC kontrollü farklı arıtma tasarım algoritmaları uygulamadan gerekli
sürdürülebilir arıtma hedeflerinin sağlanamayacağı anlaşılmıştır. Örneğin, kimyasal arıtma için stabil bir
atıksu kalitesi oluşması durumunda belirlenen sabit dozlar verilerek arıtma gerçekleştirilebilir. Ancak, üretim
süreçlerinde zamana bağlı değişen atıksu kalitesi oluşması ile salınımı azaltan sadece dengeleme havuz-tank
yapısının boyutu bile ekonomik ve teknik olarak uygulanabilir olmaktan çıkmaktadır. Üstelik kesikli sistemde
çalışan bir yapıda süreçlerin yönetimini sağlayan sensörler, değişen su kalitesine göre ayarlanmış arıtma
programları, dinamik koagülant doz ayarları, ön arıtma, çamur döngüsü ve arıza durumlarında sürekli sistem
programı gibi çeşitli uyum yapıları oluşturmadan arıtma veriminde sürdürülebilirlikten bahsetmek nerede ise
imkansız hale gelmektedir.
Karmaşık bir yapıdaki sorunların çözümüne yönelik öncelikle ham atıksu özellikleri belirlenerek teorik
mekanistik süreç tasarımı ve bu tasarımı test eden deneysel süreç benzetim testleri desteğinde Ar-Ge çalışma
yapısı geliştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre teorik olarak tasarlanan süreci etkileyen çok sayıda tepkimenin
varlığının arıtma veriminde baskın olarak rol aldığının anlaşılması yanında tasarım için gerekli anahtar verilerle
boyutlandırma ve arıtma programlarının yapılması sağlanmıştır. Örneğin, kesme sıvısı olarak kullanılan
boryağ içeren atıksular testlerde çok yüksek verimlerde arıtılmış ve uygulanan süreç benzetim test yapısına
göre ayrı bir arıtma donanımı ve programının oluşturulması sağlanmıştır. Araştırma, model ve test geliştirme
aşamasından elde edilen veriler arıtma sistem tasarımının yapılandırılmasında çok önemli ve kapsamlı karar
ve hesap desteği sağlamıştır. Otonom çalışabilen arıtma sistem tasarımları süreç tasarımında yaşanan yüksek
eşik değerin aşılmasında, geliştirilmesinde, kontrol, sürdürülebilirlik ve endüstriyel gelişimde çok etkili veri
sağlamanın yanında sorunların daha gelişmiş yöntemlerle çözümüne yönelik katkı sağlamaktadır.
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ABSTRACT
Increasing water pollution due to population growth and industrialization is becoming an increasingly
important problem. For this reason, the construction and operation of urban and organized industrial wastewater
treatment plants and the provision of receiving environment pollution parameters are very important for the
protection of water resources. Practical information on wastewater treatment plant problems and maintenance
problems will increase the success of the operation of the plants. In this study, the problems, solution ways
and practical applications that may be encountered in the treatment plants are shared through the example
of Isparta Suleyman Demirel Organized Industrial District Wastewater Treatment Plant. The wastewater
treatment plant, in which the activated sludge system was present following chemical treatment, was put into
operation in February 2001. Fruit juice, milk and dairy products, meat cutting and processing, rose cosmetics
and textile factories are operate in the organized industrial district. The presence of factories engaged in
seasonal production and the increase in the number of factories also cause operation problems in the plant to
be seen more frequently. Changes in wastewater inlet concentration, equipment failures, capacity insufficiency
and cold climatic conditions also increase operational problems. However, regular sludge withdrawal is an
important issue for the wastewater treatment plant. In order to solve the problems related to mud, firstly sludge
production was tried to be reduced. As a precaution, the coagulant was changed in the chemical treatment
unit; PAC (Poly Aluminum Chloride) was preferred instead of FeCl3. Due to the cold climatic conditions it is
difficult to remove the mud from the condensation units through the decanter in the winter months. However,
the sludge drying system operated in January 2017 is designed as solar drying, but the sludge cannot be
completely dried due to the cold climatic conditions. Due to the unloading drying area, new mud cannot be
withdrawn properly. In order to solve this problem, it is planned to make the drying system under the heating
system, the construction phase is going on. One of the most common problems in winter is the occurrence of
frost in pipelines in the chemical dosing unit. In order to overcome this, the pipes were insulated and old pumps
were replaced with more powerful pumps. The wastewater plant operates at full capacity. Extension of the
plant capacity and the construction of the 2nd stage treatment plant units are absolutely necessary for solving
many operational problems.
Anahtar Kelimeler: Isparta organized industrial district, operation problems, wastewater treatment.
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1. INTRODUCTION
Population growth and industrialization are causing many problems today. Depletion of clean water
resources and water pollution are among these problems. Wastewater contains many harmful substances and
cannot be released back into the environment until it is treated. For this reason, the operation/construction
of urban and organized industrial wastewater treatment plants is very important for the protection of water
resources (Panizza and Cerisola, 2001).

Isparta Suleyman Demirel Organized Industrial District Wastewater Treatment Plant, in which the activated
sludge system was presented following chemical treatment, was put into operation in February 2001. Industrial
wastewater is discharged to Burdur Lake after treatment. The treatment plant units are shown in Figure 1.

(a)

		

(b)			

(c)

Figure 1. The treatment plant units PLC views; (a) Entrance structure, (b) Chemical treatment unit, (c)
Biological treatment unit.
Fruit juice, milk and dairy products, meat cutting and processing, rose cosmetics and textile factories are
operate in the organized industrial district. The presence of factories engaged in seasonal production and the
increase in the number of factories also cause operation problems in the plant to be seen more frequently. Changes
in wastewater inlet concentration, equipment failures, capacity insufficiency and cold climatic conditions also
increase operational problems. In this study, the problems, solution ways and practical applications that may
be encountered in the treatment plants are shared through the example of Isparta Suleyman Demirel Organized
Industrial District Wastewater Treatment Plant.
2. POSSIBLE WASTEWATER TREATMENT PROBLEMS
Wastewater treatment plants are processes that need to be monitored regularly. A problem in the treatment
plant will cause other problems and it will take time to solve these problems. General operating problems in
the treatment plant can be listed as follows:







Lack of staff and inadequacy
Solid materials damage on equipment
Proliferation of unwanted bacteria in ventilation pools
Increasing COD concentration over time
Equipment inadequacy and cost
Odor and fly problems
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2.1. Lack of staff and inadequacy
The number of employees at the treatment plant, facility size and type, it depends on the capacity. The
quality and number of the personnel directly affect the solving of the mechanical and electrical problems
(Topacik, 1987). At the same time, staff, supervisors and other staff should be able to communicate well. They
should be able to explain the faults and problems encountered.
2.2. Solid materials damage on equipment
Equipment for treatment plants is the very important. It can take days when there are any breakdowns in
equipment. Therefore this equipments very day should be checked regularly and all equipment must have
backups. For this reason pre-treatment units are being designed. Trash, sand, oil, gravel, etc. that escape from
pre-treatment units can cause clogging, wear and malfunctions in engines, pipes (Scholz, 2006). If these wastes
damage a piece of equipment in the mud-draining unit, it can take days to resolve the problem. So, withdrawal
from the sludge treatment plant may be interrupted and significant working problems can be experienced
(Scholz, 2006; Meral and Cavadzade, 2013). If the equipment is damaged, the unit may become unusable and
this will cause other problems to occur.
2.3. Proliferation of unwanted bacteria in ventilation pools
Wastewater contains both living and non-living microorganisms together with wastewaters containing
organic and inorganic substances (Toprak, 2006). Activated sludge systems in which microorganisms purify
water by 90% are biological treatment units. Loss of dominant microorganism that performs purification in
biological treatment units and the recurrence of unwanted microorganisms is a serious problem (Mielczareka
et al., 2012; Toprak, 2006). If the nutrient is low; the protoplasm is used for the continuation of vital activities.
This is called internal respiration (Toprak, 2006). The most important factors affecting microorganism
temperature, pH, F/M can be counted. Operational problems in the activated sludge ventilation pool can be
understood by the foam density, color, odor on the surface of the pond, or the rise of the sludge particles in
the final sedimentation pool (Topacik, 1987). At the same time, the inability to give sufficient oxygen to the
ventilation pools will cause the generation of undesirable microorganisms and the quality of the effluent will
be deteriorated (Meral and Cavadzade, 2013). In order to avoid negative operating conditions in biological
units, the facility should be checked regularly and analysis should be followed in the laboratory environment.
2.4. Increasing COD concentration over time
When a wastewater treatment plant is being projected, a specific pollution load, wastewater flow and the
change over time of these factors are considered (Spellman, 2013). However, especially in factories that send
wastewater to industrial wastewater treatment plants, the lack of pre-treatment plants and the increase in the
number of these factories cause uncertainty in the projecting stage of pollution load value. In this case, the
treatment plant is insufficient. Since the input pollution values and the chance to intervene are not available,
the capacity of the plant must be increased (web.deu.edu.tr/atiksu/ana58/c-6.pdf).
2.5. Equipment inadequacy and cost
Regular operation of treatment plant equipment ensures a healthy operation of the plant. The equipment
should be routinely checked daily and the equipment must be prevented from being damaged (Spellman,
2013). For example; if the mud draft pump is damaged and there is no backup, or if the mud draft pump does
not have sufficient motor power, the desired mud extraction cannot be performed. At the same time, it is very
important to have the equipment that will be able to remove the fault in case of equipment failure in operation.
Even if there is a slight fault, continuing the problem of equipment shortage will cause other problems and will
adversely affect the plant (Scholz, 2006). However, the cost of the selected equipment should not be avoided.
The most suitable longest-lasting equipment should be preferred. In fact, if the cost difference seen in the short
run is considered in the long run, the results may change.
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2.6. Odor and fly problems can be listed
Odor and fly problems in wastewater treatment plants can cause problems especially in summer months.
In domestic and industrial activated sludge wastewater treatment plants, the problem of odor is prevalent in
pre-treatment and sludge concentration units. The prevailing winds must be taken into consideration during the
project planning phase. The problem of odor comes out because the wastewater is discharged to sewage and
the septic conditions come into play. Hydrogen sulphide is the main source of odor in wastewater treatment
plants, due to the breakdown of organic compounds in the protein structure and sulfate in anaerobic conditions
(Meral ve Cavadzade). By spraying it can prevent the increase of fly population.
3. ISPARTA SULEYMAN DEMIREL ORGANIZED INDUSTRIAL DISTRICT WASTEWATER
TREATMENT PLANT OPERATION PROBLEMS
Some of operating problems in the treatment plant can be listed as follows:






Wastewater inlet concentration changes
Irregular sludge withdrawal
Equipment malfunctions and inadequacies
Capacity inadequacy
Cold climate conditions

3.1. Wastewater Inlet Concentration Changes
Wastewater Inlet Concentration Changes; Chemical Oxygen Demand (COD) accept as 1850 mg / l in
plant design parameters. But, in the present conditions entry KOI increases with seasonal production of major
brands and raises to 3500 mg / l COD. In this case, the time and energy required for treatment of waste water
is increasing. As a result, the plant efficiency is falling. AKM and oil-grease ratio are also increasing. The
nutritional value is increasing with the increase of the rate of COD. In order to ensure the F / M ratio, it is
necessary to increase the reverse cycle. The most effective method for excess sludge control in installations
where industrial wastewater is abundant and inlet loads are constantly changing is to adjust to the F/M ratio of
the sludge pumping rate (Toprak, 2006). F; cannot be controlled because the pollutant load of the wastewater
is variable.

Solution routes: If increasing the reverse cycle rate, the water level of the ventilation pool rises. Equipment
at the Biological Treatment Unit, where the actual treatment is performed, can see the damage. As the water in
the ventilation unit condenses, the aerodynamic forces of the fins are strained and cause equipment problems.
The long maintenance and repair time of the aerators can pose another main business problem. The use of
sludge with increased recycle and nutrient intake will increase the amount of sludge. It is necessary to remove
the residual mud that has formed with the similar problem. The sludge recycle rate is defined in accordance
with the system and the recycle sludge must be taken from the sludge discharge line (Cakmakci et al. 2013).
Forcing the process to increase the inlet concentration will increase the duration of the waiting period, increase
the amount of sludge produced, and damage the equipment in the process as a solution to these problems. The
main factory effluent, which affects the inlet concentration, is shown in Figure 2.
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(a)

		

(b)

			

(c)

Figure 2. Different effluent streams affecting inlet concentration (a); Apple Production Wastewater, (b);
Blood Containing Blood (c) Milk Wastewater
3.2. Irregular sludge withdrawal
Irregular sludge withdrawal Excess sludge production varies depending on the type of wastewater, the
load applied to the aeration basins and the hydraulic conditions (Koyuncu, 2012). The reason why excess
mud is removed from the system is to ensure constant F / M and mud age (Meral and Cavadzade, 2013). It
must be removed from the system periodically as part of the produced mud. The amount of sludge produced
should be known to determine the amount of sludge to be pumped (Tchobanoglous, 2003). The inability of
the sludge units to work on a regular basis prevents the excess sludge from being removed. The fact that the
equipment that attracts the sludge is at a low capacity also has a duty problem. Mud was brought to minimum
level. Changes were made to the coagulant in the chemical treatment unit. PAC (Poly Aluminum Chloride)
was started to be used instead of FeCl3. This change was rejected by management because the price of the new
chemical was more than its old price However; it was approved because it was more efficient;
•

The end of new chemical use,

•

Better sludge sedimentation,

•

Increase of COD removal efficiency,

•

The termination of the use of lime required to balance pH with old chemicals,

•
Less work of chemical pumps (reduction of electricity consumption) disclosure of benefits has allowed
management to approve chemical changes.
3.3. Equipment malfunctions and inadequacies
In our facility, problems of equipment failures and inadequacies are frequent. Solving the problems arising
from this problem can be take time (Scholz, 2006). One of the problems encountered in the past was the fuse
failure of the input motor. Engine amperage checked. It was found that amper of motor uses more ampere
than necessary and thermals are broken for this reason. Damage caused by the difficulty of the input engine
has been determined to be cracks in the pipeline by controlling the pipeline. Thus, the cause of the engine
malfunction has been determined. The solid materials blocking the inlet pipelines caused cracks in the pipeline
with increased pressure. Renewal of pipelines has been completed. To solve this problem, factories need
efficient operation of pre-treatment plants. Thus the pollution value of the wastewater coming to the industrial
wastewater treatment plant can be reduced.
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3.4. Capacity inadequacy
The lack of pre-treatment plants of factories located in organized enterprises and the instantaneous flow
from seasonal productions may cause insufficient capacity. However, if there is a problem in the mud drawing
equipment, it can cause the capacity insufficiency in the sludge concentration units. Capacity inadequacy is a
serious question (Spellman, 2013; web.deu.edu.tr/atiksu/ana58/c-6.pdf). At the same time, if the decanter cannot
operate at the desired efficiency, it causes the sludge volume to increase continuously in the condensation units.
In order to prevent this problem, the facility capacity needs to be expanded and the 2nd step must be done.
3.5. Cold climate conditions

Cold climatic conditions bring working problems to the treatment plant. Cold weather in winter
makes it difficult or even impossible to take mud. Sludge withdrawn from the condensation units
by decanter is freezing in the pipes during winter (Jenssen et al., 1993). The drying plant that was
taken into operation in January 2017 was designed as a solar drying plant. However, cold climatic
conditions make it difficult to dry the mud. If the mud cannot be dried, the mud cannot be taken.
To solve this problem, a heating system must be installed under the drying plant. One of the most
common problems in winter months is the occurrence of frost in pipes in the chemical dosing unit. In
order to solve this problem, insulation was applied to the pipes and more powerful pumps were taken.

4. CONCLUSION
In parallel with the continuation of the developing technology and industrialization, the organized industrial
district is also growing. The pollution load coming from the establishment of new factories and taking into
operation also increases. The expansion and revision process must be implemented in the wastewater treatment
plant to accommodate this increase.

Changes in wastewater inlet concentration, equipment failures, capacity insufficiency and cold climatic
conditions also increase operational problems. However, regular sludge withdrawal is an important issue for
the wastewater treatment plant. In order to solve the problems related to mud, firstly sludge production was
tried to be reduced. As a precaution, the coagulant was changed in the chemical treatment unit; PAC (Poly
Aluminum Chloride) was preferred instead of FeCl3. Due to the cold climatic conditions it is difficult to remove
the mud from the condensation units through the decanter in the winter months. However, the sludge drying
system operated in January 2017 is designed as solar drying, but the sludge cannot be completely dried due
to the cold climatic conditions. Due to the unloading drying area, new mud cannot be withdrawn properly. In
order to solve this problem, it is planned to make the drying system under the heating system, the construction
phase is going on. One of the most common problems in winter is the occurrence of frost in pipelines in the
chemical dosing unit. In order to overcome this, the pipes were insulated and old pumps were replaced with
more powerful pumps. The wastewater plant operates at full capacity. Extension of the plant capacity and
the construction of the 2nd stage treatment plant units are absolutely necessary for solving many operational
problems. Considering the increase in industrialization day by day in Isparta, it is necessary to contribute to the
expansion of treatment plant capacity and leave a clean world to future generations.
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ÖZET
Yüksek organik kirlilikleri bulunan atık sular, çevreyi ciddi boyutta tehdit eden problemlere sebep oldukları
için arıtılmadan çevreye deşarj edilmemelidir. Reçel endüstrileri de, meyve ve sebzelerin yıkanması sırasında
kullanılan yıkama suyu ve yüzdürme suyu ile işletmeye giren özellikle toprak taneleri ve mikroorganizmalar
gibi maddeler nedeniyle yüksek organik kirlilikler içerirler. Bu maddelerin neden olacağı problemlerin
önüne geçebilmek için de reçel endüstrilerine, kirlilikleri giderme teknolojileri ve atık su arıtım yöntemleri
uygulanmalıdır. Membran sistemleri, bu atık suların arıtımında oldukça etkilidir. Ek prosesler gerektirmeden
de yüksek süzüntü suyu kalitesi sunan membran prosesleri; biyolojik aktif çamur, çoklu flash evaporation
gibi diğer sistemlerle karşılaştırıldığında düşük basınç ve sıcaklıklarda işletme maliyeti bakımından daha
ekonomiktir ve sistemin uygulama kolaylığı bulunur. Bu nedenle çalışmada da yüksek kazanım oranlarına
sahip, gözenek boyutu bakımından UF ve RO membranları arasında yer alan NF membranı ile çalışılmıştır.
Kullanılan poliamid TFC ticari DK membranının çalışma şartlarına dayanıklılık, tekrar kullanım, verim gibi
pek çok üstünlüğü bulunur ve GE Osmonics™ firmasından sağlanmıştır. Atık su Türkiye’de bulunan bir reçel
fabrikasından sağlanmıştır. Membran sistemlerinde, membran performansının belirlenmesinde akı en önemli
parametrelerden biridir. Deneyler farklı basınçlarda (10, 14, 18 bar) ve farklı besleme sıcaklıklarında (25,
35°C) çalışılmıştır. Besleme sıcaklığının süzüntü akısına etkisi incelenmiştir. Akı değerleri 10 bar ve 35°C’de,
25°C’de elde edilenden daha iyidir. Diğer basınç değerlerinde, akı değerlerinde kayda değer bir değişiklik
yoktur. Sonuç olarak, maksimum akının elde edildiği çalışma şartı 25°C ve 18 bar olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nanofiltrasyon, Süzüntü akısı, Çapraz akış sistemi, Reçel endüstrisi atık suyu, DK
membranı
*Bu bildiri metni Elif Külah Kuzu’nun “Reçel ve Tekstil Endüstrileri Atık Sularının Nanofiltrasyon
Yöntemiyle Arıtımı” adlı Yüksek Lisans Tezi’nin bir kısmından türetilmiştir.
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Jam Industry Wastewater Treatment By Nanofiltration: Effect Of Feed
Temperature On The Permeate Flux

ABSTRACT
Wastewaters with high organic contamination must not be discharged to the environment without treatment
because they cause problems that threaten the environment in serious dimensions. Jam industries also
contain high organic impurities due to substances such as soil granules and microorganisms, which enter into
operation with washing water and flotation water used in the washing of fruits and vegetables. In order to
avoid the problems caused by these substances, jam companies should be provided with methods of removing
pollution and wastewater treatment methods. Membrane systems are highly effective in the treatment of these
wastewater. Membrane processes that offer high filtrate water quality without requiring additional processes;
biologically active sludge is more economical in terms of operating cost at low pressures and temperatures
compared to other systems such as multi flash evaporation and the ease of application of the system is found.
For this reason, the study also used NF membrane, which has high recovery rates and is located between UF
and RO membranes in terms of pore size. The polyamide TFC commercial DK membrane used has many
advantages such as durability, reuse, yield, and is provided by GE Osmonics ™. The wastewater was supplied
by Jam Industry in Turkey. In membrane systems, flux is one of the most important parameters determining
membrane performance. Experiments were carried out at different pressures (10, 14, 18 bar) and at different
feed temperatures (25, 35°C). The effects of feed temperature on permeate flux was examined. The flux values
obtained at 10 bar and 35 degrees are greater than the flux values obtained at 25°C. In other pressure values, no
significant change in the flux values was observed. As a result, maximum operating conditions for flux were
obtained at 25˚C and 18 bar.
Keywords: nanofiltration, permeate flux, cross-flow system, jam industry wastewater, DK membrane

1. GİRİŞ
Son yıllarda artan su kıtlığı; yüksek su tüketimini sınırlandırmayı ve doğaya zarar veren endüstri atık
sularının arıtılarak yeniden kullanılmasını gerektirir (Alcaina-Miranda vd., 2009). Doğaya bırakılan işlem
görmüş, kirli atık sular; yüzey ve yüzey altı sularını tehdit eder ve doğal canlı hayatına da zarar verir. Bu
nedenle günümüzde atık suları arıtmak en çok çalışılan konulardan biri olmuştur. Atık su giderimi, düşük
miktar ve kalitedeki su problemlerini çözmek için potansiyel çözüm yoludur (Balçık-Canbolat vd., 2017).
Atık suyun %40’dan fazlası, endüstrilerin günlük yıkama ünitelerinden kaynaklanmaktadır. Yıkama
prosesleri de üretim prosesine bağlı olarak çok sayıda basamağa sahip olabilir. Ek olarak, son basamak işlemdeki
bütün safsızlıkları içermektedir (Muro vd., 2012). Tüm bu sebeplerden dolayı atık suyun tekrar kullanılması,
hem çevre hem de ekonomik sebeplerden dolayı su kaynakları yönetimi açısından oldukça önemlidir.
Sularda uygulama şartlarını sağlayarak bulunması istenmeyen maddelerin belirli bir seviyenin altında
tutulması amacıyla çeşitli standartlar geliştirilmiştir (Eroğlu, 2008). Son yıllarda pek çok işletme; Uluslararası
Standartlar Organizasyonu tarafından hazırlanmış olan “ISO 14000” standartlarına göre atık sularını
oluşturmamaya, en aza indirmeye ve oluşanı tekrar kullanmaya çalışmaktadırlar. Kaliteli su üretebilmek için
belirli parametreler atık su arıtım tesislerinde uygulanır (Chaidez vd., 2014).
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2.1. Membran Sistemleri
Atık suların özellikleri, kaynaklarına bağlı olarak önemli farklılıklar gösterir ve bu farklılıklara göre arıtma
yöntemleri de değişir. Bu arıtma yöntemleri ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Son zamanlarda, pahalı ve
zaman alan ayırma prosesleri yerini yeni ve daha etkili olan membran proseslerine bırakmıştır (Ravanchi ve
Kargari, 2009). Membran sistemlerinde kullanılan temel özellik; bir kimyasalın, üstün teknoloji ile üretilmiş
olan membran zarı boyunca geçirme oranını kontrol edilebilme kabiliyetidir. Kısacası ayırma süreçlerinde
amaç; ayırılması amaçlanan karışımdaki bir bileşenin zardan geçerken, diğer bileşenlerin nüfuz etmesinin
engellenmesidir (Baker, 2004). Membran teknolojileri tekrar kullanılabilirlik, boyutlandırılabilirlik, geniş
sıcaklık ve basınç uygulama alanı gibi avantajlarından dolayı son yıllarda en çok ilgilenilen arıtım prosesi
olmuştur. Ek prosesler gerektirmeden de yüksek süzüntü suyu kalitesi sunan membran prosesleri; biyolojik
aktif çamur, çoklu flash evaporation gibi diğer sistemlerle karşılaştırıldığında düşük basınç ve sıcaklıklarda
işletme maliyeti bakımından daha ekonomik olan ve uygulama kolaylığı bulunan prosesler olduğu için
günümüzde oldukça popülerdir (Ravanchi ve Kargari, 2009; Yalçın, 2008).
Pompa yardımıyla basınçlı olarak gönderilen ve membran tarafından süzülerek geçen akım süzüntü
(permeat) akımını, geçemeyerek tutulan akım ise konsantre akımı (retentat) oluşturmaktadır. Membran
sistemlerinde taşınma mekanizması basınç, sıcaklık veya konsantrasyon farkı gibi yürütücü kuvvetlerin (ΔP,
ΔC, ΔT) yardımıyla gerçekleşir ve membran yüzeyinden diğer tarafa besleme akımının süzülebilen kısmı
geçer (Akgül, 2006).
Membran sistemlerinde çapraz akış ve dik akış rejimleri olmak üzere farklı akış türleri bulunmaktadır.
Bu akış rejimleri, süzüntü akısını ve membran yüzeyindeki tıkanmayı oldukça etkilemektedir. Genel olarak
konsantrasyon polarizasyonunu ve kirlenmeyi mümkün olduğunca azaltmak için çapraz besleme akışı oldukça
uygundur (Koyuncu vd., 2018; Scott, 1995).
Atık su arıtımı çalışmalarında membran performansı, yukarıda da belirtildiği gibi akı ve giderme verimi
değerleri ile ifade edilir. Bir bileşenin bir membrandan taşınma süreci ve verim; konsantrasyon, basınç,
sıcaklık, pH, konsantrasyon, kimyasal dayanıklılık, membran diziliş yoğunluğu, transmembran basıncı, ön
arıtma gibi bir çok parametreye bağlıdır (Strathmann vd., 2011). Membran süreçlerinde en önemli ve en çok
üzerinde durulan etken besleme suyunun basıncıdır. Sıvının akısı, uygulanan basınç ile membrandaki ozmotik
basınç farkı ile birlikte artar. Ancak membrana uygulanabilecek basınç, membranın yapısını bozabileceği
için sınırlandırılmıştır. (Aslan, 2016; Öztürk vd., 2005). Ayrıca akı, besleme atık suyu sıcaklığı ile birlikte
artar ancak belirli sıcaklıktan sonra membranda bozulma ve aşınma gerçekleşebilir.
Ayrıca süzüntü ve
sıvı karışımın viskozitesi ve membranın geçirgenlik katsayısı da sıcaklıktan etkilendiği için de sıcaklık arıtım
sürecini etkiler (Aslan, 2016; Öztürk vd., 2005)

2.2. Basınç Farkının Yürütücü Güç Olduğu Membran Prosesleri
Uygulanan yürütücü güç; besleme akışkanının, nüfuza dek zardan geçmesi için gerekli kuvveti ifade eder.
Burada en önemli nokta, gözeneklerin büyüklüğüdür. Basınç farkının yürütücü güç olduğu mikrofiltrasyon
(MF), ultrafiltrasyon (UF), nanofiltrasyon (NF) ve ters ozmoz (RO) membran prosesleridir. RO sistemleri
ortalama olarak %99 oranında sudaki bütün iyonları gidermektedir. Bundan başka çoğu organik bileşikleri,
virüs, bakterileri tutmaktadır. NF sistemleri 250 ile 1000 arası moleküler ağırlıktaki organik bileşikleri ve
+2 değerlikli tuzları ters ozmoz sistemine oranla daha düşük basınçta ve daha fazla su geçirerek tutmaktadır
(Akgül, 2006). NF, daha düşük çalışma basıncında RO’ya göre yeterli süzüntü kalitesi sağlayabilir (AlcainaMiranda vd., 2009). UF sistemleri 1000 Daltonun üzerindeki katıları tutmaktadır. Membranlardaki daha yüksek
gözenek boyutundan dolayı, çok daha düşük işletme basıncı gerekmektedir (<7 bar). MF sistemleri 0,5-2
bar arasında işletilen filtrelerden oluşmakta ve 1 μm çapından büyük olan partiküllerin membran tarafından
tutulmasını sağlamaktadır (Akgül, 2006; Saleh ve Gupta, 2016).
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2.3. Reçel Endüstrisi Atık Suyu
Meyve ve sebzeler selüloz, lignin ve pektik maddelerin içerisinde bulunduğu gıda lifinin esas kaynakları
oldukları için ve vitamin, mineral madde, fenolik maddelerce zengin olduklarından insan sağlığında önemli
bir yere sahiptirler. Günlük enerji ve protein ihtiyacına fazla katkıda bulunmasalar da hazma yardımcıdırlar,
içerdikleri organik asitler ve selüloz nedeniyle özellikle taze meyveler doğal laksatif (yumuşatıcı) bir etkiye
sahiptirler (Zor, 2007). Ancak bileşimlerindeki karbonhidratlar, azotlu bileşikler, mineral maddeler ve fazla
miktarda su, mikroorganizmalar için oldukça uygun yaşam şartı oluştururlar ve bu nedenle normal koşullarda
kısa sürede bozunurlar (Kaplan, 2006).
Meyve ve sebzeler, çiğ olarak tüketmeye ek olarak bozulmadan uzun süre depolayabilmek için işlenerek
farklı ürünler elde edilebilmektedir. Uygun yöntemlerle daha dayanıklı hale getirildiklerinde istenildiği
zaman ve istenildiği yerde tüketime uygun hale gelirler. Bu ürünlerden birisi de şeker ilavesiyle işlenerek
daha dayanıklı ürün haline geldikleri reçeldir. Reçeli işlemede ilke, su miktarını mikroorganizmaların faaliyet
gösteremeyeceği düzeye indirmektir (Kaplan, 2006; Zor, 2007).
Reçel üretimi sırasında meyveler; toprağı, yapışan kirleri ve üretimde kullanılan kimyasalları, depo ve
taşınım sırasında oluşan kirlilikleri gidermek için suyla iyice yıkanır ve durulanır. Uygun görülen durumlarda
%1’lik bir hidroklorik asit çözeltisi ile yıkanmalı ve daha sonra su ile yıkanmalıdırlar. Yıkama işlemi, işletmenin
büyüklüğüne göre değişir (Sinha vd., 2012). Bu işlemde aşırı miktarda su kullanılmaktadır ve bu su da yüksek
organik kir ve kimyasal içermektedir. Bu suyun arıtılması ve hem ekonomik hem de ekolojik açıdan geri
kazandırılması gerekmektedir (Caravan vd., 1979).
Meyve üretim proseslerinde katı ve sıvı atıklar olmak üzere 2 tip atık gözlenebilir. Katı atıklara örnek
kabuklar, çekirdekler ve taşlar olarak sayılabilir. Sıvı atıklara örnek olarak ise soğutma ve yıkama suyu verilebilir
(Sinha vd., 2012). Soğutma sularında mekanik sistemden kaynaklanan demir ve mangan miktarlarının fazla
olması, bakterilerin borularda çoğalmasına, birikmesine ve korozyona neden olurlar. Yüzdürme suyu ve
meyvelerin yıkanmasında kullanılan yıkama suyu ile işletmeye giren bazı maddeler özellikle toprak taneleri
ve mikroorganizmalar da suyu kirletir (Aliplik Akın, 2010).Reçel atık suları, organik içerik bakımından çok
zengindir ve çevreyi tehdit eden problemlere sebep olurlar (Mohan ve Sunny, 2008; Aliplik Akın, 2010).
Bu problemleri çözmek için reçel endüstrilerine atık su arıtım yöntemleri uygulanmalıdır. Tablo 1’de Su
Kirliliği Yönetmeliği’ne göre sebze ve meyve yıkama ve işletme tesislerinden gelen atık suların sınır değerleri
verilmiştir.
Tablo 1. Reçel Endüstrisi Atık Suları Sınır Değerleri (Su Kirliliği Yönetmeliği, 2004)
Atık su cinsi
Sebze, Meyve Yıkama ve İşleme Tesisleri

Parametre

Birim

KOİ
AKM
pH

mg/L
mg/L
-

Kompozit numune Kompozit numune
2 saat
24 saat
150
100
200
100
6-9
6-9

Reçel endüstrisinde reçellere eklenen katkı maddeleri, pH aralıklarına uygunlukları ve diyet özellikleri
incelenmesine rağmen literatürde yüksek KOİ miktarına sahip olan reçel endüstrisi atık suyunun arıtımı ile
ilgili fazla bilgi bulunmamaktadır.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
Deneyler sırasında kullanılan çapraz akışlı membran filtrasyon sistemi paslanmaz çelik ve atık
su içeriğindeki zararlı kimyasallara dayanıklı malzemelerden üretilmiştir. Sistem; membran ünitesi,
besleme tankı, hidrolik el pompası, ısıtıcı, süzüntünün toplandığı bölüm, santrifüj pompa, hassas terazi
ve bilgisayardan oluşmaktadır. Bu çapraz akışlı (CF) membran sistemi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
Kimya Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Araştırma Laboratuvarında bulunmaktadır. Sistemde
bulunan membranın etkin alanı 150 cm2’dir. Sistemde WiseCircu ısıtıcı ile sıcaklık kontrolü sağlanır. Bu
ısıtıcı, besleme tankında mevcut bulunan atık suyu istenilen sıcaklık seviyelerinde tutmak için kullanılır.
Paslanmaz çelikten üretilmiş olan besleme tankı 20 L’lik hacme sahiptir, içerisinde ısıtıcı borular bulunur,
alt kısmında ise tahliye bölümü mevcuttur. Nanofiltrasyon modülünden çıkan arıtılmış olan süzüntü; süzüntü
toplama kabında biriktirilir. Kullanılan membran sistemi, Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Çalışılan Membran Sisteminin Şematik Gösterimi
		
Süzüntü akısının belirlenmesi için bilgisayara bağlı 0,01 hassasiyetli terazi kullanılmıştır.
Terazi bilgisayara bağlanmış ve üzerine konulan kapta süzüntü toplanarak dakikada bir alınan tartım sonucu bir
yazılım programı ile otomatik olarak bilgisayara kaydedilmiştir. Membranın birim alanından birim zamanda
geçen akım miktarı olarak tanımlanan akı değerleri ve işlemlerin giderim verimleri M.S. Excel programı ile
aşağıdaki denklem ile hesaplanarak zamana karşı akı ve giderim verimi grafikleri çizilmiştir. Denklemde akı
L/(m2saat) birimiyle ifade edilmektedir (Kuzu, 2018).

J_V=
Q/A											

t1 için; V=V1 ve t2 dk için; V = V2 ; Q (t1. dk’da membrandan geçen süzüntü miktarı) = V2 - V1
A (Membran Yüzey Alanı ) = 150 cm2 (sabit)

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Aşağıdaki Tablo 2 ve Şekil 2’de 25˚C için çalışılan 10, 14, 18 bar’daki akı değerleri verilmiştir.
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Tablo 2. Reçel Atık Suyu için 25˚C’deki Akı (L/m2saat) Değerleri
Zaman (Dakika)
5
15
30
45
60
90
120

Akı (L/m2saat)
10 bar

14 bar

18 bar

10,00
10,40
12,00
12,00
14,00
12,00
12,00

22,40
21,20
21,20
20,80
18,00
22,40
20,00

24,80
22,00
22,80
21,60
22,40
21,60
20,80

Şekil 2. Reçel Atık Suyu için 25˚C’deki Akı Değerleri

Aşağıdaki Tablo 3 ve Şekil 3’de ise 35˚C için çalışılan 10, 14, 18 bar’daki akı değerleri verilmiştir.

Tablo 3. Reçel Atık Suyu için 35˚C’deki Akı (L/m2saat) Değerleri
Zaman (Dakika)
5
15
30
45
60
90
120

Akı (L/m2saat)
10 bar
14 bar
18 bar
20,50
22,00
24,40
17,20
20,80
23,60
15,20
20,40
22,40
14,80
20,00
21,60
18,00
20,00
21,60
15,20
19,20
20,00
16,00
19,20
19,20

Şekil 3. Reçel Atık Suyu için 35˚C’deki Akı Değerleri
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Sıcaklık değerleri incelendiğinde 10 bar dışındaki diğer basınçlarda 25˚C ve 35˚C’lik sıcaklıklarda birbirine
yakın akı değerleri elde edilmiştir. Akı için elde edilen verilere göre maksimum akıyı sağlayan çalışma aralığı
25˚C ve 18 bar olarak önerilebilir.
4. SONUÇLAR
Son yıllarda artan çevre kirliliği, ciddi tehditler oluşturduğu için Dünya çapında kirleticileri gidermek
amacıyla alınan önlemler önem kazanmıştır. Fabrikalardan çevreye atılan atık suları gidermek de bu
önlemlerden biridir. Bir fiziksel atık su arıtım yöntemi olan membran sistemleri, oldukça etkili bir yöntem
olup son yılların en çok incelenen alanıdır.
Bu çalışmada reçel üretimi sırasında meyvelerin yıkanması, çeşitli katkı maddelerinin hazırlanması gibi
aşamalarda kullanılan ve tesis çıkışında atık olarak ayrıldığı noktadan alınan reçel atık suyunun, çapraz akışlı
nanofiltrasyon membran sistemi ile giderimi çalışılmıştır. Bu atık su soğutma suyu değildir; dolayısıyla ağır
metalleri içermez, bulanıklığa sebep olan kirlilikler içermektedir.
Reçel atık suyu için 25˚C ve 35˚C’de uygulanan analizler incelendiğinde akı değerlerinin basınçla birlikte
arttığı gözlenmiştir. Ancak sıcaklık farkının gözle görülür bir etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle 35˚C’de
çalışılmasının bir yararı bulunmamaktadır. Basınçlarda ise 10 bar ile 14 ve 18 bar arası daha fazla fark
görülmüştür. Bu sonuç, beklenen bir sonuçtur çünkü membran sisteminde belirli bir basınca kadar basınç
arttıkça akı değerleri artmıştır. Sonuç olarak akı değerleri incelendiğinde maksimum akı değerinin 25˚C’de 18
bar’da yaklaşık olarak 22 L/m2saat değerine sahip olduğu görülür ve maksimum akı değerlerini elde edebilmek
için en uygun çalışma aralığı olduğu sonucuna varılabilir.
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ÖZET
Zeytinyağı sektöründe üretim sonrasında oluşan ve yüksek kirlilik yüküne sahip karasu bütün ülkeler için
çözülmesi gereken bir çevre sorunudur. Karasu olarak tanımlanan ve zeytinden zeytinyağı elde edilirken açığa
çıkan bu atıksuların içeriği; su (%83-92), organik madde (şekerler, azotlu bileşikler, yağ asitleri, polialkoller,
polifenoller, pektin ve yağlar) (%4-16) ve mineral tuzlardan (%1-2) oluşmaktadır. Karasuyun miktarı ve içeriği;
zeytinin türüne, olgunluk derecesine, üretildiği bölgeye, kimyasal kullanımına, toprak ve iklimsel şartlara,
üretim miktarına ve teknolojisine bağlı olarak değişmektedir. Karasuyun arıtımında kullanılan çok çeşitli
fiziksel-kimyasal-biyolojik teknolojiler ve yöntemler bulunmaktadır. Bu çalışmada ülkemizde ve dünyada
karasuyun arıtımı üzerine yapılan bilimsel çalışmalar incelenmiştir. Literatür ışığında zeytinyağı üretim
sistemleri, üretim sonrasında oluşan karasuyun özellikleri ve bu atıksuların çevresel etkileri sunulmuştur.
Özellikle dünyada ve ülkemizdeki son çalışmalar değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda karasuyun
çevreye deşarj edildiğinde sucul yaşamı olumsuz etkileme, koku problemi, renk sorunu ve toksisite gibi
olumsuz çevresel etkilere neden olduğu ve aynı zamanda pek çok faktöründe bu tarz atıksuların arıtımını
güçleştirdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Atıksu arıtımı, Çevre kirliliği, Karasu, Üretim teknolojisi
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The Ecological Dimension of High Pollution Load of Olive Oil Industry
Wastewaters

ABSTRACT
The olive oil sector, which is produced after production and has a high pollution load, is an environmental
problem that must be solved for all countries. The contents of these wastewaters, which are defined as Karasu
and which are opened when olive oil is obtained; water (83-92%), organic matter (sugars, nitrogen compounds,
fatty acids, polyalcohols, polyphenols, pectin and oils) (4-16%) and mineral salts (1-2%). The amount and
content of black water; olive varies de-pending on the product, the degree of maturity, region of production,
chemical usage, soil and climatic conditions, production quantity and technology. There are a wide variety
of physical-chemical-biological technologies and methods used in black water treatment. In this study, the
scientific studies on the purification of the black water have been examined in our country and in the world.
Based on the literature, olive oil production systems, characteristics of the aftermath of the production and
the environmental effects of these wastewaters are presented. In particular, re-cent studies around the world
and in our country have been evaluated. As a result of evaluations, it has been determined that when water is
discharged into the environment, adverse environmental effects such as adverse effects of aquatic life, odour
and colour problem, toxicity are caused and at the same time, it is difficult to treat such wastewater in many
factors.

Keywords: Wastewater treatment, Environmental pollution, Karasu, Production technology

1. GİRİŞ
Küresel ölçekte, toplam 13 milyon ton üretime sahip sektör ülkemizinde yer aldığı Akdeniz bölgesinin
ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır (Erdem vd. 2015; Malayoğlu ve Aktaş 2011). Son yıllarda zeytin
yetiştiriciliği Mısır, Tunus, Fas, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Türkiye gibi Akdeniz ve benzeri iklime sahip
bölgelerde uygulanmaktadır (Şekil 1) (Erdem vd. 2015). Zeytinyağı geçmişten günümüze önemi her alanda
bilinen bir ürün iken bu ürünün eldesinde karasu ve pirina oluşmaktadır. Zeytinyağı üretiminde oluşan atıksuyun,
olumsuz ekolojik etkilerinin giderilmesi için bütün dünya ülkelerinin uyguladığı teknolojiler çok çeşitlidir.
Bu teknolojilerden en çok uygulananlar, minimum atıksu oluşumu sağlayan süreçlerin değerlendirilmesi ve
buharlaştırma havuzlarının uygulanması şeklinde sıralanmaktadır. Zeytin spesifik iklim koşullarından dolayı
Akdeniz bölgesinde üretilen çok yıllık bir tarım ürünüdür (Yarımtepe vd. 2018; Kılıç vd. 2009; Tunalıoğlu ve
Bektaş 2010). Zeytin meyve-si 3 temel bölümden meydana gelmektedir. İçeriğinde %40-60 sıvı; %10-30 lipit
ve %30‘u katı yer almaktadır. Katı malzeme ise, %12-25 çekirdek, %1-3 tohum, %9 posa, %3 şeker, %2 farklı
bileşikler şeklinde dağılmıştır (Tablo 1) (Vossen 2007). Üretim sonrasında oluşan ve yüksek kirlilik yüküne
sahip karasu bütün ülkeler için çözülmesi gereken bir çevre sorunudur. Bu çalışmada ülkemizde ve dünyada
karasu-yun arıtımı üzerine yapılan bilimsel çalışmalar incelenmiştir. Literatür ışığında zeytinyağı üretim
sistemleri, üretim sonrasında oluşan karasuyun özellikleri ve bu atıksuların çevresel etkileri sunulmuştur.
Özellikle dünyada ve ülkemizdeki son çalışmalar değerlendirilmiştir.
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Tablo 1. Zeytindeki bileşenlerin oransal dağılımı (Kılıç vd. 2013)
Parametreler
Su
Lipit
Azot İçeriği
Şeker
Selüloz
Mineraller
Polifenoller
Diğer bileşikler

Dış Bölüm (%)
50-60
15-30
2-3
3-7,5
3-6
1-2
2.25-3
-

İç Bölüm (%)
9.3
0.7
3.4
41
38
4.1
0.1
3.4

Öz (%)
30
27.3
10.2
26.6
1.9
1.5
0.5-1
2.4

Şekil 1. Ülkelere göre zeytinyağı üretimi (Al-Hamamre 2014)

1.1. Zeytin Yağı Üretim Sistemleri
Zeytinyağı üretiminde bunker, taşıma bandı, yıkama makinası, kırıcı, malaksör, dekantör ve seperatör ile
pirina helezonu ve pompası kullanılmaktadır (Şekil 2).
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Şekil 2. Sektörde kullanılan makinalar (Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü 2015).
Hammadde sofralık ve yağ üretimi şeklinde değerlendirilmektedir. Şekil 3’te üretim aşamaları ve işlemler
yer almaktadır. Uygulanan işlemler; Zeytinin temizlenmesi, Zeytinin hamur hale getirilmesi, Katı ve sıvı
fazların ayrılması ve Sıvı fazların ayrılması şeklinde 4 kademeden meydana gelmektedir. Sektörde üretime
yönelik yapılan uygulamalar 3 farklı teknoloji ile gerçekleştirilmekte-dir. Her bir teknolojiye ait diyagramlar
Şekil 4’te verilmiştir. Avustralya ve İspanya’da 2 aşamalı üretim uygulanmaktadır. Bu sistemin sonucunda
açığa pirina daha yoğun meydana gelmektedir. Ülkemizde geleneksel ve 3 aşamalı sistemler kullanılmakta
olup her iki sistemde de yüksek konsantrasyonlarda atıksu açığa çıkmaktadır.

Şekil 3. Zeytinden yağ üretimi Aşamaları (Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü 2015).
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Şekil 4. Geleneksel (1), 3 aşamalı fazlı (2), 2 aşamalı (3) sistemler (Erdem vd. 2015)
1.2. Karasu
Karasu, zeytinyağının işlenmesi sonucunda ortaya çıkan zeytin meyve suyu ve yıkama sularından oluşan
sıvı bir yan üründür. Zeytinyağı üretimi sırasında çok fazla miktar-da su kullanılır ve sonuçta ortaya büyük
miktarlarda karasu denilen atık ortaya çıkar. Dünya genelinde yıllık ortaya çıkan karasu miktarının 10 ile
30 milyon m3 arasında olduğu tahmin edilmektedir (Galanakis 2018). Zeytinyağı üretimi sezonluk olarak
değişiklik göstermekte olup Kasım-Şubat arası üretim yapılmaktadır (Uzun ve Seferoğlu 2017; Kul vd.
2014). Kısa sürede büyük miktarlarda üretilmesi ve kirlilik yükü-nün yüksek olması nedeniyle karasu ciddi
bir çevre sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Atıksuyun konsantrasyonu ve fiziko-kimyasal nitelikleri
zeytinyağı elde etme yöntemine, depolama zamanına, zeytin ağacının yaşına, mevsimsel ürün alımına, zeytin
türüne ve ayırma teknolojisine, gübrelerin ve pestisitlerin varlığına, iklim şartlarına göre değişmektedir. (ElAbbassi vd. 2014; Niaounakis ve Halvadakis 2006). Zeytinyağı üretimi atıksuları esas olarak zeytinde bulunan
maddeleri içermektedir (Tablo 1). Koyu renkli, karakteristik hoş olmayan bir kokuya sahip olan karasu yüksek miktarlarda çeşitli nütrientler ile biyolojik parçalanması güç toksik-fitotoksik bileşikleri (polifenoller)
içerir (Şekil 5). (Rusan ve Malkawi 2016; Chaari vd. 2014). Ka-rasu içerdiği renkli maddeler nedeniyle
morumsu kahverengi hatta siyaha yakın renk-tedir. Bu nedenle ülkemizde halk arasında “karasu” diye
adlandırılır. Doğu Akdeniz ülkelerinde de benzer olarak ‘Black Water’ adı kullanılır. Literatürde ‘Olive Oil
Mill Wastewater’ veya ‘Vegetation Water’ ifadeleri kullanılmaktadır (Tözüm ve Sevindir 2010).
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Şekil 5. Karasu buharlaştırma havuzları
Sektörden kaynaklanan atıksuların aşırı konsantrasyonlarda Biyokimyasal Oksijen ihtiyacı (BOİ),
Kimyasal Oksijen ihtiyacı (KOİ), Askıda Katı Madde (AKM), yağ ve gres ile fenol türlerine, asidik pH ve
yüksek organik madde içeriğine sahip olmaları kirlilik potansiyellerinin yüksek olduğuna işaret etmektedir
(Tablo 2) (Galanakis 2018; Uzun ve Seferoğlu 2017). Karasuyun inorganik içeriği çoğunlukla metallerden
oluşmaktadır. Mineral bileşimi Tablo 3’te gösterilmiştir. Ana elementler potasyum, kalsiyum ve sodyum
olup bu elementlerden dolayı toprak uygulamaları gerçekleştirilmektedir (Danellakis vd. 2011; Piotrowska
vd. 2011). Karasuyun mikrobiyolojik yapısının temelinde maya, küf ve bakteriler karşımıza çıkmaktadır.
Karasu bünye-sindeki başlıca bakteriler, Alphaproteobacteria, Gammaproteobacteria, Betaproteobacteria
ve Firmicutes, Actinobacteria şeklinde sıralanabilmektedir (Kavroulakis ve Ntougias 2011; Tsiamis vd.
2012). Karasu’da maya popülasyonu bol miktarda görünmektedir. Pic-hia, Candida ve Saccharomyces vb.
maya türleridir (Bleve vd. 2011). Karasu bünyesinde çok fazla mantar olduğu tespit edilmiştir. Bunların çoğu
Acremonium, Alternaria, Asper-gillus, Bionectria, Byssochlamys, Chalara, Cerrena, Fusarium, Lasiodiplodia,
Lecythophora, Pa-ecilomyces, Penicillium, Phycomyces, Phoma, Rhinocladiella ve Scopulariopsis cinslerine
aittir (Ntougias vd. 2013).

Tablo 2. Karasuyun fiziko-kimyasal özellikleri
Parametre
pH
İletkenlik
KOİ
BOİ
Kuru kalıntı
Yağlar
Fenoller
Şeker
Azot

Birim
µS/cm
g/L
g/L
g/L
g/L
g/L
g/L
g/L

R-1
4.85
13-41
97-190
7-11.5
-

R-2
5.2
5
16.5
11.5
0.8
1.3
0.3

R-3
5.1
95
84.2
4.82
-

R-4
5.7
11
48
8.8
0.9

R-5
5.3
24
156
90
7
4.1
4.3
-

R-6
5
81
53
13.42
39.4
8.6
0.5

R-7
4.8
17.5
150
37.5
53.16
8.9
-

R1: Ben-Sassi vd. 2006; R2: Paraskeva vd. 2007; R3: Asses vd. 2009; R4: Karpouzas vd. 2010; R5: El-Abbassi vd. 2011

R6: Mekki vd. 2013; R7: Khoufi vd. 2015
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Tablo 3. Karasuyun inorganik içeriği (Ntougias vd. 2013)
Element
Kurşun (Pb)
Kadmiyum (Cd)
Demir (Fe)
Çinko (Zn)
Bakır (Cu)
Mangan (Mn)
Kalsiyum (Ca)
Potasyum (K)

Birim
µg/L
µg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
g/L
g/L

Konsantrasyon
6.7-10
0.03-1
6.5-23
2.94-4.98
2.4-3
0.9-20
0.03-1.1
0.73-8.6

Sodyum (Na)

g/L

0.05-0.15

1.3. Karasuyun Bertarafında Kullanılan Yöntemler
Zeytinden yağ üretimi sonrası açığa çıkan atıksu kirlilik yükü yüksek nitelikte olup bütün dünyada
buharlaştırma havuzlarında değerlendirilmektedir. Atıksuyun bertarafında uygulanan yaklaşımlar şu şekildedir:
Kanalizasyona Direkt Deşarjı; Lagünlerde Buharlaştırma ve Sulamada Kullanımı.

Lagünlerde Buharlaştırma

Ülkemizde ve Akdeniz bölgesinde atıksuyun giderimi için buharlaştırma havuzları kullanılmaktadır.
Bu bölgede meteorolojik faktörler önem teşkil etmektedir. İşletmelerin ürün yoğunluğu ve yağış

fazlalılığı havuzlarda kapasitenin aşılmasına ve dolayısı ile çeşitli su kaynaklarının kirlenmesine yol açmaktadır
(Tunalıoğlu ve Bektaş 2010). Buharlaştırma havuzlarını ekonomik dizayn ve işletme maliyetleri minimum
olmasına rağmen kullanılacak alan maksimum seviyede olunca sıkıntı oluşturmaktadır. Ayrıca buharlaşma
olayı ile atmosfere kirleticiler verilmektedir (Şekil 6) (Tunç ve Ünlü 2015). Ülkemizde işletmelerin %89’u
buharlaştırma havuzları uygulamakta, %11’lik kısım karasuyu araçlarla taşıyıp kanalizasyon sistemine deşarj
gerçekleştirmektedir. 3 aşamalı süreçte oluşan karasu buharlaştırma havuzlarında biriktirilmektedir (Şekil 7).

Şekil 6. İllere göre atıksu bertaraf metotları (Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü 2015).
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Şekil 7. Zeytin karasularının havuzlarda depolanarak buharlaştırılması

1.4. Karasuyun Arıtımında Uygulanan Yöntemler
Karasu yüksek kirlilik yükü nedeni ile arıtılması gereken önemli bir atıksu grubu olup arıtımı için çok çeşitli
yöntemler geliştirilmiştir. Ayrıca arıtımın yanında yan ürün olarak değerlendirilmesi de mümkündür. Kompost
üretimi, katı yakıt, organik gübre, enzim eldesi, aktif karbon üretimi, gıda katkı maddesi, kozmetik ürünlerde
uygulama gibi amaçlar için kullanılmaktadır (Kirmaci vd. 2018; Oktav vd. 2003). Karasuyum bertarafında
ve arıtımında uygulanan yöntemlerin karşılaştırılması tüm dünya ülkeleri bazında Tablo 4‘de özetlenmiştir
(Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü 2015).
Fiziksel Arıtma Yöntemleri: santrifüjleme, çökeltim, filtrasyon, adsorpsiyon, buharlaştırma, distilasyon ve
havalandırma yöntemleri kullanılmaktadır.

Biyolojik Arıtma Yöntemleri: Anaerobik ve aerobik koşullar altında atıksu arıtımı sağlanmaktadır.

Termal İşlemler: Bu işlemler buharlaştırma, distilasyon, yakma, piroliz şeklinde sıralanmaktadır.

İleri Oksidasyon Prosesleri: O3, O3/H2O2, UV, H2O2/UV, O3/UV, O3/H2O2/UV, Fenton, foto-Fenton,
sonokimyasal oksidasyon, fotokataliz prosesi gibi kombine ileri oksidasyon proseslerinin uygulanması söz
konusudur.

1.5. Karasuyun Ekolojik Boyutu
Bu atıksuların en önemli çevresel etkileri aşağıdaki şekilde verilebilir. (Haddad vd. 2017; Chaari vd. 2015;
Rusan ve Malkavi 2016).
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1) Su ekosistemi: Alıcı su ortamına deşarj edildiğinde yüksek organik madde içeriği nedeniyle çözünmüş
oksijen azalmakta, tüm ekosistemin dengesi bozulmaktadır. Atıksuda bulunan nutrient alg gelişimini
desteklemekte ve sonuç olarak ötrofikasyonu artırmaktadır. Ötrofikasyon olayının yanında aşırı nütrientler
diğer patojen mikroorganizmalar için uygun ortam oluşturmaktadır. Atıksuyun su ekosistemine deşarjı ile pH
farklılıkları sucul canlılara inhibe etki göstermektedir.

2) Koku problemi. Bu atıksular açık havuzlarda depolandığında ve/veya araziye veya doğal sulara deşarj
edildiğinde fermantasyon olayı yer almaktadır. Sonuç olarak me-tan ve diğer keskin gazlar (hidrojen sülfür,
vb.) yayılmaktadır. Bu, yağ üretim periyodu süresince büyük mesafelerde bile koku olarak önemli kirliliğe yol
açmaktadır. Derinliği az olan havuzlarda bertaraf işlemlerinde koku ve sivrisinek sorunu, akifer su kaynağının
olumsuz etkilenmesi söz konusudur. Karasuyun yapısındaki bileşikler kendine özgü koku yaymaktadır.
Atıksuyun bekletildiği havuzlarda atmosfer ile temas bulunmakta olup bu durumda buharlaşma sonucunda
metan vb. gazlar hava kirliliğine neden olmaktadır (Uzun ve Seferoğlu 2017; Kul vd. 2014).

3) Geçirimsiz film. Sektör bazlı atıksuların lipit konsantrasyonları su üst tabakasında film oluşturarak
atmosfer ile teması engellemektedir. Bu durum ise mevcut ekosistemi olumsuz yönde değişime yöneltmektedir.

4) Doğal suların renklenmesi. En gözle görülen etki, tanenlerin oksidasyonunun ve ardından
polimerizasyonunun bir sonucu olan renk değişikliğidir.

5) Toksik Etki: indirgenmiş şekerlerin varlığı, yüksek fosfor içeriği ve fenolik yükü çoğu mikroorganizmalar

için toksik etki oluşturmuştur.

6) Toprak yapısı ve bitki gelişimi: Karasuyun toprağın yapısına etkileri oluşan yan ürünlerin rolü, iklimsel
faktörler, karasuyun hacimsel oranı, toprağa yayılma süresi ve uygulama yöntemi gibi çeşitli parametrelere
bağlıdır. Özellikle zamanla toprağın gözenekliliği olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca karasuyun yapısındaki
hidrofobik maddeler toprağın su tutma kapasitesini azaltmakta olup bu durum ise bitkilerin susuz kalmasına
yol açmaktadır (El-Abbasi vd. 2017; Jeguirim vd. 2017). Karasu bitki gelişimi üzerinde fitotoksik ve

inhibe edicidir. Atıksuda yüksek potasyum bulunduğun-dan tarımsal uygulamada asitlik ve tuzluluk
seviyeleri toprak verimini düşürmektedir (Şekil 8).
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Tablo 4. Karasu Arıtma ve Bertaraf Yöntemlerinin karşılaştırılması
Uygulama
Arazi yayma

Olumlu Yönler
Toprak verimini artırması

Lagünler

Ekonomik ve uzman gereksiniminin
olmaması
Dünyada yaygın kullanım
Dünyada yaygın kullanım

Çöktürme
Aerobik

Anaerobik
Membran

Dünyada yaygın kullanım, enerji kazanımı, az çamur oluşumu gerçekleşmesi
Yüksek verim eldesi

Elektroliz

Yüksek oksidasyon sağlaması

Ozon

Koku ve fenollerin arıtımı, yüksek verim
Hızlı olması
Oluşan kararlı ürünler
Depolama az, enerji kazanımı
Depolama az, enerji kazanımı

Termal
Yakma
Piroliz
Gazifikasyon

Olumsuz Yönler
Yeraltı suyu kirliliği, tuzluluk riski, bitkilerin olumsuz etkilenmesi
Büyük alan ihtiyacı, kötü koku sinek oluşumu, yetersiz buharlaşma ve alıcı ortamın kirlenme riski
Kimyasal kullanımı ve oluşan aşırı çamur miktarı
Ön arıtım gereksinimi, fenollerin mikroorganizmalara
toksik etkisi, aşırı çamur oluşumu, oksijen ihtiyacı,
maliyeti
Ön arıtım gereksinimi, fenol bileşiklerinin
mikroorganizmalara toksik etkisi, pahalı olması
Kurulum maliyetinin yüksek olması, tıkanma sorunları, ön arıtım gereksinimi
Yetersiz verim, ilk maliyet, aşırı kimyasal kullanımı
ve pH dengesizliği
Korozif etki, pahalı olması, karmaşık teknoloji uygulamaları
Aşırı enerji harcama ve yüksek maliyet
Hava kirliliği ve yüksek maliyet
Proses dönüşümünün zor olması
Aşırı enerji harcama ve yüksek maliyet

Şekil 8. Zeytin karasularının çevresel boyutu
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2. SONUÇ
Zeytinyağı üretim sektöründen kaynaklanan karasu içerdiği kirleticilerden dolayı önemli bir çevre sorunu
olarak hem geçmişte hem de günümüzde ele alınmaktadır. Mevcut koşullar değerlendirildiğinde bu tür
atıksuların arıtımının yanında ekolojik boyutunun göz önünde bulundurularak farklı değerlendirme yöntemleri
geliştirilmelidir. Karasu çevreye deşarj edildiğinde sucul yaşamı tehdit etme, koku ve renk problemi, toksisite gibi
negatif etkilere yol açmaktadır. Bunun en önemli nedeni ise arıtımın yetersiz olmasından kaynaklanabilmektedir.
Özellikle, zeytinyağı işletmelerinin dağınık yerleşimi ve minimum kapasiteli olması, üretimin sezonluk olması,
teknik ve ekonomik nedenler, gibi pek çok faktör karasuyun arıtımını güçleştirmektedir. Bu nedenle uygun
maliyetli ve çevre dostu olan arıtım teknolojilerin uygulanması arıtım verimini arttıracaktır. Ayrıca, zeytin
karasuyunun yönetimi kapsamında endüstriyel simbiyoz uygulaması sağlanarak çevreye duyarlı, ekonomik
ve sürdürülebilir bir çözüm önerisi sunulmalıdır. Klasik zeytinyağı üretim teknolojilerinin değiştirilerek su
kullanımı ve atıksu oluşumu minimize edilmelidir. Ayrıca hem üretim hem de arıtımın bir arada olduğu entegre
sistemler bu atıksular için geliştirilmelidir. Karasuyun bertarafında tüm dünyada uygulanan lagün sistemlerinin
modern dizaynda yapılması sağlanarak ekolojik açıdan kirlilik önlenmelidir.
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ÖZET
Bor elementi ve onun bileşikleri sularda ve toprakta belirli konsantrasyonların üzerinde
bulunduklarında, bulunduğu ortamdaki canlılar üzerinde zararlı etkilere sahiptir. Bu toksik etkisinden
dolayı atıksulardaki bor giderilmelidir. Bu amaçla araştırmacılar borun çeşitli yöntemlerle giderimi
için araştırmalar yapmışlar ve çeşitli bor giderim metotları bulmuşlardır.
Bu çalışmada CaCl2 ile kimyasal reaksiyon-koagülasyon metoduyla endüstriyel atıksulardan
borun giderilmesine çalışılmıştır. Denemelerde pH, bor konsantrasyonu, CaCl2 miktarı ve sıcaklık
parametre olarak kullanılmıştır.
Sonuçta, pH nın, bor konsantrasyonunun ve CaCl2 miktarının artırılmasının bor giderimini
artırdığı, sıcaklığın artırılmasının ise azalttığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bor, borik asit, kalsiyum klorür, koagülasyon, endüstriyel atıksu
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REMOVAL OF BORON FROM INDUSTRIAL WASTEWATER BY
CHEMICAL REACTION-COAGULATION METHOD

ABSTRACT
The element of boron and its compounds have harmful effects on their environment and the living
creatures when they are above certain levels of concentration in water and soil. Therefore, boron and
its compounds should not be above certain ratios in the living creatures. For this goal, researchers
have developed for various methods for the removal of boron and thus they have found out a variety
of boron removal methods.
In this study, it was tried to remove boron from industrial wastewater by chemical reaction coagulation method with CaCl2. In the experiments, pH, boron concentration, amount of CaCl2 and
temperature were used as parameters.
As a result, it was determined that increasing pH,the boron concentration and the amount of
CaCl2, and decreasing the temperature increases the boron removal.

Keywords: Boron, boric acid, calcium chloride, coagulation, industrial wastewater, boron removal
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1.GİRİŞ
Çağımızda endüstrileşme devrimi ile birlikte insanlığı tehdit eden en önemli unsurlardan biri
çevre kirliliğidir. Teknolojik gelişmelerin insan yaşamını her düzeyde kolaylaştırmasının yanı
sıra, kaçınılmaz bir şekilde çevreye olumsuz etkileri de olmaktadır. Çeşitli endüstriyel kuruluşların
üretimleri sırasında oluşan atıkların rast gele bir şekilde alıcı ortamlara verilmesi sonucunda
oluşan çevre kirliliği doğrudan veya dolaylı olarak insan, hayvan ve bitki sağlığına olumsuz etkiler
yapmaktadır. Bu olumsuz etkileri minimuma indirgemek için çevre kirliliğine neden olan endüstriyel
kuruluşların atıklarının miktar ve niteliklerinin iyi bilinmesi ve bu atıkların nasıl bertaraf edilebileceği
hususunda araştırmalar yapılması gerekmektedir. Çevre kirliliğine neden olan endüstri dallan arasında
büyük stratejik öneme sahip olan bor endüstrisi ve bor bileşiklerine dayalı endüstriyel kuruluşlar da
yer almaktadır.
Türkiye dünya bor rezervinin 2014 yılı itibariyle %72,8’ine sahiptir. Bor, üstün özellikleri nedeniyle
dünyada en çok kullanılan elementlerdendir. Ayrıca bor içerikli ürünlerin çok geniş bir kullanım alanı
bulunmakta ve her geçen gün bu alanlar genişlemektedir.
Dünya Sağlık Örgütü yetişkin sağlıklı bir insanın beslenme yoluyla günde 1-13 mg bor alabileceğini
kararlaştırmıştır (Cantürk, 2002). Borun toksik etkisi yetişkinlerde baş ağrısı, kusma, ishal, heyecan
veya depresyon, çocuklarda ise daha çok havale, koma gibi beyin zarı tahribi etkileri şeklinde
görülmektedir. Parmak uçlarında görülen pembe renk, bor ile zehirlenmeye işaret eden karakteristik
görünüşlerdir (Mc Kee and Wolf, 1963). İçme sularının yüksek oranda bor minerali içermesi, sindirim
sisteminde bazı rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Karaciğerde büyüme ve şişmeye, sinir sisteminden
kaynaklanan benzeri sorunlara yol açmaktadır (Cantürk, 2002). Dolayısıyla belli oranın üstündeki
bor miktarı insan sağlığı açısından zararlı etkilere sebep olmaktadır.
1980’lere kadar sadece bitkiler için değerli olduğu düşünülen borun, bu tarihten sonraki araştırmalar
sonucunda birçok konuda hayati öneme sahip olduğu ortaya çıkmıştır. (Demirtaş, A., 2010)
Dünya fiili bor üretimi 2014 yılında yaklaşık 4,6 milyon ton (2,13 milyon ton B2O3) civarında
gerçekleşmiştir. Fiili bor üretiminde (B2O3 bazda); Avrupa (Türkiye) %47,2 pay ile birinci sırada yer
alırken, bunu Kuzey Amerika (ABD) %26, Güney Amerika (Arjantin, Şili, Peru, Bolivya) %13,4 ve
Asya (Rusya, Çin, Hindistan) %13,2 payla takip etmiştir.
Bu çalışmanın amacı gerek bor endüstrisi atıksularından gerekse üretimleri esnasında bor kullanan
diğer endüstrilerin atık sularında bulunan boru kalsiyum borata çevirmek suretiyle çöktürerek belirli
konsantrasyonun üzerinde zararlı olan bor minerallerini kontrol altına almaktır. Çalışmalarda endüstriyel
atık sularda bulunan bor miktarına eşdeğer miktarlarda bor ihtiva eden suni olarak hazırlanmış atık
sular kullanılmıştır. Bor giderimi için kimyasal reaktant-koagülant olarak CaCl2 kullanılarak optimum
pH değerinde bor giderimine; koagülant madde miktarının, bor konsantrasyonunun, karıştırma hızının
ve sıcaklığın etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak, bu yöntemle optimum şartlarda atık sulardaki bor
bileşiklerinin suda daha az çözünen, kolemanit formuna dönüştürülmesi gerçekleştirilmiştir.
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2. Materyal ve Yöntem
2.1 Materyallerin Temini ve Hazırlanması
Laboratuar ortamında hazırlanan borik asit çözeltileri endüstriyel atıksulardaki bor
konsantrasyonuna yakın olarak hazırlanmıştır. Bu maksatla analitik saflıktaki Merck marka borik
asitten 11.432 g alınarak 1 L stok çözelti hazırlanmış olup hazırlanan bu stok çözeltiden seyreltmeler
yapılarak istenilen konsantrasyonlarda standart bor çözeltileri hazırlanmıştır. CaCl2 ise analitik saflıkta
olup Riedel-de Haen markadır.
2.2 Deneylerde Uygulanan Parametreler ve Seviyeleri
Borun giderilmesi amacıyla gerçekleştirilen denemelerde seçilen parametreler ve bu parametrelerin
seviyeleri Tablo 1’de belirtilmiştir.
Tablo 1. Denemelerde kullanılan parametreler ve seviyeleri
Parametreler
Sıcaklık, C
Çözelti pH sı
Koagülant miktarı, g
o

1
20
5.0
0,25

Parametre Değerleri
2
3
4
5
30
45
60
75
7.0 9.0
11
12
0,5
1
1,5

6
90
13

2.3 Deney Sistemi ve Denemelerin Yapılışı
Denemelerde önce 11.432 g analitik saflıktaki borik asit saf suda çözülüp 1 L’ye tamamlanarak 2000
mg/L’lik stok bor çözeltisi hazırlanmıştır. Bu bor çözeltisi seyreltilerek ihtiyaca göre farklı konsantrasyonlara
sahip standart bor çözeltileri elde edilmiştir. Denemelerde 150 mL bor çözeltisi kullanılmış, çözelti deneme
sıcaklığına ve pH sına getirildikten sonra CaCl2 ilave edilerek denemeler başlatılmıştır. Deneysel sistem Şekil
1 de görülmektedir.
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Şekil 1. Deneysel sistem
Denemelerde sıcaklık bir sabit sıcaklık sirkülatörüyle, karıştırma hızı ise bir mekanik karıştırıcı ile kontrol
edilmiştir. pH ayarlamaları için bir pH metre kullanılmıştır. Her bir deneyde belirli zamanlarda reaksiyon
karışımından ikişer mL lik örnekler alınmış, süzülmüş ve elde edilen süzüntülerde karmin metoduyla
kolorimetrik olarak bor analizi yapılmıştır.
		

3. Bulgular ve Tartışma

Bu çalışmada kimyasal reaktant-koagülant madde olarak CaCl2 kullanılarak bor giderilmeye
çalışılmıştır. Laboratuar ortamında %99 saflıktaki H3BO3’ten sentetik olarak hazırlanan bor çözeltileri
CaCl2 ile tepkimeye sokularak belirli zaman aralıklarında belirlenen parametrelerin bor giderimine
etkileri incelenmiştir.

3.1. Reaksiyonlar
Bu çalışmalarda 5-13 pH aralığında ama genellikle 12 pH da denemeler yapılmıştır. Bu bazik pH
değerinde ortama katılan CaCl2, Ca(OH)2 e dönüşmekte, Ca(OH)2 ise H3BO3 ile suda çözünmeyen
bir bor minerali olan kolemanit(2CaO.B2O3.5H2O) oluşturmaktadır. Reaksiyonlar şu şekilde ifade
edilebilir:
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CaCl2 + 2NaOH → 2NaCl +Ca(OH)2 								

(1)

2Ca2+ +4OH- + 6H3BO3 → 2CaO.3B2O3.5H2O +6H2O 						

(2)

Ancak burada ikinci reaksiyon yavaştır. Oluşan miktar Ca(OH)2 yanında düşük orandadır. Bu
nedenle kolemanit oluşumu XRD ile belirlenemez.
3.1. pH’nın Bor Giderimine Etkisi

Bor giderimi üzerinde pH’nın etkisini incelemek ve optimum pH’yı belirlemek için 150 ml 250
mg/L konsantrasyonda bor çözeltisi alınarak önce 10 N NaOH çözeltisi ile başlangıç pH’sı 5.0, 7.0, 9.0,
11, 12 ve 13‘e ayarlanmıştır. Bu denemelerde kimyasal reaktant-koagülant miktarı 0,5 g, karıştırma
hızı 250 dev/dak ve sıcaklık 30 ℃’de sabit tutulmuştur. Değişik pH değerlerinde elde edilen sonuçlar
Şekil 2’de görülmektedir. Yapılan bu denemeler sonucunda en iyi giderim pH 12 de elde edilmiştir. pH

5 de giderim çok düşüktür. Bu pH da Ca(OH)2 oluşumu çok düşüktür ve borik asit moleküllerinin reaksiyona
girebileceği Ca(OH)2 molekülleri çok azdır. Bu moleküllerin sayısı pH nın artışıyla artmakta ve pH 12 de en
yüksek değere varmaktadır. pH 13 te giderimde bir azalma olmaktadır. Muhtemelen, bu pH da çözünürlüğü
kolemanitten daha fazla olan bir kalsiyum borat oluşmaktadır.

Şekil 2 pH değişiminin bor giderimine etkisi
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3.2 Konsantrasyonun Bor Giderimine Etkisi

Konsantrasyonun bor giderimi üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla 25, 50, 100, 250 ve 500
mg/L bor içeren çözeltilerden 150 mL alınarak denemeler gerçekleştirilmiştir. Bu denemelerde CaCl2
miktarı 0,5 g, sıcaklık 30 ℃, karıştırma hızı 250 dev/dak ve pH 12 olarak sabit tutulmuştur. Elde edilen
sonuçlar Şekil 3’de görülmektedir. Buradan belirlenen sonuçlara göre bor gideriminin çözeltideki bor
konsantrasyonun artmasıyla ilk 30 dakikada arttığı gözlenmiş ve daha sonra giderim çok yavaşlamıştır.
Burada düşük bor konsantrasyonlarında giderim çok düşüktür. Çünkü oluşan kolemanit molekülleri
çözürlük çarpımına yakın konsantrasyonlardadır. Bor konsantrasyonu arttıkça oluşan kolemanit
moleküllerinin sayısı da artmakta ve çözünürlük çarpımını aşan değerlere varılmaktadır. Ama 30 dak
dan sonra kolemanit oluşumu azalmakta ve giderimde de önemli bir değişim görülmemektedir.

Şekil 3. Konsantrasyonun bor giderimine etkisi
3.3 Sıcaklığın Bor Giderimine Etkisi

Sıcaklık değişiminin bor giderimine etkisini belirlemek amacıyla 30, 45, 60, 75 ve 90℃ ,de
denemeler gerçekleştirilmiştir. Bu denemelerde pH 12, CaCl2 miktarı 0,5 g, konsantrasyon 250 mg/L
ve karıştırma hızı da 250 dev /dak da sabit tutulmuştur. Değişik sıcaklıklarda elde edilen sonuçlar
Şekil 4 de gösterilmiştir. Bu denemelerin sonucunda bor gideriminin sıcaklık artışı ile azaldığı tespit
edilmiş ve en iyi giderim 30°C de elde edilmiştir. Burada sıcaklığın artmasıyla kolemanitin çözürlüğü
artmakta ve dolayısıyla da bor giderimi azalmaktadır.
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Şekil 4. Sıcaklığın bor giderimine etkisi
3.4 CaCl2 Miktarının Bor Giderimine Etkisi

Kimyasal reaktant-koagülant olarak kullanılan CaCl2 miktarının bor giderimi üzerindeki etkisi
incelenirken 0,25, 0,5, 1,0 ve 1,5 g lık CaCl2 kullanılarak denemeler yapılmıştır. Bu denemeler
yapılırken pH 12, konsantrasyon 250 mg/L, karıştırma hızı 250 dev/dak ve sıcaklık da 30 ℃’de sabit
tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar Şekil 5 de gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre CaCl2 miktarının
artmasıyla bor giderimi artmaktadır. Burada ortamda CaCl2 miktarının artmasıyla Ca(OH)2 miktarı
da artmakta ve oluşam kolemanitin çözünürlüğünü azaltmaktadır. Bu nedenle de bor giderimi CaCl2
miktarının artmasıyla artmaktadır.

Şekil 5 CaCl2 miktarının bor giderimine etkisi
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4. Sonuç
Bu çalışmada bazik ortamda pH nın, bor konsantrasyonunun ve CaCl2 miktarının artmasıyla bor
gideriminde artma görülmektedir. Sıcaklığın artması ise bor giderimini azaltmıştır. Sonuç itibariyle,
bu yöntemle çözeltideki bor kısmen de olsa giderilebilmektedir.
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Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri Çamurları Bertarafında Alternatif Çözüm:
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ÖZET
Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerindeki fazla çamur bertarafının faydalı, ekonomik ve çevre standartlarında
yapılabilmesi, bu işletmelerin çözüm bekleyen en önemli problemi olarak karşımızda durmaktadır. Diğer
yandan, bir başat problem de bu tesislerin belirli bölümlerinde oluşan kokunun giderilmesi zorunluluğudur.
Bu çalışmanın amacı her iki önemli ve başat problemin çözümüne entegre katkı sağlayacak çevreci termal
bir proses olan Entegre Çamur Gazlaştırma Enerji Santrali ve Koku Giderimi prosesi hakkında kısa ve öz
kavramsal bir yaklaşım sunmaktır.
Ketsel Atıksu Arıtma Tesislerinin tasarımlarına ve işletmelerine Çamur Gazlaştırma ve Enerji Santrali
prosesinin entegre edilmesi ile, bu tesislerin çamuru ağırlıkça ortalama %90 bertararaf edilebilecek ve bu arada
elektrik enerjisi üretilerek de işletme ekonomisi sağlanacaktır.
Ayrıca, Çamur Gazlaştırma ve Enerji Santrali’nde kullanılacak hava da, arıtma tesislerinin koku oluşturan
bölümlerinden emilerek, aynı zamanda kokunun Termal Oksidasyon ile giderilmesi sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: fazla çamur, kurutma, koku, gazlaştırma, ORC türbin&jeneratör
363

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

Alternative Solution in Sludge Disposal of Municipal Wastewater Treatment
Plants:
Integrated Sludge Gasification Power Plant and Odor Removal
ABSTRACT
Performing of excess sludge disposal of municipal wastewater treatment plants more useful, economical
and in accordance with environmental standards stands in front of us as the most important problem of these
entities waiting for the solution. On the other hand, removal obligation of odor occuring from in certain parts
of the plant is also a principal problem.
The purpose of this study is to offer a concise and self-conceptual approach related to Integrated Sludge
Gasification Power Plant and Odor Removal which is an environmentalist thermal process that provides an
integrated contribution to the solution of both major and principle problems.
By way of integrating Sludge Gasification Power Plant process into design and operation of Municipal
Wastewater Treatment Plants, sludge of these plants will be disposed on an average 90% in weight and in the
meantime, business economy will be also provided by producing electricity energy.
Moreover, the air used in Sludge Gasification Power Plant will be sucked from the parts of treatment plants
that generates odor and removal of odor will be provided at the same time via Thermal Oxidation.
Keywords: Excess Sludge, Dewatering, Gasification, Odor, ORC Turbin&Generator
1.

GİRİŞ

Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT)’nin geleneksel tasarım ve işletmelerinde, çok farklı aerobik veya
anaerobik çözümlerle çamur stabilize edilmekte ve sonra çamur susuzlaştırma proseslerinde katı madde, KM:
25-30% mertebelerinde artık çamur elde edilmektedir.
AAT’lerinin belli büyüklüklerde olması durumunda, anaerobik çürütme tankları (digester) özellikle tavsiye
edilmekte ve bu ‘digester’larda biyogaz üretilerek, kojenerasyon sistemi ile ısı ve elektrik enerjisi üretimi ile
işletmeye ekonomik katkıların sağlanması hedeflenmektedir.
Ancak bu ve benzeri çözümler artık çamurun bertarafına herhangi bir katkı ve çözüm sağlayamamaktadır.
AAT işletmelerinin bu artık çamurun bertarafı için, çözümler üretmesi ve bulması gerekmektedir.
Çamur bertarafı için, bazı geleneksel çözümler ve mahsurları aşağıda özetlenmiştir:
i- Katı atık düzenli depolama alanlarına transfer etmek ki; büyük bir çamur kütlesinin çok pahalı transfer
masrafları ve düzenli depolama da kabul ve depolama problemleri gibi mahsurları ortaya çıkarmaktadır.
ii- Termal ve/veya doğal kurutma proseslerine tabi tutarak çamur kütlesinin %90 seviyelerinde
azaltılmasıyla transfer maliyetlerini azaltmak ki bu durum da yüksek termal kurutma enerji maliyetleri veya
doğal kurutma ile entegre edilmiş termal kurutma yapılması ile yine yüksek enerji maliyetleri ve büyük kurutma
alanlarına ihtiyaç duyulması gibi mahsurları barındırmaktadır.
iii- Kompost elde etmek ki; bu çözüm AB’nin son yıllardaki direktifleri ile pratikte imkansız kılınmış
olması gibi mahsurlarla karşı karşıyadır.
iv- Hali hazırda ülkemizde ilgili bakanlıklar, AAT’nin artık çamurlarının çimento fabrikaları döner
fırınlarında yakılmasına ruhsat vermiştir ki; bu durumun da transfer maliyetleri gibi sebeplerle nihai çözüm
olmadığını göstermiştir.
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AAT’ların artık çamur bertarafı problemi hala modern ve çevreye duyarlı çözümlere muhtaçtır. Bu
öngörüyle, AAT tesisine entegre ve yerinde yeni çözüm arayışları; ilgili akademisyenlerin, mühendislerin,
işletmecilerin ve mühendislik şirketlerinin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır.

Diğer yandan; AAT’lerinde, giriş pompa istasyonu, kaba/ince ızgara ve havalandırmalı kum tutucu, ön
çökeltme, anaerobik tank, ön ve fazla çamur bölümleri,yoğunlaştırıcı ve çamur susuzlaştırma üniteleri ve diğer
koku oluşturan bölümler için, geleneksel çeşitli koku giderme yöntemleri uygulanmaktadır. Bu çalışmada
geleneksel koku giderme yöntemlerinin fayda ve mahsurları üzerinde durulmayacaktır.

Çevre mevzuat ve direktiflerine uygun olarak tasarlanmış, AAT’lerinin artık çamurunu %90 seviyelerinde
bertaraf edilmesini sağlayan, aynı zamanda AAT’lardaki koku problemlerine çözüm üretirken, en az ‘’digester’’
larda biyogaz üretimi ve kojenerasyon sistemi ile hedeflenen elektrik enerjisi üretimi kadar elektrik enerjisi
üretecek Entegre Çamur Gazlaştırma Enerji Santrali ve Koku Giderimi prosesi ile ilgili materyal ve yöntem
bilgileri aşağıdadır.

2.

ENTEGRE ÇAMUR GAZLAŞTIRMA ENERJİ SANTRALİ ve KOKU GİDERME

2.1. Gazlaştırma prosesinin Seçilme gerekçeleri ve kirli ‘’syngas’’ probleminin çözümü

Şekil 1. Çamur Atıkların Dönüşüm Yolları
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Şekil 2. Sıcaklık ve Hava/oksijen Oranı Yönetimi: Piroliz, Gazlaştırma ve Yakma

2.1.1. Gazlaştırma Prosesinin Seçilme Gerekçeleri
Yukarıdaki tablolarda görüleceği üzere, AAT çamurundan müteşekkil biyokütle piroliz, gazlaştırma ve
yakma olmak üzere üç termal proseste de yakıt olarak kullanılabilir. Ar-Ge çalışmaları göstermiştir ki;

a-Piroliz; teorik olarak üstün özellikte olmasına ragmen, endüstriyel tasarımlarda çok yüksek bir işletme
hassasiyetine gerek vardır ve proses kararlılığının korunmasında ciddi işletme problemlerine sahiptir.
b- Yakma ise, yüksek hava fazlalık katsayıları ile çalışmakta, bu sebeple bacadan çıkan atıkgaz miktarları
çok fazla olmakta, dioksin, furan ve NOx kirletici parametreleri oluşmakta ve duman gazı temizleme sistemleri
yüksek ve pahalı teknolojilere ihtiyaç göstermektedir.Burada yanma sonucunda katı atık curuf/kül oluşmaktadır.
Bizce tehlikeli atık sınıfındadır ve değerlendirme imkanı da sınırlıdır.
c- Gazlaştırma sistemi ise, termal prosesler içinde, kısmi hava kullanması dolayısıyla çok daha az duman
gazı üretmekte ve daha küçük ve basit duman gazı temizleme sistemlerine ihtiyaç göstermektedir.Hava kirliliği
direktiflerine, yakmaya göre çok daha uyumlu ve çok daha çevreci termal bir sistemdir. Dioksin, furan ve
NOx bu termal proseste oluşmamaktadır.Burada gazlaşma sonucunda char/kül oluşmaktadır. Char’ın akif
karbon, karbon siyahı veya toprak rehabilitasyonu gibi konularda yüksek katma değerli ürünlere dönüşme
şansı gözükmektedir.
Gazlaştırma prosesinin çevreci bir termal proses olarak görülmesinin temel gerekçeleri yukarıda kısaca
açıklanmıştır.

2.1.2. Gazlaştırma da Kirli ‘’syngas’’ Probleminin Çözümü
AAT çamurunun gazlaştırılması ve enerji elde edilmesi özelinde, Gazlaştırma prosesinin en büyük
hendikapı ise, ‘’syngas’ ın kirliliği ve geleneksel yöntemlerle mesela gaz motorları ile kojenerasyona tabi
tutulması halinde, yüksek maliyetli ve problemli ‘’syngas’’ temizleme operasyonlarıdır.
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Çamur Gazlaştırma Enerji Santrali Prosesinde, bu sorun özel brülörle tasarlanmış kızgın yağ kazanı ile ısı
eldesi ile çözülmüş, özel ve karmaşık ‘syngas’’ temizliği yapılmasına gerek olmaksızın ve türbin ile syngas
karşılaştırılmadan, basit bir çözüm yoluna gidilmiş ve ‘Organic Rankine Sycle-ORC’’ türbin&jeneraötr
kullanılarak, problem basit ve emniyetli biçimde çözüme ulaştırılmıştır.

2.2. AAT Artık Çamuru özellikleri
Susuzlaştırma sonrası AAT artık çamuru ortalama katı maddesi, KM: 25%
%100 Kuru Madde kalorifik değeri: 15 MJ/kg

2.3. AAT’nde koku kaynağı Bölümleri
-Pompa istasyonları,
-Kaba/ince Izgara ve havalandırmalı kum tutucu üniteleri,
-Ön çökeltme tankları (tasarımlarda varsa),
-Anaerobik Bio-P Tankları,
-Ön çamur (tasarımlarda varsa) ve fazla çamur toplama ve transfer bölümleri,
-Çamur yoğunlaştırıcılar,
-Çamur susuzlaştırma bölümleri,
-diğer koku oluşturan bölümler.

2.4. Proses Blog diyagramı Ana Üniteler
-Koku içerikli hava emilecek bölümlerden taze hava transferleri,
-Susuzlaştırma Bölümünden Susuzlaştırılmış çamur transferi,
-Termal Kurutma Ünitesi ve yardımcı üniteleri,
-Kuru çamur toplama tankı,

-Briketleme ünitesi,
-Biyokütle transfer konveyörü,
-Gazlaştırma Ünitesi ve yardımcı ekipmanları,
-Syngaz Kızgın yağ kazanı ve Reküparatör,
-ORC Türbin ve Jeneratör sistemi,
-Kızgın yağ ve organik yağ sirkülasyon sistemleri ve üniteleri,
-Taze Hava Besleme Sistemleri,
-Cruf ve char boşaltma ve depolama sistemleri,
-Atıkgaz temizleme üniteleri,
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-Baca,
-Ölçü/kontrol enstrümanları,
-Elektrik ve Kumanda sistemleri ve panelleri,
-PLC/PC scada ve Otomasyon sistemleri ve paneli,
-Tesis ana karkas ve taşıyıcısı BA ve Çelik konsrüksiyonu,
-Kumanda ve Kontrol Binası.

Şekil 3. Gazifikasyon & ORC Türbin Prosesi Blok Diyagramı

2.5. Entegre Çamur Gazlaştırma Enerji Santrali Çalışma Prensipleri
Susulaştırılmış çamur transfer konveyörleri ile termal çamur kurutma ünitesine alınır.Burada KM: 25%
çamur muhtevası, KM:85-90% seviyelerine kurutma prosesine tabi tutulur.
Kuru çamur briketleme ünitesinden geçerek, besleme deposuna alınır ve buradan GAZLAŞTIRMA
REAKTÖRÜ (gasifier)’ne bir konveyör ile transfer edilir.
Gazlaştırma Reaktöründe sabit kuruluk ve katı madde oranı ile, Gazlaştırma Reaktörüne alınan biyokütle;
bu reaktörde, kısmi hava ile gazlaştırılacaktır. Reaksiyonlar aşağıda verilmiştir:
‘’Partial Oxidation’’:

1. C +
2. CO

½ O2 → CO
+

(-111 MJ/kmol)

½ O2 → CO2

(-283 MJ/kmol)
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3. H2

+

½ O2 → H2O

(-242 MJ/kmol)

‘’Gasification (Reduction)’’:
4. C + H2O

↔ CO + H2 (+131 MJ/kmol) “the Water-Gas Reaction”

5. C + CO2

↔ 2CO

(+172 MJ/kmol) “the Boudouard Reaction”

6. C + 2H2

↔ CH4

(-75 MJ/kmol)

“the Methanation Reaction”

7. CO

+ H2O

↔ CO2 + H2 (-41 MJ/kmol)

“Water-Gas-Shift Reaction”

8. CH4

+ H2O

↔ CO2+3H2 (+206 MJ/kmol) “Steam-Methane-Reforming’’

‘’Syngas’’ içeriği de aşağıdaki gibi oluşmaktadır.

Tablo.1 Syngas içeriği

Syngas
H2
CO
CH4
CO2
O2
N2

% Vol/Vol
7.04
18.48
1.89
12.00
0.18
60.41

Yukarıda içeriği verilen ‘Syngas’ın alt ısıl değeri de 5-7 MJ/m3 değerlerinde beklenmektedir.

Gazlaştırma reaktöründe yukarıda özellikleri verilen Syngas, gazlaştırma reaktöründen ‘Syngas’ kızgın yağ
kazanına alınmaktadır.

Syngas kazanını terkeden duman gazındaki ısı reküparatörde geri alınmakta, syngaz ön ısıtmasında
değerlendirilmektedir.

Dumangazı bacagazı temizleme sistemlerinden geçirilerek, temiz ve yürürlükteki emisyon değerlerinin çok
altındaki parametrelerle, bir baca ile atmosfere verilmektedir.

Kızgın yağ kazanında istenen sıcaklıklarda üretilen termal yağ, ORC Türbin&Jeneratör Sistemindeki bir
Eşanjöre alınmaktadır.

Kızgın yağ ısısı, bu Eşanjörde Türbinin kapalı çevriminde kullanılan özel organik sıvıya aktarılmaktadır.
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Şekil 5. ORC Türbinjeneratör

Bu Eşanjörde gaz fazına geçen organik akışkan, ORC, Organic Rankine Sycle/Organik Rankine Çevrimi
termodinamiği ile çalışan ORC Türbin&Jeneratör Sistemi ile Elektrik enerjisi ve ısı enerjisi üretmektedir.

Entegre Gazlaştırma Enerji Santrali sistem ısıl verimi: ortalama 78% olarak gözükmektedir. %100 Kuru
madde bazında, 15 MJ/kg kalorifik değere sahip 1375 kg/h arıtma çamurundan, yaklaşık 1,0 MWe-h elekrik
enerjisi ve 3,4 MWth-h ısı enerji eldesi beklenmektedir.

ORC Türbin&Jeneratör sisteminde üretilen ısı, termal kurutma ünitesine transfer edilmekte ve çamurun
kurutulmasında kullanılmaktadır. Entegre Sistem termodinamik dengeleri içinde, kurutma için ilave ısı ihtiyacı
olmayacaktır.

Elde edilen elektrik enerjisi hali hazırda YEKDEM mekanizmaları içinde, 162 USD/MWe-h birim bazı ile
değerlendirilme imkanlarına sahiptir.Veya AAT’nın elektrik ihtiyacı için doğrudan işletme de kullanılabilecektir.

2.6. Çamur Gazlaştırma Enerji Santrali’nin KOKU GİDERME Fonksiyonu: Termal Oksidasyon
Yukarıda açıklandığı üzere AAT’ lerinde Koku kaynağı bölümlerinden emilen koku içerikli kirli hava,
Termal Çamur Gazlaştırma Enerji Santrali prosesinde, gazlaştırıcı ve kızgın yağ kazanı için gerekli hava/
oksijen’in temin kaynağı olarak kullanılacaktır.
Böylece bu bölümlerde oluşan koku bileşikleri bu termal proseslerde 850oC üzerinde yakılacak ve AAT’nın
koku problemleri de bu bölümdeki termal oksidasyon yöntemi ile bertaraf edilecektir.
370

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU
3.

SONUÇLAR

Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerindeki artık çamurdan Anaerobik Çürütme (Digester) ile biyogaz eldesi
ve kojenerasyon ünitleri ile, AAT işletmesine enerji sağlanması gibi proses tasarımları, AAT yatırımlarına
yaklaşık %25 gibi yük getirmesine karşın, artık çamurun bertarafı problemini çözmemektedir.
Benzer AAT yatırımları için yaklaşık aynı yatırım maliyetleri ile tesis edilecek, alternatif çözümlerle, hem
aynı işlevler yerine getirilebilecek ve hem de çamurun yerinde bertarafı sağlanabilecek ve AAT’lerinin koku
problemleri de bu yöntem içinde entegre biçimde çözümlenebilecektir.
Bu bağlamda; YEKDEM mekanizmaları da bu gibi çamur/biyokütle/katı atık yatırımlarının yapılabilmesi
yönünde, yerel yönetimleri teşvik edici olacaktır.
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ÖZET
Ülkemizdeki 25 nehir havzasından biri olan Gediz Havzası, nüfusun, tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerin
yoğun olduğu bir havzadır. Gediz Havzası sınırları içerisinde Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir illeri yer
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almaktadır. Havza’da yoğunluklu olarak Manisa İli ve ilçeleri olmak üzere Manisa’nın 15, Kütahya’nın
3, İzmir ilinin 4 ilçesi ve Uşak il merkezi bulunmaktadır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) adına
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen Gediz
Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması projesi kapsamında Gediz Havzası’ndaki evsel/
kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin mevcut durumları incelenmiş, havzada oluşan atıksu miktarları
belirlenmiş, gelecek nüfus artışlarına ve planlamalara bağlı olarak farklı dönemleri içerecek şekilde 2050
yılına kadar havzada oluşması beklenen atıksu miktarlarına ilişkin projeksiyonlar yapılmıştır. Çalışmada,
Gediz Havzası’ndaki atıksu arıtma tesislerinin durumu, arıtılan atıksu miktarları ve proses bilgilerini içeren,
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Nisan 2015’de yayımlanan
“Gediz Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı”nda yer alan endüstriyel sektörlere yönelik güncel verinin
toplanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bildiri kapsamında havzadaki atıksu arıtma tesislerinin mevcut
durumu ve yakın gelecekteki planlamaları verilmiş olup, bu verilerden hareketle Gediz Havzası’nda yakın/
orta/ uzun vadede oluşacak atıksuların ekonomik ve ekolojik açıdan uygun arıtma prosesleri ile arıtımı ve geri
kazanımına yönelik teknolojiler ve öneriler detaylı olarak tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gediz Havzası, Atıksu Arıtımı, Arıtma Çamuru, Havza Planlama

Current Situation of Domestic/Municipal/Industrial Wastewater Treatment
Plants in Gediz Watershed Area and Future Perspective
ABSTRACT
The Gediz River Basin (GRB), one of the 25 watersheds in Turkey, is an area where population, agricultural
and industrial activities are intensive. Kütahya, Uşak, Manisa, and İzmir are located within the boundaries of
the GRB. Within the scope of the research project carried out by Dokuz Eylül University, Engineering Faculty,
Department of Environmental Engineering on behalf of the Republic of Turkey, Ministry of Environment and
Urbanisation, a sludge management plan was prepared for the sludges produced in domestic/municipal and
industrial wastewater treatment plants in GRB. The current situation of existing/constructed/planned domestic/
municipal and industrial wastewater treatment facilities, estimation of the amount of sludge produced, and
the assessment of the wastewater treatment methods and sludge management applied in these facilities were
determined. The detailed information on industrial sectors given in “Gediz Basin Pollution Prevention Action
Plan” published in April 2015 by the General Directorate of Environmental Management of the Ministry of
Environment and Urbanisation, was updated. The wastewater flowrates, produced sludge amounts and the
amount of sludge to be produced in domestic and municipal wastewater treatment plants in the forthcoming
years were calculated regarding the population projections. The calculations for the years of 2017, 2023, 2030,
and 2050 were done regarding the Turkish Statistical Institute population data, which pertains to settlements,
located in the GRB. In this paper, current and planned situations of the wastewater treatment plants and some
parts of the prepared sludge management plan was discussed regarding the sludge handling, disposal and
beneficial usage alternatives, which are compatible with the environment and economically and ecologically
applicable.
Keywords: Gediz Watershed Area, Wastewater Treatment, Treatment Plant Sludge, Watershed Area
Planning
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1.

GİRİŞ

Su havzalarının planlanmasında eski yaklaşımlar yerini, drenaj sistemleri ve arazi planlaması, alıcı suların
mikro/makro kirleticiler dikkate alınarak ve daha kapsamlı korunmasına yönelik planlamalar, alt yapı sistemleri
ve yeni teknolojilere sahip arıtma tesisi planlamalarını içeren daha yeni yönetim yaklaşımlarına bırakmıştır
(Capodaglio vd., 2016). Bu yeni planlama yaklaşımlarının çevresel, ekolojik ve ekonomik boyutları, halkın
kabulü ve uygulamada havza yönetimini bütüncül olarak ele alması büyük önem taşımaktadır. Özellikle,
havzada yer alan yerleşimlerde su tüketimleri yüzeysel su ve yeraltı suyu kalitesi, su kayıp kaçaklarının
önlenmesi, atıksuların arıtılması ve tekil veya merkezi arıtma sistemlerinin yapılandırılması, arıtılmış suların
yeniden kullanımı ve/veya uygun alıcı ortamlara deşarj edilmesi, arıtma tesislerinde enerji kullanımı ve
tesislerde oluşan arıtma çamurlarının uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi ve/veya enerji ve materyal geri
kazanımlarının sağlanması havzalarda eko-şehir anlayışının benimsenmesi gibi pek çok hususun bir arada
irdelenmesi gerekmektedir.

Havzada toprak kullanımı- tarım arazisi, hayvancılık, endüstriyel alanlar, yerleşim yerleri- dikkate alınarak
havza bazlı mikrobiyal kaynakların, nutrient yüklerinin ve diğer emisyonların azaltılmasında risk indekslerinin
oluşturulması ve daha güvenli, sürdürülebilir bir yönetim modeline karar verilmesi açısından önemlidir (Goss
ve Richards, 2008; Teubner Junior vd., 2018).

Ülkemizdeki 25 nehir havzasından biri olan Gediz Havzası, nüfusun, tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerin yoğun
olduğu bir havzadır. Gediz Havzası sınırları içerisinde Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir illeri yer almaktadır. Gediz
Havzası’nda yoğunluklu olarak Manisa İli ve ilçeleri olmak üzere Manisa’nın 15, Kütahya’nın 3, İzmir ilinin 4 ilçesi
ve Uşak il merkezi bulunmaktadır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) adına Dokuz Eylül Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen “Gediz Havzası Arıtma Çamuru
Yönetim Planının Hazırlanması Projesi”nde Gediz Havzası’ndaki evsel/kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma
tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının çevre ile uyumlu, ekonomik ve ekolojik açıdan uygulanabilir işleme,
yararlı kullanım ve nihai bertaraf edilmesini sağlamak üzere arıtma çamuru yönetim planının hazırlanmasına
yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, Gediz Havzası’ndaki mevcut/inşaat/planlanan
evsel, kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde oluşan ve oluşması beklenen arıtma çamuru miktarının
tespiti, arıtma tesislerinin tasarımı aşamasında arıtma çamuru miktarını azaltıcı proseslerin seçilmesi ve arıtma
çamurunun susuzlaştırılmasının prosese dâhil edilmesine yönelik planlamanın yapılması, oluşan/oluşacak
arıtma çamurlarının işlenmesi, yeniden kullanımı/geri kazanımı ve bertaraf edilmesi ile ilgili sorunların
belirlenerek çözüm önerilerinin ve yol haritasının oluşturulması hedeflenmiştir.

Bildiri kapsamında havzadaki atıksu arıtma tesislerinin mevcut durumu ve yakın gelecekteki planlamaları
verilmiş olup, bu verilerden hareketle Gediz Havzası’nda yakın/orta/ uzun vadede oluşacak atıksuların ekonomik
ve ekolojik açıdan uygun arıtma prosesleri ile arıtımı ve geri kazanımına yönelik teknolojiler ve öneriler ile
arıtma çamuru uygulamaları ile ilgili yapılan çalışmaların bir kısmı detaylı olarak sunulmaktadır.
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2. Gediz Havzası’ndaki Evsel/Kentsel ve Endüstriyel Tesislerde Oluşan Atıksu ve Arıtma
Çamuru Miktarları
Evsel/kentsel nitelikli atıksu arıtma tesislerinde (AAT) mevcut ve gelecek yıllarda oluşması beklenen atıksu
ve arıtma çamuru miktarı hesaplamaları nüfus projeksiyonları dikkate alınarak yapılmıştır. Gediz Havzası’nda
yer alan yerleşim yerlerine ait Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus değerleri (2000-2015 yılları arasındaki
mevcut veri) baz alınarak 2017, 2023, 2030 ve 2050 yılları için hesaplamalar yapılmıştır.

Gediz Havzası’nda faaliyette olan 17; inşaat/proje aşamasında olan 8 evsel/kentsel AAT bulunmaktadır.
Faaliyette olan AATlerin 11 tanesi Manisa, 4 tanesi İzmir, 2 tanesi de Kütahya İllerinde bulunmaktadır. Havzada
2015 yılı verilerine göre oluşan atıksu debisi 1.236.643 m3/gün olarak hesaplanmış olup, bunun yaklaşık
1.024.704 m3/gün’lük kısmı (%83’ü) hali hazırda mevcut AAT’lerde arıtılmaktadır. Havzada oluşacak atıksu
miktarı yıllara göre 2017 yılında 1.372.032 m3/gün, 2023 yılında 1.667.693 m3/gün, 2030 yılında 1.944.432
m3/gün ve 2050 yılında ise 2.319.063 m3/gün olarak tahmin edilmiştir.

Gediz Havzası genelinde oluşan üretilen evsel/kentsel arıtma çamuru keki miktarları il bazında; İzmir İli
için 2017 yılında 497 ton/gün, 2023 yılında 626 ton/gün, 2030 yılında 745 ton/gün ve 2050 yılında ise 899 ton/
gün; Manisa İli için 2017 yılında 303 ton/gün, 2023 yılında 350 ton/gün, 2030 yılında 376 ton/gün ve 2050
yılında ise 434 ton/gün olarak hesaplanmıştır. Kütahya İli için (havzada yer alan 3 ilçe) nüfus artışında önemli
bir değişiklik olmadığından 2050 yılına kadar ortalama 9 ton/gün çamur oluşumu beklenmektedir.

Atıksu arıtımında havza genelinde İzmir ve Manisa illeri sırasıyla %74-79 ve %24-25 gibi bir katkıya
sahipken, arıtma çamuru üretiminde %61-66 ve %32-37 gibi bir katkı söz konusudur. Manisa ve İzmir’in atıksu
üretimindeki oranı yaklaşık olarak %32 iken bu oran arıtma çamuru üretiminde %55 civarındadır. Bu durum
uygulanan atıksu arıtma ve arıtma çamuru işleme proseslerinden kaynaklanmaktadır. Havzadaki evsel/kentsel
AAT’leri içinde en büyük kapasiteye sahip Çiğli AAT’de anaerobik çürütme ünitelerinin olması hem stabilize çamur
üretimini sağlarken, hem de susuzlaştırmaya gönderilecek çamur miktarında önemli derecede azalma sağlamaktadır.

Gediz Havzası’nda toplamda 2643 endüstriyel tesiste 165 adet AAT bulunduğu, bu AAT’lerden 7 tanesinin
faal organize sanayi bölgesi (OSB) tesisi olduğu, 3 OSB’ye ait AAT’nin yapım aşamasında olduğu tespit
edilmiştir. 156 adet AAT münferit endüstriyel kuruluşlara ait olup, bu tesislerin toplam arıtım kapasitesi
yaklaşık 66500 m3/gün olarak belirlenmiş olup, arıtılan atıksu miktarı 57000 m3/gün’dür. OSBlerde arıtılan
toplam atıksu miktarı ise 55200 m3/gün’dür. Havzada toplam 112000 m3/gün endüstriyel atıksu arıtılmaktadır.
Arıtılan atıksu miktarlarına bakıldığında ise AAT sayısı bakımından %4’lük paya sahip olmasına rağmen
OSB’lerin %45 oranıyla en fazla miktarda atıksuyu arıttığı anlaşılmaktadır. Bunu %22 ile Gıda-KonserveSalça, %13 ile Gıda-Et-Tavukçuluk, %8 ile Seramik, %4 ile Tarım Ürünleri, %2 ile Kağıt-Ambalaj ve diğer
sektörler izlemektedir.
Endüstriyel nitelikli atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamuru miktarları ise endüstrilerden
gelen atıksu özellikleri, proses bilgileri, çamur işleme üniteleri dikkate alınarak her bir tesis için ayrı ayrı
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hesaplanmıştır. Havza’da endüstriyel kuruluşların mevcutta ürettikleri arıtma çamuru miktarları hesaplanmış
ve geleceğe yönelik kapasite artırımı planlayanlar ve önümüzdeki yıllarda kurulması planlanan yeni tesisler
için gelecekte oluşması muhtemel arıtma çamuru miktarları da tahmin edilmiştir. Gediz Havzası’nda bulunan
yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren endüstriyel tesisler ve OSB’ler dikkate alındığında, Uşak İl’inde bulunan
OSB dışında diğer tüm endüstriyel tesislerin İzmir ve Manisa illerinde yer aldığı görülmüştür.

İl bazında OSB ve münferit endüstrilerde oluşan toplam endüstriyel arıtma çamuru miktarları İzmir için 125 ton/
gün, Manisa için 440 ton/gün ve Uşak için 14 ton/gün olarak hesaplanmıştır. Gediz Havzası genelinde hesaplanan

endüstriyel arıtma çamuru üretiminin sektörel dağılımı dikkate alındığında, başta Seramik (216,6 ton/gün),
Gıda-Konserve-Salça (160 ton/gün), OSBler (87,5 ton/gün), Gıda-Et-Tavukçuluk (52 ton/gün) sektörlerinden
olmak üzere toplamda günlük 577,5 ton endüstriyel çamur üretimi söz konusudur. Bu endüstriyel sektörlerde
üretimi beklenen arıtma çamuru miktarları incelendiğinde, %37 oranında Seramik, %27 oranında GıdaKonserve-Salça, %15 oranında OSB, %9 oranında Gıda-Et-Tavukçuluk, %2 oranında Tarım Ürünleri ve İnşaat
sektörlerinin katkı yaptığı görülmektedir. Havza’da inşaat ve planlama aşamasında olan OSBler incelendiğinde
yakın gelecekte OSB’lerde üretilen çamur miktarının 105 ton/gün olacağı tahmin edilmiştir.

3.

Gediz Havzası’ndaki Mevcut Evsel/Kentsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinde

Uygulanan Atıksu Arıtma Yöntemlerinin ve Arıtma Çamuru Yönetiminin Değerlendirilmesi
Gediz Havzasındaki evsel/kentsel AAT’lerde mevcut atıksu arıtma prosesi ve arıtma çamuru yönetimi
uygulamaları incelendiğinde, tesislerde atıksu arıtma prosesi olarak genellikle uzun havalandırmalı aktif çamur
(UHAÇ) prosesi, biyolojik nutrient giderimi (BNR) ve klasik aktif çamur proseslerinin (KAÇ) uygulandığı
görülmüştür. Bu tesislerde, arıtma çamuru işleme yöntemlerinde ise mekanik yoğunlaştırma ve susuzlaştırma
uygulamalarının yaygın olduğu, ancak çamur stabilizasyonu uygulamalarının kısıtlı olduğu görülmektedir.
Çiğli AAT’de anaerobik stabilizasyon, Alaşehir ve Akhisar AAT’lerde aerobik stabilizasyon ve Salihli AAT’de
kireç stabilizasyonu uygulamaları mevcuttur. Diğer tesislerde ise stabilizasyon uygulaması bulunmamaktadır.
Çamur susuzlaştırma amacıyla genellikle dekantör ünitelerinin kullanıldığı ve birkaç tesiste bantlı pres filtre
uygulamasının olduğu görülmüştür. Bazı AAT’lerinde ise kurutma yatağı uygulaması vardır.

Evsel/kentsel AAT’lerinde oluşan çamur keki için uygulanan nihai bertaraf yöntemleri incelendiğinde,
genel olarak tesis sahasında bekletme, belediyeye ait kentsel katı atık düzenli depolama alanında depolama
ve kurutma sonrası ek yakıt olarak kullanma işlemlerinin gerçekleştiği görülmektedir. İzmir İli’nde Gediz
Havzası içinde kalan tüm evsel/kentsel AAT’lerde oluşan çamur keki Çiğli AAT’ne transfer edilerek burada
mevcut termal kurutma tesisinde kurutulduktan sonra çimento fabrikasında ek yakıt olarak kullanılmaktadır.
Manisa İli’ndeki tesislerin büyük çoğunluğunda su alma işlemi sonrasında tesis sahasında bekletme işlemi
uygulanmaktadır. Akhisar evsel AAT’de solar kurutma işlemi sonrasında tesis sahasında bekletme yapılmaktadır.
Bu solar kurutma tesisine yakın bölgede yer alan ve yine MASKİ tarafından işletilen Saruhanlı AAT ve Salihli
AAT’lerinden susuzlaştırılmış çamur kekinin de taşınması için planlama yapılmıştır. Kütahya Gediz AAT’nde
ise susuzlaştırma işlemi sonrasında çamur keki, belediyeye ait eski arıtma tesisinin kullanım dışı lagünlerinde
bekletilmektedir.
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Gediz Havzasındaki endüstriyel AAT’lerde atıksu arıtma prosesi gelen atıksu özelliklerine göre farklılık
göstermektedir. Genellikle fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma uygulamaları gerçekleştirilmekte olup, gıda
sektöründe ağırlıklı olarak sadece fiziksel ve biyolojik arıtma; metal ve kimya endüstrilerinde fiziksel ve
kimyasal arıtma uygulanmaktadır. Biyolojik arıtma yöntemi olarak aktif çamur prosesi ve modifikasyonları
kullanılmaktadır. Sadece Akhisar OSB’de MBR (Membran Biyoreaktör) uygulaması mevcuttur.

Arıtma çamuru işleme yöntemleri incelendiğinde mekanik susuzlaştırma uygulamalarının yaygın olduğu,
ancak biyolojik çamur üreten tesislerde çamur stabilizasyonu uygulamalarının kısıtlı olduğu görülmektedir.
Sadece Manisa OSB ve İzmir Çiğli AOSB AAT’lerinde aerobik stabilizasyon uygulanmaktadır. Çamur
susuzlaştırmada pres filtre, bantlı pres filtre ve dekantör ünitelerinin kullanıldığı ve birkaç tesiste kurutma
yatağı uygulamasının olduğu görülmüştür.

Endüstriyel kuruluşlar, tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının özelliklerine göre geri kazanım ve geri
kullanım alternatiflerini uygulamaktadırlar. Özellikle kağıt, seramik, cam ve boya gibi sektörlerde oluşan
arıtma çamurlarının tesis içinde ve/veya proseste geri kazanım ve geri kullanım uygulamalarının olduğu
belirlenmiştir. Havzada yer alan münferit endüstriyel tesislerin çoğunda ve Organize Sanayi Bölgeleri’nde
oluşan arıtma çamurları susuzlaştırma işlemleri sonrasında lisanslı firmalar aracılığıyla bertaraf edilmektedir.

4- Gediz Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması
Gediz Havzası’nda bulunan evsel/kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin konumları, bu tesislerde
oluşan arıtma çamuru miktar ve özellikleri, havzada mevcut nihai bertaraf tesislerinin konum ve kapasiteleri
ile arıtma çamuru kullanım potansiyeli bilgileri dikkate alınarak uygulanabilir arıtma çamuru yönetim planı
için alternatif senaryolar oluşturulmuştur. Bu alternatif senaryolar dikkate alınarak, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkilileri ve proje ekibinin ortak çalışması ile Nihai Senaryolar
belirlenmiştir. Nihai Senaryolar oluşturulurken, mevcut durum dikkate alınarak, gelecek planlamasına yönelik
olarak üç farklı zaman sürecinde uygulamaya geçirilecek bir planlama yapılması öngörülmüştür:
Nihai Senaryo 1: Mevcut Durum
Nihai Senaryo 2: Kısa Vade (2017 – 2023 dönemi)
Nihai Senaryo 3: Orta Vade (2023 – 2030 dönemi)
Nihai Senaryo 4: Uzun Vade (2030 – 2050 dönemi)

Mevcut durumu temsil eden senaryoda, hâlihazırdaki alıcı tesislerin kullanımı sağlanarak, herhangi
bir ilave yatırım ihtiyacı olmadan, havzada oluşan arıtma çamurlarının nihai olarak bertaraf edilmesi ve
yararlı kullanımının sağlanması dikkate alınmıştır. Kısa, orta ve uzun vade için planlanan senaryolarda ise,
bu süreçlerde öngörülen zaman dilimlerinde inşaatı süren, yapılması planlanan ve önerilen nihai bertaraf
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tesislerinin yatırımlarının tamamlanmasını takiben işletmeye alınması ile sisteme dâhil olacak yeni alıcı
tesislere göre planlamalar yapılmıştır. Nihai Senaryoların her biri için tesislerin konumları, kapasiteleri,
oluşan arıtma çamuru miktarları ve taşıma mesafeleri dikkate alınarak ve taşıma maliyetlerini de azaltmak
üzere, ArcGIS veri tabanı kullanılarak optimizasyon çalışmaları yapılmış; her senaryoya ait yatırım ve işletme
maliyetleri hesaplanmıştır. Nihai senaryolarda yıllara göre öngörülen nihai bertaraf ve yararlı kullanım
seçenekleri belirlenirken, toprakta kullanım ve depolama seçeneklerinin gelecek projeksiyonları için göreceli
olarak azaltılması; termal proseslerin kullanımının arttırılmasıyla enerji geri kazanımına yönelik teknolojileri
içerecek bir planlama yapılmıştır.

5- Sonuçlar
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre
Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen Gediz Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması
projesi kapsamında Gediz Havzası’ndaki evsel/kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin mevcut
durumları incelenmiş, havzada oluşan atıksu miktarları belirlenmiş, gelecek nüfus artışlarına ve planlamalara
bağlı olarak farklı dönemleri içerecek şekilde 2050 yılına kadar havzada oluşması beklenen atıksu miktarları
ve arıtma çamuru miktarlarına ilişkin projeksiyonlar yapılmıştır. Gediz Havzası’nda yakın/orta/uzun vadede
oluşacak atıksuların ve arıtma çamurlarının ekonomik ve ekolojik açıdan uygun arıtma prosesleri ile arıtımı ve
geri kazanımına yönelik teknolojiler ve öneriler detaylı olarak verilmiş ve yol haritası oluşturulmuştur. Bildiri
kapsamında havzadaki atıksu arıtma tesislerinin mevcut durumu ve yakın gelecekteki planlamaları, atıksu ve
arıtma çamuru yönetim uygulamalarına ait bazı bilgiler verilmiştir.
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Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarında Mikroplastikler ve
oluşturabileceği bazı riskler
Meral Yurtsever
Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Sakarya, mevci@sakarya.edu.tr
Sema Zülal Balcı
Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Sakarya
Murat Bilgin
Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Sakarya

ÖZET
Günümüzde büyük bir çevresel problem olan ve yeni önemli kirleticiler kapsamında değerlendirilen
mikroplastiklere; havada, toprakta, atıksularda hatta içme sularında bile aşırı miktarda rastlanabilmektedir.
Kentsel atıksu arıtma tesisleri; evlerden, sanayilerden, çöp sızıntı sularından gelen ve yağmurlarla da taşınan
mikroplastiklerin, biriktirilerek yoğunlaştığı bir alıcı gibi çalışmaktadır. Atıksulardaki mikroplastiklerin
büyük bir kısmı özellikle arıtma tesislerindeki çöktürme işlemleri sayesinde, arıtma çamurlarının içerisinde
tutulabilmektedir. Başlangıçta tesise giren mikroplastiklerin sayısı ve özellikleri yapılan arıtma işlemleri
sonucunda değişebilir ve oluşan çamurda mikroplastikler (MP) daha konsantre halde, daha küçük boyutta ve
daha farklı tipte bulunabilir.

Bu çalışmada ikincil arıtma yapan bir tesisten alınan arıtma çamurları mikroplastik kirliliği bakımından
incelenmiştir. Çamurlardan mikroplastiği ayırma işlemlerinde, fenton oksidasyon prosesi, ZnCl2 ile
yüzdürme, çöktürme, dekantasyon, filtrasyon gibi işlemler kullanılmıştır. Bu işlemlerle çamurdan iyi bir
mikroplastik ayırma sağlanabilmektedir. İncelemeler sonucunda, çamurlarda rastlanan mikroplastiklerin hiç de
azımsanamayacak miktarda bulunduğu görülmüştür. Özellikle sentetik mikrolifler arıtma tesisi çıkış sularının
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ve arıtma çamurlarının bir indikatörü gibidir. Çalışmadaki bazı numunelerde, lif şeklindeki plastiklerin yanı
sıra; parçalanmış ve yeni malzemeden olduğu belirlenen film şeklindekilerin de fazla miktarda bulunduğu
belirlenmiştir. Bu sebeplerden dolayı, arıtma çamurlarıyla ilgili; araziye serme, kurutma veya tarım arazilerine
uygulama konularını yöneten mevzuatların da “MP kirliliği problemi” dahilinde tekrar gözden geçirilmesi
büyük önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mikroplastik; arıtma çamuru; yönetim; mikrolif; kirlilik.

Microplastics in sewage sludge from municipal wastewater treatment plant and some potential risks
ABSTRACT
Noted as one of the emerging contaminants, and posing a substantial environmental hazard, microplastics
can, today, be found in the air, soil, wastawater and even potable water in excessive quantities. Urban wastewater
treatment plants operate as a receptor where microplastics released from houses, industries, landfill leachates
and carried by rain are accumulated. A significant portion of the microplastics in wastewaters can be captured
in treatment sludge, thanks, in particular, to sedimentation processes at the treatment plants. The volume of
microplastics may be reduced from their levels at the intake of the plant, through the treatment procedures
applied, whereupon the microplastics can be found in a more concentrated structure, in even smaller sizes, and
in altered forms in the treatment sludge thus produced.

The present study analyses the treatment sludge received from a secondary treatment plant, with a view
to assessing microplastic pollution. The procedures to isolate microplastics from the sludge includes Fenton
Oxidation Process, flotation by ZnCl2, sedimentation, decantation, filtration. These procedures allow the
isolation of MPs from the sludge, at substantial amounts. The analyses revealed that, in the end, still substantial
volumes of microplastics can be found. In particular, synthetic microfibers are like an indicator of the effluents
of wastewater treatment plants and sewage sludges. Some samples taken in the study found, alongside fibershaped microplastics, high amounts of film- type ones, understood to be recently broken apart from new
materials. That is why it is essential to review the regulations governing drying and agricultural land application
processes with respect to treatment sludge, with specific reference to the “problem of MP pollution”.

Keywords: Microplastic; sewage sludge; management; microfibers; pollution.
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1. GİRİŞ
Atıksu arıtma tesislerinde yüksek miktarlarda oluşan arıtma çamurları; tarımsal alanlar, ormancılık,
peyzajcılık, maden ocakları gibi alanlarda ve enerji, yakıt eldesi vb. gibi çalışmalarda değerlendirilerek bertaraf
edilebilmektedir (Syed-Hassan vd., 2017; Singh ve Agrawal, 2008). Yapılan bir çalışmada arıtma çamurlarından
piroliz yoluyla fosforlu gübre üretmenin yolu araştırılmış ve arıtma çamurunun piroliz işlemiyle, 2 ila 3 kat
fosfor içeriğine sahip, stabil ve değerli ürünlere dönüşümünün mümkün olduğu gösterilmiştir (Frišták vd.,
2018). Bazı bilim insanları arıtma çamurları yardımıyla verimsiz topraklarda fitoremediasyon sağlayabilmiştir.
Arıtma çamurlarının bu tip faydalı alanlarda kullanılabilirliği elbette çamurunun kimyasal içeriği ve kalitesi
ile sınırlıdır. Örneğin, tarım uygulamasında kullanılacak çamur gıda endüstrisi arıtma çamuru ise bu yapıdaki
çamur, içerdiği besinler sayesinde bitki için gerekli besinleri sağlayabilmekte, hatta, toprak organik maddesine
katkısı nedeniyle test alanlarında su tutma kapasitesini arttırabilmektedir (Grobelak vd., 2017).

Arıtma çamurlarıyla yapılan bir çok iyi ve verimli uygulamaların yanı sıra bazı olumsuz etkilerin ve
risklerin de dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin, kentsel arıtma çamurlarının ciddi miktarda farmasötik ve
kişisel bakım ürünlerini içerebilmesi ihtimalinden dolayı araziye uygulanmasında çok büyük bir çevresel risk
oluşturabileceği bilinmektedir (Verlicchi ve Zambello, 2015). Arıtma çamurlarının, özellikle uzun dönem toprak
uygulamalarında riskin çok daha yüksek olduğu da bilinmektedir (Chen vd., 2016). Bunlar arasında; toprakta
ağır metal birikimi (Westerhoff vd., 2015), iz elementlerinin birikimi (Corey vd., 2016; Jacobs vd., 2016),
antibiyotik direnç geni sayısının artması (Bondarczuk vd., 2016; Chen vd., 2016) gibi riskler, başlıcalarıdır.
Günümüzde bir çok ülkede arıtma çamurlarının tarım arazilerine uygulamaları, direktiflerle sınırlandırılmıştır.
Görüldüğü gibi arıtma çamurlarının tekrar kullanımından ve değerlendirilmesinden dolayı oluşabilecek
bazı riskler bilinse de, arıtma çamurlarının içeriğinde mikroplastiklerin varlığı ve bu mikroplastiklerin yol
açabileceği olumsuz etkiler konusunda yapılmış çalışmalara pek rastlanmamaktadır.

Atıksu arıtma tesislerindeki mikroplastik giderimi konusunda yapılan yeni çalışmalara bakıldığında (Murphy
vd., 2016; Carr vd., 2016), üçüncül arıtma yapılan tesislerde MP’ lerin neredeyse %99 oranında tutulduğundan,
ikincil arıtma sonucunda da oldukça büyük giderim oranlarından bahsedilmektedir. Yapılan bir çalışmada MP’
lerin büyük kısmının birincil arıtma ünitelerinde, özellikle de çöktürme tanklarındaki yoğun çamur kısmıyla
uzaklaştırıldığı görülmüş arıtma çıkışındaki filtrelerin, giderime etkisinin oldukça küçük olduğu bildirilmiştir.
Bu çalışmaya göre okyanus ve yüzeysel sulardaki MP’ lerin sorumlusu atıksu arıtma tesisi çıkışı deşarjları
değildir (Carr vd., 2016). Fakat yapılan çalışmalarda, Atıksu arıtma tesislerinin çevresel sulara mikroplastik
taşınmasında bir vasıta olduğu da bildirilmektedir (Mason vd., 2016).

Literatürde, MP’ lerin, ön arıtım ve aktif çamur arıtım kademelerinde yüksek verimlerle giderildiği
bildirilmiştir. Fakat buna rağmen şehirlerde büyük hacimlerde ve sürekli olarak çalışan tesislerdeki (hatta
ileri arıtma yapan tesislerden bile) giderilemeyen kısmın alıcı ortama “sürekli deşarj edilmesi” sebebiyle
atıksu arıtma tesislerinin alıcı ortamlar için ciddi bir MP kaynağı olduğu söylenebilir (Talvitie vd., 2015).
Atıksu arıtma tesisleri (AAT); su kaynakları için bir taraftan önemli bir mikroplastik kaynağı olarak bilinirken
(Browne vd., 2011; Fendall ve Sewell 2009), diğer taraftan da tesise gelen mikroplastiklerin çoğunun arıtma
çamurlarında tutulabilmesi sayesinde, çevredeki mikroplastikleri azaltıcı bir rol oynamaktadır (Li vd., 2018;
Leslie vd., 2017; Mason vd., 2016; Mahon vd., 2016; Nizzetto vd., 2016; Mintenig vd., 2017).

Bu çalışmada amaç, klasik arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarındaki mikroplastik kirliliğini
gösterebilmek, arıtma çamurlarının değerlendirilmesi ve yönetimi konularında çevre ve sağlık açısından
tedbirler alınmasının gerekliliğine dikkat çekebilmektir.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
Arıtma çamurunun alındığı aktif çamur ile arıtma yapan tesis genel itibariyle; giriş yapısı, kaba ve ince
ızgaralar, havalandırmalı kum ve yağ tutucu, havalandırma havuzları ve son çökeltim havuzları ünitelerinden
oluşmaktadır. Tesis, kuru havalarda 198.800 m3/gün, yağışlı havalarda 271.941 m3/gün atıksuyu arıtabilecek ve
1.625.767 eşdeğer nüfusa hizmet edebilecek kapasiteye sahiptir. Alınan katı (mekanik susuzlaştırma ünitesi)
ve sulu (yoğunlaştırma ünitesi) arıtma çamuru numunelerinde fenton oksidasyonu ve ağırlaştırılmış çözeltide
yüzdürme ile mikroplastikler etkin bir şekilde ayrılmıştır. Ekstrakte edilen mikroplastikler bir mikroskop
(Olympus, BX51, Tokyo, Japan) altında incelenerek; sayılmış ve sınıflandırılmıştır.

Çamur incelemede, çok az numunenin temsil edici özellik taşımaması, fazla miktarda numune alındığında
ise işlem zorluğu ve MP’lerin birbirini örtmesi gibi problemler bulunmaktadır. Bu sebeple 100 mL’ de inceleme
yapılması çamurlarla ilgili ortalama bir bilgi verebilir. Bu miktarda çamur ile yapılacak ayırmada aşağıdaki
yöntem önerilebilir. Sonuçlar açısından çamur incelemede 100 mL çamur üzerinde; çözündürme, oksidasyon,
yüzdürme, filtrasyon işlemlerinden sonra mikroskopla inceleme yapılabilir.
							
1) 100 mL sıvı çamur saf su eklenerek seyreltilir.				
2) H2SO4 asit ile pH 3 civarına getirilir (3.32).					
3) 3,5 g FeSO4.7H2O eklenir.					
4) Daha sonra 25 mL H2O2 (%35) eklenir.						
5) 5 dakika yüksek devirde karıştırma 30 dakika yavaş karıştırma 45 rpm’de yapılır.
6) Reaksiyon tamamlanması için bekletilir.		
7) Nötralizasyon için NaOH eklenerek pH 7-8 civarına ayarlama yapılır.
8) Reaksiyonun sonlanması için yeterli süre beklendikten sonra 8 g ZnCl2 eklenir.
9) Numunenin üzeri kapatılarak bir gece laboratuvarda bekletilir ve 20 veya 50 mikronluk filtre ile filtrasyon
yapılır.
10) Filtre mikroskopta incelenir ve sayım yapılır.
3. BULGULAR
Atıksu arıtma tesisinden alınan katı ve sulu arıtma çamuru numunelerindeki (50mL) mikrolif, parçacık ve
film şeklindeki mikroplastiklere ait bazı mikroskop görüntüleri Şekil 1 a) ve b)’ de görülmektedir.

a) Katı Çamur numunesi (Eylül 2016)
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b) Sulu Çamur numunesi (Eylül 2016)
Şekil 1. Katı ve sulu çamur numunesinde MP

Atıksu arıtma tesisinden alınan katı ve sulu arıtma çamuru numunelerindeki MP varlığını ve miktarını
incelemek amacıyla başta yapılan işlemler ve elde edilen sonuçlar Tablo 1 ve 2’ de verilmiştir. Çalışmalar 50
mL numune kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Katı ve sulu çamurdan MP ayırma işlemleri için kullanılan farklı
kimyasallarla muamelelerine ait liste ve kimyasalların farklı miktarları ile yapılan çalışmalara ait sonuçlar
sırasıyla verilmiştir.
Tablo 1. Katı çamur incelemedeki işlemler ve MP sonuçları
K a t ı ZnCl2
Çamur
(g)
4
No. 1

FeSO4
(g)
-

H2O2

Renk ve Uzunlukları
(mL)
Mavi
850, 250, 1150, 400
-

No. 2

4

2

5

No. 3

4

2

-

No. 4

-

2

-

No. 5

4

2

2

Siyah
Mavi
Kırmızı
Siyah
Mavi
Siyah
Mavi
Siyah
Mavi
Siyah
Kırmızı

1330
3430, 100, 210, 200, 90, 200, 2620,
740, 150, 300
960
170, 220, 1200, 130, 700
1350, 70, 150, 200, 120, 190
2620, 2580, 1060, 140
260, 2940, 550, 1930, 400, 1670,
400, 260
290, 530, 610, 300, 230
500, 450, 250, 1700, 220, 2120
870, 320
480

MP
(Adet)
8
1
12
2
3
7
2
5
5
4
1
3

MP
MP
SS Ort Med Toplam
(Adet) (Adet)
4
1
10
1
5
6
4
8
5
6
2
1

2
1
5
2
6
10
1
4
3
11
2
3

3
0
4
1
2
2
2
2
1
4
1
1

5
1
9
2
5
8
2
6
4
7
2
2

4
1
10
2
5
7
2
5
5
6
2
3

6
15
10
10
11

Tablo 2. Sulu çamuru incelemedeki işlemler ve MP sonuçları
S u l u ZnCl FeSO H O
2
4
2 2
(g) (mL)
Çamur (g)
No. 1

4

2

5

4

2

-

4

-

-

No. 2

800, 2950, 450, 2350, 780, 870, 480, 1070, 1400, 1220,
2100, 1860, 2020, 380
Kırmızı 1070, 1300
Siyah
550, 700, 1350, 200, 1000, 150, 2420, 600, 1080
Şeffaf
3300
Mavi
720, 800, 2100, 450, 370, 1300, 250, 350
Siyah
2200
Mavi

Şeffaf
Şeffaf

650
1200, 750, 1600, 300, 300, 2300, 550, 600, 3700, 770,
700, 870, 1700, 1600
700, 1700, 800

Kırmızı
Mavi
Siyah
Şeffaf
Mavi
Siyah
Şeffaf

2600
370
500, 1100, 700, 500, 500, 750, 670
1450
470, 440, 550, 740, 650, 450, 250, 400, 400, 200
1570, 1000
950, 1300, 1300, 2100

Mavi

No. 3
No. 4

-

2

-

No. 5

4

2

2

MP
MP
MP
(Adet) (Adet) (Adet)

Renk ve Uzunlukları

SS Ort

Med

14
2
9
1
8
1
1

19
4
17
2
2
2
1

7
2
4
1
2
1
3

6
1
7
1
3
1
1

13
3
10
1
4
1
2

14
2
9
2
2
2
2

14

19

16

3

16

16

3
1
1
7
1
10
2
4

2
1
4
1
3
21
5
1

6
5
2
12
3
7
3
10

2
2
2
6
1
7
2
5

4
2
2
7
2
13
3
5

3
3
3
7
3
10
3
4

Toplam

27

7

22
11
21

Çamurun yapısında yoğun miktarda farklı safsızlıkların bulunması, çamurdan MP’ leri ayırmayı ve
incelemeyi oldukça zorlaştırmaktadır. Özellikle katı çamurun yapısı dolayısıyla inceleme daha zordur. Sulu
ve katı çamurun farklı kimyasallarla muamelesinden sonra filtre üzerindeki bazı mikroskop görüntüleri
Şekil 1’ de verilmiştir. Katı çamur daha yoğun halde olduğu için filtrasyon sonrasında da bu yoğun yapı
devam etmektedir. Sıvı çamur katı madde bakımından daha seyrelmiş bir yapıda olduğundan, katı çamur ile
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incelemelerde aynı kimyasalların kullanılmasına rağmen, sıvı çamur ile yapılan deneylerde mikroplastikler
daha kolay incelenebilmektedir. Sırasıyla farklı kimyasallarla muamele edilerek daha iyi ayırma yapılabilir.
Sonuçlardan; arıtma çamurunda en fazla mavi, siyah, kırmızı ve şeffaf renkte mikroplastiğe rastlandığı,
boylarının genel olarak 1 mm’ den küçük olduğu ve Fenton oksidasyonu uygulamadan, yalnızca ağırlaştırılmış
çözelti hazırlayarak etkin bir ayırmanın ve belirlemenin yapılamadığı anlaşılmaktadır.

Katı çamur üzerinde yapılacak işlemlerde 105 0C’ de etüvde kurutulup suyunun giderilmesi ve sabit tartıma
getirerek standart miktardaki numunelerde bir inceleme yapılmaya çalışılsa da, çamur kurutulduğunda MP
inceleme açısından tekrar çözündürülmesi vb. zorlaştığından ve 60 0C’ nin üzerine çıkıldığında çamurun
içerisindeki MP’ lerin (örneğin; PET) yapısının değiştiği bilindiğinden dolayı katı çamur ile incelemelere
devam edilememiştir. Belli su muhtevasına sahip sulu çamur üzerinde çalışmalar sürdürülmüştür.

Büyük hacimde alınan çamur numunelerinde mikroplastikleri incelemede sulu çamur numuneleri
kullanılmıştır. Bununla ilgili olarak farklı zamanlarda numuneler alınmış ve incelenmiştir. İncelemelerde
genel olarak; zamana göre ve tesise gelen suyun içeriğine göre bulunan MP sayısı da değişken olabilmektedir.
İncelenen numunelerden Temmuz 2017 tarihli olanların 750 mL’ sinde sayılamayacak kadar çok, birbirine
dolaşmış şekilde ve çoğunluğu film yapısında olan MP’ lere rastlanmış ve bazı görüntüleri Şekil 2’ de örnek
olarak gösterilmiştir.

Şekil 2. Sulu Çamur numunelerindeki bazı mikroplastikler (Temmuz 2017)

İncelemelerde bu tip numunelerde en yoğun miktarda genelde 1mm’ den küçük ve nano boyutlara kadar
büyüklükteki MP’ lerin bulunduğu gözlense de yukarıdaki örnekte (Şekil 2) gösterilen numunedeki gibi bazı
numunelerde 1mm’ den büyük boylarda da mikroplastiklerin arıtma çamurunda bulunabildiği anlaşılmaktadır.
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Görüntülere bakıldığında, numunedeki film halindeki MP’ lerin yeni malzemeden olduğu, ve uzayarak
koptuğu anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, çamur incelemelerinde, incelenecek çamurun miktarı artırıldığında
yapılacak işlemler zorlaşmakta ve numunede eğer o dönem mevcut MP fazla ise çamur içinde rastlanan MP’
ler çok karışmış yapıda bulunabilmektedir. Büyük boyuttaki plastikler küçük olanların üzerini kapatabilmekte
bu da inceleme sırasında dikkatten kaçabilmektedir. İncelenecek numune miktarı azaltıldığında ise, az numune
ile yapılan incelemeler pek temsil edici olamamaktadır. Böylece, örnekleme miktarının, örnekleme şeklinin
ve numunede derişik halde bulunup bulunmaması durumunun da MP sonuçlarını etkileyen önemli bir konu
olduğu söylenebilir.

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİ
Çalışmalarda arıtma çamurlarında rastlanan MP düzeylerinin çok değişken oranda bulunabildiği ve en fazla
mavi, siyah, kırmızı ve şeffaf tonlarda MP olduğu anlaşılmıştır. Bazı çamurlarda liflerin yanı sıra çok fazla
miktarlarda filmlere de rastlandığı ve bunların üst üste gelerek karışmış bir şekilde bulunduğu ve boyutlarının
çok büyük olabildiği görülmüştür.

Mikroplastikler, hafiflikleri sayesinde pasif hareketle her yere kolayca taşınabilmektedir. Bu özelliği bile
böyle bir kirliliğin dünyanın kara, hava, su dahil tüm ortamlarında bulunabileceğinin göstergesidir. Bu sebeple,
arıtma çamurlarını araziye serme, kurutma veya tarım arazilerine uygulama işlemlerinde mikroplastikler de
incelenmelidir. Mikroplastik kirliliği, arıtma çamurlarının kullanımı ve kontrolünde dikkatle takip edilmesi
gereken önemli bir parametre olarak değerlendirilmelidir.

Plastiklerin üretiminde yapısına çeşitli toksik bileşenlerin ve katkı malzemelerinin ilave edildiği (Bisfenol
A, ftalatlar, Pb vb. ağır metaller), sulardaki toksik organik bileşikleri adsorplayabildiği, bu zararlı maddelerin
canlılara taşınmasında aracı olduğu ve canlılar için ekotoksikolojik etkileri bilinmektedir. Arıtma çamurlarının
arazi uygulamaları dünyada yaygın olarak yapılmaktadır. Bu da çok büyük miktardaki mikroplastiğin toprağa
girmesi, rüzgarlarla havaya dağılması, yağışlarla, su yollarıyla taşınması anlamına gelmektedir. Arıtma
çamurlarıyla ilgili yönetmeliklerde çamurun kimyasal içeriği, ağır metaller, patojenler, besin ve su içeriği
dikkate alınarak bazı sınırlamalar getirilse de tesislerden çıkan çamurların mikroplastik içeriği hakkında hiç
bir bilgi bulunmamaktadır. Mikroplastiklerin çevreye ve sucul canlılara bu kadar olumsuz etkisi bilinirken,
arıtma çamurlarının değerlendirilmesinde ciddi bir risk oluşturacağı da düşünülmelidir. Bu kapsamda kentsel
ve endüstriyel arıtma çamurlarının MP içeriği de incelenerek gerekli kısıtlamaların getirilmesi ve konuyla ilgili
kurumların harekete geçmesi gerekmektedir.

Atıksular; arıtma tesislerinde çeşitli fizikokimyasal proseslerden geçirildiğinden dolayı yapılan bu işlemler,
arıtma çamurlarındaki mikroplastiklerin yapısını ve miktarını büyük ölçüde etkileyebilir. Yani başlangıçta
tesise giren mikroplastikler işlemler sonucunda parçalanarak daha da küçülebilir, formu bozulabilir ve oluşan
çamurda mikroplastikler daha konsantre olarak toplanabilir. Dolayısıyla, araziye serme veya düzenli depolama
yapılan arıtma çamurlarındaki MP formu, ilk atıksıda bulunanlardan farklı olabilir.

Atıksu arıtma tesislerinde genellikle kullanılan klasik sistemlerde; çökeltim, çamur yoğunlaştırma,
yüzdürme ve yüzeyden-dipten sıyırma aşamalarında MP tutulması söz konusudur. Sonuçta tutulan bu MP’ler
çamur içine alınmış olur. Bazı ünitelerde tam tutuluyor gibi olan MP’ ler hidrolik şartlara da bağlı olarak bir
sonraki ünitede dağılabilir. Bu sebeplerden dolayı, arıtma tesisi tasarlanırken atıksularda MP’ lerin varlığı
konusu da dikkate alınmalıdır.
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Kanalizasyon vasıtasıyla arıtma tesisine gelen atıksulardaki mikroplastiklerin oldukça büyük bir kısmı burada
tutulsa da tutulamayan az bir kısmı deşarjla birlikte alıcı ortamlara verilmektedir. Tutulan plastikler ise arıtma
çamuru içerisinde kalmaktadır. Arıtma tesislerinden su kaynaklarına MP geçişini önlemede mikrofiltrasyon
(MF) ve ultrafiltrasyon (UF) gibi membran prosesleri etkili olabilir. Yine de atığın kaynakta kontrolünün ve
atık minimizasyonunun sağlanması pratikte öncelikli çözüm olmalıdır. Bu da eğitim ve bilinçlendirme ile
sağlanabilir.
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ÖZET
Bu çalışmada, Meriç-Ergene Havzası’ndaki su kaynaklarını etkileyen noktasal ve yayılı baskı unsurları ile
birlikte havzanın sınıraşan bir özellikte olması sebebiyle Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelebilecek kirleticiler
de incelenmiştir. Bulgaristan’dan gelen 3, Yunanistan’dan gelen 2 kirleticinin konsantrasyonunun hâlihazırda
ülkemizin sınır değerlerini aştığı, ülkemizin tüm tedbirlerini yerine getirse bile yukarı havzadaki kirlilik
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sebebiyle istenen su kalitesine erişiminin riskli olduğu görülmüştür.
Karadeniz’de akıntıların saat yönünün tersine olması sebebiyle Tuna Nehri’nden gelen kirliliğin Boğazlar
yoluyla Marmara Denizi’ne taşındığı ve söz konusu nehirle Karadeniz’e taşınan kirlilik yükünün %50’sinin
akıntıyla Marmara Denizi’ne ulaştığı farklı çalışmalarla ortaya konulmuştur. Dolayısıyla, bu durumun da
irdelenmesi gerekmektedir.

Ülkemizde Ergene Havzası Koruma Eylem Planı (EHKEP) 6 Mayıs 2011 tarihinde ilan edilmiştir. 13
Haziran 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “EHKEP Başbakanlık Genelgesi” doğrultusunda
kurumlar gerekli çalışmaları yerine getirmektedir. Plan’da maliyetleri yaklaşık 4 milyar TL’yi bulan 15 eylem
belirlenmiş olup, uygulamalar hızla hayata geçirilmektedir.

Plan kapsamında; nüfusu 10.000’den büyük 13 yerleşimden 12’sinin ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri
(AAT) DSİ Genel Müdürlüğü tarafından, Lüleburgaz AAT ise AB fonları ile inşa edilerek işletmeye alınmıştır.
Böylelikle, atıksular ileri düzeyde arıtılarak Ergene Nehri’ne deşarj edilmektedir.

Ayrıca, havzada dağınık halde bulunan sanayiler bir araya getirilerek Tekirdağ ilinde 8 adet Organize Sanayi
Bölgesi (OSB), Kırklareli ilinde 2 adet Islah OSB kurulmuştur.

İlaveten, “Marmara Denizi’ne Derin Deniz Deşarjı Projesi” ile Tekirdağ ilinde inşa edilmekte olan 5 adet
müşterek OSB İleri AAT marifetiyle yaklaşık 460.000 m3/gün’lük endüstriyel atıksuyun arıtılarak Marmara
Denizi’ne derin deniz deşarjı yapılması planlanmaktadır.

Diğer taraftan, Nehir Havza Yönetim Planının uygulanması ve AB ülkeleriyle sınıraşan işbirliğinin
güçlendirilmesiyle 2030 yılında havzadaki sularda iyi su durumuna ulaşılması planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Su Kirliliği, Nehir Havzası, Yönetim Planları, Meriç-Ergene, Sınıraşan İşbirliği.

1. TÜRKİYE’NİN SU POLİTİKASI
Koruma ve kullanma dengesinin gözetilerek mevcut su kaynaklarının bütüncül bir yaklaşımla hem miktar
hem de kalite açısından geliştirilmesi, havza esaslı yönetimin temelini teşkil etmektedir.

Türkiye’de havza esaslı su yönetimi anlayışının uygulanmasına mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı
bünyesinde faaliyet gösteren Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 4 Temmuz 2011 tarihli ve 27984 (Mükerrer)
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmasıyla geçilmiştir. 25
nehir havzasında, Havza Koruma Eylem Planları tamamlanmış olup Nehir Havza Yönetim Planları, Havza
Su Tahsis Planları, Havza Kuraklık Yönetim Planları ve Havza Taşkın Yönetim Planlarının hazırlanması
çalışmaları devam etmektedir.

Bu kapsamda, havzalardaki su kaynaklarının bütüncül ve sürdürülebilir bir şekilde yönetimi ve kullanımının
temin edilmesi, kurumlar ve paydaşlar arasında eşgüdüm ve işbirliğinin güçlendirilmesi maksadıyla hazırlanan
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Ulusal Havza Yönetimi Stratejisi Belgesi (UHYS), Yüksek Planlama Kurulu’nun 13/6/2014 tarihli ve
2014/11 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 4/7/2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Havza Koruma Eylem Planlarında yer alan İş Takvimleri UHYS’nin resmi eki olarak
kabul edilmiştir.

Bahse konu İş Takvimlerinin uygulanması ve ülkemizin AB üyelik süreci çerçevesinde yapılan Nehir
Havza Yönetim Planlarının hazırlanması çalışmalarına katkı sağlamak üzere “Havza Yönetim Heyetlerinin
Oluşturulması, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ” ile 2013 yılından bu yana her havza için
Havza Yönetim Heyetleri oluşturulmuş ve 2015 yılında her ilde İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları
teşkil edilmiştir. Ayrıca, merkezde teşkil edilmiş olan Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ve Havza Yönetimi
Merkez Kurulu marifetiyle havza yönetim çalışmaları en üst düzeyde koordine edilmektedir.

AB adaylık sürecinde büyük önem taşıyan ve Su Çerçeve Direktifi’nin (SÇD) gereği olarak hazırlanmakta
olan Nehir Havza Yönetim Planlarının maksadı; ülkemizdeki 25 nehir havzasındaki yerüstü ve yeraltı
su kütlelerinin, bütüncül bir yaklaşımla kimyasal ve ekolojik kalite ile miktar açısından iyi su durumunda
olanlarının mevcut haliyle korunması, bozulmuş olanlarının iyi su durumuna getirilmesidir. Türkiye’deki 25
nehir havzası için 2013 yılında tamamlanan Havza Koruma Eylem Planları 2014 yılından itibaren Nehir Havza
Yönetim Planlarına dönüştürülmekte olup 2023 yılına kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Nehir Havza Yönetim Planı, herhangi bir nehir havzası için amaçlanan ekolojik, kantitatif, kimyasal ve
özel koruma alanları ile ilgili hedeflere öngörülen zaman dilimleri içerisinde nasıl ulaşılacağını gösteren bir
dokümandır. SÇD’ye göre, her üye ülkenin Nehir Havza Yönetim Planlarını 2009 yılına kadar hazırlaması
gerekmektedir. Hazırlanan planların güncelliğini yitirmemesi bakımından her altı yılda bir güncellenmesi
gerekmektedir.

Nehir Havza Yönetim Planlarının hazırlanması kapsamında, her bir havza yerüstü ve yeraltı su
kütlelerine ayrılarak her bir su kütlesinin üzerindeki baskılar ve etkiler araştırılmakta ve risk durumuna
göre sınıflandırılmaktadır. Yerüstü ve yeraltı su kütlelerinin kalitesi fiziko-kimyasal, kimyasal, biyolojik ve
hidromorfolojik parametreler üzerinden izlenmekte olup, kalite ve/veya miktar açısından su kütlelerinin durumu
tayin edilmektedir. Her bir yerüstü ve yeraltı suyu kütlesinin miktar ve/veya kalite durumuna göre çevresel
hedefler ortaya konulmaktadır. Çevresel hedeflere ulaşabilmek için tedbirler ve bu tedbirleri gerçekleştirecek
mesul kurum ve kuruluşlar belirlenmektedir. Belirlenen tedbirler, sosyo-ekonomik ve fayda-maliyet analizleri
yapılarak önceliklendirilmekte, gerekmesi halinde ilave tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.

2. ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI
Ülkemizde kirlilik açısından ciddi baskı altında bulunan havzaların başında gelen Ergene Havzası; plansız
sanayileşme (havzada yer alan kayıtlı 3409 sanayi tesisinden 460.000 m3/gün endüstriyel atıksu meydana
gelmektedir), bölgedeki nüfus artışı (1965’ten 2016 yılına kadar, havza nüfusu % 66 artarak 755.863’ten
1.255.015’e yükselmiştir), evsel atıksu deşarjı (havzada yer alan 43 yerleşim yerinden 240.000 m3/gün kentsel
atıksu meydana gelmektedir), toprağı tehdit eden bilinçsiz zirai uygulamalar ile çevre-kalkınma ikileminde
dengesi kaybolan Ergene Nehri ileri derecede kirlenmiş; diğer bir ifadeyle, hiçbir maksatla kullanılamaz olan
IV. Sınıf su kalitesine gelmiş durumdaydı.
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İleri derecede kirlenmiş ve kaybedilme noktasına gelen Ergene Nehri’nin kurtarılması ve iyi su kalitesine
ulaşılması hedefiyle 1970’lerden bu zamana kadarki süreçte;









TBMM 22. Dönem Araştırma Komisyonu Ergene Raporu (2003),
Ergene Havzası Çevre Yönetimi Master Planı (2006-2008),
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı (2009),
Meriç-Ergene Havzası Endüstriyel Atıksu Yönetimi Ana Planı (2010),
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı (2011),
Trakya Gelişim Projesi (TRAGEP) (2013),
Meriç-Ergene Nehir Havzası Yönetim Planı (2017)

çalışmaları yapılmıştır.

Yapılan çalışmaların uygulama açısından en önemli bileşeni olan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı
6 Mayıs 2011 tarihinde ilan edilmiştir. Ayrıca, 13 Haziran 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan
“Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Başbakanlık Genelgesi” ile birlikte planın uygulanması noktasında tüm
kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi ve koordinasyon içerisinde çalışması sağlanmaya çalışılmıştır.
Ergene Nehri’nin kurtarılması maksadıyla, Ergene Havzası Koruma Eylem Planında maliyetleri yaklaşık 4
Milyar TL’yi bulan 15 eylem belirlenmiş olup, uygulamalar büyük bir hızla hayata geçirilmektedir.

Ergene Havza Koruma Eylem Planında yer alan eylemler kapsamında; havzada yer alan nüfusu 10.000’den
büyük 13 adet yerleşim yerinden 12’sinin (Kırklareli-Merkez, Kırklareli-Vize, Keşan, Uzunköprü, Muratlı,
Saray, Pınarhisar, Hayrabolu, Malkara, Babaeski, Çorlu, Çerkezköy) İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri
(AAT) DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş olup tesisler işletmeye alınmıştır. Ayrıca, Lüleburgaz
AAT, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı döneminde Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonu
ile inşa edilerek işletmeye alınmıştır. Böylelikle arıtılmadan doğrudan Ergene Nehri’ne verilen atıksular, ileri
düzeyde arıtılarak çevreye bırakılmaktadır.
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Şekil 1. Saray İleri Biyolojik AAT
Ergene Nehri üzerindeki en önemli baskı unsuru olan yoğun sanayi faaliyetleri kaynaklı kirliliğin kontrol
altına alınması maksadıyla havzada dağınık halde yer alan sanayiler bir araya getirilerek Tekirdağ ilinde 8 adet
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Kırklareli ilinde 2 adet Islah OSB kurulmuştur.
Akabinde havzaya ciddi kirlilik yükü getiren tekstil sanayisine yönelik “Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik
Önleme ve Kontrol Tebliği” yayımlanarak 18.000 m3 su tasarrufu sağlanmış olup, günde en az 150.000 m3
su tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir. Sanayi sektöründen kaynaklanan tehlikeli atıklarının bertarafının
sağlanması için de Entegre Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi faaliyete geçirilmiştir.
Sanayi kaynaklı kirliliğin kontrol altına alınması için atılan en önemli adım olan “Marmara Denizi’ne Derin
Deniz Deşarjı Projesi” ile Tekirdağ ilinde inşa edilmekte olan 5 adet müşterek OSB İleri AAT marifetiyle
yaklaşık 460.000 m3/gün’lük sanayi atıksuyu ileri seviyede arıtılarak Ergene Nehri’ne deşarj edilmeden,
müşterek kollektör hattıyla Marmara Denizi’ne derin deniz deşarjı yapılacaktır. Hâlihazırda Ergene-2 OSB,
Muratlı OSB ve Türkgücü OSB İleri AAT’nin inşaatları tamamlanmış olup, Muratlı OSB’nin AAT’si işletme
aşamasına geçmiştir. Ergene-1 OSB ve Velimeşe OSB İleri AAT’nin uygulama takvimine uygun olarak
inşaatına devam edilmektedir.
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Şekil 2. Marmara Derin Deniz Deşarj Hattı
Söz konusu tesislerin işletmeye alınması ile birlikte sanayi atıksularında Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
bazında ≥ % 90, Toplam Azot (TN) bazında ≥ % 75, Toplam Fosfor (TP) bazında ≥ % 70 giderim sağlanacağı
hesaplanmıştır (İTÜ, 2013).

Bahse konu giderim oranları sağlandıktan sonra Marmara Denizi kıyısından 4500 m açıkta, 47,5 m derinliğe
deşarj yapılacaktır. Marmara Denizi taban akış debisi, toplam deşarj debisinin minimum 2400 katı olup ilk
seyrelme anında bile % 99 renk giderimi sağlanacağı hesaplanmıştır. Marmara Denizi’ne Ergene Havzası’ndan
gelen kirlilik yükü ile Marmara Havzası ve Karadeniz’den gelen kirlilik yükü karşılaştırıldığında; Ergene
Havzası’ndan gelecek olan kirlilik yükünün toplam yüke oranı yalnızca % 1,1 olarak gerçekleşmektedir (İTÜ,
2013).
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Şekil 3. Marmara Denizi’ndeki kirlilik yükü dağılımı (SYGM, 2012)

Şekil 3’ten de görüldüğü üzere; Marmara Denizi’ne gelen kirliliğin büyük kısmı Karadeniz’den, dolayısıyla
19 ülkenin sınırları içerisinden geçen Tuna Nehri’nden gelmektedir. Temel kirlilik parametrelerine bakıldığında,
Marmara Denizi’ne Tuna Nehri yoluyla Avrupa’dan gelen kirlilik yüklerinin Ergene kaynaklı kirliliğe göre
çok daha fazla olduğu görülmektedir.

Şekil 4. Marmara Denizi’ndeki kirlilik parametreleri dağılımı (SYGM, 2012)

Eylem planı kapsamında gerçekleştirilen “Otomatik Sürekli Ölçüm İstasyonlarının Kurulması Projesi” ile
Meriç-Ergene Havzasına 5 (beş) adet gerçek zamanlı (online) ölçüm istasyonu kurulmuş olup, 24 saat boyunca
Ergene Nehri’nin su kalitesi ölçülmekte ve yakından takip edilmektedir.
Ağaçlandırma ve erozyonla mücadele eylemi kapsamında; Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde 20032016 yılları arasında yaklaşık 77.500 hektar alanda ağaçlandırma, erozyonla mücadele ve ıslah çalışması
gerçekleştirilmiştir.
Havzada her türlü faaliyetten kaynaklanan kirliliğe karşı sıkı denetimler yapılmaktadır. Bu çerçevede,
havza genelinde 2009-2016 yılları arasında toplam 19.582 adet denetim yapılmış olup, faaliyet sahiplerine
yaklaşık 51 Milyon TL idari yaptırım uygulanmıştır.
397

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU
Havzada bulunan yeraltı sularının aşırı ve kontrolsüz kullanımından dolayı yeraltı suyu seviyelerinde ciddi
düşüşler görülmektedir. Yeraltı su seviyelerini kontrol altına alabilmek için havzada 1091 adet kuyuya ön
yüklemeli uzaktan kumandalı su sayacı takılmıştır. Ayrıca yeraltı suları üzerindeki miktar baskının azaltılması
maksadıyla havzada inşa edilecek 8 adet baraj ve gölet ile toplamda 448 milyon m3/yıl su depolanarak, içmekullanma ve endüstri suyu olarak kullanıma sunulacaktır. Bununla birlikte, Çorlu-Çerkezköy Bölgesinde yer
alan 10 adet OSB ile Avrupa Serbest Bölgesi’nin endüstri suyu ihtiyacının Meriç Nehri’nden karşılanarak
yeraltı su rezervinin korunması hedeflenmektedir.
Eylem planı kapsamında ayrıca, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan su ihtiyacının karşılanması maksadıyla
25 adet sulama tesisi inşa edilerek toplamda 1.238.110 dekar arazinin sulanması planlanmaktadır.

Şekil 5. Yenikarpuzlu Sulaması ve İnecik Deresi Taşkın Koruma Yapısı

Ergene Nehri ve yan kollarında bugüne kadar DSİ tarafından tamamlanan 41 adet proje ile 355 km’lik dere
ıslahı yapılmış ve hâlihazırda 40 km uzunluğunda dere ıslahı çalışması da devam etmektedir.
Yıl boyunca yağış ve sıcaklık özelliklerine bağlı olarak, düzensiz akış rejimine sahip olan ve Bulgaristan’ın
baraj kapaklarını açması nedeniyle özellikle yağışlı dönemlerde sıkça taşan Meriç Nehri, Edirne ilini sular
altında bırakarak önemli hasarlara sebep olmaktadır. Yaşanan zararı en aza indirmek amacıyla 2015 yılında 48
saat öncesinden taşkın tahmini yapabilen “Ergene Havzası Taşkın Erken Uyarı Sistemi” devreye alınmıştır.
Sistemde 11 adet Akım Gözlem İstasyonu ile 41 adet Meteoroloji Gözlem İstasyonunun verileri online olarak
kullanılmakta, böylelikle taşkın riskleri asgari düzeye indirilmektedir.
Bütüncül bir anlayışla hazırlanan ve şu ana kadar ülkemizde gerçekleştirilen en büyük Çevre Koruma
Projesi olan Ergene Havza Koruma Eylem Planında yer alan eylemlerin tamamlanarak tüm eylemlerde
uygulama safhasına geçilmesiyle birlikte, gerek Ergene Nehri ve yan kollarında gerekse yeraltı sularında kalite
ve miktar açısından önemli düzeylerde iyileşme görülecektir. Böylelikle sürdürülebilir kalkınmanın en önemli
bileşenlerinden biri olan sağlıklı çevreye, Ergene Nehri’nin eski günlerine kavuşturulmasıyla sahip olunacaktır.
3. MERİÇ NEHRİ VE MARMARA DENİZİ ARASINDAKİ KALİTE İLİŞKİSİ
Marmara Denizi hidrografik yapısından dolayı deniz yerine bir haliç karakteri gösterdiğinden, Karadeniz
ile Akdeniz arasında bağlantıyı sağlayan boğazlar sistemi üzerindeki bir genişleme olarak görülmelidir (Artüz
ve ark. 2010). Bu kapsamda, söz konusu denizin gerek Karadeniz gerekse Ege Denizi’nden gelecek kirletici
yükleri tarafından kirletilmesi mümkün görülmektedir. Bu hususa ilişkin mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı
tarafından yapılan bir çalışmada; Karadeniz’de akıntıların saat yönünün tersine doğru olduğu ve bu nedenle
Tuna Nehri’nden gelen kirliliğin Boğazlar yoluyla Marmara Denizi’ne taşındığı belirtilmektedir (OSİB, 2013).
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Bir başka çalışmada ise, Tuna Nehri ile Karadeniz’e taşınan kirlilik yükünün %50’sinin akıntı ile Marmara
Denizi’ne taşındığı belirtilmektedir (MEMPIS, 2006).

Bu minvalde, Ege Denizi’ne dökülen ve Meriç Nehir Havzası’nın (bkz. Şekil 6) tüm kirletici kaynaklarını
içeren Meriç Nehri’nin Marmara Denizi’ne etkisinin de dikkate alınması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda,
Meriç Nehri’ne yönelik Bulgaristan ve Yunanistan’dan da gelmesi muhtemel kirleticiler ile birlikte ülkemizin
belirlediği kirletici listeleri ve çevresel kalite standartları (ÇKS) karşılaştırılarak bir çalışma yapılmış ve ileriki
dönemde su kalitesi açısından sağlanması risk teşkil eden parametreler tayin edilmiştir (Orhon, 2015).

Şekil.6 Meriç Nehir Havzası ve Ergene Alt Havzası
Ülkemizin AB’ye uyum süreci çalışmaları kapsamında, 2009 yılında açılan 27 no’lu Çevre Faslı
dâhilinde SÇD (2000/60/EC) ve kardeş direktiflerine uyum çalışmaları sürdürülmektedir. SÇD ve 2008 yılında
yayımlanan (2008/105/EC) ve 2013 yılında güncellenen (2013/39/EU) Çevresel Kalite Standartları Direktifi
(ÇKSD) uyarınca, her bir üye ve aday ülkenin belirli kirleticilerini ve bu kirleticilerin suda, sedimanda veya
biyotada insan sağlığı ve çevreyi korumak için aşmaması gereken konsantrasyonlarını ifade eden çevresel
kalite standartlarını (ÇKS) belirlemesi gerekmektedir (Koç Orhon, 2015).
Bu kapsamda, ülkemize özgü belirli kirletici listesi ve ÇKS’leri 2016 yılında revize edilen Yerüstü Su
Kalitesi Yönetmeliği ile yayımlanmıştır. Ülkemizin belirlediği belirli kirleticiler ile Bulgaristan ve Yunanistan’ın
Meriç-Ergene Nehir Havzasında belirlediği kirleticiler karşılaştırılmıştır. Bulgaristan söz konusu havzada 18
belirli kirletici ve bu kirleticilere yönelik ÇKS belirlemiş durumdadır. Yunanistan ise 60 belirli kirletici için
ÇKS geliştirmiştir (WRC, 2012; EC, 2015). Yapılan karşılaştırma neticesinde; 11 belirli kirleticinin Bulgaristan
ile, 23 kirleticinin ise Yunanistan ile ortak olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 5 belirli kirleticinin (Arsenik, Krom,
Bakır, Çinko ve 1,4 Diklorobenzen) 3 ülkede de belirlendiği görülmüştür (Orhon, 2015).
Havzada ortak olarak tespit edilen kirleticilerden ÇKS değeri ülkemize kıyasla Bulgaristan ve Yunanistan
tarafından daha yüksek belirlenen kirleticiler, ülkemizdeki su kaynaklarının kalitesini olumsuz etkileme
potansiyelinin olması sebebiyle bu çalışma kapsamında dikkate alınmıştır. Bu anlamda, Bulgaristan’dan
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ülkemize gelen 3 kirletici ile Yunanistan’dan gelen 5 kirleticinin farklı ÇKS değerleri ve Arda, Meriç, Tunca,
Kızıl Nehir ve Ergene Nehirleri’nin debileri dikkate alınarak kütle dengesi çalışması yapılmıştır. Çalışmanın
neticesinde, Meriç-Ergene Nehir Havzası’nda Bulgaristan’dan gelen demir, krom ve prometrin; Yunanistan’dan
gelen kobalt, 1,3-Diklorobenzen ve 4-Kloroanilin için kirletici yüklerinden dolayı ülkemizin ÇKS değerinin
aşıldığı, dolayısıyla ülkemizin, söz konusu havzada ÇKS değerlerini sağlamasının riskli olduğu tespit edilmiştir.
Bu nedenle, bahse konu kirleticilere yönelik ülkemizde tüm tedbirlerin alınması ve herhangi bir kirletici yükü
deşarj edilmese dahi, memba ülkeleri Bulgaristan ve Yunanistan’dan kaynaklanacak kirlilik yükleri Ege
Denizi’ne deşarj edildiğinden, dolaylı olarak Marmara Denizi’nin de kirlenmesi muhtemel görülmektedir.
Bu kapsamda, SÇD’nin de gereklilikleri çerçevesinde, Bulgaristan ve Yunanistan ile sınıraşan işbirliğinin

özellikle su kalitesini de içerecek şekilde geliştirilmesi önem arz etmektedir (Orhon, 2015).

4. MERİÇ HAVZASI’NDA SINIRAŞAN İŞBİRLİĞİ
SÇD’ye göre, sınıraşan nehir havzalarında üye ülkeler tarafından koordinasyon içerisinde suyun etkin
bir şekilde kullanılması ve yönetilmesi beklenmektedir. Direktife göre, havza bazında suyun kalitesinin
iyileştirilmesi ve kirliliğin önlenmesi maksadıyla gerekli mekanizmaların oluşturulması zaruridir. Havza
bazında ortak çevresel hedeflerin ve tedbirlerin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda, kıyıdaş ülkeler
tarafından nehir havza yönetim planlarının işbirliği içerisinde hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir.

Bir bölümü AB sınırları içerisinde kalan ve Türkiye gibi üye olmayan ülkelerin de yer aldığı sınıraşan
havzalarda ise, üye ülkelerin üye olmayan ülkelerle SÇD Madde 3(5)’e göre, SÇD’nin nehir havza yönetim
planlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili hükümlerinin üye olmayan ülkelerle işbirliği içerisinde
gerçekleştirilmesini tavsiye edilmektedir.

Meriç Havzası’nın Bulgaristan ve Yunanistan sınırları içerisinde kalan bölümlerinde nehir havza yönetim
planları bahse konu ülkeler tarafından hazırlanarak 2009 yılında uygulanmaya başlamıştır. Akabinde, söz
konusu nehir havza yönetim planları ilgili ülkeler tarafından 2015 yılında güncellenmiş olup nehir havza
yönetim planlarının ikinci döngüde uygulanmasına devam edilmektedir.
Meriç Havzası’nın Türkiye sınırlarında kalan kısmında ise, Nehir Havza Yönetim Planı hazırlanması
çalışmaları 29 Mayıs 2014 tarihinde başlamıştır. AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında
desteklenen ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir
Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi AB Teknik Yardım Projesi” kapsamında Meriç-Ergene Nehir Havza
Yönetim Planı hazırlanmıştır. Söz konusu proje kapsamında Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında
Meriç Nehir Havzası’na yönelik ortak çevresel hedeflerin ve tedbirlerin geliştirilmesine yönelik sınıraşan

işbirliğinin arttırılması maksadıyla AB Komisyonu’nun nezaretinde üç ülkenin katılımı ile üç adet
toplantının yapılması da yer almaktadır. Ancak, bugüne kadar anılan toplantıların gerçekleştirilmesi
için Türkiye’nin gösterdiği gayret AB Komisyonu’nun da desteği ve takibine rağmen sonuçsuz
kalmıştır.
Meriç Nehir Havzası’nda mansap ülke olan Türkiye tarafından yürütülen bahse konu projenin, üç kıyıdaş
ülke arasında Meriç Nehrinin ortak bir yaklaşımla işbirliği içerisinde yönetilmesi, sadece Meriç Nehir
Havzası’ndaki kirlilik bağlamında değil, ayrıca Meriç Nehri’nden Marmara Havzası’na ulaşan kirliliğin de
kontrol altına alınarak suyun kalite ve miktar açısından iyi duruma getirilmesi bakımından önemli bir fırsat
olarak görülmektedir.
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ÖZET
Avrupa Birliği (AB) Su Çerçeve Direktifi (SÇD) (2000/60/EC) tüm yerüstü ve yeraltı sularının iyi
duruma getirilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda, üye ülkeler kimyasal durumu değerlendirmek
amacıyla, su kütlelerinde 45 öncelikli maddeyi izlemekle ve bu kirleticiler için belirlenmiş olan çevresel
kalite standartlarını (ÇKS) sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca SÇD, su kütlelerinde ekolojik duruma
yönelik değerlendirme yapılabilmesi amacıyla, üye ülkelerce nehir havzası belirli kirleticilerinin
ve bu kirleticilere ilişkin ÇKS’lerin tanımlanmasını gerektirir. SÇD ile uyumlu olarak, ülkemizde
Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği yayımlanmış ve ülkemiz için belirli kirleticiler ve bu kirleticilere
ilişkin ÇKS’ler tanımlanmış ve 2019 yılı sonuna kadar yerüstü sularında belirli kirleticiler ve
öncelikli maddeler için verilen ÇKS’lerin sağlanması gerekliliği ortaya koyulmuştur. Bu doğrultuda,
Yeşilırmak Havzası’nda sekiz dönem izleme çalışması yürütülmüştür. Noktasal kaynakların alıcı
ortam kalitesine etkisini belirlemek amacıyla, havzada yer alan kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma
tesisleri, organize sanayi bölgeleri deşarjları ve alıcı ortamlar izleme kapsamına dahil edilmiştir.
Havza alıcı ortam istasyonlarında sekiz dönem yürütülen izleme çalışmalarının sonuçlarına göre,
havzada 133 kirletici tespit edilmiş ve bu 133 kirleticiden 42 tanesi ÇKS’yi aşmıştır. Noktasal kaynak
ve alıcı ortam izleme çalışmaları sonuçları birlikte değerlendirilerek, noktasal kaynakların alıcı ortam
kalitesine olan etkileri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Su Çerçeve Direktifi, Yeşilırmak Havzası, Çevresel Kalite Standartları,
Belirli Kirleticiler, Öncelikli Maddeler

Determination of the Impact of Point Sources on the Quality of the Receving
Environment of Yeşilırmak River Basin

ABSTARCT
European Union (EU) Water Framework Directive (WFD) (2000/60/EC) aims to achieve good
water status of all water sources, surface water and groundwater. In order to evaluate chemical status,
the Member States are obliged to monitor 45 priority substances in water bodies and to meet the
predefined Environmental Quality Standards (EQS). In addition to the chemical status, the WFD
requires the Member States to identify river basin specific pollutants and set their EQS to be able
to assess ecological status. In accordance with the WFD, Regulation on Surface Water Quality was
published in Turkey. In this Regulation, national specific pollutants and their EQS were listed. This
Regulation requires the EQS established for both priority substances and specific pollutants to be met
by the end of 2019. To this end, monitoring study (eight period) was performed in Yeşilırmak River
Basin. In order to determine the impact of point sources on the quality of receiving environment of
Yeşilırmak River Basin, urban wastewater treatment plants, individual industries, organized industrial
zones and receiving environment were included into the monitoring network. Based on the eight
period monitoring results, 133 pollutants were detected in the basin. Among them, concentrations of
42 pollutants exceeded the EQS. Impact of point sources on the quality of the receiving environment
were determined by assessing the results of both point source and receiving environment monitoring
studies together.
Keywords: Water Framework Directive, Yeşilırmak River Basin, Environmental Quality
Standards, Specific Pollutants, Priority Substances
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1. GİRİŞ
Su Çerçeve Direktifi (SÇD) (2000/60/EC), su alanında yayımlanan Avrupa Birliği (AB)
mevzuatının en önemli unsurlarından biridir. Direktif hem suyun sürdürülebilir kullanımını
sağlamaya hem de sucul ortamı korumaya ve iyileştirmeye yönelik olarak, tüm yerüstü ve yeraltı
sularının iyi su durumuna ulaşmasını hedeflemektedir. Direktif’e göre su kalite değerlendirmesi,
Şekil 1’de gösterildiği gibi iki ana başlık (kimyasal durum ve ekolojik durum) altında yapılmaktadır.
Su kütlelerinde, kimyasal açıdan iyi durumun sağlanabilmesi için, sularda öncelikli madde olarak
tanımlanan 45 madde/madde grubu için, sırasıyla 2008/105/EC sayılı Çevresel Kalite Standartları
Direktifi (ÇKSD) ve Su Politikaları Alanında Öncelikli Maddeler Açısından 200/60/EC sayılı
Direktifi ve 2008/105/EC sayılı Direktifi değiştiren 2013/39/EU sayılı Direktif ile AB düzeyinde
belirlenen Çevresel Kalite Standartlarının (ÇKS) sağlanması gerekmektedir. Direktif ÇKS’yi, belli
bir kirleticinin ya da kirletici grubunun suda, biyotada veya dip çökeltisinde insan sağlığını ve çevreyi
korumak amacıyla aşılmaması gereken konsantrasyonu olarak tanımlamaktadır. Ekolojik durum
değerlendirmesi ise; biyolojik kalite, hidromorfolojik kalite, fizikokimyasal parametreler ve belirli
kirleticiler (nehir havzası belirli kirleticileri) açısından yapılmaktadır. SÇD’nin gerekliliklerinden biri
de, üye ülkelerin nehir havzası belirli kirleticilerini, endüstriyel ve tarımsal üretim profillerini dikkate
alarak tanımlaması ve tanımlanan kirleticiler için ÇKS’leri belirlemesidir (Koç-Orhon, 2015).

Şekil 1. Kimyasal ve ekolojik durum değerlendirilmesinde dikkate alınan kalite elementleri
SÇD hedeflerine ulaşmak amacıyla, su kaynaklarının havza bazında yönetimi prensibi
benimsenmiş ve nehir havzaları bazında hazırlanacak nehir havzası yönetim planları (NHYP) ile
çevresel hedeflerin tanımlanması ve çevresel hedeflere ulaşmak için uygulanması gereken tedbirler
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programının belirlenmesi gereği işaret edilmiştir. Bu kapsamda, yerüstü su kütlelerini etkileyen insan
faaliyetlerinden kaynaklanan baskıların belirlenmesi ve bu baskıların yerüstü sularının ekolojik,
kimyasal ve hidromorfolojik kalitesi üzerindeki etkilerinin belirlenerek çevresel hedeflere ulaşılıp
ulaşılamayacağının ortaya konması, NHYP döngüsünün önemli bir parçasıdır.
SÇD ile uyumlu olarak, ülkemizde 30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı Yerüstü Su Kalitesi
Yönetmeliği, revize edilerek 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Yönetmelik’te ülkemiz için belirli kirleticiler ve bu kirleticilere ilişkin ÇKS’ler tanımlanmıştır.
Yönetmelik Ek 5 Tablo 5 ve Tablo 4’te sırasıyla, AB düzeyinde belirlenen 45 öncelikli madde ve
ülkemiz tarafından tanımlanan 250 belirli kirletici ve bu kirleticilere ilişkin Yıllık Ortalama ÇKS (YOÇKS) ve Maksimum ÇKS’ler (MAK-ÇKS) listelenmektedir. Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği, 2019
yılı sonuna kadar yerüstü sularında belirli kirleticiler ve öncelikli maddeler için verilen ÇKS’lerin
sağlanması gerekliliğini ortaya koymuştur.
Bu bilgiler ışığında, çalışmanın amaçları Yeşilırmak Havzası’nın öncelikli maddeler ve belirli
kirleticiler açısından kirlilik profilini ortaya konulması ve havzada yer alan noktasal baskıların ve bu
baskıların havza alıcı ortam kalitesi üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Bu doğrultuda, alıcı ortam,
endüstriyel ve kentsel deşarj izleme istasyonlarında sekiz dönem izleme çalışması yürütülmüş ve
toplanan numuneler Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği Ek 5 Tablo 5 ve Ek 5 Tablo 4’te sırasıyla verilen
öncelikli maddeler ve belirli kirleticiler açısından analiz edilmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
1.1. Çalışma Alanı
Yeşilırmak Havzası yüzey alanı açısından Türkiye’nin üçüncü büyük nehir havzasıdır. Tokat,
Samsun, Amasya, Çorum, Sivas, Yozgat, Gümüşhane, Giresun, Erzincan, Ordu ve Bayburt olmak
üzere 11 ilin sınırları içerisinde kalmaktadır (Şekil 2). Bir nehir havzası, doğal olarak idari sınırlardan
çok farklı sınırlara sahip olabileceğinden, yukarıda listelenen illerin tamamı havza sınırları içerisinde
kalmamaktadır.
SÇD’nin bir gerekliliği olarak ülkemiz havzalarının pek çoğu için havza koruma eylem planlarının
hazırlanmasına yönelik proje yürütülmüştür. NHYP’lerin oluşturulması ve öncelikli tedbirlerin
uygulanması aşamasında başlangıç teşkil edecek bir havza koruma eylem planı, Yeşilırmak Havzası
için de hazırlanmıştır. Bu plan kapsamına, sadece konvansiyonel kirleticiler dahil edilmiştir.
Havzadaki en önemli baskılar; tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile düzgün bir şekilde arıtılmayan
kentsel ve endüstriyel deşarjlar olarak belirlenmiştir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2010). Başlıca
kentsel atıksu deşarjları Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya illerinden kaynaklanmaktadır. Kentsel
deşarjların yanında, havzada birçok münferit sanayi kuruluşu ve organize sanayi bölgesi yer
almaktadır. Havzadaki öne çıkan endüstriyel faaliyetler; Amasya, Çorum ve Tokat’ta şeker üretimi,
Çorum’da kağıt üretimi, Amasya-Suluova’da kömür madenciliği, Tokat-Turhal’da antimon üretimi,
ve Erbaa, Çorum, Merzifon, Turhal, Amasya, Suluova ve Tokat organize sanayi bölgelerinde karışık
üretimlerdir. Tüm bu atıksu deşarjları sebebiyle, Tersakan ve Çorum Çayları’nın kalitesi konvansiyonel
parametreler açısından incelendiğinde, su kalitesinin iyi durumda olmadığı tespit edilmiştir (Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, 2017).
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Şekil 2. Yeşilırmak Havzası sınırı ve havza sınırı içerisinde kalan iller
1.2. İzleme Çalışmaları
İzleme programlarının geliştirilmesinde ilk ve en önemli adım güvenilir bir izleme ağı tasarlamaktır.
Güvenilir izleme ağı oluşturmak, izleme çalışmalarından elde edilecek kalite verilerinin güvenilirliği
için ön koşul teşkil etmektedir. Ayrıca, su kaynaklarının doğru bir şekilde yönetimi de izleme ağının
ve su kalite verilerinin yeterliliğine ciddi boyutta bağlı kalmaktadır. Güvenilir bir izleme ağı tasarımı;
izleme istasyonları sayısının ve konumunun, izlemenin gerçekleştirileceği dönemin ve numune
alma sıklığının belirlenmesi ile sağlanmaktadır (Keum vd., 2017). İzleme istasyonlarının sayısı
ve konumunun, havzada risk altındaki su kütlelerinin izlenmesi için yeterli olması gerekmektedir.
Bu kapsamda, Yeşilırmak Havzası’nın öncelikli maddeler ve belirli kirleticiler açısından kirlilik
profilini ortaya koymak, baskıları doğru tanımlayabilmek ve özellikle noktasal kaynaklı baskıların
su ortamı kalitesine olan etkilerini belirlemek amacıyla, ilerleyen bölümlerde detayları verilen alıcı
ortam, endüstriyel ve kentsel deşarj izleme istasyonlarında sekiz dönem (Ağustos 2016, Ekim 2016,
Şubat 2017, Nisan 2017, Haziran 2017, Ağustos 2017, Kasım 2017, Ocak 2018) izleme çalışması
gerçekleştirilmiştir. Alıcı ortam ve noktasal kaynak numuneleri Munzur Üniversitesi ve Fırat
Üniversitesi’nde yer alan bir grup araştırmacı tarafından toplanmış ve toplanan numunelerin analizleri,
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM)
Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yapılmıştır.
İzleme çalışmaları kapsamında belirlenmiş olan tüm örnekleme istasyonlarından toplanan
numunelerin prensip olarak, Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği Ek 5 Tablo 5 ve Ek 5 Tablo 4’te
sırasıyla verilen 45 öncelikli madde ve 250 belirli kirletici açısından analizlerinin gerçekleştirilmesi
hedeflenmiştir. Fakat, mevcut laboratuvar altyapısının yetersiz olması sebebiyle, Yerüstü Su Kalitesi
Yönetmeliği ilgili tablolarında yer alan bir öncelikli madde (polisiklik aromatik hidrokarbonlar)
ve üç belirli kirletici (EDTA, ter-bütil-4-metoksifenol ve 2,4-d isooktil ester) açısından analizler
gerçekleştirilememiştir. Ayrıca, ölçüm limiti (LOD) YO-ÇKS değerinden yüksek olan kirleticilerden
tributilkalay bileşikleri, perflorooktan sülfonik asit ve türevleri (PFOS), hekzabromosiklododekanlar
(HBCDD), heptaklor ve heptaklor epoksit, sipermetrin, klofibrik asit, siflutin ve teflutrin çalışma
kapsamı dışında tutulmuştur. Bu kirleticilerin LOD değerleri YO-ÇKS değerinin altına düşürülemediği
için, su kalitesine ilişkin yapılan değerlendirmelerde tespit edilemeseler bile YO-ÇKS değerini aşıyor
görünmektedirler.
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1.2.1.

Alıcı Ortam İzleme İstasyonları

Yeşilırmak Havzası alıcı ortam izleme çalışmaları kapsamında 54 istasyonda izleme çalışması
yapılmıştır. Alıcı ortam istasyonlarının lokasyonları, havzadaki antropojenik baskılar dikkate alınarak
belirlenmiştir. Bu baskıların yol açtığı kirliliği belirlemeye yönelik olarak, üretim aşamasında atıksu
oluşmasına sebep olan ve nispeten üretim kapasitesi yüksek olan endüstriyel ve kentsel baskıların
öncesine ve sonrasına, alıcı ortam istasyonları yerleştirilmiştir. Yine söz konusu istasyonlar
belirlenirken, harita üzerinde tespit edilen noktaların arazi çalışmalarında ulaşılabilirliği düşünülerek,
mümkün mertebede Devler Su İşleri (DSİ) akım gözlem ve su kalite istasyonları ile Tarım ve Orman
Bakanlığı (mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı) operasyonel izleme istasyonları dikkate alınmıştır.
1.2.2.

Endüstriyel Deşarj İzleme İstasyonları

Noktasal kaynakların Yeşilırmak Havzası alıcı ortam kalitesine etkilerinin belirlenmesine yönelik
izleme çalışmaları kapsamına dahil edilen endüstriyel deşarjlar, havzada yer alan tüm endüstriyel
faaliyetleri kapsayabilmek adına, olabildiğince farklı ekonomik faaliyet sınıflarından seçilmiştir.
Bu kapsamda, AB’de geliştirilen çeşitli istatistiki ekonomik faaliyet sınıflamalarını göstermek için
kullanılan “Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması” (NACE kodu)
kullanılmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kapasite raporları kullanılarak, havza
sınırları içerisinde faaliyet gösteren endüstriyel tesisler belirlenmiştir. Bu tesislerden, üretim esnasında
atıksu oluşturanlar ise çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Fakat, bazı tesislerin faaliyet dışında
olabileceği düşünülerek, havza sınırları içerisinde yer alan illerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri
ile iletişime geçilerek, izleme çalışmalarına dahil edilecek endüstriyel tesisler doğrulanmıştır. Bu
doğrultuda, münferit tesis ve organize sanayi bölgesi AAT’leri olmak üzere toplamda 14 endüstriyel
AAT’de izleme çalışmaları yapılmıştır. Bu 14 tesisin, 15 farklı NACE kodunda faaliyet gösterdiği
belirlenmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. İzleme çalışmalarına dahil edilen endüstriyel tesislerin faaliyet gösterdikleri NACE
kodları
NACE kodu
1.47
7.29
10.11
10.12
10.32
10.41
10.51

Tanım
Kümes hayvanları yetiştirciliği
Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği
Etin işlenmesi ve saklanması
Kümes hayvanlarının etlerinin işlenmesi ve saklanması
Sebze ve meyve suyu imalatı
Sıvı ve katı yağ imalatı
Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı

10.61
10.81

Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı
Şeker imalatı

10.89

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı

10.91

Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı

11.07
17.12

Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi
Kağıt ve mukavva imalatı
Oluklu kağıt ve mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların
imalatı

17.21
94.11

İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri
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Kentsel Deşarj İzleme İstasyonları

Yeşilırmak Havzası kentsel AAT izleme çalışmaları kapsamında, altı kentsel AAT’de izleme
çalışmaları yapılmıştır. Bu tesislerin belirlenme aşamasında da havza sınırları içerisinde yer alan
illerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından iletilen kentsel AAT envanteri dikkate alınmıştır.
Bu envanter içerisinde faaliyet dışı ya da yapım aşamasında olmayan ve deşarj yerleri havza sınırları
içinde olan tesisler, çalışma kapsamında izlenmiştir. İzleme çalışmalarına dahil edilen kentsel AAT’ler
ve bulundukları il ve ilçeler Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2. İzleme çalışmalarına dahil edilen kentsel AAT’ler, bulundukları il ve ilçeler, deşarj
noktaları
AAT adı
Tokat
Erbaa
Çorum
Amasya
Havza
Mecitözü

İli
Tokat
Tokat
Çorum
Amasya
Samsun
Çorum

İlçesi
Merkez
Erbaa
Merkez
Merkez
Havza
Mecitözü

Deşarj yeri
Yeşilırmak
Kelkit çayı
Derinçay
Yeşilırmak
-

SONUÇLAR VE TARTIŞMA
1.3. Yeşilırmak Havzası Kirlili Profili
Yeşilırmak Havzası alıcı ortam, endüstriyel ve kentsel AAT deşarjlarında yürütülen izleme
çalışmaları kapsamında toplanan numuneler, Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği Ek 5 Tablo 5 ve
Tablo 4’te sırasıyla yer alan öncelikli maddeler ve belirli kirleticiler açısından analiz edilmiştir. Yine
aynı tablolarda verilen ÇKS’ler kullanılarak, izleme çalışmaları kapsamında elde edilen sonuçlar
değerlendirilmiştir. Öncelikli maddeler ve belirli kirleticiler için analiz sonuçları değerlendirilirken,
LOD’nin altında olan sonuçlar, LOD’nin yarısı alınarak değerlendirmeye dahil edilmiştir (European
Communities, 2009).
Çalışmanın bu aşamasında yapılan değerlendirmeler, havza kirlilik profilini ortaya koymaya
yöneliktir. İzleme çalışmasının yürütüldüğü alıcı ortam, endüstriyel ve kentsel deşarj istasyonlarına
dair ayrıntılı değerlendirme ilerleyen bölümlerde sunulmaktadır. ÇKSD, yılın farklı zamanlarında
ölçülen ortalama kirletici konsantrasyonunun, YO-ÇKS değerini geçmemesi gerektiğini söyler. Bu
nedenle, sekiz dönem izleme çalışması sonuçlarının ortalaması, kirleticiler için belirlenmiş olan
YO-ÇKS değeri ile karşılaştırılmıştır. Ortalama kirletici konsantrasyonlarına göre, havzada 133
kirleticinin konsantrasyonu LOD değerinin üzerinde bulunmuştur. Bu 133 kirleticiden, 42 tanesi
ÇKS’yi aşmaktadır. ÇKS’yi aşan 42 kirletici içinde, 12 öncelikli madde, 21 noktasal belirli kirletici
ve 9 yayılı belirli kirletici bulunmuştur (Tablo 3).
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Tablo 3. Sekiz dönemlik analiz sonuçlarına göre Yeşilırmak Havzası’nda ÇKS’yi aşan kirletici
listesi (kirletici konsantrasyonu ≥YO-ÇKS)
Kirleticiler
Hekzakloro-benzen*1
Hekzakloro-siklohekzan1
Nonilfenol1
Benzo(a)piren1
Trikloro-metan1
Aklonifen1
Bifenoks1
Diklorvos1
Cd1
Ni1
Pb1
Hg*1
1-kloronaftalin2
4-kloroanilin2

Kirleticiler
Bis(2-etilhekzil) terefitalat2

Kirleticiler

Fentiyon2

Ti2

Tridekan2
Al2
As2
B2
Co2
Cr2
Cu2
Fe2
Sb2
Sn2
V2
Zn2

Serbest CN2
Bromür2
PH2
Klorfenapir3
Diflubenzuron3
Diflufenikan3
Etalfluralin3
Fenarimol3
Fenpropatrin3
Fenpropimorf3
Imidakloprid3
Protiofos3

Si2

*Değerlendirmede MAK-ÇKS dikkate alınmıştır.
1

Öncelikli madde, 2Noktasal belirli kirletici, 3Yayılı belirli kirletici

YO-ÇKS değerini aşan ve Tablo 3’te listesi verilen kirleticilerin, 54 alıcı ortam isatasyonundan kaç
tanesinde ÇKS değerini aştığı ve bu kirleticilerin maksimum, ortalama ve minimum konsantrasyonları
belirlenmiştir. Al, Cu, Pb ve Zn konsantrasyonları, izleme çalışmalarının yürütüldüğü 54 adet alıcı
ortam istasyonunun hepsinde, V ve Si ise 53 adet istasyonda ÇKS’yi aşmıştır. Metaller için arkaplan
hesaplamaları yapılmış olup, arkaplan konsantrasyonları dikkate alınmasına rağmen metallerin
ÇKS’yi ciddi boyutta aştığı görülmüştür. Kirletici konsantrasyonlarının ÇKS’yi aşıp aşmama
durumlarının değerlendirilmesine ek olarak, ÇKS’si aşılan kirleticiler için ÇKS’nin hangi düzeyde
aşılmakta olduğu ya da o parametre açısından kirlenmenin hangi düzeyde olduğu değerlendirmesi
de yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucuna göre, havza alıcı ortamlarındaki kirliliğe en yüksek oranda
katkıda bulunan kirleticiler diklorvos, Al, Fe ve Zn olarak belirlenmiştir.
1.4. Alıcı Ortam İstasyonlarının Öncelikli Maddeler ve Belirli Kirleticiler Açısından
Değerlendirilmesi
Yeşilırmak Havzası’nda 54 alıcı ortam istasyonunda sekiz dönem izleme çalışması yürütülmüştür.
Bu istasyonlardan toplanan numunelerde, 26 farklı öncelikli kirletici, 70 farklı noktasal belirli kirletici
ve 37 farklı yayılı belirli kirletici tespit edilirken, bu istasyonlarda 12 farklı öncelikli kirletici, 21
farklı noktasal belirli kirletici ve 9 farklı yayılı belirli kirletici ÇKS değerini aşmıştır (Şekil 3). Bu
sonuçlar doğrultusunda, havza alıcı ortamlarında öncelikli kirleticilerin %27’si ve belirli kirleticilerin
%12’si ÇKS değerini aşmış görünmektedir.
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Şekil 3. Yeşilırmak Havzası alıcı ortamlarında tespit edilen ve ÇKS’si aşılan kirleticilerin sayısı
Her bir alıcı ortam izleme istasyonunda tespit edilen toplam öncelikli ve belirli kirletici sayısı ile
ÇKS değerini aşan toplam kirletici sayısı hesaplanarak Şekil 4’te sunulmuştur. Bu değerlendirmeye
göre, ÇKS’si aşılan kirletici sayısının en çok olduğu istasyonlar 19, 25, 32, 33 ve 123 kodlu istasyonlar
olarak tespit edilmiştir. ÇKS’si aşılan kirletici sayısının en az olduğu istasyonlar ise 5, 6, 11, 28,
30, 39, 95, 100, 109 ve 126 kodlu istasyonlardır. Bu istasyonlardan 25 kodlu istasyon, endüstriyel
faaliyetlerin yüksek olduğu Çorum ili mansabında yer alırken, 19 kodlu istasyon da bu kolun devamında
yer almakta olup, Çekerek Çayı’ndan gelen kol ile Çorum Çayı’nın birleşiminden sonra Amasya ili
membasında bulunmaktadır. 33 kodlu istasyon ise Amasya ili mansabında yer almaktadır. 32 kodlu
istasyon ise havzanın kirlilik yükü en yüksek kollarından biri olan Tersakan Çayı mansabında yer
almaktadır. Benzer şekilde 123 kodlu istasyon da Tersakan Çayı üzerinde Suluova ilçe merkezinin
güneyinde yer almaktadır.
ÇKS’si aşılan kirletici sayısı en az olan istasyonlardan 5 ve 6 kodlu istasyonlar ise havzanın
membasında yer alan Kelkit Çayı üzerinde ya da yan kollarında olup, noktasal kaynaklı baskıların
olmadığı bölgelerde yer almaktadır. 11 kodlu istasyon Tokat ili membasında, 30 kodlu istasyon Çorum
ili membasında ve 39 kodlu istasyon Erbaa ilçesi membasında yer almaktadır. 28 kodlu istasyon
ise noktasal kaynaklı baskıların olmadığı memba istasyonudur. Bu istasyonlardaki ÇKS’nin aşıldığı
kirleticiler incelendiğinde, ağırlıklı olarak metaller ve yayılı kirleticilerle karşılaşılmıştır.
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Şekil 4. Yeşilırmak Havzası alıcı ortamlarında tespit edilen ve ÇKS’si aşılan kirleticilerin sayısı
ve izleme istasyonları
1.5. Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinin Öncelikli Maddeler ve Belirli Kirleticiler
Açısından Değerlendirilmesi
Yeşilırmak Havzası’nda 15 farklı NACE kodunda faaliyet gösteren, 14 endüstriyel kuruluşun AAT
deşarjlarında izleme çalışması yürütülmüştür. 14 istasyonda, 28 farklı öncelikli kirletici, 66 farklı
noktasal belirli kirletici ve 31 farklı yayılı belirli kirletici tespit edilirken, bu istasyonlarda 7 farklı
öncelikli kirletici, 27 farklı noktasal belirli kirletici ve 4 farklı yayılı belirli kirletici ÇKS değerini
aşmıştır (Şekil 5). Bu sonuçlar doğrultusunda, havzada faaliyet gösteren endüstriyel tesis deşarjlarında
öncelikli kirleticilerin %16’sı ve belirli kirleticilerin %12’si ÇKS değerini aşmış görünmektedir.

Şekil 5. Yeşilırmak Havzası endüstriyel AAT deşarjlarında tespit edilen ve ÇKS’si aşılan
kirleticilerin sayısı
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Her bir endüstriyel AAT deşarjında yer alan izleme istasyonunda tespit edilen toplam öncelikli
ve belirli kirletici sayısı ile ÇKS değerini aşan toplam kirletici sayısı hesaplanarak Şekil 6’da
özetlenmiştir. Her ne kadar noktasal kaynaklara yönelik değerlendirmede, deşarj debileri, deşarj
kirletici konsantrasyonları ve deşarjın gerçekleştiği alıcı ortam özellikleri önem teşkil etse de, bu
çalışma kapsamında analiz sonuçları değerlendirildiğinde, 94.11 NACE kodu altında faaliyet gösteren
bir organize sanayi bölgesinin deşarjında 24 farklı kirleticinin ÇKS değerinin aşıldığı tespit edilmiştir.
Bu tesisi, 7.29 ve 17.21 NACE kodlarında faaliyet gösteren tesisler izlemektedir. Söz konusu tesislerin
deşarjlarında sırasıyla 23 ve 20 farklı kirleticinin, ÇKS değerinin aşıldığı tespit edilmiştir.

Şekil 6. Yeşilırmak Havzası endüstriyel AAT deşarjlarında tespit edilen ve ÇKS’si aşılan
kirleticilerin sayısı ve izleme istasyonları
1.6. Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Öncelikli Maddeler ve Belirli Kirleticiler Açısından
Değerlendirilmesi
Yeşilırmak Havzası’nda, Tokat, Amasya, Çorum ve Samsun illerinde yer alan altı kentsel AAT
deşarjında izleme çalışması yürütülmüştür. Altı istasyonda, 26 farklı öncelikli kirletici, 45 farklı
noktasal belirli kirletici ve 21 farklı yayılı belirli kirletici tespit edilirken, bu istasyonlarda 8 farklı
öncelikli kirletici, 11 farklı noktasal belirli kirletici ve 4 farklı yayılı belirli kirletici ÇKS değerini
aşmıştır (Şekil 7). Bu sonuçlar doğrultusunda, havzada faaliyet gösteren kentsel AAT deşarjlarında
öncelikli kirleticilerin %18’i ve belirli kirleticilerin %6’sı ÇKS değerini aşmış görünmektedir.
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Şekil 7. Yeşilırmak Havzası kentsel AAT deşarjlarında tespit edilen ve ÇKS’si aşılan kirleticilerin
sayısı
Her bir kentsel AAT deşarjında yer alan izleme istasyonunda tespit edilen toplam öncelikli ve belirli
kirletici sayısı ile ÇKS değerini aşan toplam kirletici sayısı hesaplanarak Şekil 8’de verilmiştir. Her ne
kadar noktasal kaynaklara yönelik değerlendirmede, deşarj debileri, deşarj kirletici konsantrasyonları
ve deşarjın gerçekleştiği alıcı ortam özellikleri önem teşkil etse de, bu çalışma kapsamında analiz
sonuçları değerlendirildiğinde, Çorum AAT deşarjında 18 farklı kirleticinin ÇKS değeri aşılmıştır.
Bu tesisi, 12 farklı kirleticinin ÇKS değerinin aşıldığı Tokat, Erbaa ve Amasya AAT deşarjları takip
etmiştir.

Şekil 8. Yeşilırmak Havzası kentsel AAT deşarjlarında tespit edilen ve ÇKS’si aşılan kirleticilerin
sayısı ve izleme istasyonları
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1.7. Genel Değerlendirme
Yeşilırmak Havzası’nda 2016 yılı Ağustos ile 2018 yılı Ocak ayları arasında sekiz dönem
gerçekleştirilen izleme çalışmaları kapsamında 54 alıcı ortam, 14 endüstriyel ve altı kentsel AAT
deşarjı izlenmiştir. Belirlenmiş olan istasyonlardan toplanan numuneler, Yerüstü Su Kalitesi
Yönetmeliği Ek 5 Tablo 5 ve Tablo 4’te sırasıyla verilmiş olan öncelikli maddeler ve belirli kirleticiler
açısından analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesine göre, alıcı ortamda ÇKS’si aşılan
kirleticilerin ağırlıklı olarak metaller ve pestisitlerden oluştuğu görülmüştür (Tablo 3). Havza’nın
%42’sinin tarımsal alan olarak kullanıldığı düşünüldüğünde (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2010),
pestisitlerin bu kadar yaygın olarak görülmesi beklenmektedir.
Bu çalışma sonucunda Yeşilırmak Havzası alıcı ortam kalitesine yönelik yapılan değerlendirmeler
ile önceki yıllarda havzada yürütülen çalışmalarda (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2010 ve 2017) (her
ne kadar sadece konvansiyonel parametreler açısından su kalitesi değerlendirmesi yapılmış olsa da),
kirlilik açısından belirlenen sıcak noktalar benzerlik göstermektedir. Havza’da hem konvansiyonel
parametreler hem de öncelikli maddeler ile belirli kirleticiler kaynaklı kirliliğe en çok maruz kalan
yerler Çekerek Nehri, Derinçay, Çorum ve Tersakan Çayları’dır.
Endüstriyel AAT deşarjlarına dair analiz sonuçlarının değerlendirmesine göre, havzada 94.11, 7.29
ve 17.21 NACE kodu altında faaliyet gösteren tesislerin, deşarjlarında ÇKS’lerin diğerlerine göre
daha çok kirletici açısından aşıldığı görülmüştür. Kentsel deşarjlar incelendiğinde ise, Çorum AAT
deşarjında izlenen diğer AAT deşarjlarına göre daha çok sayıda kirleticinin ÇKS’si aşılmıştır. Bu
endüstriyel ve kentsel atıksu arıtma tesisleri deşarjları, alıcı ortamda kirliliğe en çok maruz kalan su
kaynaklarına (Çekerek Nehri, Derinçay, Çorum ve Tersakan Çayları) yapılmaktadır. Bu durum da,
noktasal kaynakların havza alıcı ortam kalitesine etkisini ortaya koymaktadır.

TEŞEKKÜR
Bu araştırma Yeşilırmak Havzası Noktasal ve Yayılı Kirlilik Kaynakları Yönetimi Projesi (Proje
No: 115Y013) kapsamında gerçekleştirilmiş ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) Çevre Atmosfer Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG) tarafınca
desteklenmektedir.
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Özet

Wetlands make up the richest and most productive ecosystems of the world. However, they are also among
the most threatened. Water pollution is one of the major threats to wetlands. In this study, we aimed to examine
water pollution caused by pesticides in the Sultan Marshes wetland ecosystem in Kayseri, Turkey. Sultan
Marshes is one of the fourteen Ramsar Sites in Turkey and has been under pressure due to the intensification
of irrigated agriculture in its catchment for more than thirty years. Sultan Marshes acts as a receiving body for
irrigation return flows from the agricultural areas. The aim of this study is determination of pesticide-induced
pollution associated with runoff to Sultan Marshes and evaluation of precautions to minimize the threat of
pesticide pollution. In this study, the orgonochlorous and orgonophosphorous pesticides will be monitored
during 12 months in the wetland and examined if the pesticide concentrations exceed the levels determined by
Surface Water Quality Control Regulation. In case of the “Environmental Quality Standards” are exceeded,
the precautions will be developed. In the first period of the project, samples taken from Sultan Marshes were
scanned for pesticides by TUBITAK-MAM. Results showed that some of the pesticides used in the basin
end up in the wetlands. According to the first results, dichlorvos, Piperonyl butoxide and Tebuconazole were
detected in the concentrations of 0.066, 0.013 and 0.029 ppb in Sultan Sazligi, respectively. Acknowledgements
This study was supported the Research Fund of Erciyes University (BAP), Project Number: FBA-2018-8032.
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One of the major problems of Turkey’s surface waters is eutrophication.Deterioration in water quality
and aquatic ecosystem, and harmful algal blooms are the results of eutrophication, which begins with the
overloading of nutrientsin surface waters. The main source ofnitrogenpollution is run-off from agricultural
land. Whereas phosphorus, the key nutrient for eutrophication of fresh waters in mild climate zones,mostly
comes from urban sources.
In this context, “Determination of Sensitive Areas and Water Quality Objectives on the Basis of Watershed
in Turkey” project has been implemented in between 2012-2015 by former Ministry of Forestry and Water
Affairs. The phases of the project are designation of surface water bodies, determination of pressures and
impacts, identification and monitoring of potential sensitive water bodies, determination of water quality
objectives, classification of ultimate sensitive water bodies and their drainage areas as urban sensitive and
nitrate vulnerable, and formation of measures. In this paper, “classification of sensitive water bodies and
designation of their drainage areas as urban sensitive” phases will be elaborated.
In 25 river basins, 2457 water bodies and their typologies have been determined regarding the EU Water
Framework Directive. 778 sensitive water bodies and 855 urban sensitive areas have been classified according
to water quality monitoring results among these water bodies. Urban sensitive areas, the drainage areas of
sensitive water bodies where urban pollution load is dominant have been designated regarding the EU Urban
Wastewater Treatment Directive. In addition, the drainage areas that put significant pressure to the sensitive
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water bodies and cause water quality targets not to be achieved, are considered as “urban sensitive areas”. In
order to improve water quality of these areas, water quality objectives and measures including the construction
of tertiary wastewater treatment plants and sanitary landfills have been developed. For instance, in 2014
%95 of the EU population got wastewater treatment service while this rate was just %70 in Turkey by 2016.
Considering those ratios it is obvious that studies on efficient use of water resources, prevention and removal
of nutrient pollution, protection and improvement of water quality are inevitable.

Keywords: urban sensitive areas, eutrophication, measures.

1. INTRODUCTION
Urban wastewaters, industrial wastewaters and runoff waters from agricultural areas result in deterioration
of ecological structure and quality of water. Eutrophication occurs over time due to the excessive algal growth.
In Europe, the European Union (EU) Water Framework Directive (WFD) reveals a coherent and integrated
approach for the management of eutrophication considering all the requirements of Nitrates Directive (ND)
and Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD) (Directive, 1991a; Directive, 1991b). In the context
of harmonization of the WFD to the national legislation studies have been carried out in Turkey.
As a result of eutrophication, health and aesthetic problems are observed in water (e.g. oxygen depletion,
odour, turbidity) and usable water resources decrease gradually. These water bodies then become ‘sensitive
water bodies’ (EC, 2009). In this context, a project called as “Determination of Sensitive Areas and Water
Quality Objectives on the Basis of Watershed in Turkey” has been carried by the Ministry of Agriculture and
Forestry to protect, improve and sustainable use of these water bodies. In this project, the drainage areas of
these water bodies are defined as ‘urban sensitive areas’ where urban pressure (for instance domestic and
industrial discharges, leakages from unsanitary and sanitary landfills, urban runoffs) is dominant (MoFWA,
2015). In this article, the results of this project within the scope of Büyük Menderes River Basin, which is one
of sensitive basin in terms of urban pollution have been elaborated in detail.

2. MATERIAL AND METHOD
In order to determine urban sensitive areas the designation of water bodies and their typologies, pressure
and impact analysis (IMPRESS) and monitoring activities have to be carried out according to the WFD. The
steps of the determination of urban sensitive areas are given respectively;
•
Identification of water bodies, which are the smallest manageable units of water resources, depends on
their type (lake/river), surface area, drainage area etc.
•
The typology provides comparing the water bodies with similar types as well as making internal
classification of the water bodies with regard to various parameters e.g. flow regime, inclination, precipitation,
drainage area, elevation, geology (EC, 2003).
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•
IMPRESS analysis involves collection of urban (i.e. urban discharges, landfills, runoffs), industrial
(discharges) and agricultural (i.e. livestock, fertilizer and manure consumption, land use) pressures and
evaluation of their effects on water bodies.
•

Calculation of pollution loads includes individual and cumulative point and diffuse loads.

•
Selection of potential sensitive water bodies is based on IMPRESS analysis, modelling (SWAT),
Carlson Trophic Index, available monitoring data and expert opinions regarding Sensitivity Score.
•
Monitoring activities on potential sensitive water bodies include physicochemical, biological
and hydromorphological monitoring. Water quality status and trophic states are classified according to the
monitoring results. Biological Monitoring Working Party (BMWP) Index, Average Score Per Taxon (ASPT)
Index and Margalef Diversity Index are couple of indices used in assessing biological water quality of rivers.
For lake water bodies, the ratio of cyanobacteria biovolume to total phytoplankton biovolume and maximum
colonization depth for submerged macrophytes are used.
•

Determination of sensitive water bodies:

 Lake water bodies which are eutrophic and hypertrophic and/or if the ratio of sensitive tolerant species
for submerged macrophytes is above 50% and/or if these water bodies with moderate, poor and bad water
quality according to total phytoplankton and cyanobacteria biovolume (> 1 mm3/l) and


River water bodies having BMWP Index scores III, IV or V

are taken into consideration together with the physicochemical monitoring results.
•
If urban pressure is dominant in the drainage areas of sensitive water bodies, and the drainage areas
located upstream of the sensitive water bodies which cause urban pressure and thus prevent these water bodies
from reaching water quality standard, they are classified as urban sensitive areas (MoFWA, 2015).

3. RESULTS
As indicated above, the outputs of the project are discussed specific to Büyük Menderes River Basin
(BMRB) in this paper.


In BMRB, 126 water bodies were identified including 78 river and 48 lake water body.

 Pressures generated from point sources are located in Figure 1. In BMRB, 26 municipalities have
WWTP which are shown in Figure 1, and 52 settlements discharge directly to the water bodies. In addition,
15 water bodies have industrial WWTP discharge, while 7 water bodies have direct industrial discharge.
Furthermore, 2 water bodies have sanitary landfill discharge and 50 water bodies have unsanitary landfill
discharge.
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Figure 1. Wastewater Management in Büyük Menderes River Basin
 Point pollution loads including total nitrogen (TN) and total phosphorus (TP) which comes from urban
sources calculated for the BMRB are given in Table 1.

Table 1. Cumulative Point and Diffuse Pollution Loads in Büyük Menderes River Basin
Point Sources
TN
(ton/
year)
2956

Diffuse Sources
TN
TP
(ton/
(ton/
year)
year)
15926
761

TP
(ton/
year)
519

 26 potential sensitive water bodies were selected as a result of IMPRESS analysis, modelling (SWAT),
Carlson Trophic Index results, available monitoring data and expert opinions regarding Sensitivity Score.
 Monitoring activities were carried out on potential sensitive water bodies and indicated in Figure 2. As
a result of monitoring activities %50 of the water bodies were observed as Class II and the rest were monitored
as Class III-IV based on the national legislation. When it comes to biological results, all of the monitored
water bodies were elaborated as “poor” and “very poor” with regard to Biological Monitoring Working Party
(BMWP) scores.

Figure 2. Water Quality Results of Büyük Menderes River Basin
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 By assessing these monitoring results based on the biological parameters which are more crucial while
determining the sensitive water bodies, ultimate 41 sensitive water bodies were designated including 15 lake
water bodies and 26 river water bodies.
 Water quality objectives for the sensitive water bodies were identified as mesotrophic for lakes and
reservoirs, and Class II for river water bodies based on the national legislation.
 The drainage areas of these sensitive water bodies were classified based on the intensity of their
pollution loads (urban/agricultural). When the urban pressure is dominant, the drainage areas of sensitive
water bodies were classified as “urban sensitive areas”. In addition, the drainage areas located upstream of
the sensitive water bodies and prevent these water bodies to achieve water quality standard were identified as
urban sensitive areas. The number of urban sensitive areas in BMRB was 44 shown in Figure 3.

Figure 3. Urban Sensitive Areas of Büyük Menderes River Basin

 Finally, measures were formed for each sensitive water body in order to improve water quality and
thus, reduce urban sensitive areas. Measures produced for BMRB were given below:
•
For 57 settlements which did not have WWTP and 24 settlements which have secondary WWTP were
recommended to set and/or upgrade tertiary (biological nitrogen and phosphorus removal) treatment. On the
other hand, operational and maintenance problems had to be solved.
•
40 industrial plants generating wastewater containing nitrogen and phosphorus were suggested %70
TN and %80 TP removal. In addition, cleaner production technologies were advised in industrial plants.
•
131 unsanitary landfill were recommended to be rehabilitated and convert sanitary landfill. For both
unsanitary and sanitary landfills leakage management has to be done (MoFWA, 2015).
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ÖZET

Dünyada kentleşme, nüfus, sanayinin artması ve iklim değişikliğinin artması ile su ihtiyacı giderek
artmaktadır. Bununda beraber su miktarı sınırlıdır. Su kıtlığı son yüzyılın en büyük sorunlarından
biridir ve önümüzdeki yıllarda kaynakların, arıtım ve iklim değişikliği olaylarının düzensiz dağılımı
nedeniyle en hassas çevre konularından biri olacağı tahmin edilmektedir. Arıtılmış atıksuların
tarımsal ve diğer amaçlarla kullanımı, alternatif su kaynağı oluşturması yanında, yeraltı ve yerüstü su
kaynaklarında kirliliğin önlenmesi ve gübre gereksiniminin azaltılması gibi avantajlar sağlamaktadır.

Bu bildiride kullanılmış suların yeniden nerelerde kullanılabileceği ve faydaları hakkında genel bir bilgi
verilecektir. Ayrıca bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması düşünülen “Ankara
Çayı Projesi”nden bahsedilecektir. Ankara Çayı üzerinde Kesiktaş ve Sakarkaya regülatörü yapılması
planlanmaktadır. Proje alanı, Ankara İli Sincan İlçesi Tatlar Köyü’nden başlayarak Ankara Çayı boyunca
Sakarya Nehri’ne kadar uzanan tarım arazilerini kapsamaktadır. Toplam sulanması düşünülen alan 15 633 ha
dır.
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ABSTRACT

Urbanization, industrialization, population growth and climate change in the world water demand
increases rapidly. Howewer, water quantity is limited besides its consumption and comfort. Water
scarcity is one of the biggest problems of the last century and is predicted to be one of the most sensitive
environmental issues in the recent years due to irregular distribution of resources, treatment and climate
change events. Reuse of wastewaters for agricultures and other purposes brings advantages such as
alleviation of pollution in ground water, surface water resource and reduction of commercial fertilizer
requirements. Reused waters in this study will be mentioned a general information where the it may be
used and what its advantages are. In addition, in this case, “The Stream Project Ankara” will be planned
by General Directorate of State Hydraulic Works (DSI). Project area is located in the Region of Central
Anatolia and in the Ankara Province, Sincan Town and the branch of the River Sakarya.This project
Regulator Kesiktas and Regulator Sakarkaya are planned on the Stream Ankara. This project covers along
with the River Sakarya including Tatlar Village. Total 15 633 hectares area is planned to be irrigated.
1.GİRİŞ

Temiz su kaynakları özellikle kurak ve yarı kurak iklime sahip ülkelerde giderek artan nüfusun içme ve
kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz kalmaktadır. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde
de meydana gelen kuraklıklar nedeniyle, arıtılmış atıksuların tarımsal veya diğer amaçlarla kullanımı,
sulamadan dönen drenaj sularının kalitesinin iyileştirilerek yeniden sulamada kullanılması alternatif su
kaynağı oluşturması açısından oldukça önem arz etmektedir. Özellikle tarımsal sulamada, iyi kaliteli suların
kullanılması yerine alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesi oldukça önemlidir.

Kullanılmış su, tüketim sonrası oluşan ve arıtıldıktan sonra alıcı ortamlara deşarj edilen atıksulara
denilmektedir. Kentsel ve evsel atıksu arıtma tesislerinden çıkan sular, tarımdan dönen drenaj suları, yağmur
suyu toplama ve drenaj sistemleri ve soğutma suları kullanılabilecek su kapsamında söylenebilir. Bu suların
potansiyel kullanım alanları içme ve kullanma suyu (insani tüketim ve hayvansal sulama, yeraltı suları
beslenmesi, baraj/gölet besleme, sulak alan besleme), sanayide kullanım (proses suyu, soğutma suyu vb. ),
park-bahçe sulamaları, turizm de otellerde kullanım, ve tarımda sulama amaçlı kullanımdır. Alternatif su
kaynaklarının başında arıtılmış atıksular gelmektedir. Araştırmacılar gelecekte tarımsal arazilerin sulanabilmesi
için tatlı su kaynaklarının yeterli olmayacağını ve arıtılmış atıksu kullanımının zorunlu hale geleceğini
bildirmektedirler. Atıksuların arıtılarak yeniden kullanımının temel faydaları; su kaynaklarının korunması, kıyı
kirliliğinin önlenmesi, tarımda su ve gübre korunması, temiz su kullanımının azaltılması ve atık su iyileştirme
maliyetlerinin azaltılmasıdır. (1)(Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler
Kitabı, 26-28 Ekim 2010, Konya,1137s-1154s)
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Şekil 1. Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alanları

Ayrıca bilindiği üzere Avrupa Birliğinde sürdürülebilir su politikalarını yönlendirme amaçlı temel
prensipleri ortaya koyan Su Çerçeve Direktifi, yerüstü ve yeraltı olmak üzere tüm kıta içi suları, geçiş sularını
içeren tüm su kütlelerini kapsamaktadır. Su Çerçeve Direktifi, Avrupa parlamentosu ve konseyinin 2000/60/
EC Sayılı direktifidir. Direktifin amacı su kaynaklarını korumak ve geliştirmek, kalitedeki kötüye gidişi
engellemek, su kaynaklarının uzun dönemli korunmasına yönelik sürdürülebilir, dengeli ve hakkaniyetli bir
şekilde su kullanımını sağlamak, öncelikli maddelerin deşarj ve emisyonlarının azaltılması, öncelikli tehlikeli
maddelerin deşarjının engellenmesi veya kullanımının kaldırılması gibi önlemlerle sucul ekosistemlerin
korunması ve iyileşmesini sağlamak; yeraltı sularının kirliliğini azaltmak daha fazla kirlenmesini önlemek
ve taşkın ve kuraklıkların neden olduğu etkilerin hafifletilmesine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda üye ülkeler
tarafından Nehir Havza Yönetim planları hazırlanmaktadır. Nehir Havza Yönetim Planlarının en önemli
bileşeni “Önlemler Programı” dır. “İyi su durumu”na ulaşmak için kullanılan suların yeniden kullanımına
yönelik çalışmalar önlemler programının bir parçasıdır. Nehir Havza Yönetim planı, bir nehir havzasındaki su
kaynaklarının ve canlı hayatının korunmasını, geliştirilmesini ve bozulmamasını sağlamak üzere su kaynakları
için sürdürülebilir bir koruma-kullanma dengesi gözetilerek havzanın bütününü esas alarak hazırlanan planıdır.
Su Çerçeve Direktifi Ek VII’de Nehir Havza Yönetim Planında şu aşamalardan oluştuğu belirtilmektedir.
1.Nehir Havzası Bölgesinin belirlenmesi
2.Nehir Havzası Bölgesinin karakteri
3.Önemli insan etki ve baskıların özeti
4.Korunan alanların belirlenmesi ve haritalanması
5.İzleme Ağları
6.Önlemler Program Özeti
8.Özet de dahil olmak üzere detaylı programın onayı
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9.Önlem ve Sonuçlar ile ilgili halkın bilgilendirilmesi ve katılımı ile ilgili özeti
10.Yetkili Kurumlar listesi
11.Halktan bilgi ve görüş prosedürleri ve iletişim noktalar(2) (Su Çerçeve Direktifi, 2000)

Bu kapsamda Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Nehir Havza Yönetim Planı
çalışmalarına başlanmış olup, iyi su durumuna ulaşmak için Nehir Havza Yönetim Planlarının
bir bileşeni olan “ Öneriler programı” kapsamında “Kullanılan Suların Yeninden Kullanılması”
çalışmaları planlanmaktadır.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Kullanılan Suların Yeninden Kullanılması”
projesinde uygulama projesi pilot alan olarak DSİ Genel Müdürlüğü tarafından planlanan Ankara
Çayı projesi düşünülmektedir.
2.MATERYAL VE YÖNTEM

Bu bildiri kapsamında Ankara Çayı projesinden bahsedilecektir. Bilindiği üzere Ankara Çayı
Sakarya Havzasında yer almaktadır. Ankara Çayı Alt Havzasının Sakarya Nehri birleşim yerine göre
olan yağış alanı 7 166,5 km2 olup, en uzun dere boyu 204,8 km dir. Ankara Çayına Ankara Tatlar
Atıksu Arıtma tesisinden çıkan atıksular ve diğer atıksular deşarj edilmektedir.
Proje alanı İç Anadolu Bölgesi Sakarya Havzası’nda yer almakta olup, Ankara İli Sincan İlçesi
Tatlar Köyü’nden başlayarak Ankara Çayı boyunca Sakarya Nehri’ne kadar uzanan tarım arazilerini
kapsamaktadır. Etüt alanının, Kesiktaş Regülatörü ve Sakarkaya Regülatörü olmak üzere iki farklı
regülatörden sulanması planlanmaktadır. Toplam sulanması düşünülen alan brüt 17 370 ha, net 15
633 ha dır.
Proje alanının Kesiktaş Regülatörü’nden sulanması planlanan bölümü; Ankara İli Sincan İlçesi
Temelli Beldesi’ne bağlı mahalle olan, Türkobası, Malıköy, Anayurt, Bacıköy ve Girmeç köylerinin,
Ankara ili Polatlı İlçesi Hıdırşeyh ve Karaahmet köylerinin ayrıca Ankara İli Ayaş İlçesi Tekke ve
Gökler köylerinin arazilerini kapsamaktadır.
Kesiktaş regulatörü, sulama amaçlı bir tesistir. Priz yapısından alınacak sularla brüt 10 994 ha
ve net 9894.6 ha alan sulanacaktır. Kesiktaş Regülatörü, sulama amaçlı bir tesistir. Priz yapısından
alınacak sularla brüt 10 994 ha ve net 9 894.ha alan sulanacaktır. Regülatör aksı Başkent OSB‘nin
mansabına yerleştirilmiştir.
Proje alanının Sakarkaya Regülatörü’nden sulanması planlanan bölümü; Ankara İli Polatlı İlçesi Sarıoba,
Müslim ve Yağır köylerinin Ankara Çayı civarındaki arazilerini kapsamaktadır. Ankara Çayı üzerinde bulunan
Sakarkaya regülatörü sulama amaçlı ve çevrilen akımlarla enerji üretimi maksatlı inşa edilecektir. Sakarkaya
regülatörü sulama ve HES amaçlı bir tesistir. Priz yapısından alınacak sularla brüt 6 376 ha ve net 5738 ha alan
sulanacaktır
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SakarkayaRegülatörüsulamaalanı 				

Kesiktaş Regülatörü Sulama Alanı

Şekil 1: Proje Alanını Şematik Gösterimi

Şekil 1’de Kırmızı alanlar pompajlı sulama alanlarını, yeşil alanlar ise cazibeli sulama alanlarını
göstermektedir.

Bu proje kapsamında 22 251 ha alanda yapılan arazi sınıflandırma ve drenaj etüdü sonucu, 155
ha alan 1. sınıf, 6388 ha alan 2. sınıf, 7912 ha alan 3. sınıf, 48 ha alan 1. sınıf teras alan olmak üzere
15 503 ha alan sulanabilir, 5883 ha alan geçici sulanamaz (5. sınıf), 865 ha alan sulanamaz (6. sınıf)
olarak belirlenmiştir. Bu çalışma ile Ankara İli Tatlar Arıtma Tesisinden deşarj edilen baz akımda
dikkate alınmış ve arıtma tesisinden gelen debi ile beraber sulama alanları yeniden hesaplanmıştır.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılı Eylül ayında yapılan Ankara Çayı Sulama suyu analizleri, Tatlar
Atıksu Arıtma Tesisi çıkışı, Kesiktaş Regülatörü Eksen Yeri ve Sakarkaya Regülatörü Eksen Yeri izleme
noktalarından alınan su numunesi kimyasal analiz sonuçlar Tablo 1., Tablo 2., Tablo 3. ‘de verilmektedir. (3)
(Ankara Çayı Projesi Sulama Planlama Raporu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2017)
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Tablo 1. Ankara Çayı Sulama Suyu Analiz Sonuçları Tatlar Arıtma Tesisi Çıkışı

Ölçülen

Değer En Çok

Değer En Çok

TS 266

TS 266

Sınıf 1 ve sınıf 2 (Tip 1)

Sınıf 2 (Tip 2)

Deney Sonuçları

Parametreler
Ölçüm Sıcaklığı
o
C

24,8

pH

7,74

6,5-9,5

6,5-9,5

Elektiriksel İletkenlik (EC) mS/m
(25 OC)

113,4

65

250

Sodyum (mg/L)

109,59

100

200

Potasyum (mg/L)

18,57

-

-

Kalsiyum (mg/L)

66,20

-

-

Magnezyum
(mg/L)

17,88

-

-

0

-

-

Bikarbonat (mg/L)

402,60

-

-

Klorür (mg/L)

94,19

30

250

Sülfat (mg/L)

110,86

25

250

Bor (mg/L)

0,26

1

1

%Na

47,50

SAR

3,08

Karbonat( mg/L)

Suyun Sınıfı

T3-A1
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Tablo 2. Ankara Çayı Sulama Suyu Analiz Sonuçları Kesiktaş Regülatörü Eksen Yeri

Ölçülen

Değer En Çok

Değer En Çok

TS 266

TS 266

Sınıf 1 ve sınıf 2 (Tip 1)

Sınıf 2 (Tip 2)

Deney Sonuçları

Parametreler
Ölçüm Sıcaklığı
o
C

24,5

pH

7,70

6,5-9,5

6,5-9,5

Elektiriksel İletkenlik (EC) mS/m
(25 OC)

112,9

65

250

Sodyum (mg/L)

111,33

100

200

Potasyum (mg/L)

18,12

-

-

Kalsiyum (mg/L)

67,50

-

-

Magnezyum
(mg/L)

18,33

-

-

0

-

-

Bikarbonat (mg/L)

389,18

-

-

Klorür (mg/L)

98,00

30

250

Sülfat (mg/L)

108,29

25

250

Bor (mg/L)

0,25

1

1

%Na

47,47

SAR

3,10

Karbonat( mg/L)

Suyun Sınıfı

T3-A1
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Tablo 3. Ankara Çayı Sulama Suyu Analiz Sonuçları Sakarkaya Regülatörü Eksen Yeri

Ölçülen

Ölçüm
C

Sıcaklığı

Değer En Çok

TS 266

TS 266

Sınıf 1 ve sınıf 2 (Tip 1)

Sınıf 2 (Tip 2)

Deney Sonuçları

Parametreler

o

Değer En Çok

24,7

pH

7,60

6,5-9,5

6,5-9,5

Elektiriksel İletkenlik (EC) mS/m
(25 OC)

116,7

65

250

Sodyum (mg/L)

121,22

100

200

Potasyum (mg/L)

18,51

-

-

Kalsiyum (mg/L)

66,04

-

-

Magnezyum
(mg/L)

19,52

-

-

0

-

-

Bikarbonat (mg/L)

409,92

-

-

Klorür (mg/L)

95,61

30

250

Sülfat (mg/L)

118,43

25

250

Bor (mg/L)

0,43

1

1

%Na

49,43

SAR

3,37

Karbonat( mg/L)

Suyun Sınıfı

T3-A1
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3. SONUÇ
İyi kaliteye sahip su kaynaklarının sınırlı olduğu kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde, sulama suyu
ihtiyacını karşılamaya yönelik evsel ve endüstriyel atık suların bilinçsizce kullanıldığı bir gerçektir.
Sulama suyu kalitesi yönünden değerlendirmeye alındığında atık sudaki çözünmüş tuzların, ağır metallerin,
mikrorganizmaların ve askıdaki katı maddelerin belli sınır değerleri aşmaması gerekmektedir. Atıksuların
sulama suyu olarak istenilen nitelikteki suya dönüşebilmesi için uygun yöntemle arıtılması gerekmektedir. Bu
proje ile arazi sahiplerinin kendi imkânlarıyla oluşturduğu Ankara çayından pompajlı sulama kontrole alınarak
su ekonomisi ve işletme kolaylığı sağlamak amacıyla, proje sahasında sulama iletim hattı ve şebeke sistemi
ile sahanın basınçlı borulu olarak sulanması planlanmaktadır. Sulama şebekesinin borulu hazırlanması, sulama
sahasındaki arazilerin su ihtiyacının cazibeli ve pompajlı olarak sağlanmasının teminidir. Böylece mevcut
sulama daha rasyonel olarak işletilmek suretiyle yöredeki çiftçilerin refah seviyesi yükseltilmiş olacaktır.

4. TEŞEKKÜRLER
Bildiriyi hazırlarken manevi desteğini esirgemeyen biricik anneme teşekkür ederim.
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3. Ankara Çayı Projesi Sulama Planlama Raporu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2017, Ankara
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ÖZET
Yerüstü su kaynaklarında hedeflenen su kalitesi aşılmaksızın kabul edilebilecek günlük kirletici yükünün
hesaplanmasına yönelik, mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi’nin yürütücülüğünde 2015-2017 yılları arasında Gediz Havzası’nda örnek bir çalışma yürütülmüştür.
Alıcı ortam bazlı deşarj standartlarının/limitlerinin belirlenmesi açısından öncü nitelikte olan bu çalışma
ile ülkemizde ilk kez çevresel kalite standartlarını (ÇKS) sağlayacak şekilde, havza genelindeki kentsel ve
endüstriyel tesisler için deşarj standartları/limitleri hesaplanmıştır.

Alıcı ortam bazlı deşarj standartları/limitleri hesaplanırken Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve/
veya diğer ülkelerde uygulanan farklı yöntemler kullanılmıştır. Bu kapsamda; alıcı ortama deşarj noktasında
karışım bölgesinin dikkate alındığı ve Deşarj Test Yazılımı’nın kullanıldığı Aşamalı Yaklaşım, karışım
bölgesinin dikkate alınmadığı Günlük Maksimum Toplam Yük (GMTY) yaklaşımı ve Japonya’da uygulanan
seyrelme faktörünü baz alan yönteme benzer bir yaklaşım uygulanmıştır.

Kullanılan yöntemler; veri ihtiyacı ve teknik ve pratik açıdan ülkemiz koşullarında kolay uygulanabilirlik
açısından değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; Japonya’da uygulanan yönteme benzer şekilde
yapılandırılan ve alıcı ortam ve deşarj debileri dikkate alınarak farklı senaryolar ile hesaplanan seyrelme
faktörleri ile ÇKS değerinin çarpımı esasına dayanan Seyrelme Faktörü Yaklaşımının mevcut durumda en
uygulanabilir yöntem olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: çevresel kalite standardı, deşarj standardı, deşarj test yazılımı, günlük maksimum
toplam yük, seyrelme faktörü.

1. GİRİŞ
Artan nüfus ve sanayileşme, artan su ihtiyacını da beraberinde getirmekte ve artan su kullanımlarına bağlı
olarak daha fazla miktarda atıksu oluşmakta ve sularımız her geçen gün daha ciddi boyutlarda baskılar ile
karşı karşıya kalmaktadır. Söz konusu faaliyetlerin kontrol altına alınması ve su kaynaklarımızın kalitesinin
korunarak halkın kaliteli suya erişiminin sağlanması açısından; mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından
belirlenen ve 2016 yılında Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’ne aktarılan, sucul çevre ve insan sağlığının
korunması için alıcı ortamda aşılmaması gereken kirletici konsantrasyonlarını ifade eden çevresel kalite
standartlarına (ÇKS) ulaşılması oldukça önemlidir.

Bu kapsamda, alıcı ortamda ÇKS’lerin sağlanması için öncelikli olarak noktasal kaynaklar olan kentsel ve
endüstriyel atıksu deşarjları kontrol edilmeli ve teknoloji bazlı yerine su kaynağının özümleme kapasitesini
dikkate alan alıcı ortam bazlı deşarj standartları/limitleri belirlenmelidir (Koç Orhon, 2015).

Konuya ilişkin olarak, yerüstü su kaynaklarında hedeflenen su kalitesi aşılmaksızın kabul edilebilecek
günlük kirletici yükünün hesaplanmasına yönelik, Bakanlığımız tarafından TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi’nin yürütücülüğünde 2015-2017 yılları arasında “Günlük Maksimum Toplam Yük Yaklaşımının Gediz
Havzası’nda Uygulanması Projesi” yürütülmüştür. Ülkemizde ilk kez bu çalışma ile; ÇKS’leri sağlayacak
şekilde, pilot havza genelindeki kentsel ve endüstriyel tesisler için alıcı ortam bazlı deşarj standartları/limitleri
hesaplanmıştır.
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Çalışma dâhilinde ilk olarak pilot havzadaki kentsel ve endüstriyel kirlilik kaynakları ortaya konulmuştur.
Bunun sonucunda su kaynakları üzerinde yoğun baskı oluşturan ve pilot olarak seçilen kentsel ve endüstriyel
deşarjlar ile yerüstü su kaynaklarında 1 yıl süre ile mevsimsel olarak belirli kirleticiler, öncelikli maddeler ve
genel kimyasal ve fiziko-kimyasal parametreler açısından su kalitesi izlemesi yapılmıştır. Ayrıca, metal/yarı
metaller için doğal ve jeolojik formasyona bağlı olarak yerüstü sularında bulunan arka plan konsantrasyonları
pilot havza özelinde hesaplanmış ve nihai ÇKS’leri ortaya konulmuştur (Gediz GMTY Projesi Final Raporu,
2017).

Çalışma sonucunda Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Japonya’da
uygulanan alıcı ortam bazlı deşarj standardı belirleme yaklaşımları çalışılarak, bu yöntemlerin doğrudan
ülkemizde uygulanamayacağı anlaşılmış ve ülkemize özel yöntem geliştirilerek pilot havzadaki hem kentsel
atıksu arıtma tesisleri ve endüstriyel tesisler için hem de sektörel olarak uygulanabilecek alıcı ortam bazlı
deşarj standartları/limitleri hesaplanmıştır. Diğer havzalarda da benzer uygulamaların hayata geçirilmesi ve
belirlenen yöntem doğrultusunda alıcı ortam bazlı deşarj standartlarının/limitlerinin hesaplanmasını temin
edebilmek maksadıyla web tabanlı uygulama yazılımları da geliştirilmiş ve ülkemizde kısa, orta ve uzun
vadede uygulanabilecek yol haritası ortaya konulmuştur.

2. YÖNTEM
Çalışma kapsamında alıcı ortam bazlı deşarj standartları/limitleri belirlenirken karışım bölgeli ve karışım
bölgesiz çalışan farklı yöntemler dikkate alınmıştır. Alıcı ortama deşarj noktasında karışım bölgesinin dikkate
alındığı ve Deşarj Test Yazılımı’nın kullanıldığı Aşamalı Yaklaşım, karışım bölgesinin dikkate alınmadığı
Günlük Maksimum Toplam Yük (GMTY) yaklaşımı ve Japonya’da uygulanan seyrelme faktörünü baz alan
yönteme benzer bir yaklaşım kullanılan yöntemler arasındadır.

Hesaplamalar sırasında, kirleticiler için alıcı ortamda ulaşılması hedeflenen kalite eşik değeri olarak;
öncelikli maddeler ve belirli kirleticiler için Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’nde verilen YO-ÇKS değeri;
genel kimyasal ve fizikokimyasal parametreler için söz konusu Yönetmelikte listelenen II. Sınıf sınır değeri
esas alınmıştır (Gediz GMTY Projesi Final Raporu, 2017).
2.1. Aşamalı Yaklaşım (Deşarj Test Yazılımı)
Avrupa Birliği’nin su konusunda en temel mevzuatı olan 2000/60/EC sayılı Su Çerçeve Direktifi’ne (SÇD)
göre, ÇKS’lerin, alıcı ortama deşarj noktasında söz konusu olacak bir “karışım bölgesi” sonunda sağlanması
gerekmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan rehber doküman (Technical Background Document
on Identification of Mixing Zones) karışım bölgesinin nasıl uygulanacağı ve endüstriyel deşarjların nasıl
yönetileceği konusunda ülkelere yol göstermektedir (EU, 2010).

Söz konusu rehber doküman kapsamında karışım bölgesi belirme amaçlı politika oluşturulması için
“Aşamalı Yaklaşım” yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntem aşağıda belirtilen beş temel adımdan oluşmaktadır
(EU, 2010).

•

Aşama 0- Deşarjda kirleticinin varlığının tespiti

•
Aşama 1- İlk eleme: Kirletici önemli bir seviyede mi? Deşarj sonrası alıcı ortamda kirletici etkisi
kabul edilebilir düzeylerin üzerinde mi?
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•

Aşama 2- Karışım bölgesinin belirlenmesinde basit yaklaşım

•

Aşama 3- Detaylı değerlendirme

•

Aşama 4- Araştırma/modelin ispatı

Yönteme göre, ilk iki aşamada (0 ve 1. aşamalar) tespit ve elemeler yapıldıktan sonra, 2. aşamada karışım
bölgesi basit bir yaklaşımla belirlenmekte; 3. ve 4. aşamalarda ise detaylı değerlendirme ve modelleme
çalışmaları sonucunda elde edilen deşarj standartları ile karışım bölgesi sonunda alıcı ortamda ÇKS’lere
ulaşılıp ulaşılamadığının kontrolü yapılmaktadır (EU, 2010).

Aşama 3 ve Aşama 4’ün kapsamlı detay çalışmalar gerektirmesi, kompleks ve veri ihtiyacı yüksek modellere
ihtiyaç duyması ve mevcut veri envanteri ile bu detayda çalışma yapılmasının teknik açıdan mümkün olmaması
sebebiyle; bu proje kapsamında Aşamalı Yaklaşım’ın Aşama 0, 1 ve 2’sinin uygulanması ile sınırlı kalınmıştır.

Böylelikle Gediz Havzası için Aşamalı Yaklaşım sırası ile takip edilerek Aşama 2’ye kalan deşarjlar
belirlenmeye çalışılmış ve proje kapsamında gerçekleştirilen 4 dönem izleme çalışmalarının sonuçları bu
anlamda önemli bir kaynak olmuştur.

İlk adım olan Aşama 0’da, deşarjın ilgili kirleticiyi içerip içermediğine bakılmış ve var/yok analizi
yapılmıştır. Deşarjda kirletici mevcutsa, kirleticinin deşarjdaki konsantrasyonunun ÇKS’den yüksek olup
olmadığına bakılarak, ÇKS’nin altındaki seviyelerde kirletici içeren tüm deşarj noktaları elenmiş, ÇKS’den
yüksek kirletici ihtiva eden deşarjlar içinse Aşama 1’e geçilmiştir.

Aşama 1’de bir önceki aşamada belirlenmiş olan, ilgili kirleticiyi içeren ve bu kirleticinin çıkış suyundaki
konsantrasyonun ÇKS’den yüksek olduğu tüm deşarjların alıcı su kütlesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olup
olmadığı kontrol edilmiş ve önemli olmadığı tespit edilen deşarjlar elenmiştir. Bu amaçla, söz konusu deşarjın
ÇKS değerinde % kaç artışa yol açtığı kontrol edilmiş ve her bir deşarj için aşağıdaki formül kullanılarak
proses katkısı (PC) hesaplanmıştır. PC’nin hesaplanmasını müteakip PC değerinin ÇKS değerinin yüzde
kaçına karşılık geldiği hesaplanarak önemli bir etki olup olmadığı belirlenmiştir. Hesaplanan artış yüzdesi,
rehber doküman da dikkate alınarak %2 olarak belirlenen “izin verilebilir % artış” değeri ile karşılaştırılmış
ve bu artış yüzdesinin üzerinde bulunan tüm deşarjlar için Aşama 2’ye geçilmiş ve deşarj standardı/limiti
hesaplanmıştır (Gediz GMTY Projesi Final Raporu, 2017).

[CoC ]eff xQ

(Q

river

eff

+ Qeff

) = PC

CoC = Atıksu kirletici madde konsantrasyonu
Qeff =Atıksu debisi
Qriver= Nehir debisi
PC/(YO-ÇKS veya II.Sınıf Sınır Değeri) x100%=% artış
Aşama 1 kapsamında gerçekleştirilen yukarıdaki hesaplamalar neticesinde Tablo 1’de listelenen toplamda
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45 kirletici (15 öncelikli madde, 18 noktasal belirli kirletici, 5 yayılı belirli kirletici ve 7 genel kimyasal ve
fizikokimyasal parametre) için deşarj standardı/limiti hesaplanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır (Gediz
GMTY Projesi Final Raporu, 2017).

Ancak, her bir tesis deşarjında bu 45 parametrenin tamamı için değil ilgili tesisin deşarjında izin verilebilir
% artış değerinin üzerinde tespit edilenlere ilişkin deşarj standardı/limiti hesaplanmasına geçilmiştir.

Tablo 1. Alıcı ortam bazlı deşarj standardı/limiti belirlenecek parametreler (Gediz GMTY Projesi Final
Raporu, 2017)
Antrasen
Diklorometan
Floranten
Diklorvos
Benzo(a)piren
Tributilkalay bileşikleri*
Trikloro-benzenler
Trikloro-metan
PFOS*
Sipermetrin*
HBCDD*
Heptaklor ve heptaklor epoksit*
Cd
Ni
Pb

Benzo(a)floren
Bis(2-etilhekzil)terefitalat
Ksilen misk
Permetrin
Al
B
Co
Cr
Cu
Fe
Sb

Serbest CN
Bromür*
PH
Klorantraniliprol
Siflutrin; beta siflutrin
Klorfenapir
Imidakloprid
Tolfenpirad
İletkenlik
BOİ5
KOİ

V

NH4-N

Zn
Si
Ti

NO3-N
TKN
TP

*LOD:Tespit limiti >YO-ÇKS

Rehber dokümana göre; Aşama 2’ye kalan deşarjlar için, karışım bölgesinin boyutlarının belirlenmesi
gerekmekte olup, bu aşamada Deşarj Test Yazılımı (Discharge Test Software) gündeme gelmektedir. Söz
konusu yazılım makro tabanlı Microsoft Excel modeli olup, temel olarak basit bir yaklaşımla karışım
bölgesi hesaplamakta ve bu karışım bölgesi sonunda atıksu deşarjında yer alan kirleticilerin ÇKS değerini
aşıp aşmadığını kontrol etmektedir. Yazılım tatlı sular için çalıştırılmakta ve deşarjın yapılacağı su kütlesine
ilişkin debi, derinlik, genişlik, kirleticinin memba konsantrasyonu ve yatak pürüzlülüğü verilerine ihtiyaç
duyulmaktadır. Ayrıca, deşarj debisi ve deşarjdaki kirletici konsantrasyonu ile birlikte atıksu deşarjının
yapıldığı borunun çapı gibi veriler de yazılıma girilmesi gereken veriler arasındadır (EU, 2010).

Bu çalışma kapsamında, Aşama 2’ye kalan deşarjlar için kirletici bazında deşarj standartlarının/limitlerinin
geliştirilmesi için Deşarj Test Yazılımı’nın çözümlemesi yapılmış ve web tabanlı hesap aracına aktarılmıştır.
Böylelikle, Deşarj Test Yazılımı, Gediz Havzası’nda farklı su kütle gruplarında öncelikli madde, belirli kirletici
ve genel kimyasal ve fizikokimyasal parametreleri içeren 45 adet parametre için çalıştırılmıştır.
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2.2. Günlük Maksimum Toplam Yük Yaklaşımı
ABD’de uygulanmakta olan Günlük Maksimum Toplam Yük (GMTY) yaklaşımı, bir su kütlesinin, istenen
su kalitesini sağlayacak biçimde alabileceği en fazla kirletici yük miktarını ve bu kirletici yükün noktasal ve
yayılı kaynaklar arasındaki dağılımını belirlemektedir. GMTY uygulamasında matematiksel modeller veya
basit kütle dengesi gibi modelsiz yaklaşımlar uygulanabilmektedir (US EPA, 2017). GMTY yaklaşımının
kullanılabilmesi için alıcı ortam ve tesis deşarjlarına ilişkin debi ve kirletici bazında konsantrasyon verilerine
ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çalışma kapsamında karışım bölgesi dikkate alınmadan basit kütle dengesi yaklaşımı ile yukarıdaki
bölümde belirtilen 45 kirletici için GMTY uygulaması yapılması hedeflenmiştir. Eşit yük azaltımı (%), her
deşarj için deşarj noktasında ÇKS değerini sağlayacak şekilde standart/limit belirlenmesi, tesislerin yükleri
oranında yük azaltımı (%) gibi çeşitli senaryolar için pilot havzadaki memba ve mansaptaki farklı su kütleleri
grupları için GMTY hesaplamaları yapılmıştır. Hesaplamalarda korunmalı kütle dengesi yaklaşımı izlenmiş,
kirleticilerin su kaynağı boyunca herhangi bir mekanizmadan (biyobirikim, biyobozunum, oksitlenme,
adsorblanma, buharlaşma, vb.) etkilenmediği ve doğrudan suda kaldığı kabulü ile deşarj standartları/limitleri
geliştirilmiştir.

2.3. Seyrelme Faktörü Yaklaşımı
Proje kapsamında yürütülen çalışmalarda karışım bölgeli (deşarj test yazılımı) ve karışım bölgesiz
(GMTY uygulama) yaklaşımlara ek olarak Japonya’da uygulanan deşarj limiti belirleme çalışmaları da
dikkate alınmıştır. Japonya, alıcı ortam bazlı deşarj standartları/limitleri belirlerken, deşarjın alıcı ortamda
maruz kaldığı seyrelme faktörünü dikkate alınarak bir yaklaşım geliştirmiş ve noktasal kaynaklar için deşarj
standardını/limitini herhangi bir kirletici için doğrudan ÇKS’nin 10 (on) katı olarak kabul etmiştir. Diğer bir
ifadeyle, Japonya’da, alıcı ortamların özellikleri ve bu alanlara etki eden kentsel ve endüstriyel faaliyetler
dikkate alınmadan tüm alıcı ortamlarda seyrelme faktörünün 10 (on) olduğu kabulü ile deşarj standartları/
limitleri geliştirilmiştir (Wako, 2012).

Bu çalışmada ise, Japonya’da uygulanan seyrelme faktörünü baz alan yaklaşım benzeri bir yaklaşımın
ülkemizde uygulanabilirliği araştırılmıştır. Karışım bölgesi dikkate alınmaksızın tam deşarj noktasında iç
sularda ÇKS’nin sağlanması hedefi doğrultusunda, farklı seyrelme faktörü değerlerinin hesaplanmasına imkân
veren 4 farklı senaryo geliştirilmiştir. Seyrelme faktörü hesaplanırken en kötü durumu dikkate alabilmek için
dört dönem gerçekleştirilen izleme çalışmaları sonucunda elde edilen minimum alıcı ortam debisi dikkate
alınmıştır. Senaryolardan, deşarj öncesi alıcı ortam debisi ve her tesisin kendi debisini dikkate alan Senaryo
3 ile tesis bazında alıcı ortam bazlı deşarj standartları/limitleri belirlenmiştir. Alıcı ortam debisinin yüksek
ve deşarj debisinin düşük olduğu durumlarda seyrelme faktörü oldukça yüksek çıkabildiğinden, çok yüksek
deşarj standartlarının/limitlerinin belirlenmesinin önüne geçebilmek için bu durumlarda uygulanmak üzere
basit bir öneri getirilmiş ve seyrelme faktörünün 10’dan (on) fazla hesaplanması halinde Japonya’daki duruma
benzer şekilde seyrelme faktörü 10 (on) kabul edilerek deşarj standartlarının/limitlerinin hesaplanabileceği
tavsiye edilmiştir (Gediz GMTY Projesi Final Raporu, 2017).

Çalışma kapsamında, ayrıca, Seyrelme Faktörü Yaklaşımı kullanılarak hesaplanan deşarj
standartları/limitleri dikkate alınarak, aynı NACE kodunda faaliyet gösteren tesisler için su kütlesi
grupları ve tüm havza genelinde sektörel deşarj standartları/limitleri de önerilmiştir.
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3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Bu çalışma sonucunda Aşamalı Yaklaşım kapsamında uygulanan Deşarj Test Yazılımı’nın, deşarj öncesi
alıcı ortamdaki kirletici konsantrasyonunun YO-ÇKS değerinden küçük olduğu durumlarda kullanılabileceği
ortaya konulmuştur. Ancak, mevcut durumda havzadaki alıcı ortam kirletici konsantrasyonlarının yüksek
olması sebebiyle, en azından su kalitesinde yeterli iyileşme sağlanana kadar, deşarj standartları/limitleri
hesaplamasında söz konusu yazılımın kullanılamayacağı görülmüştür.

Diğer taraftan, GMTY yaklaşımının uygulanabilmesi için havzadaki memba-mansap debi verilerinin tutarlı
olması; diğer bir deyişle, debiler arasında kütle dengesinin sağlanabilmesi gerektiği bu çalışma ile açıkça
görülmüştür. Gediz Havzası’nda birçok su kütlesinde deşarj öncesi alıcı ortam kirletici konsantrasyonunun
YO-ÇKS değerinden yüksek olması sebebiyle, yapılan GMTY hesaplamalarında, “eksi kirletici yükü” söz
konusu olmuştur. Dolayısıyla, her ne kadar uygulaması kolay olsa da, ancak membada alıcı ortam özümleme
kapasitesinin aşılmadığı durumlarda, havza bazında su bütçelerinin de belirlenmesini müteakip, basit kütle
dengesi yaklaşımı ile GMTY uygulaması yapılabileceği ortaya konulmuştur.

Söz konusu 2 yöntemin dışında, hem veri ihtiyacı hem de uygulama kolaylığı açısından değerlendirildiğinde,
Seyrelme Faktörü yönteminin alıcı ortam bazlı deşarj standartları/limitleri belirlenmesi aşamasında ülkemiz
koşullarında en uygulanabilir yöntem olduğu görülmüştür. İlk aşamada, Japonya’da uygulandığı şekilde
seyrelme faktörü 10 (on) kabul edilerek; deşarj standardının/limitinin; belirli kirleticiler ve öncelikli maddeler
için doğrudan YO-ÇKS’nin 10 (on) katı olarak, genel kimyasal ve fizikokimyasal parametreler içinse II. Sınıf
sınır değerinin 10 (on) katı olarak belirlenmesi önerilmektedir. Bu durumda hesaplanacak deşarj standardı/
limiti tesis bazında değişmeyecek ve ülke genelinde her bir kirletici için jenerik bir deşarj standardı/limiti
uygulanmış olacaktır. Sağlıklı bir debi envanterinin oluşturulması ve havza bazında her bir deşarjın hangi
memba debisi ile karıştığının belirlenmesi, diğer bir ifadeyle, memba-mansap su kütleleri bazında deşarj
hiyerarşinin ortaya konulmasının ardından ise tesis bazında gerçek seyrelme değerleri ile hesaplamaların
yapılabileceği öngörülmektedir. Bu şekilde Senaryo 3 kullanılarak yapılacak hesaplamalar neticesinde ülke
genelinde jenerik bir deşarj standardı/limiti yerine, sektörden de bağımsız olmak üzere her bir deşarj için ayrı
sınırlamalar belirlenmiş olacaktır. Bu uygulamanın bir dezavantajı ise; alıcı ortam debisinin yüksek ve deşarj
debisinin düşük olduğu durumlarda alıcı ortamdaki seyrelme fazla olacağından, ilgili tesis için çok yüksek
deşarj standartları/limitleri belirlenebilecek ve bu durumda özellikle aynı sektördeki farklı tesisler arasında
eşitsizlik oluşabilecektir. Böyle bir eşitsizliğin önüne geçebilmek içinse seyrelme faktörünün 10’dan (on)
fazla hesaplanması halinde Japonya’da olduğu gibi deşarj standartlarının/limitlerinin ÇKS’nin 10 katı olarak
uygulanabileceği tavsiye edilmektedir.
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ÖZET
Toplumun su ihtiyacını temin etmek için yapılacak çalışmalar su ihtiyacının belirlenmesi ve kaynak seçimi ile
başlamaktadır. Genellikle kaynak olarak yakında bulunan akarsu ve göller seçilmektedir. Göl suları, evsel ve
endüstriyel su temini ile rekreasyon, taşkın kontrolü, ticari balıkçılık, sulama ve enerji üretimi gibi amaçlarla
kullanılmaktadır. Yüzey sularında kirlenmeye karşı en hassas olan yapılar göllerdir. Göllere, yüzey akışı
ve yüzey altı akışı ile gelen tüm çözünmüş ve askıda katı maddeler göllerde birikmeye başlayarak gölün
dolmasına neden olmaktadır. Göl sularında bulunan besin maddeleri doğal dengeye bağlı olarak suyun kalitesini
oluşturmaktadır. Trofik seviye, suda bulunan besinler ile göllerin zenginleşme miktarını ifade etmektedir.
Trofik seviye, oligotrofik seviyeden hipertrofik seviyeye doğru yükselmektedir. Trofik seviyenin belirlenmesi
için, seki disk derinliği, toplam fosfor, toplam azot, klorofil-a ve çözünmüş oksijen derişimi arasındaki ilişkiler
kullanılmaktadır. Parametrelerin her birinin farklı trofik seviyede çıkması durumunda klorofil-a belirleyici
olmaktadır. Trofik seviyelerden en az iki parametrenin aynı çıkması durumunda, bu trofik seviye geçerli
olmaktadır. Ancak klorofil-a seviyesinin, neticesi aynı olan parametrelerden daha yüksek çıkması durumunda
klorofil-a belirleyici olmaktadır. Bu çalışma kapsamında, günümüzde oldukça önemli araştırma
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konularından biri olan göllerde trofik seviyenin saptanması çalışmalarına katkıda bulunmak amaçlı Porsuk

Baraj Gölü’nün trofik seviyesi belirlenmiştir. Mevsimsel olarak alınan örneklerde yapılan analizler sonucunda,
çözünmüş oksijen konsantrasyonu hariç tüm parametreler açısından baraj gölünün hipertrofik seviyede
olduğu, çözünmüş oksijen derişimi incelendiğinde ise yaz ayında bir istasyon dışında diğer tüm mevsimlerde
oligotrofik seviyede olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen tüm veriler değerlendirildiğinde ise Porsuk Baraj
Gölü’nün hipertrofik olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Trofik seviye, Porsuk Baraj Gölü, Eskişehir

ABSTRACT
Studies to ensure the water needs of the community start with the determination of water needs and the selection
of resources. Generally, rivers and lakes in near are selected as sources. Lake water is used for domestic and
industrial water supply and recreation, flood control, commercial fishing, irrigation and energy production.
The most sensitive structures against pollution in surface waters are lakes. All dissolved and suspended solids
that come to the lakes with surface flow and sub-surface flow start to accumulate in the lakes and cause the
lake fill. The nutrients in the lake waters constitute the quality of water the water depending on the natural
balance. Trophic level refers to the amount of nutrients found in water and the richness of lakes. Trophic level
rises from oligotrophic to hypertrophic level. In order to determine the trophic level, the reletionship between
the sechi disc depth, total phosphorus, total nitrogen, chlorophyll-a and dissolved oxygen concentration is
used. Chlorophyll-a is a determinant in case each of the parameters comes out at different trophic levels. If
at least two parameters from trophic levels are the same, this trophic level is valid. However, if the level of
chlorophyll-a is higher than the same parameters, chlorophyll-a is the determinant. In this study, trophic level
of Porsuk Dam Lake was determined to contribute to determibe of trophic level in the lakes which are one of
the most important research subjects today. As a result of seasonal analysis, it was determined that the dam
lake was hypertrophic in terms of all parameters except the dissolved oxygen concentration and the dissolved
oxygen concentration was oligotrophic in all other seasons except one station in summer. When all the data
were evaluated, it was determined that Porsuk Dam Lake was hypertrophic.

Keywords: Trophic level, Porsuk Dam Lake, Eskişehir

1. GİRİŞ
Göller, karalar üzerindeki gediklerde biriken ve okyanuslar ile bağlantısı bulunmayan durgun su kütleleri
olarak tanımlanmaktadır. Göllerin yeryüzünde kapladıkları yüzey alanı yaklaşık 2,5 milyon km²’dir. Bu
alan yeryüzündeki karaların yüzölçümünün %1,8’i kadardır. Göllerin oluşması, beslenme şekillerine ve su
kütlelerinin kimyasal yapıları gibi değişik coğrafi faktörlere, göllerdeki suyun sıcaklığı ve tuzluluk oranları ise
genel olarak enleme bağlıdır (Dak Özecik, 2006). Göl suları; evsel ve endüstriyel su temini ile rekreasyon, taşkın
kontrolü, ticari balıkçılık, sulama ve enerji üretimi gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Göller kısmen kapalıdır,
yani göl ve gölü çevreleyen kara arasında sürekli bir alışveriş olmaktadır. Yüzey sularında kirlenmeye karşı
en hassas olan yapılar göllerdir. Göllere, yüzey akışı ve yüzey altı akışı ile gelen tüm çözünmüş ve askıda katı
maddeler göllerde birikmeye başlayarak gölün dolmasına neden olmaktadır. Bu akışların hızı gölün coğrafik
yapısına, iklim ve mevsimsel koşullara bağlı olarak farklılık göstermektedir. Göl sularında bulunan besin
maddeleri doğal dengeye bağlı olarak suyun kalitesini oluşturmaktadır (İnandık, 1965).
Trofik seviye; suda bulunan besinler ile göllerin zenginleşme miktarını ifade etmektedir. Göl sularında bulunan
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besin maddeleri doğal dengeye bağlı olarak suyun kalitesini oluşturmaktadır. Bir kirlilik durumunda besin
maddelerinin anormal artışı oluşursa göl suyunun kimyasal kalitesi etkilenerek fitaplankton gelişimi hızlanarak
sudaki biyolojik denge bozulmaktadır. Bu nedenle alg türleri ve türlerdeki artış suyun trofik seviyesinin
belirlenmesinde bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Trofik seviyenin belirlenmesinde besin yüklemesi, besin
derişimi, verimliliği, fitaplanktonun tür bileşimi, fauna, flora miktarı ve niteliği gibi çok sayıda bileşen
kullanılmaktadır (Şimşek, 2011). Göller trofik seviyelerine göre oligotrofik, mezotrofik, ötrofik ve hipertrofik
(hiperötrofik) olarak sınıflandırılmaktadır (Cüce, 2012).
Oligotrofik göller; jeolojik olarak genç ve genellikle derin olan göllerdir. Suları temiz, üretim miktarı az ve
çözünmüş besin konsantrasyonu düşüktür. Fitoplankton üretimi düşük olup 7–75 gr C/m2-yıl ve günlük üretimi
büyüme mevsiminde 0,03–0,1 gr C/m2-gün’dür. Türlerin çeşitliliği değişik ve oldukça fazladır. Alg patlaması
yüzeyde görülmez, verimliliği de düşüktür. C, P ve N konsantrasyonları azdır. Mezotrofik göller; Oligotrofik
ve Ötrofik göl tipi arasındaki gölleri oluşturmaktadırlar. Bu göllerde su bitkileri yavaş̧ yavaş̧ görünmeye
başlamaktadır. Su yeşilimsi bir renk almakta ve orta derecede balık üretimi gerçekleşmektedir (Dak Özecik,
2006). Ötrofik göller; besin maddeleri bakımından zengindirler ve bunlara çok miktarda plankton, kıyı bitkileri
ve hayvanlar da dahil olmaktadır. Organik maddelerin ayrışması üretim sürecinin gerisinde kalarak gölün
yavaş yavaş organik ve inorganik maddelerle dolmasına yol açmaktadır. Göl tabanında çöken ve parçalanan
maddeler fazla miktarda oksijen tüketmekte ve bunun sonucunda gölde bulunan balık ve diğer canlıların
yaşamı zorlaşmaktadır (Alpaslan, 1995). Hipertrofik göller bünyesinde aşırı derecede zenginleştirilmiş besini
bulundurmaktadırlar. Bu tip göller çok zayıf berraklığa sahip ve alglerin çoğalmasına fazla olmaktadır.
Bu göller, insani kullanımının az olması ve çözünmüş oksijenin az olması nedeniyle zayıf bir ekosisteme
sahiptir. Göllerde, ötrofik seviyede gerekli önlemler alınmadığı durumda hipertrofik seviyeye geçilmekte ve
mikroskobik bitkiler ile alglerin aşırı derece çoğalmasıyla göl tabanına ve kıyılara birikmesi sonucu göller
bataklaşarak yok olmakla karşı karşıya kalmaktadırlar (Cüce, 2012).
Trofik seviyenin belirlenmesi için, seki disk derinliği, toplam fosfor, toplam azot, klorofil-a ve çözünmüş
oksijen derişimi arasındaki ilişkiler kullanılmaktadır. Parametrelerin her birinin farklı trofik seviyede çıkması
durumunda klorofil-a belirleyici olmaktadır. Trofik seviyelerden en az iki parametrenin aynı çıkması durumunda,
bu trofik seviye geçerli olmaktadır. Ancak klorofil-a seviyesinin, neticesi aynı olan parametrelerden daha
yüksek çıkması durumunda klorofil-a belirleyici olmaktadır.
Kutlu vd. (2017), Uzunçayır Baraj Gölü’nde yaptıkları çalışmada; seki diski derinliğinin 1,48-11,04 m, klorofila’nın 0–34,3 µg/L, fosfat seviyesinin 0,06-1,12 µg/L ve toplam azot seviyesinin 0-3,82 µg/L arasında değişim
gösterdiği tespit etmişlerdir. Trofik durumu belirlemek için Carlson Sınıflandırma İndeksini kullanarak,
ortalama trofik seviye indeksi değerlerinde göre Uzunçayır Baraj Gölü’nün oligotrofik seviyede olduğunu
tespit etmişlerdir. Cüce ve Bakan (2017), Cernek Gölü’nde yaptığı çalışmada, 3 sezon (Nisan/Mayıs
2010, Ekim/Kasım 2010 ve Temmuz/Ağustos 2011) süren çalışmada trofik seviyeyi belirlemişlerdir.
Gölün trofik yapısının ilkbaharda sergilediği mezotrofik durumdan güneydoğu kıyılarına doğru hipertrofik

düzeyde yükselme eğilimi gösterdiğini ve bu durumun büyüme sezonunda ve sonrası dönemde
oluştuğunu gözlemlemişlerdir.

Bu çalışma kapsamında, günümüzde oldukça önemli araştırma konularından biri olan göllerde trofik seviyenin
saptanması çalışmalarına katkıda bulunmak amaçlı Porsuk Baraj Gölü’nün trofik seviyesi belirlenmiştir.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Çalışma Alanı
Eskişehir’in 25 km güneybatısında yer alan Porsuk Baraj Gölü’nün 1966 yılında yapımına başlanmış ve 1972
yılında tamamlanmıştır. Rezervuarın uzunluğu 16 km, hacmi 457 milyon m3 ve yüzey alanı 27,20 milyon
m2’dir (Muhammetoğlu ve vd., 2005). Porsuk Baraj Gölü’nün inşa edilmesinin başlıca amaçları, Eskişehir
ilinin taşkından korunması, Eskişehir ve Alpu ovalarının sulanması, Eskişehir ilinin içme ve kullanma suyu
teminidir. Porsuk Çayı; nüfus, sanayileşme ve tarımsal faaliyetlerin her geçen gün artması ile birlikte kirlemekte
ve su kalitesi bozulmaktadır. Porsuk Çayı’nın su kalitesinin bozulması canlı yaşamı ile birlikte tüm ekosistemi
olumsuz yönde etkilemektedir. Porsuk Çayı suyunun incelerek su kalite indeksine göre karşılaştırma yapılarak
kalite sınıflarının ortaya konulması ve elde edilen verilerin ulusal/uluslararası limit seviyelerle değerlendirilmesi
bölge açısından su kalitesinin belirlenmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte Kütahya ve Eskişehir’deki evsel
ve endüstriyel kaynaklardan açığa çıkan kirliliğin ortaya konulması ile hem Kütahya hem de Eskişehir illerinin
içme ve kullanma suyu olarak Porsuk Çayı’ndan yararlanması çalışmanın insan sağlığı açısından önemini bir
kat daha arttırmaktadır.

Şekil 2.1. Çalışma alanı

2.2. Deneysel Çalışma
Mayıs 2016 – Nisan 2017 tarihleri arasında, Porsuk Baraj Gölü’nün trofik seviyesinin belirlenmesi için baraj
gölü üzerinde belirlenen 3 istasyondan mevsimsel olarak su örnekleri alınmıştır. Alınan su örneklerinde toplam
N, toplam P, Klorofil-a, seki diski ve çözünmüş oksijen analizleri yapılmıştır. Alınan su örneklerinde çözünmüş
oksijen derişimi (mg/L) numune alındığı anda Thermo Orion Star A329 cihazı ile yerinde, toplam N (mg/L),
toplam P (mg/L) ve klorofil-a seviyeleri uygun koşullarda muhafaza edilerek laboratuvara getirilen örneklerde
Hach Lange marka (DR 2800) multi parametre ölçüm cihazı ile tespit edilmiştir (EN ISO 10304-1, EN ISO
10304-2, EN ISO 26777). Seki diski derinliği ise, seki diski kullanılarak yerinde ölçülmüştür.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Porsuk Baraj Gölü’nün trofik seviyesinin belirlenmesi amacı ile mevsimsel olarak alınan su örneklerinde
toplam N, toplam P, Klorofil-a, seki diski ve çözünmüş oksijen analizleri yapılmıştır. Yerüstü Su Kalitesi
Yönetimi Yönetmeliği Tablo 9’da belirtilen Göl, Gölet ve Baraj Göllerinde Trofik Sınıflandırma Sistemi
Sınır Değerlerine göre değerlendirilmiştir (Çizelge 3.1).
Çizelge 3.1. Göl, gölet ve baraj göllerinde trofik sınıflandırma sistemi sınır değerleri (YSKY, 2016)
Çözünmüş
Oksijen
(µg/L)
(µg/L)
(mg/L)
Oligotrofik
< 10
< 350
< 3,5
>4
>7
30
650
9
2
6
Mezotrofik
50*
1000*
15*
1,5*
4*
Ötrofik
100
1500
25
1
3
Hipertrofik
> 100
> 1500
> 25
<1
<3
Trofik seviye, oligotrofik seviyeden hipertrofik seviyeye doğru yükselmektedir. Parametrelerin her birinin farklı
trofik seviyede çıkması durumunda klorofil-a belirleyici olmaktadır. Trofik seviyelerden en az iki parametrenin
aynı çıkması durumunda, bu trofik seviye geçerli olmaktadır. Ancak klorofil-a seviyesinin, neticesi aynı olan
parametrelerden daha yüksek çıkması durumunda klorofil-a belirleyici olmaktadır. Dört parametrenin dikkate
alınması ve iki farklı trofik seviye çıkması durumunda en yüksek seviye geçerli olmaktadır. Tüm parametrelerin
değerlendirmeleri Şekil 3.1 - Şekil 3.5’de verilmiştir.
Su Kalitesi Sınıfı

TP

TN

Klorofil-a
(µg/L)

Secchi Disk
Derinliği (m)

Şekil 3.1. Porsuk Baraj Gölü toplam P seviyeleri
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Şekil 3.2. Porsuk Baraj Gölü toplam N seviyeleri

Şekil 3.3. Porsuk Baraj Gölü klorofil-a seviyeleri

Şekil 3.4. Porsuk Baraj Gölü seki diski seviyeleri

452

1. ULUSLARARASI İÇMESUYU VE ATIKSU SEMPOZYUMU

Şekil 3.5. Porsuk Baraj Gölü çözünmüş oksijen seviyeleri

Yapılan analizler sonucu, tüm mevsimler çözünmüş oksijen konsantrasyonu hariç tüm parametreler açısından
baraj gölünün hipertrofik seviyede olduğu belirlenmiştir. Çözünmüş oksijen konsantrasyonu seviyelerinin yaz
ayında 1. istasyon dışında diğer tüm mevsimlerde oligotrofik seviyede olduğu tespit edilmiştir. Tüm veriler
değerlendirildiğinde Porsuk Baraj Gölü’nün hipertrofik olduğu tespit edilmiştir.
4. SONUÇ
Porsuk Çayı havzası, kuzeybatı Anadolu’da 11188 km2’lik bir alanı kapsamaktadır. Doğu-batı doğrultusunda
202 km, kuzey-güney doğrultusunda 135 km’dir. Porsuk Çayı Kütahya’nın Tokul köyü yakınından doğmakta,
doğu yönüne 453,8 km’lik akış uzunluğu ile deniz seviyesinden yaklaşık 600 m yükseklikte Sakarya Nehri
ile birleşmektedir (Egemen, 1999). Porsuk Baraj Gölü rezervuarın uzunluğu 16 km, hacmi 457 milyon m3 ve
yüzey alanı 27,20 milyon m2’dir (Muhammetoğlu ve vd., 2005). Porsuk Çayı Havzasında iki büyük yerleşim
merkezi Eskişehir ve Kütahya illeri ve bu illere bağlı 7 ilçe merkezi bulunmaktadır (Orak, 2006). Porsuk
Baraj Gölü’nün inşa edilmesinin amaçları, Eskişehir ilini taşkından korumak, Eskişehir ve Alpu ovalarının
sulanmasını sağlamak, Eskişehir ili için içme ve kullanma suyu teminini sağlamaktır. Nehir su kalitesi oldukça
düşük olup hem nehir hem de havza endüstriyel, tarımsal ve kentsel kirletici kaynaklardan dolayı ciddi tehdit
altında bulunmaktadır.
Porsuk Baraj Gölü’nde trofik seviyenin belirlenmesi amacı ile yapılan analizler sonucu tüm mevsimlerde
çözünmüş oksijen konsantrasyonu hariç tüm parametreler açısından baraj gölünün hipertrofik seviyede
olduğu belirlenmiştir.
Özellikle Kütahya ili ve çevresinde gerçekleştirilen endüstriyel ve tarımsal faaliyetler ile evsel atıklardan
kaynaklanan kirlilik Porsuk Çayı’nın önemli ölçüde kirlenmesine neden olmaktadır. Kütahya ve çevresinden
kaynaklanan kirlilik için kalıcı ve daha ciddi tedbirlerin alınması ile Porsuk Baraj Gölü’nün ömrünün uzayacağı,
aynı zamanda Eskişehir İli içme suyu rezervuarı olan barajın temizlenmesi ile halk sağlığı açısından önemli bir
adım atılacağı öngörülmektedir.
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ÖZET
Türkiye’de, zeytinyağı üretimindeki artış ile birlikte zeytinyağı üretiminden kaynaklanan yan ürün atıkları
günden güne artmaktadır. Her yıl zeytinyağı üretim sezonunda (Kasım-Şubat) büyük miktarda karasu ve
pirina yan ürün olarak oluşmaktadır. Örneğin, 200.000 ton zeytinyağı üretimi ile birlikte yaklaşık 1.000.000
ton karasu ve 500.000 ton pirina atık olarak ortaya çıkmaktadır (IOC, 2016–2017). Karasuyun yeterinde
değerlendirilememesi ve su kaynaklarına deşarj edilmesi yüksek oranda çevre kirliliği yaratmaktadır. Son
yıllarda Çevre Bakanlığı tarafından karasu ile ilgili ciddi önlemler alınmaktadır. Bu önlemler çerçevesinde;
fabrika sahiplerinin karasuyu lagünlerde veya üstü açık havuzlarda biriktirip suyunu buharlaştırmaları, kalan
posasını değerlendirmeleri ya da fabrikalarında işleme sistemini iki fazlı sisteme dönüştürerek karasuyu
pirina içinde bir atık olarak elde etmeleri, çevre açısından en az riskli çözümler olarak önerilmektedir.
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Türkiye’de, özellikle lagünler ve havuzlar için büyük alanların gerekmesi, zeytinyağı fabrikalarının küçük
ölçekli, birbirlerinden uzak ve dağınık olmaları nedeni ile bu sistemlerin uygulanması zor görünmektedir. Son
araştırmalarda, iki faz sistem atığının kompostlaştırılarak tarımda kullanımı, daha ekonomik ve çevre dostu
uygulamalar olarak örülmektedir.

Anahtar sözcükler: Zeytin karasuyu, kompost, organik gübre

OLIVE MILL WASTE WATER ASSESSMENT OPPORTUNITIES IN AGRICULTURE
ABSTRACT
In Turkey, with the increase in olive oil production, by-products resulting from olive oil production are
increasing day by day. In the olive oil production season (November-February), a large amount of olive mill
waste water and olive pomace is formed as a by-product every year. For example, with production of 200.000
tons of olive oil, approximately 1.000.000 tons of olive mill waste water and 500.000 tons of olive pomace are
produced as waste (IOC, 2016-2017). Failure in efficient utilization of olive mill waste water and discharge
into water resources lead to a high degree of environmental pollution. In recent years serious measures have
been taken by the Ministry of Environment regarding olive mill waste water. Within the framework of these
measures; it is recommended as environmentally less risky solutions that they accumulate in the lagoon or
open ponds and evaporate the water, evaluate the remaining pulp or convert the processing system of the
factories into a two-phase system and obtain the olive mill waste water as a waste in the olive pomace. In
Turkey, in particular the need for large areas of lagoons and ponds, the small-scale olive oil mill, it seems
difficult to implement these systems because they are remote and apart from each other. In recent research, the
use of two phase system waste in agriculture by composting is seen as more economical and environmentally
friendly application.

Key words: Olive mill waste water, composting, organic manur

GİRİŞ

Zeytin, Türkiye ekonomisinde en önemli ilk on ürün içerisinde yer almaktadır. Zeytinyağı ve salamuraya
işlenebilmesi nedeniyle tarıma dayalı sanayi sektörünün ve ihracat sektörünün de önemli ürünlerindendir.
Türkiye, zeytin ağacı varlığı ve tane zeytin üretimi ile Akdeniz Ülkeleri arasında İspanya, İtalya ve Yunanistan’dan
sonra 4. sırada yer almaktadır. Zeytinyağı üretimi açısından ise 5. sıradadır. Türkiye’de zeytin yetiştiriciliği
Ege ve Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önemli bir üretim
faaliyetidir. Türkiye’de yaklaşık 845,500 ha alanda 175 milyon zeytin ağacı bulunmaktadır. Türkiye’nin toplam
zeytin üretimi, geçen yıl 2.100.000 ton, zeytinyağı üretimi ise 177,000 ton olmuştur. Zeytin üretimi en fazla Ege
Bölgesinde daha sonra Akdeniz, Marmara ve güney doğu takip etmektedir ( TÜİK, 2017). Türkiye’de zeytin
üretiminin yaklaşık % 70’i zeytinyağı olarak değerlendirilmektedir. Zeytinyağı üretiminde kesikli (baskı) ve
sürekli (santrifüj) (3-fazlı üretim prosesi ve 2-fazlı üretim prosesi) olmak üzere iki farklı yöntem kullanılmakta
olup, her iki yöntemde de üretim sonucunda pirina ve karasu gibi iki yan ürün oluşmaktadır. Türkiye’de son
yıllarda artan zeytinyağı üretimi ile birlikte zeytinyağı işlemesinden kaynaklanan yan ürün miktarı günden
güne artmaktadır. Her yıl zeytinyağı üretim sezonunda (Kasım-Şubat) büyük miktarda karasu ve pirina yan
ürün olarak oluşmaktadır. Örneğin, 200.000 ton zeytinyağı üretimi ile birlikte yaklaşık 1.000.000 ton karasu,
500.000 ton pirina organik atık olarak ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda artan zeytinyağı üretimi ile birlikte
yeterince değerlendirilemeyen atıklardan özellikle karasudan dolayı ciddi çevre problemleri yaşanmaktadır.
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Türkiye’de zeytinci iller, üretim miktarları ve atık karasu miktarları (Tablo 1)’ de verilmektedir.

Tablo 1. Türkiye’deki önemli zeytin illerinde zeytinyağı fabrikaları ve karasu atık miktarları

İller
Aydın
Balıkesir
Bursa
Çanakkale
Hatay
İzmir
Manisa
Mersin
Muğla
Toplam

Fabrika sayıları
154
110
288
26
88
181
232
40
91
1100

Zeytinyağı üretimi (ton)
4.470
5.266
35.067
16.572
33.410
11.210
8.566
16.651
82.700
213.912

Karasu miktarı (m3/yıl)
26.820
31.593
210.400
99.432
200.460
67.258
51.396
99.904
496.200
1.283.463

Karasu; Zeytinyağı üretimi sırasında açığa çıkan koyu renkli organik ve mineral maddeler bakımından
zengin asidik nitelikte sıvı alt üründür. Miktarı ve içeriği; kullanılan yağ çıkarma sistemine, zeytinin çeşidine
ve olgunluk derecesine, toprak ve iklim özelliklerine ve hasat zamanına bağlı olarak değişmektedir. Zeytin
vejetasyon suyu % 83-96 oranında su, % 3.5-15 oranında organik bileşikler ve % 0.2-2.0 oranında mineral
tuzları içermektedir. Bunların dışında belirli oranlarda potasyum, fosfor, azot, magnezyum, demir içerdiği
belirlenmiştir (Tablo 2).
Tablo 2. Ege Bölgesi Zeytinyağı Fabrikalarında Oluşan Zeytin Karasuyuna ait Bazı Analiz sonuçları
(Işıklı,1992)

Parametreler
pH
Sıcaklık(oC)
E.C(dS/cm)
Asidite (mg/l,CaCO3)

Şeker(%)

BOİ5(g/l)
KOİ(g/l)
Toplam katı madde(g/l)
Toplam sabit katı madde(g/l)
Toplam uçucu madde(g/l)
Süspanse madde(g/l)

Değerler
4.9
49.3
5.6
5183.3
3.9

Parametreler
Azot
Fosfor
Potasyum
Kalsiyum

Değerler(ppm)
504.0
153.0
1868.0
150.0

Magnezyum

76.0

77.5

Mangan

2.7

108.3

Çinko

0.9

47.7
19.5
23.7
4.8

Bakır
Demir
Bor
Sodyum

0.3
1837.0
5.2
67.4

Zeytin karasuyunda ayrıca fenolik bileşikler de bulunmaktadır. Fenolik bileşikler suda çözündükleri
için, zeytinlerin yağa işlenmesi sırasında meyve eti dokusundan kolaylıkla zeytin vejetasyon suyuna
geçebilmektedir. Zeytinyağı üretim sistemlerine göre 1 ton zeytinin işlenmesi sırasında oluşan karasu miktarı
klasik sistemde 600–800 kg iken, modern sistemde yıkama suyunun sisteme ilave edilmesi ile birlikte 1 tona
kadar çıkabilmektedir. Çevre dostu veya ekolojik sistem olarak tanımlanan iki fazlı kontinü sistemlerde ise
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zeytin vejetasyon suyu pirinadan ayrılmadığı için 1 ton zeytinden yaklaşık olarak 800–950 kg sulu pirina
çıkmaktadır. Oluşan sulu pirinanın analiz sonuçları Tablo 3’de verilmektedir.

Tablo 3. İki faz Pirinanın Özellikleri (Alburquerque et al, 2006)
Parametreler

Değerler

Nem (%)

71.3

pH

4.97

E.C (dS m-1)

3.01

OM (g kg-1)

952.6

Lignin (g kg-1)

449.0

Selüloz (g kg-1)

207.0

Hemiselüloz (g kg-1)

379.0

Toplam yağlar (g kg-1)

116.3

TOC (g kg-1)

539.0

NT (g kg-1)

12.2

C/N

44.2

Fosfor (g kg-1)

0.9

Potasyum (g kg-1

15.9

Kalsiyum (g kg-1)

4.5

Magnezyum (g kg-1)

1.6

Demir (mg kg-1)

390

Bakır (mg kg-1)

13

Mangan (mg kg-1)

12

Çinko (mg kg-1)

17

Türkiye’de Çevre Bakanlığı tarafından zeytinyağı işletme atıkları ile ilgili ciddi önlemler alınmaktadır. Bu
önlemler çerçevesinde fabrika sahiplerinin karasuyu lagünlerde veya üstü açık havuzlarda biriktirip suyunu
buharlaştırılıp kalan posasını değerlendirme yoluna gitmeleri ya da fabrikalarında işleme sistemini iki fazlı
sisteme dönüştürerek karasuyu pirina içinde bir atık olarak elde etmeleri çevre açısından en az riskli çözümler
olarak önerilmektedir. Ülkemizde özellikle lagünler ve havuzlar için büyük alanların gerekmesi, zeytinyağı
fabrikalarının küçük ölçekli ve birbirlerinden uzak olmaları nedeniyle bu sistemlerin uygulanması zor
görünmektedir. Diğer taraftan fabrikaların iki fazlı sisteme dönüştürülmesi sonucu elde edilen atığın %60 nem
içeriğinin olması nedeniyle taşınmasında ve bertaraf edilmesinde ciddi zorluklar bulunmaktadır. Sonuç olarak
her iki çözümün uygulanması durumunda da sistemlerden elde edilen atık çamurun tekrar değerlendirilmesi
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gerekmektedir. Tarımsal amaçlı değerlendirme açısından en uygun çözümün de “Kompostlama” olduğu
görülmektedir. Çünkü bu atıklar aynı zamanda yüksek organik madde ve bazı bitki besin elementlerini
içermekte aynı zamanda mikrobiyolojik olarak ayrışabilmektedir.
Dünyada zeytin yetiştiriciliği yapılan ülkelerde zeytinyağı üretim atıkları ile ilgili bazı yasal düzenlemeler
bulunmaktadır.

İtalya’da zeytin karasuyunun toprağa deşarj limitleri
3

50 m / ha/ yıl (Pres sistemlerinden elde edilen karasu),
3

80 m / ha/ yıl (Üç faz sistemlerden elde edilen karasu)
İtalya’da zeytin pirinası toprak iyileştirici olarak kullanılabilmektedir (The Italian Law N° 574 of 1996
Ministry Decree 6 July 2005).
İspanya’da zeytin karasuyunun deşarj limitleri
3

50 m / ha/ yıl (Decree 4/2011).
Portekiz’de zeytin karasuyunun deşarj limitleri
3

80 m / ha/ yıl (Law No. 626/2000)
Yunanistan’da zeytin karasuyunun toprağa deşarj edilmesi yasaklanmıştır (Laws1650/86 and 3010/2002)
Türkiye’de zeytin karasuyunun toprağa deşarjı ile ilgili her hangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.
Zeytin karasuyunun ve pirinanın kompost materyali olarak kullanılması yasaklanmıştır.

Zeytinyağı üretim atıklarının tarımda değerlendirme yolları

-

Zeytin karasuyunun sulama suyu olarak toprağa ilave edilmesi

Zeytinci ülkelerin birçoğunda zeytin karasuyunun arıtılmasında yaşanan sorunlar nedeniyle karasuyun
tarımsal alanlarda sınırlı ve kontrollü bir şekilde sulama suyu olarak kullanımına izin verilmektedir. Bununla
birlikte çevre sağlığı açısından bir kısım zeytinci ülkeler bu uygulamaya karşı çıkmakta ve karasuyun toprağa
verilmeden önce bir ön arıtımının yapılması gerektiğini savunmaktadırlar. İspanya’da uzun yıllar boyunca
karasu üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda klasik sistem atığı karasuyun 30 m3 /hektar-yıl, kontinü
sistem atığının ise 100 m3 /hektar-yıl şeklinde araziye bitki yokken verilebileceği ve yıllık bitkilerde karasu
uygulaması ile ekim zamanı arasında en az 1 aylık sürenin geçmesinin gerektiği vurgulanmıştır (Ursinos, 1986).
Mısır bitkilerine uygulanan karasuyun toprağa ve yer altı suyuna etkileri beş yıl boyunca değerlendirilmiştir.
Karasu uygulamaları ile toprağa azot, potasyum ve fosfor kazandırılmıştır. Yer altı suyuna olumsuz bir etkisi
olmamıştır (Moraetis ve ark, 2011).

- Zeytin karasuyunun toprak iyileştirici olarak toprağa ilave edilmesi
Zeytin bahçesine her yıl üç doz (50, 100 ve 200 m3/ ha) karasu uygulaması 6 yıl boyunca yapılmıştır. Zeytin
ağaçlarının verimi zeytin karasuyu uygulamaları ile artış göstermiştir (Chaari ve ark, 2013). Zeytin karasuyu
uygulamalarının toprak özellikleri, tohum çimlenmesi ve bitki büyüme üzerine olumlu etkileri görülmüştür
(Mekki ve ark,2013).
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-Zeytin pirinası ve karasuyunun herbisit olarak kullanılması
Kompost edilmiş ve kompost edilmemiş zeytinyağı üretim atık uygulamaları ticari herbisit uygulamaları
karşılaştırılmıştır. Sonuçlar hiç uygulama yapılmayan toprak örneği ile karşılaştırılmıştır. Ticari herbisit ve
kompost edilmemiş katı zeytinyağı fabrikası atığı uygulamalarında yüksek oranda herbisit etkisi bulunmuştur
(Cabrera ve ark, 2009).

-Zeytin pirinası ve karasuyunun pestisit olarak kullanılması
İki faz zeytinyağı fabrikası atığı ve iki faz zeytinyağı fabrikası atık kompostu ekstraktlarının farklı bitki
patojenlerine ve yabancı otlara engelleyici etkileri laboratuvar testleri ile araştırılmıştır. Kök ur nematodu ve
kök boğazı yanıklığına etkili bulunmuştur. Yabancı ot tohumlarının çimlenmesini engellemiştir (Cayuela ve ark,
2008). Bu çalışmada zeytinyağı üretim atık kompostunun V. dahliae ‘ya karşı baskılayıcı etkisi araştırılmıştır.
Zeytinyağı üretim atık kompost uygulamasının V. dahliae mikrosklerot çimlenmesini ve dokuda çimlenen her
bir mikrosklerotta hif sayısını düşürdüğü gözlenmiştir (Papasotiriou ve ark, 2013)

-Zeytin pirinası ve karasuyundan kompost elde edilmesi
İspanya’da 1990 yılından itibaren artan zeytinyağı üretimi ile birlikte üç fazlı sistemlerden kaynaklanan
karasu atığı ciddi çevre kirliliğine neden olmuştur. Bunun üzerine zeytinyağı fabrikaları nispeten çevre dostu
olan iki fazlı sistemlere dönüştürülmüştür. İki faz sistem pirinasının kompost yapılarak değerlendirilmesi için
birçok araştırma yapılmıştır. İki fazlı zeytinyağı fabrikası sistemlerinden elde edilen pirina, farklı malzemelerle
(pamuk atığı, mısır samanı, buğday samanı, arpa samanı, üzüm sapları, susam kabukları, zeytin yaprağı, zeytin
budama atıkları, kanatlı gübresi, kanalizasyon çamuru vb.) kompost edilmiştir. Kompost yapımında, zorunlu
havalandırma ya da mekanik döndürme sistemleri kullanılmıştır. Fitotoksisite, tere (Lepidium sativum) testi ile
analiz edilmiştir (Paredes va ark, 2002; Baddi ve ark, 2009; Alburquerque ve ark, 2006; Zenjari ve ark, 2006;
Sellami ve ark, 2008; Hachicha ve ark, 2009). Türkiye’de Zeytincilik Araştırma Enstitüsünde yürütülen “
Zeytinyağı Üretim Atıklarının Kompost Yapım Tekniklerinin Geliştirilmesi ve Organik Zeytin Yetiştiriciliğinde
Değerlendirilmesi” isimli Tübitak 1007 projesi yeni sonuçlandırılmıştır. Çalışmada, zeytinyağı üretim atıkları
(iki faz pirina, üç faz pirina ve karasu, karasu tortusu) ayrı ayrı sepere edilmiş sığır gübresi, kanatlı gübresi ve
saman ile havalandırmalı statik yığın yöntemi kullanılarak kompost yapılmıştır. Yığınların havalandırılması
için Rutgers havalandırma stratejileri gerçekleştirilmiştir. Kompost reaktörlerinde, her bir kompost materyalinin
diğer ek materyallerle optimum karıştırma oranları belirlenmiştir. Proje kapsamında oluşturulan kompost
tesisisinde yer alan odalarda kompost materyalleri ile yığınlar yapılarak kontrollü koşullarda ve hava verilerek
olgunlaştırılmıştır. Olgunlaşan kompostlarda fitotoksisite analizleri ve zenginleştirme yapılmıştır. Zeytinyağı
üretim atıklarından elde edilen kompostların zeytin fidanlarında ve ağaçlarında gelişme ve verim üzerine olan
etkileri Zeytincilik Araştırma Enstitüsünde denemeler ile ortaya konmuştur. Proje sonucunda çevre açısından
zararlı etkileri olan ve yeterince değerlendirilemeyen atıkların kompost yapılarak zeytin ağaçlarında ve zeytin
fidanlarında bitki besleme, toprak düzenleme ve organik madde kaynağı olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.

-

Kompostların toprak iyileştirici ve gübre olarak kullanılması

İtalya’da iki faz pirina kompostları farklı zeytin bahçelerine (Nocellara ve Leccino zeytin çeşitleri)
uygulanmıştır. Kompost uygulamaları zeytin verimini %9 artırmış ve hektara yağ miktarı yükselmiştir (Toscana
ve ark, 2013). İspanya’da zeytinyağı üretim atıklarından elde edilen olgun kompostlar zeytin bahçesine altı yıl
uygulanmıştır. Toprak organik madde kapsamı ve ağaçların N, P, K alımında önemli bir artış elde edilmiştir.
Zeytin meyvelerinin zeytinyağı kapsamı kimyasal gübre uygulanan ağaçlarla karşılaştırıldığında % 15 artmıştır
(Fernández- Hernandez, 2014). İspanya’da, 17 yıl boyunca farklı toprak tiplerine sahip iki zeytin bahçesine
zeytin pirina kompostu uygulanmıştır. Zeytin bahçelerinin toprağında toplam organik karbon, toplam azot,
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alınabilir fosfor, katyon değişim kapasitesi, toplam ekstrakte edilebilir karbon, hümik / fulvik asit oranı önemli
ölçüde artmıştır (Aranda ve ark, 2015). İtalya’da zeytin fabrikası katı atıkları ve bu atıkların kompostu üç yıl
boyunca zeytin bahçesine uygulanmıştır. Uygulama sonrası vejetatif büyüme, zeytin verimi, fenol içeriği ve
zeytinyağı kalitesi arttırılmıştır (Proietti ve ark, 2015).

-

Kompostlardan ticari gübre elde edilmesi

Ticari gübre üretimi, Yunanistan’daki Ulusal Teknik Üniversitesi’nde bir grup araştırmacı tarafından
zeytinyağı işleme atıklarından gerçekleştirilmiştir. Ürün Humo Olea adı altında pazarlanmaktadır. Yapılan
deneyler sonucunda üzüm bağları, narenciye bahçeleri ve domates yetiştiriciliğinde verim artışı elde edilmiştir
(Vlyssides ve ark, 2014).
-

Kompostların büyüme ortamı olarak kullanılması

Farklı oranlarda torf ile karıştırılan iki fazlı prina ve üç fazlı prinadan elde edilen kompostlar, nehir kumu
içeren kontrol bitkileri ile üç farklı zeytin çeşidinde (Carolea, Nocellara messinese ve Tondina) test edilmiştir.
Üç fazlı pirina kompostu, fidan büyümesi ve boğum arası sayısı açısından iki fazlı pirina kompostundan
önemli ölçüde daha iyi sonuçlar vermiştir (Toscano and Montemuro, 2012). Türkiye’de yapılan bir
çalışmada, zeytinyağı üretim atıklarından elde edilen kompost, domates fidesi yetiştirme ortamı olarak test
edilmiştir. Domates fidelerinin üretiminde, zeytinyağı üretim atık kompostunun % 25’i büyüme ortamı olarak
önerilmektedir (Tüzel ve ark, 2017).

SONUÇ VE ÖNERİLER
1. Türkiye zeytin üretiminde Akdeniz Ülkeleri arasında 4. sırada ve zeytinyağı üretiminde 5. sırada yer
almaktadır. Zeytinyağı üretimi sırasında büyük miktarda karasu ve pirina ortaya çıkması ve bu atıkların su
kaynaklarına deşarj edilmesi yüksek oranda çevre kirliliğine sebep olmaktadır.
2. Dünyada zeytincilikle uğraşan ülkelerde zeytinyağı işleme atıklarının önemli bir miktarı kompost
yapılarak değerlendirilmektedir. Zeytinyağı üretim atıklarının kompost olarak değerlendirilmesi ile hem
topraklara faydalı organik hammadde elde edilmesi hem de çevrenin korunması sağlanmaktadır.
3. Zeytinyağı üretim atıklarından elde edilen kompostların ağır metal ve polifenol içerikleri referans
alınan yönetmeliklerin tümünde sınır değerlerinin altında kalmıştır. Kompostların yağ içerikleri ile ilgili
yönetmeliklerde herhangi bir sınır değer verilmemiş olup bu değer literatür değerleri arasında bulunmuştur.
4. Yunanistan’da pirina kompostu-ticari gübre üretimi gerçekleştirilmiş ve Humo olea ticari ismi ile
pazarlanmaktadır. Bu ürünün tonu 60-90 Euro olarak satışı yapılmaktadır. Pirina kompost torbası üzerinde yağ
içeriği ile ilgili herhangi bir değer bulunmamaktadır.
5. Dünyada zeytincilik konusunda söz sahibi olan İspanya›da zeytinyağı işleme atıklarının önemli bir
miktarı kompost yapılarak değerlendirilmekte ve bu atıkların kompost yapılarak değerlendirilmesi için yasal
mevzuatlar bulunmaktadır.
6. Zeytinyağı üretim atıklarından elde edilen kompostların Organik Tarımında kullanılmasına ilişkin gerekli
yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
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Özet
Dünyamızın giderek büyüyen sorunlarının başında, nüfus artışına bağlı olarak aşırı doğal kaynak
kullanımı, çevre kirliliğinin artması ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri gelmektedir. Sürdürülebilir
kalkınma hedefleri doğrultusunda doğal kaynak kullanımının döngüsel ekonomi modeline uygun
olması gerekmektedir. Bu bağlamda, endüstriyel üretimde kullanılan kaynakların geri kazanılması
önem taşımaktadır. Tekstil sektörü ülkemiz için en önemli üretim alanlarından birisidir. Ancak
kullanılan boyaların ve yardımcı kimyasalların sebep olduğu kirliliğin yanı sıra yüksek hacimlerde
su kullanılması, su kaynakları üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Bu çalışma, tekstil sektörünün bir alt
dalı olan ipek işleme proseslerinde ortaya çıkan atıksulardan değerli kaynakların geri kazanılmasını
kapsamaktadır. İpek işleme atıksularında bulunan ve ekonomik değeri olan serisin proteini ve
proses suyu membran proseslerle geri kazanılmıştır. Geleneksel olarak iplikten serisin sökmek için
uygulanan yöntemde, sabun ve soda eklenen yüksek sıcaklıktaki (95-100 °C) su banyosunda iplik
3-4 saat boyunca kaynatılmaktadır. Bu işlem sonucunda alkali (pH 10), organik içeriği yüksek ve
serisin içeren bir atıksu açığa çıkmaktadır. Bursa’da organize sanayi bölgesi içinde yer alan bir tesiste
yürütülen pilot çalışmada; kesikli çalışan tesiste haftada bir kez işlem yapıldığında hacmi yaklaşık
4000 litre, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) içeriği 15-60 g/L, serisin derişimi 5-30 g/L, sıcaklığı 95100 °C ve pH 10 olan atıksuya ön-arıtma sonrasında nanofiltrasyon (NF) uygulanmıştır. Tesisteki önarıtma işleminde 1 ton kapasiteli bir karıştırmalı çöktürme tankında sabunu atıksudan uzaklaştırmak
için asitlendirme (pH 3,5) yapılmış, 30 dakikalık karıştırma (150 rpm) sonunda 24 saat bekletilerek faz
ayrımı gerçekleşmiştir. Atıksuyun yaklaşık %50’si üst fazda kalan sabun ile birlikte uzaklaştırılmış,
alt fazda kalan serisinli atıksu ise nötralizasyon tankına alınmış ve pH 7 olarak ayarlanmıştır. NF
işleminde ise hacmi 1 ton olan atıksuyun 4-5 saatlik süzme işleminde giriş KOİ değeri 5000 mg/L’den
20000 mg/L’ye yükselirken, çıkış KOİ değeri 100 mg/L ile 500 mg/L arasında kalmıştır. NF işlemi
ile %90 oranına değerli protein tutulumu gerçekleşmiştir. Süzüntü suyu kalitesi ise, NF sonrası elde
edilen çıkış suyunun tesiste temiz su ile karıştırılarak iplikten serisin sökme işleminde veya doğrudan
tank yıkamada yeniden kullanılabileceğini göstermiştir. Bu çalışma TÜBİTAK 1003 Öncelikli ArGe Projeleri Destekleme Programı kapsamında 114Y461 No’lu Proje ve Ankara Üniversitesi BAP
Koordinatörlüğü 15A0424001 Nolu Altyapı Projesi ile desteklenmiştir.
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ÖZET
İSKİ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan tüm ekipmanların varlık değeri yaklaşık olarak
1 milyar TL’dır. Olumsuzluklardan ötürü, ekipmanların ortalama ömürleri 10 yıla kadar düşmektedir. Varlık
Yönetim Sisteminin (VYS) hayata geçirilmesi ile birlikte tüm ekipmanlar kayıt altına alınmış, ekipmanların
periyodik ve kestirimci bakımları bir plan dahilinde gerçekleştirilerek ekipman ömürlerini artırmak
hedeflenmiştir. Bu çalışmada Ataköy Atıksu Arıtma Tesisindeki VYS uygulaması sunulacaktır; tesisteki tüm
bakımlar ve arızalar Varlık Yönetim Sistemi üzerinden yürütülmekte olup bu sayede 6000’ den fazla ekipmanın
hem arıza ve bakımlarının takibinde hem de sözleşme yürütülmesinde kolaylık sağlanmaktadır. Aynı zamanda
tesisin insan kaynakları yönetimi, iş gücünün etkili kullanımı sağlanmakta; sadece bu tesiste aylık binlerce
sayfa imzalı doküman israfı engellenmektedir. Varlık Yönetim Sisteminde yapılan geçmişe dönük raporlamalar
ile ileriye dönük planlama yapmak ve bu sayede atıksu arıtma tesislerini kesintisiz ve verimli işletilerek çevre
sağlığını riske atmamak mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Varlık Yönetim Sistemi (VYS), Atıksu Arıtma Tesisi
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Asset Management System Implementation in İSKİ Wastewater Treatment
Plants- Ataköy WWTP Case Study

ABSTRACT
The total value of all equipment in ISKI Wastewater Treatment Department is approximately 1 billion
TL. Due to negativities, the average life of the equipment is reduced to 10 years. With the realization of the
Asset Management System (AMS), it is aimed to record all of the items and to maximize the equipment life
time by planning periodic and predictive maintenance of the equipment. In this study, the application of AMS
in Ataköy Wastewater Treatment Plant will be presented; all maintenance and malfunctions are carried out
through the Asset Management System, which facilitates the monitoring of failures and maintenance of more
than 6000 equipment and execution of the tender contract. At the same time, the human resources management
of the plant facilitates the effective use of the labor force; only in this plant thousands of pages of documented
waste per month is prevented. It will be possible to make forward planning with historical reports made in
Asset Management System and thus not to risk environmental health by operating the wastewater treatment
plants uninterruptedly and efficiently.

Keywords: Asset Management System (AMS), Wastewater Treatment Plant

1. GİRİŞ
Varlık Yönetim Sistemi; bir işletmenin varlığını, bunu nasıl değerlendirdiğini analiz etmek, şeffaf ve
denetlenebilir hali güçlendirmek, zaman, işgücü ve varlıkları en verimli şekilde kullanmak, ileriye dönük
planlamaları yapmak ve hedefleri tutturabilmek için hayati öneme sahiptir.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte daha hızlı ve etkin kontrol mekanizmalarını oluşturmak mümkün hale
gelmiştir. Atıksu arıtma prosesi çok aşamalı bir proses olup öngörülemeyen bir arıza tüm sistemin durmasına;
çevre ve insan sağlığı açısından ciddi risklerin oluşmasına neden olabilir. Özellikle büyük ölçekli atıksu arıtma
tesislerinde ekipman arıza ve bakımlarını yönetmede iyi bir takip sistemine ve stok yönetimine ihtiyaç vardır.
Aksi taktirde geciken bakımlar ve erken müdahale edilemeyen arızalar ekipman ömrünü azaltır.

İSKİ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan tüm ekipmanların varlık değeri yaklaşık olarak
1 milyar TL’dır. Olumsuzluklardan ötürü, ekipmanların ortalama ömürleri 10 yıla kadar düşmektedir. Gerek
ekipman üreticilerinden gerek dünyadaki VYS örneklerinden elde edilmiş olan bilgiler göz önüne alındığında,
VYS ile daha planlı ve doğru yapılacak olan periyodik ve kestirimci bakımlar sayesinde ekipman ömürlerinde
yaklaşık olarak %30 - 50 arası bir artış meydana gelmektedir.

Varlık Yönetim Sistemi; insan kaynakları yönetimi ve planlaması, çalışan performansının ölçümü ve aynı
zamanda stokların/kaynakların kontrolü, yatırım stratejilerinin ve ihtiyaçların doğru şekilde belirlenmesi için
uygun imkanlar sunmaktadır.
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Şekil 1’de Varlık Yönetim Sisteminin bir işletmede kullanılabileceği tüm alanlar gösterilmektedir.

Şekil 1. Varlık Yönetim Sistem Haritası

İSKİ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tarafından yaklaşık üç yıl önce başlatılan Varlık Yönetim Sistemi
entegrasyonu zamanla tüm atıksu tesislerini kapsayacak şekilde tamamlanmıştır. Tesislerde kullanılan modüller
küçük farklılıklar göstermekle birlikte bu çalışmada Ataköy İleri biyolojik Atıksu Arıtma Tesisindeki uygulama
örnekleri sunulacaktır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

İSKİ Atıksu Arıtma Tesislerinin Varlık Yönetim Sisteminin oluşturulmasında Infor EAM programı
kullanılmıştır. Varlık Yönetim Sisteminin atıksu arıtma tesislerine entregrasyonu öncelikle sahada tüm
ekipmanların ve hiyerarşisinin kayıt altına alınması ile başlar. İSKİ Atıksu Arıtma Tesisleri yüklenici marifeti
ile işletilmekte olduğundan ilgili sözleşmeye göre Varlık Yönetim Sisteminin onay mekanizması oluşturulur.
Arıza ve bakım için iş emirleri süreç periyotları belirlenir. Bakım periyotları oluşturulurken hiyerarşik ekipman
katalogları ve ilgili sözleşme dikkate alınır. Stok çalışması yapılarak depolar oluşturulur.
2010 yılından beri işletilmekte olan Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, günlük 390.000 m3 atıksu
arıtma kapasitesine ve 6804 adet kayıtlı hiyerarşik ekipman adedine sahiptir. İkinci kademe tesisin de devreye
alınması ile birlikte bu sayının yüzde 40 artması beklenmektedir.
Varlık Yönetim Sisteminin işletmeye kazandırdığı en önemli katkılardan biri; talebe göre gerek tesislerin,
gerek ekipmanların karşılaştırılmasına, süresi geçmiş işlerde cezai durumların doğru tespitine imkân
sağlamasıdır. Böylece sistemin varlığı sözleşme yönetimini de şeffaf ve denetlenebilir hale getirmektedir.
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Tablo 1’de Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Varlık Yönetim Sisteminde kayıtlı verilerin özet
bilgileri yer almaktadır.

Tablo 1. Ataköy İBAAT Varlık Yönetim Sistemi Verileri (11.2018 tarihi itibariyle)
Kayıtlı Hiyerarşik Ekipman Adedi
Arıza İş Emri Adedi
Periyodik Bakım İş Emri Adedi
İyileştirme İş Emri Adedi

6804
4178
2846
63
İş Emri ve İş Uygulama Takip
Bakım Onarım/Kestirimci Bakım
Mobil Uygulamalar
İş Güvenliği Yönetimi
İş Planlama ve Çizelgeleme
İnsan Kaynakları Yönetimi
Veri Yönetimi Uygulamaları

Kullanılan Modüller

Stok Takip/Kontrol
Raporlama
Ekipman Muayene ve Kontrol
Sayaç Okuma ve Raporlama
Mobil Uygulama Modülü
Varlık Yönetim Sisteminin uygulanması ile birlikte tesis işletmesinde sağlanan faydalar şu şekilde
sıralanabilir:
•

İş akışları sayesinde süreçleri otomatikleştirmek ve onay mekanizmalarını kullanmak,

•

İş emirlerinin oluşturulması ve mobil iş emri takibi,

•

Planlı bakımlar için kayıt ve uyarı imkanı,

•

Belirli periyotlarda ölçümler yaparak kestirimci bakıma karar vermek,

•

Stok yönetimi,

•

İnsan kaynakları planlaması,

•

İSG yönetimi,

•

Maliyetlendirme kabiliyeti ile varlık maliyet bilgilerinin kaydedilmesi,

•

Her bir varlık için kendine ait varlık kodu ile takip edilebilme,

•

Lokasyon hiyerarşisi içinde varlıkların lokasyon bilgilerinin tutulması,

•

Bütün varlıklar için zimmet ve kullanıcı bilgilerinin tutulabilmesi,

•

Varlıkların geriye dönük olarak takip edilebilmesi,
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•
Tüm varlıkların garanti süreleri ve tedarikçi bilgilerini içeren bilgilerin ve belgelerin
sistemde tutulabilmesi,
•
Yüklenici marifetiyle işletilen tesislerin devir teslim işlemlerinin doğru, hızlı ve eksiksiz bir
şekilde yapılabilmesi.
•
Geleneksel yöntemlerde kaçınılmaz olan her tesis için binlerce sayfa imzalı döküman
gereksiniminin ortadan kalkması.

Şekil 2’de Ataköy İBAAT’de Kasım 2016 tarihinden itibaren hayata geçirilen Varlık Yönetim Sisteminde
açılan arıza ve bakım iş emirleri aylık olarak görülebilmektedir. Bu sayede sözleşme gereği açılması gereken
bakımlar aksatılmadan açılmakta, bakım sonrası açılan arıza iş emirleri ve diğer iş emirlerinin zamanında
kapatılıp kapatılmadığı sistem üzerinden izlenebilmekte ve bu durum sözleşme yönetiminde doğruluğu
artırmaktadır.

Şekil 2. Ataköy İBAAT VYS Sisteminde Açılan Arıza ve Bakım İş Emirleri

İSKİ Yenikapı Atıksu Arıtma Tesisinde, pilot olarak ekipmanların barkodlarının okutulmasına başlanmış
olup bu sayede akipman analizi ve raporlaması sahada da mümkün hale gelecektir.
4. SONUÇ

İSKİ Atıksu Arıtma Tesislerinde aktif olarak kullanılan Varlık Yönetim Sistemi ile gerek tesislerin,
gerek ekipmanların karşılaştırılması, süresi geçmiş işlerde cezai durumların hatasız tespiti mümkün
olmaktadır. Bunun sonucunda sözleşme yönetimi de şeffaf ve denetlenebilir hale gelmektedir.
En başta arıza ve bakım modüllerinin hayata geçirilmesi ile başlayan varlık yönetim sistemi uygulaması;
stok planlama, raporlama, insan kaynakları yönetimi gibi modüllerle genişletilmiştir. Amaç, varlıkların
ekonomik ömürlerini uzatmaktır.
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DOĞAL ZEOLİT VE KAOLİNDEN YAPILAN REAKTİF GEÇİRGEN
BARİYERLER İLE AĞIR METAL GİDERİMİ
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Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliğ Bölümü

Özet
Endüstriyel gelişim beraberinde birçok çevre problemini de getirmiştir. Boya, yem, metalürji, maden ve
daha birçok endüstriyel tesisin atık sularında farklı oranlarda ve nitelikte ağır metaller bulunmaktadır.
Yasal düzenlemeler, atık su içerisindeki ağır metal miktarını sınırlasa da özellikle birçok endüstriyel tesisin
bulunduğu sanayi bölgelerinde, atık suların deşarj edildiği bölgelerde ağır metal birikimi görülmektedir.
Bununla birlikte toprağa karışan bu sular yeraltı sularının da kalitesini bozmaktadır. Ağır metaller hem insan
hem de hayvan ve bitkiler için ölümcül etkileri olan, vücuttan atılamayan bileşiklerdir. Bu nedenle hem suya
hem de havaya karışımlarının engellenmesi önemlidir. Atık sulardan ve yeraltı sularından ağır metal giderimi
için kimyasal çöktürme, adsorpsiyon, membran yöntemleri gibi birçok teknik önerilmektedir. Bu tekniklerden
membran yöntemi hariç diğerleri kesikli olarak sürdürülmektedir. Son yıllarda Reaktif Geçirgen Bariyer ismi
verilen teknik ulaslararası literatürde etkin bir şekilde test edilmeye başlanmıştır. Bu teknik membran tekniği,
adsorpsiyon ve kimyasal giderim tekniğinin birleşimi şeklindedir ve akış sistemlerine bütünleştirilebildiği için
avantajlıdır. Zeolit, aktif karbon gibi malzemelerin kolon veya filtre tipi bariyer haline getirilip kullanıldığı
bu sistem, atık su kaynağı ile deşarj bölgesi arasına konularak ağır metallerin adsorplandığı ancak suyun
geçirildiği ayırma gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada, doğal zeolit ve kaolin gibi doğal malzemelerden
kolon tipi bir bariyer oluşturularak ağır metal giderimindeki etkisi incelenecektir. Ağır metal olarak bakır (II)
seçilmiştir. Bariyerin tanecik boyutunun, bariyer kalınlığının, ağır metal konsantrasyonunun ve sentetik atık
suyun akış hızının ağır metal ayırma yüzdesine etkisi incelenecektir. Ayrıca belirtilen bariyer malzemeleri asit
ile muamele edilerek reaktivitesi arttırılacak ve ayırma performansı incelenecektir. Deneyler oda sıcaklığında
sabit Ph değerinde gerçekleştirilecektir.
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