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FİZİKO-KİMYASAL ARITMA SİSTEMLERİ 

1. ATIKSU ARITIMININ AMACI ve KAPSAMI 

Atıksu arıtımı çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atık suların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel, 
kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirmek için uygulanan 
fiziksel,, kimyasal ve biyolojik proseslerin birini ya da bir kaçını kapsamaktadır. Atık su içindeki 
kirleticilerin uzaklaştırılması amacı ile atık su karakterine göre çeşitli arıtma yöntemleri kullanılır. 
Bunlar; 

• Atık sudaki yüzen ve çöken katı maddelerin uzaklaştırılması işlemlerini kapsayan FİZİKSEL 
ARITMA SİSTEMLERİ. 

• Organik maddelerin ve metallarin gideriminde kullanılan BİYOLOJİK ve/veya KİMYASAL 
ARITMA sistemleri. 

• Biyolojik ve kimyasal arıtmada giderilemeyen kirleticilerin uzaklaştırılmasında kullanılan 
İLERİ ARITMA SİSTEMLERİ. 

 

2. FİZİKSEL ARITMA SİSTEMLERİ 

Fiziksel arıtma sistemleri atık sudaki yüzen ve çökebilen katı maddelerin uzaklaştırılması amacıyla 
uygulanır. Fiziksel arıtma sistemlerini kısaca inceleyelim. 

• Izgaralar: Atık su içindeki katı maddelerin pompa, vb. tesisata zarar vermemesi için bu 
maddeleri sudan ayırmak böylece diğer arıtma ünitelerine gelecek yükü hafifletmek amacı ile 
kullanılır. Kaba ızgaralar yatay ile 30 - 60°, ince ızgaralar yatay ile 60 - 80° açı yapacak şekilde 
yerleştirilirler. Çubuk aralığı, kaba ızgaralarda 4 cm den büyük, ince ızgaralarda 1,5 - 3.0 cm 
arasındadır. Izgaraya yaklaşan kanalda hız 0.5 m/sn düşük olmamalı, ızgara çubukları arasındaki hız 
1.0 m/sn yi aşmamalıdır. Izgaraların korozyona dayanıklı malzemeden yapılması gerekir. Temizleme 
yöntemlerine göre elle temizlenen veya mekanik olarak temizlenen ızgaralar olarak iki gruba ayrılır. 
Mekanik ızgaralar düz veya dairesel tipte yapılabilir. Çalışma sistemleri manuel veya otomatik olarak 
devreye girip çıkma şeklindedir. 

• Elekler: Atık su içindeki katı parçaların tutulması suretiyle arıtma tesisindeki pompa vb. 
mekanik teçhizatı korumak ve arıtma tesisinin yükünü azaltmak amacıyla kullanılırlar. Sabit veya 
döner tipte yapılabilirler. Sabit eleğin çalışması sırasında tutulan katı tanecikler, yüzeyden akan 
suyun itkisinden ve ağırlık kuvvetlerinden yararlanarak elek yüzeyinin alt ucundan çöp oluğuna 
dökülür. Bu nedenle sabit elekte hareket eden parçalar ve enerji gereksinmesi yoktur. Dönen elekler 
ise tambur biçiminde düzenlenir ve motor - redüktör grubu tarafından döndürülür. 

• Kum Tutucular: Atık suda bulunan kum, çakıl gibi kolayca çökebilen maddeler pompaların 
aşınmasına, kanallar, borular, çökeltme havuzlarında tıkanmalara neden olacağından, tesis girişinde 
kum tutucular vasıtasıyla sudan uzaklaştırılırlar. 



• Dengeleme havuzları: Atık suların debi ve kalite yönünden dengelenmesini sağlar. Kimyasal 
arıtma sistemlerinden önce farklı zamanlarda, farklı miktarlarda ve farklı özelliklerde gelen atık 
suların dengelenerek homojen olarak sistemlere iletilmesini sağlar. 

Yüzdürme: Atık suda bulunan yağ ve gresin sudan ayrılması amacıyla kullanılır. Yüzdürme işlemi, 
basit yağ tutucular, çözünmüş hava yüzdürmesi, dispers hava yüzdürmesi veya vakum yüzdürmesi 
yöntemleriyle yapılır. Basit yağ tutucularda atık suyun uygun sürelerde bekletilmesiyle, sudan daha 
küçük yoğunluğa sahip partiküllerin yoğunluk farkına bağlı olarak yüzeyde toplanması sağlanır. Üst 
tabakalarda biriken yağların zaman zaman sıyrılarak uzaklaştırılması gerekir. Diğer sistemlerde atık 
su içine hava kabarcıklarının yollanarak, askıda kalan partiküllerin kabarcık yüzeyine yapışması 
sonucu yoğunlukları azaltılarak su yüzeyinde toplanması sağlanır.  

• Çökeltme Havuzları: Atık suda bulunan çökebilir maddelerin yerçekimi etkisi ile çökeltilerek, 
atık su akımından ayrıldığı işlemdir. Çöktürme işlemi kullanım amacına göre aşağıdaki uygulamaları 
içerir. 

• Ön Çökeltme Havuzları: Kendiliğinden çökebilir katı maddelerin çöktürülmesi I amacıyla 
yapılır. 

•  Kimyasal Çökeltme Havuzlan: Kimyasal flokların çöktürülmesini temin etmek amacıyla 
yapılır. 

Çökeltme havuzları dikdörtgen veya dairesel planlı olarak yapılır. Çökeltme havuzlarında 4 ana bölge 
mevcuttur. Bunlar giriş yapısı, çıkış yapısı, çamur bölmesi, çökelme bölmesidir. 

3. KİMYASAL ARITMA SİSTEMLERİ 

Kimyasal arıtmanın amacı, suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin kimyasal reaksiyonlarla 
çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi ya da kolloidal ve askıdaki maddelerin yumaklar 
oluşturarak çökeltilmesi suretiyle giderilmesidir. Kimyasal arıtma içmesuyu arıtımında ve endüstriyel 
atık su arıtımında kullanılır. Kimyasal arıtma sistemleri olarak kullanılan NÖTRALİZASYON ve 
KOAGÜLASYON-FLOKÜLASYON prosesleri aşağıda açıklanmıştır. 

• NÖTRALİZASYON : Asidik ve bazik karakterdeki Endüstriyel atık suların. pH değerinin 
ayarlanması işlemidir. Atık suyun pH değerinin ayarlanması; atık suyun alıcı ortama deşarj 
standartlarının sağlanması, biyolojik arıtma öncesinde (bakteriyel faliyetler belirli pH değerlerinde 
gerçekleştiğinden) uygun pH değerinin sağlanması, kimyasal çöktürme işleminde. Reaksiyonların 
gerçekleşeceği uygun pH değerinin sağlanması bakımından gereklidir. 

•             KOAGÜLASYON-FLOKÜLASYON (Hızlı-Karıştırma - Yumaklaştırma) 

Koagülasyon ve flokülasyon prosesleri içmesuyu arıtımında ve atık su arıtımında kullanılır. Bu 
proseslerin amacı kolloidlerin çöktürülerek sudan uzaklaştırılmasıdır. Köagülasyon-Flokülasyon 
prosesi ile çöktürülebilecek kolloidlerin çapı 1 mikron ile 1 milimikron arasında değişir. Suyun 
içindeki askıda maddelerin çoğu kolloidal yapıdadır. Buda bulanıklık ve rengin sebebidir. Kolloidal 
maddeler negatif yük taşırlar. Bu yüzden demir, alüminyum gibi üç değerli metal tuzlar kullanılarak 
koagüle edilirler. Bu işlem kutupsal çekimle gerçekleşir. 



Suların kimyasal koagülasyonu çeşitli amaçlar için yapılır. 

•Organik ve inorganik bulanıklığın giderilmesi  

• Renk giderimi  

• Bakteri ve patojen giderimi 

• Alg ve organizmaların giderimi 

• Koku ve tad yapıcı maddelerin giderilmesi 

• Fosfat giderimi 

• Biyolojik Oksijen ihtiyacı ve Kimyasal Oksijen ihtiyacı parametrelerinin giderilmesi y Askıda katı 
madde giderimi 

• Metal giderimi 

3.1. SUDAKİ PARTİKÜLLERİN SINIFLANDIRILMASI 

Suyun içindeki maddeler boyutlarına göre 3 e ayrılır. 

• Askıda maddeler 

• Kolloidal maddeler 

•            Çözünmüş maddeler 

1 mikron ila 1 milimikron arasındaki partiküller kolloidal olarak adlandırılır. Örnek olarak 1 mikron 
çapındaki partikül normalde 1 mm/saat hızla çöker, 0,01 mikron çapındaki partikülün 1 mm çökmesi 
için 1 yıl gereklidir. Kolloidler atomlar ve küçük moleküllerden iridir ve normal filtrelerde 
tutulamazlar. Sudaki yayılmalarına göre iki tip kolloid vardır. Bunlar; 

  •  Hidrofilik kolloidler (su sever)  

  • Hidrofobik kolloidler (su sevmeyen) 

3.2.  KOAGÜLASYON PROSESİ 

Atık su arıtımında, kolloidal maddelerle askı halindeki, çok küçük taneciklerin çökelmesini 
kolaylaştırmak için suya ilave edilen kimyasal maddelere koagülant (pıhtılaştırıcı) denilmektedir. 
Koagülasyon prosesi ise koagülantların atık suya ilave edilişini takiben hızlı bir şekilde atık suya 
karıştırılmaları ve atık suyun bünyesindeki kolloidal ve askıda katı maddelerle birleşerek flok 
oluşturmaya hazır hale gelmesi işlemidir. Askıda maddeler ve kolloidler çok uzun bekletme süresi 
olmadan atık sudan ayrılamazlar. 

Koagülant ilavesi ile bu süre çok azaltılır. Askıda maddeler çözünebilir organikler ise biyolojik 
arıtmayla giderilebilir. Ancak çözünmeyen organik madde miktarı yükseksek kimyasal koagülasyon 
uygulamak daha ekonomik ve uygundur. 



Koagülasyon prosesinde amaç; 

• Kolloidin zeta potansiyelini düşürmek ve  
• Kolloidin negatif yükünün nötralize edilmesidir. 

Koagülasyon pratikte atık suya ilave edilen koagülantın hızlı bir şekilde atık suya karıştırılması 
işlemidir. 

3.3. FLOKÜLASYON PROSESİ 

Flokülasyon prosesi (yumaklaştırma) atık suyun yavaş ve uygun şekilde bir süre karıştırılarak küçük 
tane ve pıhtıların büyümesi, birbiriyle birleşmesi, yumaklaşması ve böylece kolayca çökebilecek 
flokların (yumaklar) meydana gelmesi işlemidir. Oluşan bu floklar bir sonraki proses olan çöktürme 
kademesinde çökerek atık sudan ayrılırlar. 

Flokların irileşmesi yardımcı koagülantlar kullanılarak arttırılır. Bunların en önemlisi 
Polielektrolitlerdir. Floküsyon pratikte flok oluşumunu sağlamak için yapılan yavaş karıştırma 
işlemidir. 

Flokülasyon prosesini etkileyen faktörler aşağıdadır. 

• Atık suyun kalitesi 

• Atık sudaki askıda katı madde, kolloid ve diğer kirleticilerin miktarı 

• pH değeri 

• Koagülasyon ve flokülasyon bölümlerindeki bekletme süresi, karıştırma tipi, çöktürme 

bölümünün özellikleri. 

• Suyun sıcaklığı 

• Alkalinite 

• Sudaki iyonların özellikleri 

• Koagülantın tipi ve dozajı 

3.4. KOAGÜLASYON ve FLOKÜLASYONUN TEORİSİ 

Kolloidlerin su ortamını seven (hidrofilik) ve su ortamını sevmeyen (hidrofobik) olmak üzere ikiye 
ayrıldığını belirtmiştik. Hidrofilik tanelerin suya karşı olan bu sevgileri, tanenin üzerindeki -OH, -
COOH ve -NH2 gibi polar gruplarının bulunmasından ileri gelmektedir. Elektrik yükünün bir mahalde 
toplanması sebebiyle bu polar grupları bir elektrik dipoluna sahiptirler. Bu gruplar suda erirler, 
dolayısıyla da etraflarındaki suyu çekip üzerlerinde tutarlar  ve böylece etraflarında sağlam bir su 
kılıfı meydana getirirler. Taneyi saran bu su zarfına hidrasyon suyu veya zarf suyu denir. Böyle bir 
tane, etrafındaki su zarfı ile beraber, tek bir parçaymış gibi hareket etmekte ve böylece bu tane-su 
zarfı birleşik cisminin hareketi bağımsız, yalnız ve homojen bir tanenin hareketine benzemektedir. 



Hidrofobik kolloidal taneler suya karşıbir bağlılık göstermezler; bu sebepten de etraflarında onları 
saran ve onlarla beraber hareket eden bir su zarfı meydana gelmez. Genellikle, organik kolloidler 
hidrofilik, inorganik kolloidler ise hidrofobik cinstendir. Kolloidin etrafındaki zarf suyunun bittiği 
noktaya kesilme planı denir. Kolloid taneler elektriki özelliklere sahiptir ki bu özellikler onların 
hareket tarzlarına büyük ölçüde tesir eder. Tane yüzeyi üzerinde bulunan elektrik yükleri, arada bir 
elektrostatik alan meydana getirir. Kolloidal sistemin stabilitesini temin eden esas faktör bu 
elektrostatik alandır. Tane yüzeyindeki bu yüklere → ANA YÜK ↓ denir. Kolloidal tane üzerindeki 
ana yük atık suda bulunan aksi yükteki iyonları kendine çeker. Eğer tanenin ana yükü fazla ise, 
etraftan oldukça bol miktarda aksi işaretli iyon çeker ve böylece tane yoğun bir karşıt iyonlar 
tabakası ile kaplanmış olur. Böylece tanenin elektrik yükü kısmen dengelenir, yani nötr hale yaklaşır. 
Bu, ilk ve yoğun, karşıt iyonlar tabakasına → Sabit tabaka ↓i veya Stern tabakası denir. Stern 
tabakası da gene aynı cinsten fakat, daha az sayıdaki iyonların teşkil ettiği az yoğun bir tabaka ile 
çevrilir. Bu ikinci karşıt iyonlar tabakasına da → Dağınık tabaka ↓ veya → Gouy tabakası ↓denir. 
Gouy tabakasındaki iyon konsantrasyonu stern tabakasına bitişik olan kısımdan fazla, atık su 
kitlesiyle birleştiği yerde ise azdır, bununla birlikte Stern ve Gouy tabakaları içinde de, gayet az 
sayıda ana yükü teşkil eden iyonlardan da bulunmaktadır. Stern ve Gouy tabakalarının her ikisine 
birden çift tabaka denilir. Daha önce bahsetmiş olduğumuz, kesilme planının üzerindeki 
npotansiyele zeta potansiyeli denir. Kolloidal tanenin gösteriği elektrokinetik özellikler çoğunlukla 
zeta potansiyeline bağlıdır. Bu yüzden zeta potansiyeli çok önemlidir. Hidrofobik kolloidal tanelerde, 
kesilme planı sabit tabaka dış yüzeyine çok yakındır. 

Hidrofilik kolloidal tanelerde ise kesilme planı zarf suyu dış yüzü üzerine gelmektedir. Hidrofobik bir 
sistemdeki itme kuvvetleri ise sadece zeta potansiyelinden meydana gelmektedir. Taneler 
üzerindeki zeta potansiyelleri yüksek ise birbirlerini kuvvetle iterler. Hidrofilik tanelerin dengesi ise 
sadece zeta potansiyeline bağlı değildir; bu taneleri saran zarf suyu tanelerin birleşmesine karşı 
elastik bir barikat etkisi yapmaktadır. Koagülasyon-flokülasyon prosesinin gerçekleşmesi için itme 
kuvvetlerinin yani zeta potansiyelinin düşürülmesi gerekir. Bu işlem iki şekilde yapılabilir. 

• pH ayarlanması ile 

• Atık suya ters yüklü iyonların ilavesi ile 

Kolloidlerin pH değeri ayarlandığı zaman kolloidal tane üzerindeki zeta potansiyeli düşmektedir. Zeta 
potansiyeli kolloid sisteme ters yüklü yonlar vermek suretiyle de indirilir. Atık suya sonradan ters 
yüklü iyonlar ilave edilmesi sabit (Stern) tabaka ve dağınık (Gouy) tabaka üzerindeki iyon miktarını 
birdenbire arttırır ve bunun sonucu olarak zeta potansiyeli düşer. Hidrofilik kolloidlerin dengesi 
sadece zeta potansiyeline dayanmaz, zarf suyuna da dayanır, zarf suyu tabakası, suya yüksek 
konsantrasyonda tuz ilave edilerek küçültülebilir. 

Zarf suyu içinde kalmış kolloidal bir protein tanesinin 
şematik görünüşü. 

 

 



 

Negatif ana yüklü bir kolloidal tane etrafındaki çift tabakanın şematik görünüşü  

 

3.5. KİMYASAL ARITMADA KULLANILAN KİMYASAL MADDELER 

Kimyasal arıtma işlemini gerçekleştirmek amacıyla değişik kimyasal maddeler kullanılabilir. Kimyasal 
çöktürme işlemiyle arıtılmış su elde ederken toplam askıda katı maddede % 80-90, BOİ5 
parametresinde % 40-70, KOİ parametresinde % 30-60 giderim sağlanabilir. Kimyasal arıtmada en 
çok kullanılan kimyasal maddeler aşağıda verilmiştir. 

 

KİMYASAL  
 

FORMÜLÜ 

ALUM  AL2 (SO4) 3. 18H20 
DEMİR SÜLFAT (FERROUS) FeS04, 7H20 
KİREÇ  Ca (OH) 2 
DEMİR KLORÜR  FeCI3 
DEMİR SÜLFAT (FERRİC)  Fe2 (SO4) 3 
POLİELEKTROLİTLER  Naturel - Sentetik 
 

Çeşitli kimyasal çöktürücüler ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Demir Tuzları: Demir tuzları atık su arıtımında çok sık olarak kullanılır. Demir klorür likit ve katı 
olarak satın alınabilir. Demir klorür sebebiyle oluşan çökelti Demir hidroksittir. (FeOH) 3 

Demir sülfat daha ekonomik bir kimyasaldır ve atık su arıtımında yoğun olarak kullanılır. 

 



Alüminyum Tuzları: Alüminyum sülfat (Alum) en sıkça kullanılan kimyasaldır. Demir tuzları kadar 
verimi yüksek değildir. Alüminyum hidroksit flokları daha az yoğundur ve demir tuzlarına göre 
çökmesi yavaştır. Çöktürme havuzunda daha uzun bekletme süreleri gerekir. 

Kalsiyum Tuzları: Kalsiyum hidroksit Ca(OH)2 hem pH değeri için hemde koagiilant olarak 
kullanılabilir. 

• Diğer Kimyasal Maddeler: Sülfürik asit (H2 S04) ve hidroklorit asit (HCI) pH değerini düşürmek için 
kullanılır. Kostik (NaOH) hem pH değerini yükseltmek için TRullaniTirT hemde bazı atıksularda 
pöTielektrolitten önce koagülant görevi görür. 

• Polielektrolitler: Polielektrolitler naturel ve sentetik olmak üzere ikiye ayrılır. Naturel 
polielektrolitler biyolojik orijinlidir ve nişasta ürünlerinden veya selülozdan elde edilir. Sentetik 
polielektrolitler ise yüklerine göre sınıflandırılır, negatif, pozitif ve nötr olma durumlarına göre 
Anyonik, Katyonik ve non-ionik olarak adlandırılırlar. Polielektrolitler partiküller arasındaki bağları 
büyütürler ve iri floklar oluşmasını sağlarlar. İki veya daha fazla partikül polielektrolit bağlarına 
tutunarak köprü oluştururlar. Bu köprü aynı şekilde oluşan diğer köprülerle birleşir. Böylece floklar 
irileşir ve çökeltme işleminde daha kolay giderilirler. Kimyasal atık su arıtma tesislerinde polimer 
kullanımı özellikle son 15 yılda çok önemli boyutlara ulaşmıştır. Polielektrolit kovalent bağlarla bir 
araya gelmiş birbirini tekrar eden kimyasal üniteler (manomer üniteler) serisinden oluşan bir 
kimyasal yapıya sahiptir. Pozitif yüklü katyonik polimerler doğrudan koagülant olarak veya koagülant 
yardımcısı olarak kullanılabilir. Bu tip polielektrolitler aynı zamanda filtrasyon yardımcı malzemesi ve 
çamur susuzlaştırmada kimyasal şartlandırıcı olarak kullanılır. Yüksüz olan non-ionic ve negatif yüklü 
olan anionic polimerler koagülant yardımcısı, filtrasyon yardımcısı ve çamuru şartlandırmada 
kullanılır. 

3.6 KOAGÜLASYON-FLOKÜLASYON ve ÇÖKTÜMREDE ÜNİTELERİNİN DİZAYNI 

Kimyasal arıtma prosesinde ilk adım koagülasyondur (Hızlı karıştırma), ikinci adım flokülasyondur 
(Yavaş karıştırma), son adım ise çöktürmedir. 

Koagülasyon işleminde atık suyun içine kimyasal madde ilave edilir ve mekanik bir hızlı karıştırıcı 
vasıtasıyla karıştırılır. Hızlı karıştırmanın amacı kimyasal maddelerin, flok miktarını arttırmak için atık 
suyun içinde homojen olarak yayılmasını sağlamaktır. Bekletme süresi ve hız gradyanı hızlı karıştırma 
ünitesinin dizaynı için önemli parametrelerdir. Hızlı karıştırmada karıştırıcının devri 100 Devir/dakika 
civarında olmalıdır. Bekletme süresi 30 saniye ile 5 dakika arasında seçilebilir. 

Hızlı karıştırma tankında kimyasal madde ilave edilen atık su flokülasyon tankına alınır. Flokülasyon 
yavaş karıştırma işlemidir. Bu bölümde kolloidler kimyasallarla birleşir ve çökme hızı yüksek floklar 
oluşturur. Bekletme süresi 15 ila 45 dakika arasında değişebilir. Oluşan flokların boyutu çökme işlemi 
için belirleyici faktördür. Bu yüzden oluşan flokların kırılmasının önlenmesi önemlidir. Flokülasyon 
bölümünde karıştırıcı hızı 20 -40 Devir/dakika arasında seçilebilir. Atık suyun akış hızı 0.9 - 1.5 
metre/dakika olmalıdır. Floklar oluştuktan sonra, yavaş karıştırma tankından çöktürme tankına 
geçerler. Yavaş karıştırma bölümünden çöktürme bölümüne boru veya kanal vasıtasıyla geçen atık 
suyun içindeki floklar çökerek atık sudan ayrılırlar, iki bölüm arası geçiş uygun bir şekilde dizayn 
edilmeli ve flokların kırılması, boruda çökelmesi önlenmelidir. Geçiş hızı 0.15 - 0.3 metre/saniye 



arasında olmalıdır. Çöktürme havuzlarında 2 - 4 saat arası bekletme süreleri yeterlidir. Çöktürme 
havuzunda çöken floklar çamur oluştururlar, çamurun kolay çökmesini sağlamak ve biriktirmek için 
çöktürme tanklarının ali kısmı konik olarak dizayn edilir. Biriken çamur, çamur pompası vasıtasıyla 
alınırken arıtılmış su savaklanarak çökeltme bölümünü terk eder. Koagülasyon, flokülasyon ve 
çöktürme havuzları 

t = V/Q formülü esas alınarak dizayn edilirler, t : Bekletme süresi V = Hacim Q = Atık su debisini 
gösterir. Kimyasal arıtma sistemi sürekli dizayn edilebileceği gibi söz konusu bütün proseslerin tek 
bir bölümde gerçekleştirileceği kesikli sistemler dizayn etmekle mümkündür. 

 

4. ÇEŞİTLİ SEKTÖRLERDE YAPILAN JAR TESTLERİ 

 

4.1.) ALUMİNYUM ÜRETİM TESİSİ ATIK SUYU JAR TESTİ 

 

ATIKSU ANALİZ RAPORU 
 

Rapor No   : 23.05.001 

Tarih    : 23.05.2012 

Firma İsmi    :  ALUMİNYUM TESİSİ JAR TESTİ 

Numune Geliş Tarihi  : 23.05.2012 

Analiz Bitiş Tarihi  : 23.05.2012 

 

Parametreler  KOİ Birim 

JAR TESTİ  
(1. jar testi) 

269 mg/lt 

JAR TESTİ  
(2. jar testi)  

265 mg/lt 

JAR TESTİ  
(3. jar testi) 

272 mg/lt 

 

                                           Resim Laboratuar çalışması sonucu                             

                                 

                    



              

 

 

                           1.NUMUNE                2. NUMUNE         3. NUMUNE                

Kullanılan kimyasallar                1) % İşletmeye ait asidik su 

    2) % İşletmeye ait bazik su 

    3) BARYUM KLORÜR 

    4) %0,2’lik Çözeltisi anyonik polielektrolit     

Hamsu PH= 9.25 

1. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 400 ml (PH=9.25) atıksu için önce 100 ml asidik 
su ile ph=3.9 (0.17 gr baryum klorür), 60 ml bazik su ile PH=6,45, 0,5 ml polielektrolit çözeltisi 
kullanılarak elde edilmiştir. (Uygun bir çökme olmuştur.)  

2. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 400 ml (PH=9.25) atıksu için önce  100 ml 
asidik su ile ph=4, 70 ml NaOH ile PH=10.5, 0,5 ml polielektrolit çözeltisi kullanılarak elde edilmiştir. 
(Uygun bir çökme olmuştur.) 

3. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 400 ml (PH=9.25) atıksu için 100 ml asidik su 
ve 0,1 ml Fusilid  ile ph=3, 100 ml bazik su ile ph 7.15, 0,5 ml polielektrolit çözeltisi kullanılarak elde 



edilmiştir. (Uygun bir çökme olmuştur.) Suyun üst fazında bulanıklık yoktur. Berrak bir üst faz 
oluşmuştur. 

NOT: Kimyasal Oksijen İhtiyacı analizi baryum klorürün etkisini görmek için 3 analiz biden yapılmıştır. 

Sonuç: Firmamız tarafından yapılan kimyasal arıtma sonucu % 35’luk çamur oluşmuştur.  

 

Not: Bu analiz firmanın arıtma tesisinin genel durumunu görmek için yapılmıştır hiçbir yasal 
yükümlülüğü yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.2 ) TEKSTİL ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSİ ATIK SUYU JAR TESTİ 

ATIKSU ANALİZ RAPORU 
 

Rapor No   : 001 

Tarih    : 19.10.2012 

Firma İsmi    : TEKSTİL ATIK SUYU JAR TESTİ  

Numune Geliş Tarihi  : 18.10.2012 

Analiz Bitiş Tarihi  : 19.10.201 

                                           Resim Laboratuar çalışması sonucu                             

           

 

 

                     1.NUMUNE           2.NUMUNE               3. HAMSU 

 

Kullanılan kimyasallar  

    1) FUSİLİD 4900 

    2) %0,2’lik Çözeltisi anyonik polielektrolit 

Hamsu PH= 7,8 

Yapılan jar testlerinde; 



1. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde;  
 

400 ml atıksu için 0,1ml Organik Polimer 

1000 ml için                                              x                                                   

X= 0,25 ml Organik Polimer Kullanılmıştır. 

1 lt atıksu için    0,25 ml org. Polimer kullanıldıysa 

1000 lt                                                        x                                      

 X= 250 ml Organik Polimer Kullanılmıştır. 

1 ton atıksu için    0,25 ml org. Polimer kullanıldıysa 

1000 ton                                                    x                                      

 X= 250 lt/gün Organik Polimer Kullanılmıştır. 

Organik polimerin litre birim fiyatı yaklaşık 1.5 TL’dir. (döviz kuruna göre değişkendir) 

250 kg x1.5 TL=  375 TL/Gün max. organik polimer kullanımı ile 

375 TL + polielektrolit 15 TL/Gün= 390 TL/Gün 

NOT: 2. Teste %50 pollimer kullanılmıştır. 

125x1.5 TL = 187,5 TL + Polielektrolit 15 TL/Gün = 202,5 TL/Gün Minimum kimyasal maliyeti 
öngörülmektedir. 

Sonuç: Firmamız tarafından yapılan kimyasal arıtma sonucu % 5’lik çamur oluşmuştur. 
Kimyasal arıtma yapılması uygun gibi görünüyor.  

NOT: Her zaman en iyi sonuç sahada uygulama yapılarak görülmektedir. Kimyasal arıtma 
karıştırıcılarının ve dozlama sistemlerinin verimi kimyasal sarfiyatını uygulamada etkilemektedir. 

Not: Bu analiz firmanın arıtma tesisinin genel durumunu görmek için yapılmıştır hiçbir yasal 
yükümlülüğü yoktur. 

 

 

  

     

   



4.1.3 ) TEKSTİL ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSİ ATIK SUYU RENK GİDERİMİ JAR TESTİ 

           

1. ARITILABİLİRLİK ÇALIŞMASI  

14.04.2011 tarihinde atıksu arıtma tesisinin biyolojik çıkışından alınan atıksu numunesine ait 
karakterizasyon ve arıtılabilirlik çalışması gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmanın amacı; 

 Biyolojik arıtma çıkışında suyun rengini alarak renk ve KOİ giderimi yapılarak deşarj suyunun 
kalitesini arttırmak ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde istenmiş olunan sınır değerlerini 
sağlamak. 

 Alınan atıksu numunesinde çeşitli dozajlar ve kimyasal kombinasyonları ile birlikte 
denendikten sonra standart laboratuar testlerine göre KOİ ve renk ölçümleri yapılmış, o güne ait 
atıksu arıtma tesisi giriş ve çıkış KOİ’leri de ölçülerek denemeler için başlangıç noktası 
oluşturulmuştur. 

Tablo 1 Atıksu Kirletici Parametre Özellikleri 

 

Parametre Birim Değer 

Atıksu Debisi  m3/gün 900 

pH - 7,2 

KOI mg/lt 468 

Renk Pt-Co >550 

  

Hazırlanmış olan Jar Testi setinde iki çeşit kimyasal kullanılmıştır. Birinci numunede sadece 
renk giderici kimyasal kullanılmış, diğer numunede ise renk giderici kimyasala ek olarak KOI 
parametresi ve sudaki kolloidal taneciklerin toplanmasını sağlamak amaçlı bir kimyasal çeşidi 
denenmiştir. Yapılan denemeler öncelikle yüksek dozaj ile başlanarak; farklı kimyasalların sinerjisi ile 
optimum dozaj ve en iyi verim elde edilmesi ile sonlandırılmıştır. Tüm denemeler; Biyolojik Arıtma 
çıkışında suyun pH değerinin 7.00 – 7.25 şeklinde geldiğinden asit ilavesinde bulunulmamıştır. Birinci 
numunede sadece renk giderim kimyasalı kullanılması sonucu elde edilen değerimiz aşağıda 
belirtildiği gibidir. 

 



 

    Giriş Suyu   Kimyasal Arıtma Sonrası 

 

Tablo 2 Optimum Kimyasal Dozajı 

 

Kimyasal Malzeme Sarfiyat Miktarı 

Renk Giderici Kimyasal 80 mg/L 

Polielektrolit (%0,1’lik çözelti) 1 ml/L 

 

Tablo 3 Çıkış Suyu Parametreleri 

Parametre Birim Değer 

KOI mg/lt 250 

Renk Pt-Co 202 

 

İkinci numunede hem renk giderim kimyasalı hem de KOI parametresi ve sudaki kolloidal 
taneciklerin toplanmasını sağlamak amaçlı bir kimyasal kullanılmış olup elde edilen değerimiz 
aşağıda belirtildiği gibidir. 

 

 



Tablo 2 Optimum Kimyasal Dozajı 

Kimyasal Malzeme Sarfiyat Miktarı 

Renk Giderici Kimyasal 80 mg/L 

KOI ve koloidal giderici  60 mg/L 

Polielektrolit 1 ml 

 

Tablo 3 Çıkış Suyu Parametreleri 

Parametre Birim Değer 

KOI mg/lt 185 

Renk Pt-Co 136 

 

2. SONUÇ 

Kompozit atıksu numuneleri ile yapılan laboratuar çalışmaları sonucunda resimlerde görülen 
sonuçlar elde edilmiştir. Biyolojik arıtma çıkışında yapılan denemelerde farklı kimyasallar ile farklı 
denemeler yapılmış ve son çökeltim sırasında katyonik polielektrolitlerin daha fazla verimli olduğu 
gözlenmiştir. Kimyasal arıtma sonucunda ortalama KOİ gideriminin %50 - %70 oranlarında, renk ve 
AKM gideriminin ise %90 oranlarında olduğu görülmüştür. Oluşan çamur miktarının ise 200 ml atıksu 
da ortalama 10 ml çamur oluştuğu gözlemlenmiştir. Organik koagülant, renk giderici ve flokülasyon 
için katyonik polimer olmak üzere kimyasal arıtma olarak 3 ürün ile çalışılmış olup harcanan 
kimyasalların net dozaj miktarları saha koşullarında belirginleşecektir. 

Tüm bu etkenler göz önüne alınarak, proje konusu mevcut biyolojik tesise yapılacak olan kimyasal 
arıtma ünitesinin hem deşarj kalitesini artıracağı hem de renk parametresi konusunda başarılı 
olacağı aşikardır.   

 

 

 

 

 

 

 



4.1.4 ) BOYA ÜRETİM TESİSİ ATIK SUYU  JAR TESTİ 

 

1.DENEY 

 500 ml atıksu behere numune alındı. pH= 7,4 ölçüldü. 

a) pH= 4,5-5‘e düşürülene kadar FeCl3 ekleniyor. (Toplam 1ml verildi.) 

b) Sonra pH=7-7,5 olana kadar kostik ilave edilecek. (Toplam 3 ml verildi.) 

c) Son aşamada pH=7,5 te Anyonik Polielektrolit verildi. (Toplam 0,5 ml verildi) 

d) 15 Dakkika sonunda %10 lik çamur oluştu.  

       

0,5lt  1 ml 

20000lt Xfecl3ml    X fecl3= 21 lt Demirüçklorür tüketimi. 

 

0,5lt  3 ml 

20000lt xNaOH    ml     X fecl3= 4,5 lt NaOH ( Sıvı Kostik %40’lık) tüketimi. 

 

20 Ton için (Arıtmanın Tam kapasite çalıştırılması durumunda harcanan kimyasl miktarı) ; 

 

Demir 3 Klorür  = 21 Litre 

 

Kostik= 4,5 Litre 

 

Polielektrolit= 120 gr lt tüketildi.  (% 0.1 Polielektrolit kullanılacak.) 

       (% 10 Demir 3 Klorür kullanılacak.) 
       (% 40 Kostik Soda kullanılır.) 

 

 

 



LABORATUAR ÇALIŞMASI SONUÇLARI 

Almış olduğumuz atık su numunesi ile ilgili laboratuar çalışmaları tamamlamış ve aşağıda verilen 
sonuçlar elde edilmiştir. Atık su renk, bulanıklık ve KOİ giderimi için Demir 3 Klorür, NaOH  ve 
Polielektrolit adlı üç kimyasal ürün kullanılmıştır. Laboratuar ortamımızdaki atıksu miktarımız 500 ml 
ve pH= 7,4 İlk etapta atıksuya pH 4,5-5 olana kadar Demir 3 Klorür kullanılmaktadır. Toplam 1 ml 
Fecl3 eklenmiştir. Daha sonra NaOH  pH değeri 7,5 olacak şekilde NaOH (kostik) kullanılmıştır. 
Toplam 3 ml kostik eklenmiştir. Son aşamada polielektrolit kullanarak daha verimli floklaşma 
sağlanır. Arıtılan atıksuyun pH değeri olması gereken standartları arasındadır. 

ARITMA TESİSİ AÇIKLAMA RAPORU 

Atıksu arıtma tesisi üretim proseslerinden ve evsel nitelikli kullanımlardan kaynaklanan 25 m3/gün 
debisindeki atıksuları kimyasal ve biyolojik arıtma prensibine göre çalışarak arıtabilecek kapasiteye 
sahiptir. 

Atıksu arıtma sistemi kısaca; dengeleme havuzunda bulunan atıksular şamandıra alt seviye ulaşana 
kadar veya panodan kontrollü olarak kimyasal arıtma tankına verilmektedir. Dengeleme havuzundan 
kimyasal arıtma tankına gelen atıksu ilk önce 1. hızlı karıştırma tankına gelmektedir. Burada  
kimyasal olarak ilk, pH 4,5-5’e düşene kadar Demir 3 Klorür pH kontrollü olarak dozlanmaktadır. 
1.Hızlı karıştırma tankından atıksu 2. hızlı karıtştırma tankına geçer ev burada pH kontrollü olarak 
kostik (NaOH) verilerek ph=7.5 getirilir. 

2.Hızlı karıştırma tankından yavaş karıştırma tankına geçen atıksuya %0,1 hazırlanmış polielektrolik 
çözeltisi dozajlanarak istenilen floklaşma elde edilir. 

Kimyasal çöktürme tankının üst fazındaki arıtılmış atıksu biyolojik havalandırma havuzuna kendi 
cazibesi ile geçmektedir. Floklaşma sonucu çöken çamur kimyasal çöktürme tankından vana 
kontrollü olarak çamur kurutma tankına gönderilir.  

Biyolojik havalandırma havuzunda atıksu, şamandıra üst seviye ulaşana kadar havalanmaktadır. 

(Havalandırma havuzunda  bakterilerin atıksu içerisindeki nütrientleri besin olarak değerlendirilmesi 
esasına dayanmaktadır). 

Şamandıra üst seviyeyi görmesi ile birlikte havalandırma ünitesinde blover kapanmakta ve ünite 2 
saat dinlenme safhasına geçmektedir. 2 Saat dinlenme aşamasından sonra belirlenen havalandırma 
havuzu şamandıra alt seviyesine ulaşana kadar arıtılımış su alıcı ortama deşarj edilmektedir.  

 

 

 

  

 



4.1.5-) PEYNİR ALTI SUYU ÜRETİM TESİSİ ATIK SUYU  JAR TESTİ 

ATIKSU ANALİZ RAPORU 
 

Rapor No   : 30.07.001 

Tarih    : 30.07.2012 

Firma İsmi    : PEYNİR ALTI SUYU JAR TESTİ 

Numune Geliş Tarihi  : 27.07.2012 

Analiz Bitiş Tarihi  : 30.07.2012 

 

                                           Resim Laboratuar çalışması sonucu                             

                                    

               

 

                                                                      HAMSU                

Kullanılan kimyasallar  1) % 98’lik Sülfirik Asit 

    2) % 40 Demirüçklorür  (FeCl3) 

    3) %47 Kostik Çözeltisi 

    4) %1’lik Çözeltisi anyonik polielektroliz     



Hamsu PH= 6.75 

1. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 400 ml (PH=6.75) atıksu için önce 0,5 ml 
sülfirik asit ile su ile (ph=5.35), 0,7ml NaOH ile (PH=7,45), 0,5 ml polielektrolit çözeltisi kullanılarak 
elde edilmiştir. (Uygun bir çökme olmamıştır.)  

2. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 400 ml (PH=6.75) atıksu için önce  1 ml sülfirik 
asit su ile (ph=4,85), 1,2ml NaOH ile PH=7,8, 0,5 ml polielektrolit çözeltisi kullanılarak elde edilmiştir. 
(Uygun bir çökme olmamıştır.) 

3. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 400 ml (PH=6.75) atıksu için önce  1,5 ml 
sülfirik asit su ile (ph=3,55), 1,5 ml NaOH ile (PH=8,01), 0,5 ml polielektrolit çözeltisi kullanılarak elde 
edilmiştir. (Uygun bir çökme olmamıştır.) 

4. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 400 ml (PH=6.75) atıksu için önce  0,5 ml 
Demirüçklorür su ile (ph=7,05), 0,2 ml NaOH ile (PH=7,9), 0,5 ml polielektrolit çözeltisi kullanılarak 
elde edilmiştir. (Uygun bir çökme olmuştur fakat üst faz berrak değildir.) 

5. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 400 ml (PH=6.75) atıksu için önce 1 ml 
Demirüçklorür ile (ph=6,55), 0,3 ml NaOH ile (PH=8,1), 0,5 ml polielektrolit çözeltisi kullanılarak elde 
edilmiştir. (Uygun bir çökme olmuştur fakat üst faz berrak değildir.) 

6. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 400 ml (PH=6.75) atıksu için önce 0,5 ml fusilid 
organik polimer ile (ph=7,25), 0,1 ml NaOH ile (PH=7,45), 0,5 ml polielektrolit çözeltisi kullanılarak 
elde edilmiştir. (Uygun bir çökme olmuştur fakat üst faz berrak değildir.) 

7. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 400 ml (PH=6.75) atıksu için önce 1 ml fusilid 
organik polimer ile (ph=6,98), 0,2 ml NaOH ile (PH=7,8), 0,5 ml polielektrolit çözeltisi kullanılarak 
elde edilmiştir. (Uygun bir çökme olmuştur ve üst faz berrak olmuştur.) 

 

 

 

 



 

                          1.  ANALİZ                         4. ANALİZ                      5. ANALİZ                    2.ANALİZ 

 

 

                          6. ANALİZ                    7. ANALİZ                               3. ANALİZ 

 

Sonuç: En iyi sonuç 7. Analizde verilmiştir. Firmamız tarafından yapılan kimyasal arıtma 
sonucu % 25’lik çamur oluşmuştur.  

Not: Bu analiz firmanın arıtma tesisinin genel durumunu görmek için yapılmıştır hiçbir yasal 
yükümlülüğü yoktur. 

 

  

 



4.1.6 ) FERMUAR KAPLAMA TESİSİ ATIK SUYU  JAR TESTİ 

22.04.2010 tarihinde firmamıza yapmış olduğumuz ziyaret sırasında, proje konusu olan tesis 
faaliyete başlamamış olduğundan, aynı konuda faaliyet gösteren diğer bir tesisten atıksu numune 
alınarak atıksu karakterizasyonu ve arıtılabilirlik çalışması gerçekleştirilmiştir.  

 

Tablo 1 Atıksu Kirletici Parametre Özellikleri 

 

Parametre Birim Değer 

Atıksu Debisi  m3/gün 30 

pH - 8,5 

KOI mg/lt 1650 

BOI mg/lt 890 

AKM mg/lt 350 

 

 

KİMYASAL ARITILABİLİRLİK ÇALIŞMASI 

 

ORJİNAL NUMUNE    pH=8,5 

NUMUNE    V=400 ml 

ORJİNAL NUMUNE     KOI=1650   mg/lt 

 

DENEY NO 1 

 

1.ADIM   HIZLI KARIŞIM  ile  FeCL3 ilavesi  0,2 ml yapıldı PH= 4 ölçüldü 

2.ADIM  HIZLI KARŞIM   ile NaOH ilavesi 0,05 yapıldı pH=7,4 ölçüldü 

3.ADIM  YAVAŞ KARIŞIM ile   Anyonik polimer ilave edildi 

GÖZLEM Yumaklar iri,Çökme hızlı  10 dakikalık çökme işlemi sonunda çamur  miktarı  40 ml 



ANALİZ Üst Fazdan alınan numunede KOI= 1250   mg/lt 

 

DENEY NO 2 

 

1.ADIM   HIZLI KARIŞIM ile  FeCL3 ilavesi  0,1 ml yapıldı PH= 5 ölçüldü 

2.ADIM  HIZLI KARŞIM ile NaOH ilavesi 0,05 yapıldı pH=7,7 ölçüldü 

3.ADIM  YAVAŞ KARIŞIM ile   Anyonik polimer ilave edildi 

GÖZLEM Yumaklar 1 nolu deneye göre daha  iri, Çökme hızlı  10 dakikalık çökme işlemi 
sonunda çamur  miktarı  30 ml 

ANALİZ Üst Fazdan alınan numunede KOI yapılmadı 

 

DENEY NO 3 

 

1.ADIM   HIZLI KARIŞIM ile   NaOH ilavesi  0,1 ml yapıldı PH= 10 ölçüldü 

2.ADIM  HIZLI KARŞIM ile  FeCl3  ilavesi 0,1bml yapıldı pH=7,5 ölçüldü 

3.ADIM  YAVAŞ KARIŞIM ile 0,1 ml Anyonik polimer ilave edildi 

GÖZLEM Yumaklar  1 ve 2 nolu deneylere göre daha iri,Çökme hızlı  10 dakikalık çökme işlemi 
sonunda çamur  miktarı  25 ml 

ANALİZ Üst Fazdan alınan numunede KOI=1155   mg/lt 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-2-3 NOLU DENEYLER YUMAK OLUŞMU 

 

 

3.NOLU  DENEY YUMAK ÇÖKMESİ 

 

 

 



SONUÇ DEĞERLENDİRME 

Arıtılabilirlik çalışması sonucu  3 nolu deneysel yöntem uygulanarak arıtma işlemleri 
yapılması uygun olacaktır.Kimyasal madde tüketimleri minumumda tutulmuştur,böylelikle 
çamur miktarı azaltılmıştır.Uygulamada  pH aralıkları değiştirilerek  verim dahada artırılabilir 
ancak KOI değerinin 1000-1200  mg/lt mertebesine indirilmesi yeterlidir. 

 

KULLANILACAK KİMYASAL MADDE VE MİKTARLARI 

 

DEMİR 3 KLÖRÜR %42 LİK  100 KG 

SODYUM HİDROKSİT %48 LİK 200 KG 

ANYONİK POLİELEKTROLİT GRANÜL 25   KG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.7 ) METAL KAPLAMA TESİSİ ATIK SUYU  JAR TESTİ 

1.DENEY 

 500 ml atıksu behere numune alındı. pH= 10.8 ölçüldü. 

  

a) pH= 4,5-5‘e düşürülene kadar FeCl3 ekleniyor. (Toplam 7ml verildi.) 

b) Sonra pH=7-7,5 olana kadar kostik ilave edilecek. (Toplam 0,2 ml verildi.) 

c) pH=7,5 te Anyonik Polielektrolit verildi.  

d) 15 Dakkika sonunda %10 lik çamur oluştu. (Toplam 1 ml verildi) 

      

1lt  7 ml 

3000lt Xfecl3       ml    X fecl3= 21 lt Demirüçklorür tüketimi. 

 

1lt  1,5 ml 

3000lt xNaOH    ml     X fecl3= 4,5 lt NaOH ( Sıvı Kostik %40’lık) tüketimi. 

 

3 Ton için (Tek Deşarjda kullanılan kimyasl miktarı) ; 

Demir 3 Klorür  = 21 Litre 

Kostik= 4,5 Litre 

Polielektrolit= 10 gr lt tüketildi.  (% 0.1 Polielektrolit kullanılacak.) 

       (% 10 Demir 3 Klorür kullanılacak.) 
       (% 40 Kostik Soda kullanılır.) 

LABORATUAR ÇALIŞMASI SONUÇLARI 

Almış olduğumuz atık su numunesi ile ilgili laboratuar çalışmaları tamamlamış ve aşağıda verilen 
sonuçlar elde edilmiştir. Atık su renk, bulanıklık ve KOİ giderimi için Demir 3 Klorür, NaOH  ve 
Polielektrolit adlı üç kimyasal ürün kullanılmıştır. Laboratuar ortamımızdaki atıksu miktarımız 500 ml 
ve pH= 10,8 İlk etapta atıksuya pH 4,5-5 olana kadar Demir 3 Klorür kullanılmaktadır. Toplam 7 ml 
Fecl3 eklenmiştir. Daha sonra NaOH  pH değeri 7,5 olacak şekilde NaOH (kostik) kullanılmıştır. 
Toplam 1.5 ml kostik eklenmiştir. Son aşamada polielektrolit kullanarak daha verimli floklaşma 
sağlanır. Arıtılan atıksuyun pH değeri olması gereken standartları arasındadır. 



ARITMA TESİSİ AÇIKLAMA RAPORU 

Atıksu arıtma tesisi üretim proseslerinden ve evsel nitelikli kullanımlardan kaynaklanan 6 m3/gün 
debisindeki atıksuları kimyasal ve biyolojik arıtma prensibine göre çalışarak arıtabilecek kapasiteye 
sahiptir. 

Atıksu arıtma sistemi kısaca; dengeleme havuzunda bulunan atıksular kimyasal arıtma tankına, 
şamandıra üst seviye ulaşana kadar dolmaktadır. İşlemi tamamlandıktan sonra kimyasal tank 5 
dakkika hızlı karıştırma yapılarak atıksuyun homojenliği sağlanır.  

Kimyasal olarak ilk PH 4,5-5’e düşene kadar Demir 3 Klorür kullanılmaktadır. Bu karıştırma işlemi 
yaklaşık 30 dakkika sürmektedir. 

Daha sonraki aşamada pH değeri 7 – 7,5 arasında kalacak şekilde NaOH (kostik) kullanılır ve yaklaşık 
30 dakkika karıştırma işlemi yapılır. 

Son aşamada atıksuya  %0,1’lik sıvı olarak hazırlanmış polielektrolit az miktarlarda karıştırma 
yapılarak verilir ve floklaşma sağlanır. Bu işlem yaklaşık 30 dakkika sürmektedir. 

Karıştırma işlemi tamamldandıktan sonra arıtılmış atıksu 3-4 saat  kadar çökmesi beklenir. Üst 
fazdaki arıtılmış atıksu şamandıra alt seviyeye ulaşana kadar biyolojik havalandırma havuzunu 
doldurur. Kimysal tanktaki çöken çamur Çamur Çöktürme tankına gönderililir. Çamur tankında 
bekletme süresi sonunda çamurdan ayrılmış üst fazdaki berrak atıksu elle vana kontrolü ile 
dengeleme havuzuna verilir. Dipte kalan çamur ise  elle vana kontrolü Çamur Torbalarına gönderilir. 
Çamur Torbalarında süzülen atıksu dengeleme havuzuna dökülür. 

Biyolojik havalandırma havuzunda atıksu, şamandıra üst seviye ulaşana kadar havalanmaktadır. 

(Havalandırma havuzunda bakterilerin atıksu içerisindeki nütrientleri besin olarak değerlendirilmesi 
esasına dayanmaktadır). 

Şamandıra üst seviyeyi görmesi ile birlikte havalandırma ünitesinde blover kapanmakta ve ünite 2 
saat dinlenme safhasına geçmektedir. 2 Saat dinlenme aşamasından sonra belirlenen havalandırma 
havuzu şamandıra alt seviyesine ulaşana kadar arıtılımış su alıcı ortama deşarj edilmektedir.  

 

 

        

 
 

 

 

 



4.1.8 ) ALUMİNYUM ÜRETİM TESİSİ ATIK SUYU  JAR TESTİ 

Rapor No  : 04.05.001 
Tarih  : 04.05.2012 

Firma İsmi  : ALUMİNYUM JAR TESTİ 
Numune Geliş Tarihi   : 03.05.2012 
Analiz Bitiş Tarihi   : 04.05.2012 

 

 

Resim Laboratuar çalışması sonucu 

 

Parametreler KOİ Birim 

ARITMA TESİSİ 

ÇIKIŞ 

223 mg/lt 

JAR TESTİ (2. jar testi) 156 mg/lt 

Parametreler SÜLFAT BİRİM 

GİRİŞ 2486 mg/lt 

ARITMA TESİSİ ÇIKIŞ 
ATIKSUYU 

2228 mg/lt 

JAR TESTİ (2. jar testi) 2080 mg/lt 

 



Kullanılan kimyasallar               1) %40 FeCl3 Çözeltisi 

2) %47'lik NaOH Çözeltisi 
3) BARYUM SÜLFAT 
4) %0,2'lik Çözeltisi anyonik polielektrolit 

Hamsu PH= 11 

1. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 500 ml (PH = 11) atıksu için önce 1 ml FeCl3 
ile ph=9, (1.5 gr baryum klorür) ile ph=8, 0,2 ml NaOH ile PH=9,5, 0,5 ml polielektrolit çözeltisi 
kullanılarak elde edilmiştir. (Uygun bir çökme olmuştur.) fakat atıksuyun içinde bulanıklık vardır. 

2. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 500 ml (PH = 11) atıksu için önce 0,5 ml FeCl3 
ve (1.5 gr baryum klorür) ile ph=8,3, 0,1 ml NaOH ile PH = 10.5, 0,5 ml polielektrolit çözeltisi 
kullanılarak elde edilmiştir. (Uygun bir çökme olmuştur.) Fakat atıksuyun içinde çok az bulanıklık 
vardır. (5 gr baryum klorür ile daha bulanık bir üst faz oluşmuştur.) 

3. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 500 ml (PH = 11) atıksu için 0,5 ml FeCl3 ile 
ph=9,4, 0,5 ml polielektrolit çözeltisi kullanılarak elde edilmiştir. (Uygun bir çökme olmuştur.) Suyun 
üst fazında bulanıklık yoktur. Berrak bir üst faz oluşmuştur. 

4. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 500 ml (PH = 11) atık su için 0,5 ml 
polielektrolit çözeltisi kullanılmıştır. Uygun bir çökme olmuştur. Berrak bir üst faz oluşmuştur. 
(Uygun bir çökme olmuştur.) suyun üst fazında bulanıklık yoktur. 

NOT: Kimyasal Oksijen İhtiyacı analizi için tercih olarak en az kimyasal kullanılan 2. Analizin 
sonucuna tercih edilmiştir. 

Sonuç: Firmamız tarafından yapılan kimyasal arıtma sonucu % 30'luk çamur oluşmuştur. 
Tesiste görüldüğü gibi sülfat sorunu yoktur. Arıtma tesisi daha verimli çalıştırılırsa istenilen 
parametreleri sağlayacaktır. 

Tesisimizde 40 ton/gün atıksu oluşursa bunun %30 sulu çamur oluşur yaklaşık 12 ton sulu 
çamur. Bu sulu çamurun %(2-6) kek haline getirilirse günde en az 240 kg arıtma çamuru oluşacaktır. 

Not: Bu analiz firmanın arıtma tesisinin genel durumunu görmek için yapılmıştır hiçbir yasal 
yükümlülüğü yoktur. 

 

 

 

 

 



4.1.9 ) SERAMİK ÜRETİM TESİSİ ATIK SUYU  JAR TESTİ 

 

Rapor No : 001 
Tarih  : 18.10.2012 

Firma İsmi : SERAMİK ATIKSUYU JAR TESTİ 
Numune Geliş Tarihi             : 17.10.2012 

 Analiz Bitiş Tarihi                       :18.10.2012 

Resim Laboratuar çalışması sonucu 

 

1.NUMUNE 2.NUMUNE 3.NUMUNE 4.NUMUNE 5.NUMUNE 

Kullanılan kimyasallar 

1) FeCl3 çözeltisi 
2) %0,2'lik Çözeltisi anyonik polielektrolit 
3) %0,2'lik Çözeltisi anyonik polielektrolit 

 

Hamsu PH= 7,6 



 
1.Analiz 

5.Analiz 

hamsu 

Yapılan jar testlerinde; 

1. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 400 ml (PH=7,6) atıksu için önce 0,1 ml 
FeCl3 ile ph=6,6, 0,5 ml ANYONİK polielektrolit çözeltisi kullanılarak floklaşma elde edilmiştir. 
(Uygun bir çökme ve uygun berraklaşma olmuştur.) 

2. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 400 ml (PH=7,6) atıksu için önce 0,1 ml 
FeCl3 ile ph=6,6, 0,5 ml KATYONİK polielektrolit çözeltisi kullanılarak floklaşma elde edilmiştir. 
(Uygun bir çökme ve uygun berraklaşma olmuştur.) 

3. ANALİZ (En Yoğun Atıksu): Kompozit numune ile yapılan jar testinde 400 ml (PH=7,4 
) atıksu 0,5 ml FeCl3 ile ph=5, 0,5 ml polielktrolit çözeltisi kullanılrak floklaşma elde edilmiştir. 
(Uygun bir çökme ve uygun berraklaşma olmuştur.) 

4. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 400 ml (PH=7,6) atıksu için önce 0,15 ml 
FeCl3 ile ph=6,6, 0,5 ml KATYONİK polielektrolit çözeltisi kullanılarak floklaşma elde edilmiştir. 
(Uygun bir çökme ve uygun berraklaşma olmuştur.) 

5. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 400 ml (PH=7,6) atıksu için önce sadece 
0,5 ml katyonik polielektrolit çözeltisi kullanılarak floklaşma elde edilmiştir. (Uygun bir çökme 
olmuştur. Berrak bir atıksu oluştu) 

NOT: Kimyasal Oksijen İhtiyacı analizi için tercih olarak en az kimyasal kullanılan 1. ve 

5. atıksuyun Analizin sonucuna tercih edilmiştir. 

Yapılan Analiz Sonuç     AKM  KOİ 

120 mg/lt       25mg/lt> 

138 mg/lt        25mg/lt> 

     750 mg/lt 

 

Sonuç: Firmamız tarafından yapılan kimyasal arıtma sonucu % 5'lik çamur oluşmuştur. Şu an için 
kimyasal arıtma yapılması uygun gibi görünüyor. İlk yapılan jar testinde istenilen değerlere 
ulaşılmadı. Birkaç çeşit organik ve inorganik kimyasal daha denendikten sonra tekrar tarafınıza bilgi 
verilecektir. 

Not: Bu analiz firmanın arıtma tesisinin genel durumunu görmek için yapılmıştır hiçbir yasal 
yükümlülüğü yoktur. 

 

 



4.1.10 ) TEKSTİL YARDIMCI KİMYASALLARI ÜRETİM TESİSİ ATIK SUYU  JAR TESTİ 

Rapor No : 27.06.002 
Tarih  : 27.06.2012 

Firma İsmi : Tekstil yardımcı kimyasal üretim tesisi  
Numune Geliş Tarihi   : 27.06.2012 
Analiz Bitiş Tarihi   : 27.06.2012 

 

         1.NUMUNE                2. NUMUNE          3.NUMUNE          4.NUMUNE 
  

 

Parametreler HAMSU Birim 

PH 11.8 mg/lt 

AKM 4970 mg/lt 

 
 
Resim Laboratuar çalışması sonucu 



 

                                            5.NUMUNE                        5.NUMUNE (ŞAHİT) 

Kullanılan kimyasallar                    1) %40 FeCl3 Çözeltisi 

2) %47'lik NaOH Çözeltisi 
3) %0,2'lik Çözeltisi anyonik polielektrolit 
4) Kireç Çözeltisi 
5) Sülfirik Asit çözeltisi 

Hamsu PH= 11,8 

1. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 400 ml (PH = 11,8) atıksu için önce 2,4 ml 
FeCh ile ph=4,5, 0,5 ml NaOH ile PH = 7,9, 0,5 ml polielektrolit çözeltisi kullanılarak elde edilmiştir. 
(Uygun bir çökme ve beraklaşma olmuştur.) 
Çamur Hacim İndeksi= 250 ml/lt 

2. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 400 ml (PH = 11,8) atıksu için önce 2,6 ml 
FeCh ph=4,3, 0,6 ml NaOH ile PH=8, 0,5 ml polielektrolit çözeltisi kullanılarak elde edilmiştir. (Uygun 
bir çökme ve beraklaşma olmuştur.) 
Çamur Hacim İndeksi= 250 ml/lt 

3. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 400 ml (PH = 11,8) atıksu için önce 0,35 ml 
süfirik asit ile ph = 7,6, 1,5 ml FeCh ile ph=4,4, 0,7 ml NaOH ile ph = 7,7 0,5 ml polielektrolit çözeltisi 
kullanılarak elde edilmiştir. 
(Uygun bir çökme ve beraklaşma olmuştur.) 

Çamur Hacim İndeksi= 200 ml/lt 

4. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 400 ml (PH = 11,8) atık su için önce 0,3 ml 
sülfirik asit ile ph=8,6, İ,3 ml FeCl3 ile ph=4,7, 0,6 ml NaOH ile ph=7, 



0,5 ml polielektrolit çözeltisi kullanılmıştır. Uygun bir çökme olmuştur. Hafif bulanık üst faz 
oluşmuştur. 

Çamur Hacim îndeksi= 200 ml/lt 

5. ANALİZ: Kompozit numune ile yapılan jar testinde; 400 ml (PH = 11,8) atıksu için, 2,5 ml 
FeCl3 ile ph=4,4, 0,8gr kireç ilave edildi ph=8,1 0,5 ml polielektrolit çözeltisi kullanılarak elde 
edilmiştir. (Uygun bir çökme olmuştur.) Berrak bir üst faz oluşmuştur. Çamur Hacim îndeksi= 250 
ml/lt 

SONUÇ: Firmamız tarafından yapılan kimyasal arıtma sonucu 1. ve 2. Analizlerde % 60'lık çamur 
oluşmuştur. Sülfirik asit kullanımı ile ph düşürülmesi sonucu demirüçklorür kullanım miktarı azalmış 
ve çamur oranı %50'lik olmuştur. 5. Analizde kostik yerine kireç kullanıldı ve çamur oranı %60 
olmuştur. 

Kostik kullanımı ile kireç kullanımı aynı miktarda çamur oluşmasına neden olmuştur. Arıtma tesisine 
yüksek ph'ta atıksu geldiğinde asit çözeltisi ile ph'nı indirerek daha az çamur oluşmasını 
sağlayabiliriz. 

1 ton atıksu başına kullanmamız gereken optimum kimyasal miktarı  

400 ml atıksu için 1,5 ml FeCl3 1     litre için 3,75 ml FeCl3  

1000 ml                       x                          1000 litre için x  

X= 3,75 ml FeCl3       X= 3,75 litre FeCl3  

 

400 ml atıksu için 0,7 gr Kireç      1 litre için 1,75 gr Kireç  

1000 ml                 x     1000 litre için x   

1 litre için 1,75 gr Kireç      X= 1,75 gr Kireç  

 

400 ml atıksu için 0,5 ml NaOH      1 litre için 1,25 ml NaOH  

1000 ml x      1000 litre için x   

1 litre için 1,25 ml NaOH      X= 1,25 litre NaOH 

 



5.1 AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ

AKTİF ÇAMURUN TANIMI 
 

5.2 AKTİF ÇAMUR NEDİR 

 

AKTİF ÇAMUR, Biyolojik arıtma sistemlerinde bulunan tüm mikroorganizma kütlesine verilen isimdir. 
Aktif çamur süreci ise; mikroorganizmaların, organik maddeyi, oksijen kullanarak ayrıştırma esasına 
dayanan bir biyolojik arıtma yöntemidir. 

Atıksuda bulunan organik maddelerden, mikrobiyal büyüme için hem karbon hem de enerji kaynağı 
olarak yararlanılarak yeni hücrelerin sentezi sağlanır. Ayrışma ürünleri olarak karbon dioksit ve su 
oluşur. 

  

 5.3 AKTİF ÇAMURU MEYDANA GETİREN MİKROORGANİZMALAR 

 

AKTİF ÇAMUR sürecinde bulunan mikrobiyolojik canlılar başlıca; bakteriler, protozoalar, mantarlar 
ve rotiferlerdir. Bu mikroorganizmalar arıtma tesisinin durumu hakkında bilgi verirler.  

 

BAKTERİLER  aktif çamur sistemlerinde en fazla bulunan ve görev üstlenen tek hücreli canlılardır. 
Bakterilerin % 85’i sudur. Bölünerek çoğalırlar. Düz, spiral ve çubuk şeklinde olanları vardır. Atıksuda 
bulunan diğer mikroorganizmalarla kıyaslandıklarında boyut olarak en küçük olanlarıdır. Bakteriler, 
büyüme, yaşama  ve çoğalmaları için gerekli enerjiyi atıksuda bulunan besi maddelerinden 
karşılarlar. Atıksudaki kirliliği oluşturan karbonlu organik maddeleri parçalayarak su ve 
karbondioksite dönüştürürler. 

Sistemin ilk devreye alınmasında yavaş bir çoğalma görülür. 5-10 günden sonra ise çok hızlı bir 
çoğalma görülür. 20 günden sonra ise çoğalma ile ölüm arasında oluşan denge nedeniyle bakteri 
sayısı sabit kalır.  

 

 

 



PROTOZOALAR 
 
PROTOZOALAR tek hücreli mikroorganizmalar olup, koloniler halinde yaşarlar. Genelde 
hareketsizdirler. Bakteriler gibi yaşam ve çoğalmaları için besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. 
Atıksuda dağılmış bulunan bakterilerle de beslenirler. Atıksu arıtımında 200 'ün üzerinde protozoa 
tipi tanımlanmış olmakla beraber, en baskın türleri kirpikli olanlarıdır. Protozoalar, bakterilerden 
sonra atıksuda en fazla bulunan mikrocanlılardır ve bakterilerden bir veya iki kat daha büyüktürler 
(10 ila 200 µm). 

Ayrıca metabolizmaları gereği aktif çamur süreçlerinde bir indikatör olarak kullanılırlar. 
Protozoaların büyük bir kısmı mutlak aerobturlar ve bu nedenle bir aerobik ortamın en mükemmel 
göstergesidirler. Protozoalar, bakterilere kıyasla toksik koşullara daha çok duyarlıdırlar ve yoklukları 
süreçte toksidite sorunu olduğunu gösterir. Bazı tipleri ise 12 saat süre ile anaerobik koşullarda 
yaşarlar. 

Aktif çamur sürecinde belirli sayıda protozoanın bulunması, sürecin iyi çalıştığının ve kararlı 
durumda olduğunun bir göstergesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROTİFERLER,  protozoalardan daha büyük olan çok hücreli hayvanlardır ve belirli bakteriler kadar 
yumaklı tanecikleri de yiyecek kaynağı olarak kullanırlar. Protozoalar gibi, bakterilere kıyasla toksik 
koşullara  daha çok duyarlıdırlar. 

Mutlak aerobturlar ve uzun çamur alıkonma süresine sahip ve kararlı işletilen aktif çamur 
süreçlerinde bulunurlar.  

 

 

 

 

MANTARLAR, ipliksi mikro bitkilerdir. Enerjilerini organik maddeleri parçalayarak (oksitleyerek) 
sağlarlar. Aktif çamur sürecinde genel olarak az bulunurlar. Ortama hakim olmaları halinde 
yoğunluğu az, çökmeyen ve kabaran çamura neden olurlar.  

Genelde ipliksi yapıda olduklarından, aktif çamurun çökelme özelliklerini bozarlar ve son çökeltme 
havuzundan bakteri kaçmasına neden olurlar 

ALGLER, güneş ışığından fotosentez yapan  mikroskobik bitkilerdir. Aktif çamur sürecinde yeterli ışık 
olmadığından görülmezler. Ancak temiz su savaklarında yapışmış halde bulunabilirler. Ortama hakim 
olmaları halinde yoğunluğu az, çökmeyen ve kabaran çamura neden olurlar.  

Genelde ipliksi yapıda olduklarından, aktif çamurun çökelme özelliklerini bozarlar ve son çökeltme 
havuzundan bakteri kaçmasına neden olurlar 

 

 

 

 

 



5.4 AKTİF ÇAMUR KÜLTÜRLERİ ÇOĞALMA GRAFİĞİ 
 

 

 

 

 

 



5.5 İLK AKTİF ÇAMUR ÜRETİMİ 
 

Biyolojik arıtma sistemlerinin işletmeye alma işleminin ilk adımı AKTİF ÇAMUR ÜRETİMİDİR. Aktif 
çamur üretimi işlemi yapılmadan biyolojik arıtma sistemini devreye almak mümkün değildir. Aktif 
çamur üretimi için değişik yöntemler uygulanabilir. 

 

1.YÖNTEM-HAZIR AKTİF ÇAMUR TEMİNİ 
 

Bölgede bulunan ve iyi çalışan, aktif çamuru uygun bir tesisten vidanjör ile geri devir akımından aktif 
çamur alınarak, havalandırma tankına ilave edilir ve atıksu beslemesine hemen başlanır. Atıksu  
Havalandırma hacminin ½ si kadar hergün ilave edilir. Aktif çamurun atıksuya uyumu ve yeterli aktif 
çamur konsantrasyonu sağlandıktan sonra atıksuyun tam beslemesi yapılarak sistem tam işletmeye 
alınır. 

 

2.YÖNTEM-EVSEL ATIKSU İLE AKTİF ÇAMUR ÜRETİMİ 
 

Havalandırma tankı evsel atıksu ile doldurulur, havalandırıcı çalıştırılarak sisteme oksijen transferine 
başlanır. Teorik olarak başlangıçta havalandırma tankında bulunan mikroorganizma miktarı sıfır 
kabul edilir. İlk doldurma işlemi sonunda sisteme atıksu beslemesi yapılmaz, sistem geri devir 
pompası da çalıştırılarak kapalı devre 3 gün boyunca sistem çalıştırılır. 3. gün sonunda ilk aktif çamur 
yumakları meydana gelmeye başlayacaktır. Yaklaşık hesap ile atıksuyun BOI miktarının %25 i çamura 
dönüşür. Aktif çamurun artışını sağlamak için sisteme organik madde ilavesine devam edilmelidir. Bu 
amaç ile 3. günden itibaren  havalandırma tank hacmi kadar evsel atıksu ilave edilmelidir. 

 

 



 

 

3.YÖNTEM-ORGANİK MADDE İLAVESİ İLE  AKTİF ÇAMUR ÜRETİMİ 
 

Havalandırma tankı evsel atıksu veya temiz su ile doldurulur ve, havalandırıcı çalıştırılarak sisteme 
oksijen transferine başlanır. Teorik olarak ilk başlangıçta havalandırma tankında bulunan 
mikroorganizma miktarı sıfır kabul edilir. İlk doldurma işlemi sonunda havalandırma tankına 1 m3 
hacim için 300 gr MELAS veya ŞEKER ilave edilir. Sisteme atıksu beslemesi yapılmaz, sistem geri devir 
pompası da çalıştırılarak kapalı devre 3 gün boyunca sistem çalıştırılır. 3. gün sonunda ilk aktif çamur 
yumakları meydana gelmeye başlayacaktır. Yaklaşık hesap ile atıksuyun BOI miktarının %25 i çamura 
dönüşür. Aktif çamurun artışını sağlamak için sisteme organik madde ilavesine devam edilmelidir. Bu 
amaç ile 3. günden itibaren hergün  havalandırma tank hacminin 0,3 katı kadar MELAS ilave edilir. 
Aktif çamur artışına göre melas ilave miktarı artırılarak aktif çamurun üreme süreci hızlandırılır. 
Havalandırma tankında aktif çamur konsantrasyonu 1000 mg/lt mertebesine ulaştığında sisteme 
atıksu beslemesine başlanarak, atıksuyun aktif  çamura alıştırması yapılır. 

Teorik olarak 1 kg melas veya şeker, 1 kg BOI meydana getrimektedir. 

 

5.6 HAVALANDIRMA TANKINDA AKTİF ÇAMURUN İZLENMESİ 
 

Havalandırma tankındaki aktif çamur artışı çökme deneyleri ile izlenir ve aktif çamurun renk 
izlenmesi aktif çamur gelişimi hakkında bize bilgi verir. 

 



 

AKTİF ÇAMUR RENGİ 

 

 

 

 

 

     

 

BAŞLANGIÇ 5-10 

GÜNDE 

10-15 

GÜNDE 

15-25 

GÜNDE 

25 GÜNDEN 

SONRA 

 

HAFİF VE İNCE 
YUMAKLAR 

ÇÖKME HIZI 
YAVAŞ 

ORTA İRİLİKTE, 
ÇÖKME HIZLI 

ÇÖKME HIZLI SİSTEMDE 
FAZLA YAŞLI 
ÇAMUR VAR 

SİSTEMDE 
ÖLÜ ÇAMUR 
HAKİM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.7 AKTİF ÇAMUR ÇÖKMESİ 

 

  

 

Imhoff hunisinde yapılan çökme 
deneylerinde; Havalandırma tankından 
alınan numunede 30 dakika boyunca 
çökmeye bırakılan atıksu numunesinde 
çökme işlemi sonunda 1 litre hacimde 
çamur miktarı 400 ml yi (%40) 
geçmemelidir. 400 ml ’nin üstünde çamur 
miktarı tespiti halinde sistemden çamur 
atılmalıdır. 

 

Sistemde çamur az olmasına karşın çamur 
kabarması, kötü çökme gibi özelliklerle 
karşılaşılabilir. Bu durumda ÇAMUR HACİM 
İNDEKSİ tespit edilerek çözüm aranmalıdır. 

 

Çöken çamurun rengi açık-koyu kahve olmalıdır. 
Siyaha yakın koyu renkler sistemde problem 
olduğu anlamına gelmektedir. 



 

5.8 ÇAMUR KALİTESİNİN TESPİTİ 

 

Çamurun kalitesi çamur hacim indexi hesaplanarak tespit edilir. Çamur kalitesinin tespiti ile sistem 
hakkında yorum yapılır ve müdahale edilebilir. 

ÇAMUR HACİM İNDEKSİ HESAPLAMA 
 

 

 

1000 ml lik beherde, 30 dakika sonunda çökelebilen çamur hacmi tespit edilir ( V1 ). Havalandırma 
tankındaki  AKM konsantrasyon ( X1 ) ölçümü yapılır. 

Buna göre çamur hacim indeksi : 

SVI = V1 x 1000   olarak hesaplanır. 

     X 

 İYİ ÇAMUR KÖTÜ ÇAMUR 

ÇAMUR HACİM İNDEKSİ,  SVI 40-150 >200 

 

Örnek :  30 dakika sonunda çökelen çamur hacmi 300 ml/lt ve havalandırma tankı AKM 
konsantrasyonu  3000 mg/lt ise ; 

 

SVI = 300 x 1000 / 3000  

SVI = 100  olduğuna göre çamur kalitesi uygundur.  


