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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Dünya nüfusunun hızla artması ile suya olan ihtiyaç da o oranda artmakta ve su
kaynakları hızla tükenmektedir. Bu yüzden oluşan atık suların doğaya tekrar verilirken
arıtılması, gerek mevcut su kaynaklarının korunması gerekse atık suların tekrar geri
kazanımında önemli rol oynamaktadır.
Suyun farklı amaçlarla kullanılması sonucu oluşan atık suların temizlenmesi,
uzaklaştırılması, endüstri ve şehirlerdeki kullanma suyunun temini, kullanacağı yerlere göre
hazırlanması önemli bir sorundur. Şehir atık suları; hayvansal ve organik maddeler katılan
sıvılar ve süspansiyonlar, emülsiyonlar zararsız bakteriler evsel ve endüstriyel atıkları
içermektedir. Bu sular hiçbir zaman bir ön arıtmaya tabi tutulmadan nehirlere, göllere,
denizlere verilmemelidir. Atık suların temizlenmesinde genel bir metot bulmak mümkün
değildir. Şehir kanalizasyon suları, mezbaha atıkları, deri fabrikalarının atıkları, süt
fabrikaları, tekstil endüstrisi atıkları için farklı arıtma yöntemleri uygulanmaktadır.
Günümüzde evsel ya da endüstriyel atık su olarak nitelendirilen bu atık suların arıtma
teknolojileri sayesinde tekrar geri dönüşümü sağlanmakta ve etkileri bertaraf edilmektedir.
Bu modül ile çevrenizde oluşan atık suların ne türde olduğunu, hangi özelliklere sahip
olduğunu ve bunların hangi tür arıtım yöntemleri ile temizlendiği bilgisine ulaşarak atık
suları uygun yöntemle arıtabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Evsel nitelikli atık suları arıtabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Bulunduğunuz yerdeki ilgili kuruluşlardan evsel nitelikli atık suların
özelliklerini araştırınız.
Evsel nitelikli atık suların arıtılma yöntemlerini araştırınız.
Yaptığınız araştırmaların sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. EVSEL NİTELİKLİ ATIK SULAR
Su, önemli bir taşıyıcı sıvıdır. Sular, insanların doğayı kirletmesi sonucu zararlı
maddeleri yüzlerce kilometre uzaklıktaki bölgelere taşır. İnsanların yaşam alanı olan
evlerden de atık sular kanalizasyon yoluyla bu sularla birleşir. Kirlenen bu suların toplanarak
yeniden doğaya verilmesi ve çeşitli amaçlar için kullanılabilir hâle gelmesi, suyun giderek
azalmaya başladığı dünyamızın geleceği için oldukça önem taşır. Bir yerleşim alanında
oluşan evsel nitelikli atık suyun miktarı, yerleşim alanının nüfusuna ve kişi başına düşen su
kullanım miktarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

1.1. Atık Sular
Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri
kısmen ya da tamamen değişmiş sulara atık su denilmektedir. Anayasa’nın Çevre Kanunu’na
göre; “Atık sular önlemsiz olarak doğaya bırakılamaz."
Evsel atık sular; evler, siteler, konutlar, motel ve oteller gibi yerleşim birimlerindeki
kullanım sonucu oluşan kirli kanalizasyon sularıdır. Bu sulardaki en büyük kirlilik yüklerini
deterjanlar, organik maddeler ve yağlar oluşturmaktadır.
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Resim 1.1: Evsel atık su kirliliği görünümü

Endüstriyel atık sular, sanayide üretim aşaması sonucunda ortaya çıkan atık sulardır.

Resim 1.2: Arıtılmadan çevreye verilen endüstriyel atık suların diğer canlılar için de risk
oluşturması

Endüstriyel nitelikli atık sular, özellikle çöplüklerden ve sanayi tesislerinden sızıntı
suları şeklinde oluşabilmektedir.

Resim 1.3: Sızıntı sularının oluşturduğu genel görünüm
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1.2. Atık Suların Fiziksel Özellikleri







Toplam katı madde: Ortalama olarak evsel atık sular 720 mg/l toplam katı
madde içerir. Toplam katı maddenin yaklaşık 500 mg/l'si çözünmüş hâlde, geri
kalanı ise askıda katı durumdadır. Çözünmüş ve askıdaki katılar sabit ve uçucu
hâlde olabilir.
Koku: Atık suda bulunan organik maddelerin bozulmasıyla oluşan gazlar
kokuya neden olmaktadır. Yağlar, petrol ve organik çözücüler de atık suyun
kokmasına neden olur.
Sıcaklık: Genellikle atık su sıcaklığı, kış aylarında hava sıcaklığından daha
yüksektir. Yaz aylarında ise hava sıcaklığından daha düşüktür.
Renk: Su renksiz ve kokusuz bir maddedir. İçilebilir nitelikte bir suyun renksiz
olması gerektiğini biliyoruz. Suyun rengi; içerisindeki endüstriyel atıklara,
organik ve inorganik bir takım eriyiklere bağlı olarak değişkenlik
göstermektedir.

1.3. Atık Suların Kimyasal Özellikleri
















Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ5): Atık sudaki organik maddelerin
biyokimyasal oksidasyonu esnasında mikroorganizmalarca kullanılan çözünmüş
oksijen miktarıdır.
Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ): KOİ testi, atık suların organik madde
içeriğini ölçmek amacı ile yapılır. Atık suyun KOİ’si, BOİ’sinden daha
yüksektir.
pH: Atık sudaki hidrojen iyonu yoğunlaşmasının parametresidir. Atık suyun pH
değeri biyolojik ve kimyasal arıtma işlemlerinin belirlenmesinde önemlidir.
İçme suyunun pH değeri 6–8 arasında, deniz suyunun 8, doğal suların 7 ve evsel
atık suyun ise 7–8 arasındadır.
Klorür: Evsel atık sularda klorürlerin belli başlı kaynağı insan idrarıdır. Su
sertliğinin yüksek olduğu yörelerde, su yumuşatıcılarının kullanılması ile büyük
miktarda klorür atık suya karışmaktadır.
Alkalinite: Atık suda alkalinite; kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum gibi
elementlerin hidroksit, karbonat ve bikarbonatların varlığından veya amonyaktan
oluşmaktadır. Atık su genelde alkalidir.
Azot: Atık sudaki mikroorganizmalar için bir besin maddesidir. Azot yeterli
olmadığı durumlarda atık suyun arıtılması için azot ilavesi gerekebilir. Evsel atık
suda azot, biyolojik arıtım için gerekli miktarda vardır.
Fosfor: Atık sudaki mikroorganizmalar için bir besin maddesidir. Alıcı ortama
deşarj edilen arıtılmış atık suda fosfor varsa alıcı ortamda ötrifikasyona
(bitkilerin su içerisinde anormal çoğalması) sebep olabilir.
Kükürt: Sülfat iyonu doğal olarak atık suda mevcuttur. Sülfatlar, kimyasal
olarak anaerobik (oksijensiz) koşullarda bakteriler tarafından sülfürlere ve
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hidrojen sülfüre (H2S) indirgenir. Daha sonra hidrojen sülfüre (H2S) biyolojik
olarak sülfürik aside oksitlenir.
Ağır metaller ve zehirli bileşikler: Nikel, kuşun, krom, kadmiyum, çinko, bakır
ve cıva gibi ağır metaller ve oluşturdukları bileşikler mikroorganizmalar için
zehirlidir. Bu nedenle atık suyun biyolojik arıtımı safhasında sorun yaratır. Evsel
atık sularda ağır metaller ve zehirli elementler bulunmaz.
Gazlar: Evsel atık sularda bulunan gazlar; azot, oksijen, karbondioksit amonyak
ve metandır. Atık sulardaki oksijen miktarı, mikroorganizmaların oksijen
tüketimi sebebi ile çok düşüktür. Atık suda bulunan organik maddelerin
anaerobik parçalanmasının yan ürünlerinden biri metan gazıdır. Bu gaz çabuk
alev alan ve patlama tehlikesi olan bir gazdır. H2S gazının ise toksik etkisi çok
fazladır.

1.4. Atık Suların Biyolojik Özellikleri
Evsel atık sularda bulunan belirgin organizma grupları; bitkiler, hayvanlar, fungi,
protozoa, virüsler, bakteriler ve algler gibi mikroorganizmalardır. Evsel atık sudaki
mikroorganizmaların birçoğu insanlar ve hayvanlar için hastalık yapıcı özelliktedir.
Koliform bakterileri insan atıklarından kaynaklanan kirlenmenin bir göstergesidir. Algler de
tat ve koku problemlerine yol açmaktadır. Atık suyun arıtımı esnasında organik maddeler
bakteriler aracılığıyla parçalanmaktadır.

1.5. Atık Su Arıtmada Hedefler
Atık su arıtımında temel hedef, atık suyun deşarj edildiği ortamlarda halk sağlığına ve
ekolojik dengeye etkilerinin en az düzeye indirilmesidir. Atık su arıtımında gerçekleşen
temel aşamalar şunlardır:






Askıdaki katı maddeleri uzaklaştırmak
Zararlı ağır metal ve zehirli bileşikleri uzaklaştırmak
Biyolojik olarak parçalanabilen organik maddeleri uzaklaştırmak
Alıcı ortam durumuna bağlı olarak azot ve fosforu uzaklaştırmak
Patojenik organizmaları yok etmek

1.6. Evsel Nitelikli Atık Suların Arıtılma Yöntemleri
Evsel nitelikli atık suların arıtılması üç yöntemle yapılır. Bunlar fiziksel arıtma
yöntemi, kimyasal arıtma yöntemi ve biyolojik arıtma yöntemidir.

1.6.1. Fiziksel Arıtma Yöntemleri


Izgaralar
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Büyük hacimli maddelerin atık sudan ayrılarak pompa ve diğer teçhizata zarar
vermelerini önlemek ve diğer arıtma ünitelerine gelecek yükü hafifletmek amacı ile
kullanılan arıtım üniteleridir. İnce ve kaba ızgaralar olmak üzere aralık miktarlarına bağlı
çeşitleri bulunmakta, manuel veya otomatik temizlemeli olarak tasarımlanabilmektedir.

Resim 1.4: Kaba ızgara örneği



Resim 1.5: İnce ızgara örneği

Kum tutucular

Kum, çakıl gibi maddeleri atık sudan ayırmak, arıtma tesislerindeki pompa ve benzeri
teçhizatın aşınmasını önlemek ve çökelti havuzlarında meydana gelebilecek tıkanma
tehlikesine engel olabilmek için kullanılan arıtma sistemi birimleridir.

Resim 1.6: Kum sıyırıcı örneği



Resim 1.7: Kum tutucu örneği

Çökeltme tankları

Sudan daha yoğun olan katı maddelerin yerçekimi etkisiyle çöktürülmesi suretiyle
sudan ayrılmasını sağlayan arıtma sistemidir. Çöktürmede amaç; arıtılmış atık su ve kolayca
işlenebilecek kadar yüksek katı madde yoğunlaşmasına sahip bir arıtma çamuru elde
etmektir. Bu sayede büyük organik moleküllerin sebep olduğu renklenme ortadan
kaldırılabilir.
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Resim 1.8: Çökeltme tankı



Filtrasyon havuzları

Atık sularda bileşimin homojenleşmesi, şok yüklemelerde sistemin zarar görmemesi
ve atık su debisinin düzenlenmesi için kullanılan havuzlardır. Kalan bulanıklığı yok etmek
için filtrasyon işlemi uygulanır.

Resim 1.9: Filtrasyon havuzu örneği

1.6.2. Kimyasal Arıtma Yöntemleri


Koagülasyon

Koagülant maddelerin uygun pH’da atık suya ilave edilmesi ile atık suyun
bünyesindeki koloidal ve askıda katı maddelerle birleşerek flok oluşturmaya hazır hâle
gelmesi işlemidir.
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Floklaştırma

Flokülasyon (yumaklaştırma), atık suyun uygun hızda karıştırılması sonucunda
koagülasyon işlemi ile oluşturulmuş küçük taneciklerin birbiriyle birleşmesi ve kolay
çökebilecek flokların oluşturulması işlemidir.


İyon değiştiriciler

İyon değiştirme, iyon değiştirici reçine ve su arasındaki iyon değiş tokuş işlemidir.
Suda çözünebilen maddelerin sebep oldukları en bilinen problem sertliktir. Sertliğe suda
çözünmüş hâlde bulunan kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) sebep olmaktadır. Sertlik;
temizlik malzemelerinin fazla kullanılmasına, borularda tıkanmalara, ısıtıcı ve buhar üretici
cihazlarda verimsizliğe, enerji kayıplarına, suda lezzetsizliğe ve birçok problemin
oluşmasına neden olmaktadır.


Klorlama

Sudaki patojen mikroorganizmaların yok edilmesi maksadıyla dezenfeksiyon yapılır.
Dezenfeksiyon işleminde en çok klor kullanılmaktadır. Klorlama ünitesi, suya ilave edilen
klorun depo edildiği ve dozlamaya hazır hâle getirildiği ünitedir. Basınçlı tanklarda sıvı
olarak saklanan klor, buhar hâline geldikten sonra suyla karıştırılır. Klorlama yapmanın
amaçları:

Ham su girişindeki alg oluşumunu minimize etmek (şok klorlama)

Durultucuları alglere karşı korumak (ön klorlama)

Tesisi midyelere karşı korumak (şok ve ön klorlama)

İnsan sağlığını etkileyen bakterileri bertaraf etmek veya oluşumunu
önlemek (ön klorlama)

Suyun dezenfektasyonunu sağlamak (son klorlama)

Resim 1.10: Klor dozajlama ünitesi



Ozonlama
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Aktif oksijen (Ozon O3), bilinen en etkili mikrop öldürücü ve koku gidericidir.
Güneşin ultraviyole ışını ve yıldırım anında ortaya çıkan elektrik arkları ile oluşan ozon,
dünyanın etrafında koruyucu kalkan olarak mevcuttur ve canlıları güneşin radyasyon etkisine
karşı korur.
Yıldırımlar sonucu oluşan ozon, havayı temizler. Özellikle yükseltilerde ve deniz
kenarlarında taze hava kokusu diye içimize çektiğimiz, havada bu hissi yaratan yıldırımlar
sırasında meydana gelmiş olan ozondur. Ozon, oksidasyon gücü çok yüksek olan bir gaz ve
bilinen en kuvvetli dezenfektandır. Yüksek oksidasyon kuvveti, ozonun bakterilerin
tahribatında tam etkin bir rol oynamasına sebep olur. Ozon gazının şişelenmiş suyun
içerisinde konsantrasyonuna bağlı olarak belirli bir süre kalması, hem suyun
dezenfeksiyonunu sağlaması hem de şişe ve kapaklardan gelen kirlilikleri yok etmesi
açısından önemli bir avantajdır. Böylece kapağı açılmadığı sürece su steril kalmaktadır.

Resim 1.11: Ozon üretiminin oksijen molekülünün oldukça kararsız olan oksijen atomlarının
parçalanmasıyla başlaması

1.6.3. Biyolojik Arıtma Yöntemleri


Biyolojik filtre

Biyolojik arıtma, atık su içerisindeki çözünmüş organik maddelerin bakteriyolojik
faaliyetlerle ayrıştırılarak giderilmesi işlemidir. Bakterilerin arıtma işlemini
gerçekleştirebilmeleri için pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, toksik maddeler gibi
parametrelerin kontrol altında tutulması gerekmektedir. Uygulamaları; aktif çamur
sistemleri, biyofilm sistemleri, stabilizasyon havuzları, havalandırmalı lagünler ve
damlatmalı filtrelerdir.
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Aktif çamur ve modifikasyonlar

Biyolojik arıtma sistemlerinden en çok kullanılan sistem aktif çamur sistemidir. Aktif
çamur süreci, arıtımı gerçekleştirilen mikroorganizmalar askıda büyüme özeliğine sahip
olduğu için bir aerobik biyolojik arıtma yöntemidir.

Resim 1.12: Aktif çamur sistemi



Stabilizasyon modifikasyonlar

Çamurun stabilizasyonu (oturmuşluk, sabitlik, istikrar), özellikle çamurun hacminin
azaltılmasında etkilidir. Stabilizasyon işleminde esas amaç, çamurun içerisindeki organik
maddelerin fiziksel, biyolojik veya kimyasal metotlarla giderilmesini sağlamaktır. Aerobik
veya anaerobik çürütme gibi stabilizasyon yöntemleri, çamur hacmini önemli ölçüde
azaltmaktadır.


Anaerobik sistem

Anaerobik atık su arıtımı, organik maddelerin oksijensiz ortamda metan (CH4), CO2
ve amonyak gibi inorganik maddelere dönüştürüldüğü bir işlemdir. Biyolojik olarak
ayrışabilen organik maddelerin anaerobik olarak parçalanması farklı bakteri grupları
tarafından gerçekleştirilen bir arıtım yöntemidir. Anaerobik atık su arıtımı, bir kısım
avantajları nedeniyle son yıllarda önem kazanmış ve üzerinde çok sayıda araştırma
yapılmıştır. Bilhassa konsantre sanayi atık sularının arıtımı maksadıyla çok sayıda anaerobik
arıtma tesisi kurulmuştur. Ülkemizde ise son yıllarda yurt dışındaki firmalardan lisans almak
suretiyle inşa edilmiş sınırlı sayıda anaerobik tesis mevcuttur.
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Resim 1.13: Anaerobik havuz örneği

1.7. Evsel Atık Suların Arıtılma Esasları
1.7.1. Ön Arıtma
Ön arıtmada atık sudaki kâğıt, paçavra, plastik, metal gibi iri katı maddeler ile kum ve
yağ, gres gibi maddelerin ayrılması işlemi yapılmaktadır. Bu maddeler, bu aşamada
uzaklaştırılmadığı takdirde pompalar ve çamur giderme ekipmanına, vanalara, borulara zarar
vererek arıtmada problemlere yol açabilir. Askıda katıları gidermek için de bazen ince
ızgaralar ve elekler kullanılır.

1.7.2. İkincil Arıtma Yöntemleri
Ön arıtma metotları ile uzaklaştırılamayan çözünmüş ve koloidal organik maddelerin
uzaklaştırıldığı arıtma basamağıdır. Çözünmüş ve kolloid organik maddeler basit çökeltme
metotları ile arıtılamayacağı için bu maddelerin çökelebilen katılara dönüştürülmesi
gerekmektedir. Söz konusu dönüşüm, bu maddeler ile mikroorganizmaları (bakteriyi) bir
araya getirmekle gerçekleşir. Mikroorganizmalar, çözünmüş ve kolloid maddeler üzerinde
beslenerek büyür ve çoğalır. Bu arada da çözünmüş ve kolloid maddeleri de çökelebilen
katılar hâline dönüştürür. İşte ikincil arıtım yöntemleri, bu işlemleri gerçekleştiren biyolojik
prosesler ve gerekmesi durumunda kullanılan son çökeltme tanklarını içerir.

1.7.3. Üçüncül Arıtma
İkincil işlemden sonra gelen atık suyu arıtma basamağıdır. Bu aşamada belli amaçlarla
kullanmaya elverişli su elde etmek üzere organik kirleticiler, çözünmüş inorganik tuzlar,
fosfor ve azot giderilir. Bu arıtma işleminin gerekliliği:



Suların yeniden kullanımı söz konusu olduğu durumlarda
Azot, fosfor ve organik madde miktarının normal içilebilir su seviyesine
indirilmesinde
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1.8. Evsel Atık Su Tesislerinin Özellikleri
Evsel atık sular biyolojik süreç olarak tabir edilen, mikroorganizmaların oksijen
yardımıyla gerçekleşen doğal faaliyetlerinden oluşmaktadır. Mikroorganizmalar organik
maddelerin üzerinde gelişir ve onları suda çözünmüş olan oksijeni kullanarak etkisiz mineral
maddelere çevirir. Organik kirliliğin BOİ (biyokimyasal oksijen ihtiyacı) olarak
ölçülmesinin sebebi budur. Bu nedenle biyolojik arıtma tesisi, mikroorganizmaların yoğun
üreme sistemleri olarak düşünülebilir çünkü oksijenin ve birçok nütrientin yapay olarak
eklenmesi sebebiyle büyük oranlarda çoğalması, kirletici organik maddenin doğal giderilme
süresini hızlandırır. Aktif çamur olarak adlandırılan (bakteri kütlesi), mikro-organik
kolonilerin kolay çökelebilir floklar hâlinde toplanmasından oluşur. Bu sebeple arıtılmış
sudan kolaylıkla ayrılabilir ve arıtılacak suya kolaylıkla geri verilebilir. Uzun havalandırma
sürecinin (proses) diğer proseslerden farkı, havalandırma kademesinin uzun süreli oluşudur.
Bu sayede arıtma veriminde artış (% 95’ e kadar ve daha fazlası) ve aktif çamurun
oluşumunun daha iyi kontrol edilmesi gibi birçok avantaj elde edilir. Sonuç olarak atılacak
çamur miktarı çok düşer. Üstelik elde edilen çamur oturtulmuş ve kokusuzdur.
Evsel atık sular; evler, siteler, konutlar, motel ve oteller gibi yerleşim birimlerindeki
kullanım sonucu oluşan kirli sulardır. Bunlar;












Konutlar ve toplu konutlar,
Askeri birlikler,
Turistik tesisler,
Fabrika ve sanayi kuruluşları,
Yazlık siteler ve villalar,
Mezbahaneler,
Köy ve belediyeler,
Dinlenme tesisleri,
Sosyal tesisler,
Okullar,
Hastaneler evsel nitelikli atık su oluşturmaktadır.
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Resim 1.14: Evsel atık su arıtma tesisi örneği

1.9. Arıtılmış Atık Su Dezenfeksiyon İşlemleri
Dezenfeksiyon, atık sudaki patojen organizmaları yok etmek için uygulanır.
Dezenfeksiyonun etkinliği, dezenfeksiyon yapılmasından sonra kalan koliform bakteri
belirleyici grubu ile ölçülebilir. Çoğu atık suda arıtma işlemleriyle gerçekleştirilen virüs
uzaklaştırılması tam değildir ve insan kullanımına sunulacak arıtılmış atık suların
dezenfeksiyonu bir gerekliliktir. Özellikle arıtılmış atık su, tarımsal sulamada kullanılacaksa
bu husus daha da önem kazanmaktadır. Kullanılacak dezenfektanın alıcı ortamdaki canlılara
ve akış yönünde suyu kullanan insanlar için zehirleyici etki oluşturmayacak şekilde seçilmesi
gerekmektedir. Genelde kullanılan kimyasallar sıvı-gaz klor, hipokloritler, klordioksit ve
ozondur.
Evsel atık suların arıtma işleminden sonra tekrar kullanılması, su miktarının giderek
azaldığı dünyamızda oldukça önem kazanmaktadır. Özellikle dünyanın kurak bölgelerinde
arıtımlı atık sular, en fazla tarımsal sulama ve arazi sulamada kullanılmaktadır.


Arıtılmış suların yeniden yararlı amaçlar için kullanılabileceği yerler

Kentsel kullanım
o
Tuvalet temizliği
o
Araba yıkama
o
Yangın suyu olarak kullanım

Tarımsal sulama

Yeraltı suyu beslemesi

Endüstriyel amaçlı kullanım



Arıtılmış atık suların özellikleri
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Arıtılmış atık suların özellikleri, kullanılacağı yere bağlı olarak değişiklik
göstermektedir. İçme suyu olarak kullanılması için ise atık suların içme suyuna yakın
özellikte ve temiz olması gerekmektedir.

Resim 1.15: Arıtılmamış su örneği

Resim 1.16: Arıtılmış su örneği
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Evsel nitelikli atık suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini anlatan bir duvar
panosu hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Evsel nitelikli atık suyun fiziksel
özelliklerini araştırınız.

 İnternet ve yazılı kaynaklardan
yararlanabilirsiniz.
 Yaşadığınız yerleşim yerindeki il ve ilçe
çevre koruma müdürlüklerinden yardım
alabilirsiniz.

 Evsel nitelikli atık suyun kimyasal
özelliklerini araştırınız.

 İnternet ve yazılı kaynaklardan
yararlanabilirsiniz.
 Yaşadığınız yerleşim yerindeki il ve ilçe
çevre koruma müdürlüklerinden yardım
alabilirsiniz.

 Evsel nitelikli atık suyun biyolojik
özelliklerini araştırınız.

 İnternet ve yazılı kaynaklardan
yararlanabilirsiniz.
 Yaşadığınız yerleşim yerindeki il ve ilçe
çevre koruma müdürlüklerinden yardım
alabilirsiniz.

 Elde ettiğiniz verileri sıralayınız.

 Araştırdığınız bilgileri birbiri ile
ilişkilendirebilirsiniz.
 Önem sırasına göre sıralama
yapabilirsiniz.

 Elde ettiğiniz verilerle ilişkili resim,
şema vb. görsel araştırması yapınız.

 İnternet, dergi broşür, gazete haberleri
vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

 Hazırlayacağınız panonun taslağını
oluşturunuz.

 Düşündüğünüz şekil, büyüklük ve
kullanacağınız araç gereç için ön hazırlık
yapabilirsiniz.
 Elde ettiğiniz verileri nasıl
yerleştireceğinize karar verebilirsiniz.

 Karar verdiğiniz pano üzerine bilgi
verilerinizi yerleştiriniz.

 Verilerinizin bir kompozisyon
oluşturmasına dikkat edebilirsiniz.

 Karar verdiğiniz pano üzerine görsel
verilerinizi yerleştiriniz.

 Verilerinizi vurgulayıcı nitelikte
olmasına dikkat edebilirsiniz.

 Panonuza başlık yazınız.

 İlgi çekici ve merak uyandırıcı olmasına
dikkat edebilirsiniz.

 Çalışmanızı arkadaşlarınız ile paylaşınız.

 Yaptığınız çalışmanın süreci ve
amacından söz edebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Evsel atık suların kanalizasyon sistemiyle toplanması ve arıtma işlemine tabi tutulması
hangi kurum tarafından yürütülür?
A)
B)
C)
D)

2.

Aşağıdakilerden hangisi evsel atık suyun fiziksel özelliklerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)

3.

Karbon
Azot
Oksijen
Metan

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik arıtma sistemlerinden en çok kullanılan sistemdir?
A)
B)
C)
D)

7.

Karbon
Azot
Oksijen
Metan

Aşağıdakilerden hangisi evsel atık sularda bulanan gazlardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)

6.

Kimyasal oksijen ihtiyacı
pH
Virüsler ve bakteriler
Klorür

Aşağıdakilerden hangisi atık sulardaki mikroorganizmalar için bir besin maddesidir?
A)
B)
C)
D)

5.

Koku
Sıcaklık
Renk
pH

Aşağıdakilerden hangisi evsel atık suyun kimyasal özelliklerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)

4.

Çevre ve orman il müdürlüğü
Sağlık müdürlüğü
Belediye
Devlet Su İşleri

Biyolojik filtre
Aktif çamur
Stabilizasyon modifikasyonlar
Anaerobik sistem

Suyun dezenfeksiyonunu sağlamak amacı ile hangi klorlama işlemi yapılır?
A)

Şok klorlama
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B)
C)
D)

Ön klorlama
Şok ve ön klorlama
Son klorlama

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
8.

Sudaki sertliğe, çözünmüş hâlde bulunan ………… ve …………………. sebep
olmaktadır.

9.

Aktif oksijen, ……………. diye bilinen en etkili mikrop öldürücü ve koku gidericidir.

10.

Atık sudaki kâğıt, plastik, metal gibi iri katı maddeler ile kum, yağ ve gres gibi
maddelerin ayrılması işlemine ……………………….. denir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Çevre günü kutlamaları kapsamında düzenlenecek konferans için evsel atık sular
hakkında bir konuşma yapmanız istendi. Aşağıdaki ölçütleri dikkate alarak bir konuşma
metni hazırlayınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Evsel nitelikli atık sular hakkında bilgi topladınız mı?

2.

Evsel nitelikli atık suların fiziksel özelliklerine konuşmanızda
yer verdiniz mi?

3.

Evsel nitelikli atık suların kimyasal özelliklerine
konuşmanızda yer verdiniz mi?

4.

Evsel nitelikli atık suların biyolojik özelliklerine
konuşmanızda yer verdiniz mi?

5.

Evsel nitelikli atık suların arıtılma yöntemlerine
konuşmanızda yer verdiniz mi?

6.

Ülkemizde evsel atık suların arıtılma esaslarına
konuşmanızda yer verdiniz mi?

7.

Konuşma metninizi hazırlarken bilgilerin birbiri ile bağlantılı
olmasına ve kompozisyon oluşturmasına dikkat ettiniz mi?

8.

Metninizi hazırlarken dil bilgisi kurallarını dikkate aldınız
mı?

9.

Konuşmanıza son şeklini verdiniz mi?

10.

Konuşmanızı arkadaşlarınızla paylaştınız mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Endüstriyel nitelikli atık suları kurallarına uygun arıtabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Endüstriyel nitelikli atık suların özelliklerini araştırınız.
Endüstriyel nitelikli atık su oluşturan tesislerin özelliklerini araştırınız.
Endüstriyel nitelikli atık suların arıtılma amaçlarını araştırınız.
Araştırmalarınızı arkadaşlarınız ile paylaşınız.

2. ENDÜSTRİYEL NİTELİKLİ ATIK SULAR
Endüstri kuruluşlarından, imalathanelerden, atölyelerden, tamirhanelerden, küçük
sanayi sitelerinden ve organize sanayi bölgelerinden kaynaklanan her türlü işlem ve yıkama
artığı olarak oluşan sular endüstriyel nitelikli atık su olarak adlandırılmaktadır. Endüstri
kuruluşlarının atıkları arıtılmadan akarsulara verilecek olursa bu akarsularda canlı üremesi
imkânsız hâle gelir. Kimi zaman da bu atık suların toprağa gömülmesi, yağmur suları ve
sızıntılarla birlikte yeraltı sularının kirlenmesine neden olmaktadır. Bu yüzden endüstriyel
nitelikli atık suların arıtılması amacıyla çeşitli tesisler kurulmaktadır.

2.1. Endüstriyel Nitelikli Atık Suların Özellikleri
Endüstriyel atık sular, üretilen ürüne bağlı olarak gerek miktar gerekse nitelik
bakımından hayli değişkenlik gösterir. Üretim işlemi sırasında pek az su tüketildiğinden
büyük miktarlarda su, çoğu zaman atık su olarak geri dönmektedir. Bu atık sular; toksik
metaller, organik maddeler, inorganik maddeler ve biyolojik kirleticileri içerebilir.
Dolayısıyla bu tür atık suların alıcı ortama verilmeden önce mutlaka arıtılması
gerekmektedir.

2.2. Endüstriyel Nitelikli Atık Su Oluşturan Tesisler
Endüstriyel atık su arıtma sistemlerini, sanayi tesislerinde gerçekleştirilen üretim
faaliyetleri sonucunda oluşan atık suların arıtılması amacı ile tasarımlamak gerekir. Farklı
üretim proseslerine sahip endüstrilerden kaynaklanan atık suların arıtılması ve geri
kazanılması farklı çözümler gerektirir. Bu farklı çözümlere ulaşmak ise teknoloji, deneyim
ve bilgi birikimini gerekli kılmaktadır.
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2.2.1. Özellikleri
Atık su tesisleri, vasıfsız elemana teslim edilemeyecek kadar pahalı sistemlerdir. Bu
yüzden sistem için kalifiye hâle gelmiş personele teslim edilmesi gereklidir. İlgili yasa gereği
ruhsat, kazalardan korunma yönetmelikleri, ilk yardım yönergeleri mevcut olmalıdır. İşletme
çalışır duruma getirilmeden deneme amacıyla kuyu suyu, çamurlu dere suyu vb. ile denetimi
gerçekleştirilmelidir.
Günümüz teknolojisi hızla gelişmekte iken personelin geçmişe ait bilgilerle sabit
kalması işletmenin zararınadır. Bu yüzden arıtma tesislerinde personel için belli aralıklarla
konferanslar hatta yetiştirme kursları yapılmalıdır. Arıtma işletmeleri zincir gibi düşünülürse
insan, bir işletmenin hem en güçlü hem en zayıf halkası durumundadır. Arıtma tesislerinin
bir diğer vazgeçilmezi makine kısmı, mevsimlerden ve zaman aşımından etkilenmektedir.
Örneğin, boru hatları ve dışarıda kalan birçok bölüm donmaya karşı meyillidir. Arızaların
her türlü tedbire rağmen ortaya çıkması olasılığı göz önüne alınarak daima yedek
makinelerin hatta sistemlerin varlığı, arıtma tesisinin kalitesinin bir göstergesidir. Zira arıtma
suyu insanların hayatında yer tuttuğundan arıtma tesislerinin kalitesini artıracak her unsur,
elzem derecede önem taşımaktadır.
2.2.2. Çeşitleri
Farklı endüstri alanlarında farklı kirletici özelliklere sahip atık sular meydana
gelmektedir. Kendine özgü kirletici özelliği olan bu atık suların arıtılması için özel çözümler
geliştirilmesi gerekmektedir. Endüstriyel atık su arıtma uygulanan sektörler:










Et entegre tesisleri ve kesimhaneler
Deri fabrikaları
Un ve makarna üretim tesisleri
Süt ve süt ürünleri üretim tesisleri
Tekstil fabrikaları
Konserve ve deniz ürünleri üretim fabrikaları
Karışık endüstriyel kökenli atık sular (organize sanayi bölgeleri)
Bitkisel yağ üretim fabrikaları
Şarap ve bira fabrikaları

2.3. Endüstriyel Nitelikli Atık Suların Arıtılma Amaçları


Kentsel geri kullanım

Bir yerleşim merkezinde verilen içme suyu kalitesindeki suların içme suyu olarak
kullanımı dışında park, eğlence ve dinlenme alanları, atletizm alanları, okul bahçesi ve oyun
alanları, ana yolların ve halka ait binaların ve tesislerin çevresindeki peyzaj alanlarının
sulanması için kullanılır. Ayrıca iş yeri, dükkân, ofis ve endüstriyel kuruluşların çevresindeki
peyzaj alanlarının sulanması, ticari kullanımlar (araç yıkama tesisleri, pencere temizleme,
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sıvı gübrelerin hazırlanması vb.), kent içindeki havuz ve şelalelerde de kullanılır. Yapay
kullanım alanlarına su verilmesi, inşaat projelerinde beton yapımı için ve toz kontrolünde su
kullanımı, yangından korunmak üzere yangın söndürme suyu temini olarak da
kullanılmaktadır. Bu işlemler için arıtılmış endüstriyel atık suların kullanılması, içme
suyunun azalmaması ve su rezervlerinin amacına uygun kullanılması açısından önem
taşımaktadır. Yeniden kullanım için hazırlanmış arıtılmış atık sular; golf alanları, yüzme,
balıkçılık ve benzeri amaçlarla kullanılacaksa ilave arıtıma yapılmalıdır.

Resim 2.1: Arıtılmış endüstriyel atık suların kullanılabileceği alanlar



Endüstriyel kullanım

Geri kazanılmış suyun endüstride kullanımı, gelişmiş ülkelerde oldukça yaygındır.
Çelik, bira, elektronik sanayi gibi pek çok endüstri atık sularını arıtıp sistemlerine geri
çevirmektedir. Geri kazanılmış su; soğutma suyu, kazan besleme suyu ve proses (süreç) suyu
olarak endüstrilerde kullanılmaktadır.


Yapay besleme

Ülkemizde fazla kullanım alanı bulan bir uygulama olmamakla birlikte arıtılmış atık
suların zemine sızdırılarak toprağın arıtma kapasitesinden yararlanılması amaçlanır. Bu
yöntem;

Atık suyun daha iyi arıtılmasını ve tekrar kullanılmasını sağlamak,

İçme suyu ya da diğer akifelerin su kapasitesinin arttırılmasını sağlamak,

Arıtılmış suyun depolanmasını sağlamak,

Yeraltı su seviyesindeki düşmeyi önlemek için tercih edilmektedir.


Atık suyun sulamada kullanılması

Arıtılmış atık su, arazinin sulanmasında veya tarımsal sulamada kullanılabilir.
Tarımsal sulama, genelde toplam tatlı su tüketiminin % 40’ı gibi oldukça önemli bir
bölümünü oluşturmaktadır. Dolayısıyla tarımda arıtılmış atık suyun geri kullanımı, önemli
miktarda su korunumu sağlamakta ve diğer kullanımlarla birlikte planlanması hâlinde ise
geri kullanımda önemli bir yüzdeyi oluşturmaktadır.
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Resim 2.2: Sulamada atık suyun geri kullanımının önemli miktarda su korunumu sağlaması

2.4. Endüstriyel Nitelikli Atık Suların Arıtılma Yöntemleri
Endüstriyel nitelikli atık suların arıtılması; fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, biyolojik
arıtma ve ileri arıtma yöntemleri olmak üzere dört yöntemle yapılır.

2.4.1. Fiziksel Arıtma
Atık su içerisindeki kirletici maddelerin fiziksel işlemlerle atık sudan alınması amacı
ile kullanılan proseslerdir.


Izgaralar

Büyük hacimli maddelerin atık sudan ayrılarak pompa ve diğer teçhizata zarar
vermesini önlemek ve diğer arıtma ünitelerine gelecek yükü hafifletmek amacı ile kullanılan
arıtım üniteleridir. İnce ve kaba ızgaralar olmak üzere aralık miktarına bağlı çeşitleri
bulunmakta ve manuel veya otomatik temizlemeli olarak tasarlanmaktadır.

Resim 2.3: Otomatik temizlemeli kaba ızgara
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Elekler

Atık su içerisindeki katı maddelerin tutulması ve arıtma sistemine giriş kirlilik
yüklerinin azaltılması amacı ile kullanılır.


Dengeleme havuzları

Atık suyun debi ve kirlilik yüklerinin dengelenmesinde kullanılan havuzlardır.

Resim 2.4: Dengeleme havuzları örnekleri



Kum tutucular

Atık su içerisinde bulunan kum, çakıl vb. ayrışmayan maddeleri sudan ayırarak
makine ve teçhizatın aşınmasını önlemek, çöktürme havuzlarında kum ve çakıl birikiminin
önüne geçmek amacı ile kullanılır.

Resim 2.5: Kum tutucu örneği
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Yüzdürme sistemleri

Yüzdürme işlemi, çökeltme işleminin tersidir ve sudan daha düşük özgül ağırlığa
sahip taneciklerin yükselmesi esasına dayanır. Yüzdürme sistemleri, atık su içerisinde
bulunan yağ, sabun, gres, ahşap parçaları gibi sudan hafif maddeleri tutmak amacı ile
kullanılır.


Çökertme havuzları

Sudan daha yoğun katı maddelerin durağan koşullarda yer çekimi etkisi ile
çöktürülerek uzaklaştırılması amacı ile kullanılır.

Resim 2.6: Kimyasal çökertme havuzu örneği

Çökertme havuzları, ön çöktürme veya biyolojik ve kimyasal arıtım işlemi ardından
son çöktürme amacı ile de kullanılabilir.

Resim 2.7: Biyolojik çökertme havuzu örneği
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2.4.2. Kimyasal Arıtma
Kimyasal arıtma sistemleri, suda çözünmüş veya askıda bulunan maddelerin fiziksel
durumunu değiştirerek çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir.
Kimyasal arıtma işleminde, uygun pH değerinde atık suya kimyasal maddeler (koagülant,
polielektrolit vb.) ilave edilmesi sonucu, çöktürülmek istenen maddeler çökeltilerek çamur
hâlinde sudan ayrılır.


Nötralizasyon

Asidik ve bazik karakterdeki atık suların uygun pH değerinin ayarlanması amacı ile
yapılan asit veya baz ilavesi işlemidir.


Koagülasyon

Koagülant, maddelerin uygun pH’da atık suya ilave edilmesi ile atık suyun
bünyesindeki koloidal ve askıda katı maddelerle birleşerek flok oluşturmaya hazır hâle
gelmesi işlemidir.


Flokülasyon

Flokülasyon (yumaklaştırma), atık suyun uygun hızda karıştırılması sonucunda
koagülasyon işlemi ile oluşturulmuş küçük taneciklerin birbiriyle birleşmesi ve kolay
çökebilecek flokların oluşturulması işlemidir.

2.4.3. Biyolojik Arıtma
Biyolojik arıtma, atık su içerisindeki çözünmüş organik maddelerin bakteriyolojik
faaliyetlerle ayrıştırılarak giderilmesi işlemidir. Bakterilerin arıtma işlemini
gerçekleştirebilmesi için pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen, toksik maddeler gibi
parametrelerin kontrol altında tutulması gerekmektedir. Uygulamaları; aktif çamur
sistemleri, biyofilm sistemleri, stabilizasyon havuzları, havalandırmalı lagünler ve
damlatmalı filtrelerdir.


Aktif çamur

Aktif çamur sistemi; dengeleme, havalandırma, çöktürme ve dezenfeksiyon
ünitelerinden oluşmaktadır. Aktif çamur tekniğine göre çalışan sistemler, uygulamada en çok
kullanılan
sistemlerdir.
Aktif
çamur
sistemlerinde
bakteriler
en
önemli
mikroorganizmalardır. Çünkü organik maddelerin parçalanmasından sorumludur. Aktif
çamur sistemlerinin dizaynında çeşitli parametreler kullanılır. Bu parametrelerden bazıları
çamur yükü, çamur yaşı ve bekletme süresidir.
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Resim 2.8: Aktif çamur örneği



Stabilizasyon havuzları

Stabilizasyon havuzlarının işletilmesi basittir ve fazla mekanik donanıma ihtiyaç
duymaz. Bu sistemler aerobik, anaerobik ve fakültatif stabilizasyon havuzları olarak
gruplandırılır.


Havalandırmalı lagünler

Bu sistemlerde havalandırma için doğal alanlar kullanır. Gerekli oksijen, difüzör veya
yüzeysel havalandırıcılar vasıtasıyla temin edilir.

Resim 2.9: Havalandırma lagün örneği



Sürekli karışımlı tank reaktörü

Sürekli karıştırılan ve tank tipinde olan bu reaktör, atık suların anaerobik arıtılmasında
kullanılan ve katı resirkülasyonu olmayan ilk kuşak reaktörlerden birisidir.
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Anaerobik filtre

Hareketsiz hücre reaktörlerinin bir uyarlaması olarak geliştirilen, anaerobik filtre
şeklinde kullanılan dolgu malzemesi biyofilm gelişmesi için gerekli olan temas yüzeyini
sağlar.


Akışkan yataklı sistemler

Bu sistemde yukarı akışlı reaktör, kısmen bir taşıyıcı malzeme (genellikle kum) ile
doldurulur. Söz konusu reaktörde kum tanecikleri üzerinde biyofilm oluşturularak arıtmanın
gerçekleştirilmesi amaçlanır.

2.4.4. İleri Arıtma


Dezenfeksiyon

Arıtma tesisi çıkış suyunun alıcı ortama verilmesinden önce suda bulunan bakteri ve
virüslerin uzaklaştırılması işlemidir.


Azot giderme

Atık suyun içerdiği amonyum iyonları, azot bakterileri yardımıyla nitrifikasyon
kademesinde önce nitrite ve sonra nitrata dönüştürülür. Daha sonra denitrifikasyon
kademesinde anoksik şartlar altında azot gazı hâlinde sudan uzaklaştırılır.


Fosfor giderme

Fosfor bileşiklerini gidermek için kimyasal ve biyolojik metotlar ayrı ayrı veya
birlikte kullanılır. Kimyasal arıtmada kimyasal maddeler kullanılarak yüksek pH değerinde
fosfor, fosfat tuzları hâlinde çöktürülür. Biyolojik metotlarla fosfor arıtımı, biyolojik arıtma
sırasında fosfatın mikroorganizmalarca alınması ile sağlanır.

Resim 2.10: Biyofosfor havuzu örneği
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Filtrasyon

Biyolojik ve kimyasal arıtma işlemlerinde yeterince giderilemeyen, askıda katı
maddelerin tutulması amacıyla uygulanan yöntemdir.


Adsorbsiyon

Suda çözünmüş maddelerin elverişli bir ara yüzeyde toplanması işlemidir.


İyon değiştirme

Endüstriyel atık su arıtımında kullanılan atık su bünyesinde istenmeyen anyon ve
katyonların uygun bir anyon ve katyon tipi iyon değiştirici kolonda tutulması işlemidir.


Ters osmoz

Atık suyun yeniden kullanılabilmesini sağlamak amacıyla genellikle endüstriyel atık
su arıtımında kullanılan çözünmüş anorganik ve organik maddelerin sudan uzaklaştırılması
ya da geri kazanılması amacıyla yüksek basınç uygulayan sistemidir.


Ultrafiltrasyon

Yarı geçirgen ince zarların (membran) kullanıldığı ters osmoz işlemine benzeyen
basınçlı membran filtrasyonu yöntemidir. Bu yöntemde yağ/su emülsiyonu içerisinde dağılan
yağ damlacıkları, ince bir membran yardımı ile filtre edilerek su fazından ayrılır.
Ultrafiltrasyondan önce arıtılması düşünülen emülsiyonun bir ön arıtma işlemine
tutulmasında fayda vardır. Bu işlem, emülsiyon kırma maddeleri ile gerçekleştirilir ve yağ su
fazı ayrılır.

2.5. Endüstriyel Atık Su Tesislerinin Özellikleri
Endüstriyel atık su arıtma tesisleri, teknolojik doğaları gereği özen ve süreç uzmanlığı
isteyen tesislerdir. Temiz su ve atık su arıtma tesisleri otomasyonu kapsamında tesislerdeki
tüm prosesler (süreçler), otomatik ve manuel olarak gerçekleştirilmektedir. Otomasyon
sistemi ile arıtma tesisleri bilgisayar üzerinden izlenerek kumanda edilirken tesisteki tüm
ölçümler raporlanmaktadır. Arıtma tesisi denemesinde ilk biyolojik safha, ardından
absorpsiyon safhası gerçekleştirilir. Suyun arıtılma derecesini belirlemek için gerek
niteleyici gerek niceleyici muayeneler yapılmalıdır. Makinelerin sorunsuz çalışması için
rutin temizlik ve ölçümleme yapılmalıdır. Gerekli ise spektrumu bilinen bir numune ile
aletlerin durumu gözlenmelidir. Bu rutinler, enerjinin düzgün kullanımını ve ekonomik
kayıpların azalmasını sağlamaktadır.
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Resim 2.11: Endüstriyel atık su arıtma tesisi örneği
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Endüstriyel nitelikli atık suların arıtılma amaçlarını anlatan bir el broşürü hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Endüstriyel nitelikli atık suların arıtılma
amaçlarını araştırınız.

 İnternet ve yazılı kaynaklardan araştırma
yapabilirsiniz.

 Kentsel geri kullanım olarak nasıl
kullanıldığını araştırınız.

 Hangi amaçlar için kullanıldığını
araştırabilirsiniz.

 Endüstriyel kullanım olarak nasıl
kullanıldığını araştırınız.

 Hangi amaçlar için kullanıldığını
araştırabilirsiniz.

 Yapay besleme olarak nasıl
kullanıldığını araştırınız.

 Hangi amaçlar için kullanıldığını
araştırabilirsiniz.

 Atık suyun sulamada nasıl kullanıldığını
araştırınız.

 Hangi amaçlar için kullanıldığını
araştırabilirsiniz.

 Verilerinizi destekleyecek şema, grafik,
resim vb.ni araştırınız.

 Görsel araştırmalarınızın bilgilerle
ilişkili ve açıklayıcı özellikte olmasına
dikkat edebilirsiniz.

 Hazırlayacağınız broşürün şeklini,
büyüklüğünü belirleyiniz.

 Yapacağınız çalışmanın amacına uygun
olmasına dikkat edebilirsiniz.

 Elde ettiğiniz verileri broşürünüze
yerleştiriniz.

 Kompozisyon oluşturarak bütünlük
sağlayabilirsiniz.

 Görsel araştırmalarınızı broşürünüze
yerleştiriniz.

 İlgili konularla ilişkili olmasına dikkat
edebilirsiniz.

 Broşürünüze başlık yazınız.

 Dikkat çekici ve akılda kalıcı olmasına
dikkat edebilirsiniz.

 Yaptığınız çalışmayı arkadaşlarınız ile
paylaşınız.

 Arkadaşlarınızın çalışmaları ile benzer
ve farklılıklarını karşılaştırabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel atık suyun fiziksel arıtma yöntemlerinden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)

2.

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel atık suyun kimyasal arıtma yöntemlerinden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)

3.

Stabilizasyon havuzları
Havalandırmalı lagünler
Dezenfeksiyon
Aktif çamur

Suda bulunan bakteri ve virüslerin yok edilmesi işlemine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)

5.

Kum tutucular
Koagülasyon
Nötralizasyon
Flokülasyon

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik arıtma yöntemlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)

4.

Izgaralar
Elekler
Dengeleme havuzları
Nötralizasyon

Azot giderme
Dezenfeksiyon
Fosfor giderme
Filtrasyon

Aşağıdakilerden hangisi ileri arıtma aşamalarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)

Dezenfeksiyon
Azot giderme
Fosfor giderme
Anaerobik sistem

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
6.

Atık suyun debi ve kirlilik yüklerinin dengelenmesi amacı ile kullanılan havuzlara,
………………….. havuzu denir.
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7.

…………………………….. sistemi dengeleme, havalandırma, çöktürme ve
dezenfeksiyon ünitelerinden oluşmaktadır.

8.

Atık su içerisindeki katı maddelerin tutulması ve arıtma sistemine giriş kirlilik
yüklerinin azaltılması amacı ile ………………………………………. kullanılır.

9.

Asidik ve bazik karakterdeki atık suların uygun pH değerinin ayarlanması amacı ile
asit veya baz ilavesi ile yapılan işleme ……………………. denir.

10.

Stabilizasyon havuzları …………………., ........................ ve …………………..

stabilizasyon havuzları olarak sınıflandırılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Aşağıdaki ölçütleri dikkate alarak grup çalışması yöntemiyle endüstriyel atık suyun
fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma yöntemlerini anlatan bir gazete hazırlayınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Çalışacağınız grubu oluşturdunuz mu?

2.

Grup içinde görev dağılımı yaptınız mı?

3.

Görev dağılımı yaparken endüstriyel atık suyun fiziksel arıtma
yöntemlerini araştırmaya yer verdiniz mi?

4.

Görev dağılımı yaparken endüstriyel atık suyun kimyasal
arıtma yöntemlerini araştırmaya yer verdiniz mi?

5.

Görev dağılımı yaparken endüstriyel atık suyun biyolojik
arıtma yöntemlerini araştırmaya yer verdiniz mi?

6.

Görev dağılımı yaparken endüstriyel atık suyun ileri arıtma
yöntemlerini araştırmaya yer verdiniz mi?

7.

Konularla ilgili resim, şema, tesis vb. görsel araştırmalar
yaptınız mı?

8.

Hazırlayacağınız gazetenin şeklini ve büyüklüğünü belirlediniz
mi?

9.

Elde ettiğiniz verileri gazetenize yerleştirdiniz mi?

Evet

Hayır

10. Verilerinizle ilişkili görsel objeleri yerleştirdiniz mi?
11. Gazetenize isim verdiniz mi?
12. Çalışmanızı diğer gruplarla paylaştınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Sudaki mikroorganizmaları yok etmek amacıyla yapılan işleme ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)

2.

Atık suda bulunan organik maddelerin bozulması hangi fiziksel özelliğin belirtisidir?
A)
B)
C)
D)

3.

6-8
8-9
5-6
7-8

Atık su içerisinde bulunan yağ, sabun, gres, ahşap parçaları vb. sudan hafif maddeleri
tutmak için kullanılan arıtıma ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)

5.

Toplam katı madde
Koku
Renk
Sıcaklık

Normal bir içme suyunun pH değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

4.

Ön arıtma
Klorlama
Patojenik arıtma
Biyolojik temizleme

Çöktürme havuzları
Elekler
Kum tutucular
Yüzdürme sistemleri

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel nitelikli atık suların arıtılma amaçlarından biri
değildir?
A)
B)
C)
D)

Kentsel geri kullanım
Endüstriyel geri kullanım
Beslenme sektöründe kullanım
Sulamada kullanım

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
6.

Asidik ve bazik karakterdeki atık suların uygun pH değerinin ayarlanması amacı ile
yapılan …………… veya ……………. ilavesi işlemine nötralizasyon denir.
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7.

……………….. atık sudaki mikroorganizmalar için bir besin maddesidir.

8.

.……………………… suda bulunan bakteri ve virüslerin uzaklaştırılması işlemidir.

9.

Evsel atık suyun pH değeri ……………………. arasındadır.

10.

Küçük sanayi sitelerinden ve organize sanayi bölgelerinden kaynaklanan her türlü
suya ………………… …………………… atık su denir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

C
D
C
B
A
B
D
kalsiyum,
magnezyum
ozon
ön arıtma

8
9
10

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

D
A
C
B
D
dengeleme
aktif çamur
elekler
nötralizasyon
aerobik anaerobik
fakültatif

10

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
B
A
D
C
asit–baz
azot
dezenfeksiyon
7–8
endüstriyel
nitelikli
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