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AÇIKLAMALAR 
ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL Petrol – Petrokimya ve Petrol-Rafineri 

MODÜL Su Arıtma 

MODÜLÜN TANIMI 
Sularda sıvı atıkların özellikleri ve suları temizleme 

yöntemleri ile ilgili bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 16 

ÖN KOŞUL Proseste Hava modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Kirli suyu rafine etme işlemini yapabilme 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, proseste kirli suyun 

arıtma işlemini yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Prosesteki kirli suyu rafine etme işlemini 

gerçekleştirebileceksiniz.  

2. Havuzdaki atık suyun çöktürme işlemini 

gerçekleştirebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:Sınıf, atölye, laboratuvar, işletme, kütüphane, bilgi 

teknolojileri ortamı (internet) vb. kendi kendinize veya grupla 

çalışabileceğiniz tüm ortamlar 

 

Donanım: Okul veya sınıf, bölüm kitaplığı, VCD, DVD, 

projeksiyon, bilgisayar ve donanımları, huni, huni sabitleme 

düzeneği, Jar-Test cihazı, pompalı pipet, beher, mezür 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

İnsan yaşamında su, önemli bir yer tutmaktadır. Proseste kullanılan su, belirli 

özellikler taşımaktadır. Bu kullanım aşamalarında su, çevre açısından birtakım zararlı 

maddeleri bünyesinde bulundurabilir. Bu nedenle kullanılmış proses suyunun çevreye 

verilmeden önce arıtılması gerekir. 

 

Bu modülü başarıyla bitirdiğinizde işletmelerde suyun ve endüstriyel atıkların nasıl 

rafine edildiğini öğrenebileceksiniz. Bununla beraber su rafine işlemlerinde kullanılan 

tesislerin özelliklerini öğrenebileceksiniz. Yapacağınız uygulamalardan sonra rafine ettiğiniz 

suyu kullanarak çevre kirliliğini azaltma yolunda katkıda bulunabileceksiniz. 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Uygun ortam sağlandığında prosesteki kirli suyu rafine etme işlemini 

gerçekleştirebileceksiniz  

 

 

 

 

 Arıtılan içme suyunun özelliklerini araştırınız. 

 Su kirliliğinin çevreye zararlarını araştırınız. 

 Su arıtım işlemini uygulayan sanayi kollarını araştırınız. 

 

1. SIVI ATIKLAR 
 

1.1. Sıvı Atıkların Özellikleri ve Çeşitleri  
 

Yeryüzündeki suyun, bütün insanlığın ihtiyacını karşılayacak kadar çok olduğu ve 

tükenmez bir kaynak olduğu düşünülebilir. Ancak dünyadaki su kaynaklarının %3’ü içme ve 

kullanma suyu teminine elverişlidir. Buna rağmen su kaynaklarının hızla kirletildiği veya 

gereksiz yere tüketildiği de bilinmektedir.  

 

Su kirliliği; içme, kullanma, endüstri ve tarımsal sulama gibi ihtiyaçlarımızı 

karşıladığımız suyun çeşitli nitelik değişimlerine uğramasıdır. Kirlenen suyun tekrar doğaya 

verilmesi (toprağa, nehirlere, göllere, derelere, denizlere) çevre kirliliğinin oluşması ve insan 

sağlığı açısından büyük riskler oluşturmaktadır. Bunlar arasında kolera, tifo, dizanteri, 

hepatit, ishal, çocuk felci, sıtma vb. sayılabilir.  

 

Resim 1.1: Atık su 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Su moleküllerinin dipol özelliğinden dolayı kuvvetli bir çözücü olması sebebiyle 

doğada saf olarak bulunması çok zordur. Örneğin, yağmur suyunda; atmosferden çözerek 

aldığı oksijen, azot, karbondioksit, hidrojen sülfür vb. gibi gazlar bulunmaktadır. Dünyadaki 

su kaynaklarını yer altı ve yüzey suları olmak üzere iki başlık altında toplayabiliriz: Yer altı 

sularında (kuyu, artezyen) yerküre katmanında bulunan çeşitli maddeler bulunmaktadır 

(kalsiyum, magnezyum, demir, silis vb.). Yer altı suları bulundukları bölgenin jeolojik 

yapısına, yer altı katmanının durumuna ve kaynağın derinliğine bağlı olarak değişik 

nitelikler gösterir. Yüzey suları da (nehir, göl) aynı şekilde bulundukları bölgenin jeolojik 

yapısına bağlı olarak değişik nitelikler gösterir. Yer altı sularının yüzey sularına göre en 

büyük avantajları, çevre kirliliğinden daha az etkilenmeleri ve bünyelerinde daha az 

miktarda askıda katı madde ihtiva etmeleridir. 

 

Ayrıca su ortamları, çok büyük bir canlı varlık haznesini bünyesinde barındırmaktadır. 

Bundan dolayı dünyanın en büyük gıda maddelerinin (balıklar, diğer su ürünleri) deposu 

sayılmaktadır. Kirlenme sonucu su ortamlarındaki canlı hayatın olumsuz etkilenmesi veya 

yok olması dünya gıda zincirlerinin kökten sarsılmasına yol açabilmektedir. Yine aynı 

şekilde kentsel ve endüstriyel atık suların gerekli arıtma işlemlerine tabi tutulmadan tarımsal 

amaçlı kullanımı, canlı yaşamı için vazgeçilmez bir doğal kaynak olan toprağı 

kirletebilecektir. 
 

Evsel atıklardan kaynaklanan kirlilik, su kaynaklarındaki kirliliğin önemli bir kesimini 

oluşturmaktadır. Kentsel alanlarda uygun teknikte ve arıtma tesisine sahip yerleşim sayısı 

oldukça düşüktür. Arıtma tesisi olmaksızın inşa edilen kanalizasyon sistemi, su kirliliğinin 

artmasında önemli bir faktördür. Özellikle ülkemizde kanalizasyon sistemlerinin büyük 

çoğunluğunun açık deniz, dere, göl vb. su kaynaklarına boşaltıldığı göz önünde 

bulundurulduğunda, sıvı atık probleminin ne kadar ciddi boyutlarda olduğu görülebilir. 

 

Resim 1.2: Evsel atık 

Kirli sular çeşitli zararlı maddeleri, deterjanları, mikroorganizma ve parazit 

yumurtalarını içermektedir. Söz konusu suların taşıdıkları zararlı maddeler ve hastalık 

etmenleri, boşaldıkları su kanallarına, toprağa ve bitkiye, daha sonra hayvan ve insanlara 

bulaşmak suretiyle sağlık yönünden önemli problemlere yol açmaktadır. 
 

Ülkemizde özellikle son yıllarda hızlı kentleşme ile birlikte artan; evsel atıkların, 

kanalizasyon sularının arıtılmadan su kaynaklarına verilmesi bu kaynakların önlem 

alınamayacak ölçüde kirlenmesine yol açmakta; su yaşamını bozmakta ve diğer yaşamsal 

faaliyetleri önlemektedir. 
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 Sıvı atık sorunu dediğimizde karşımıza; 

 

 Lağım suları, 

 Evsel sıvı atıklar, 

 Endüstriyel sıvı atıklar, 

olmak üzere üç temel problem çıkmaktadır. Bunların dışında daha az zararlı olan 

yağmur sularıyla süzüntü-akıntı suları da atık sular içine girmektedir. Süzüntü, yüzey 

sularının sızarak kanalizasyona girmesiyle oluşur. Akıntı sularıysa yağmur ve kar sularının 

çatılardan yerlere, buradan da mazgallara akarak kanalizasyon sistemine ulaşmasıdır. 

 

1.1.1. Lağım Suları 
 

Tüm insan ve hayvanların dışkılarında çok sayıda bakteri bulunmaktadır. Bu bakteriler 

normal olarak hastalığa yol açmamaktadır. Ancak sindirim sistemi ve dışkı maddeleri, 

bakterilerin büyümeleri için gerekli olan sıcaklık, nem ve besin gibi koşulları sağlar. 

Dolayısıyla ishalli ya da dizanterili bir kişinin dışkısı, yoğun bir şekilde hastalık yapıcı 

bakteriler taşıyor olacaktır. 

 

Kentsel nüfustaki artışla birlikte özellikle lağım atıkları, günümüzün en önemli 

sorunlarından biri haline gelmiştir. Bunun en iyi çözümü uygun düzenlemeler yapılarak ve 

sağlık önlemleri alınarak bu atıkların tarım alanlarına döndürülmesi olmaktadır. 

 

Resim 1.3: Açık kanalla taşınan lağım suları 

1.1.2. Evsel Sıvı Atıklar ve Deterjan Sorunu 
 

Bugün ileri toplumların günlük hayatını en çok etkileyen maddelerin başında temizlik 

maddeleri gelmekte, bu maddelerin tüketimi de toplumun medeni ölçüsünü gösteren bir 

parametre olabilmektedir. Asırlardır temizleyici madde olarak kullanılan sabunların yerini 

son 30-35 yıldır deterjanlar almıştır. Günümüzde dünya çapında üretilen temizlik 

maddelerinin %70’ini deterjan meydana getirmektedir. Gelişmekte olan ülkelerse gelişmiş 

ülkelerin deterjan pazarları olmaktadır. Deterjan tüketimi özellikle gelişmiş ülkelerde en üst 

seviyeye ulaşmıştır. Deterjan kirliliğinin önlenmesi için bu ülkelerde oldukça ileri adımlar 

atılmıştır. 
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Resim 1.4: Evsel sıvı atıklar 

Türkiye’de yapılan araştırmalar, deterjanın yol açtığı su kirliliğini açıkça 

göstermektedir. İzmir Körfezi ve yöredeki yüzeysel sularda yapılan bir çalışmada, özellikle 

Meles Çayı ve Arap Deresinde deterjan miktarının 1.5 mg/ℓ’yi aştığını, yüzeysel suları 

deterjan yönünden en çok etkileyen kaynakların ise evsel ve endüstriyel atık sular olduğunu 

ortaya koymuştur. 

 

Yurdumuzun diğer bazı bölgelerinde yapılan çalışmalarda da benzer deterjan 

kirliliğine rastlanmıştır. Deterjanlar, özellikle yaygın olarak kullanıldıkları şehirleşmenin 

yoğunlaştığı merkezler ve sanayi bölgelerinde, içerdikleri parçalanmayan yüzey aktif 

maddeler ve fosfat bileşikleri nedeniyle gittikçe artan bir kirlilik kaynağıdır. Bu yüzden 

deterjan kirliliğinin en etkili kontrolü, deterjan bileşimindeki ham maddelerin sularda 

minimum kirliliğe yol açacak şekilde ayarlanmasıyla yapılabilir. 

 

Resim 1.5: Deterjan kirliliği 

Kentsel atıklarla kirlenen su kaynaklarının doğurabileceği riskler nedeniyle kirlenme 

durumlarının araştırılması birçok çalışmaya konu olmuştur. Ancak ülkemizde yapılan 

çalışmalar çoğunlukla mevcut kirliliği ortaya koymak şeklinde olup tarımsal sulamayla ilgili 

olanlarıysa sadece mineral maddelerin toprak ve bitkideki birikimine ilişkindir. 
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Şekil 1.1: Evsel sıvı atıkların boşaltılması 

Özellikle durgun ve yavaş akan sularda fosfatlar, alglerin gelişimini sağlayan bir besin 

maddesidir. Alg gelişiminin önüne geçmek ve fosfat konsantrasyonlarını kontrol altına 

almanın en etkili yolu, fosfatları sulara taşıyan sebepleri araştırıp gerekli azaltmaları 

sağlamaktır. 

 

Ötrofikasyon ile mücadelede, sulara katılan fosfatı alglerin gerek duyduğu miktardan 

daha az miktarlara indirebilmek için alınması gerekli olan önlemler şunlardır: 

 

 Deterjanlardaki fosfat miktarını sınırlandırmak 

 Fosfat miktarı yüksek atık sularda mekanik ve biyolojik arıtım kademelerini 

takip eden üçüncü kademe arıtımlara başvurmak  

 Fosfatlı gübrelerin ve tarımsal ilaçların su kaynaklarına sızmasını önlemektir. 

 

Deterjanlardaki fosfat miktarının sınırlandırılması ile suların en önemli fosfat kaynağı 

azaltılmış olacaktır. Ekolojik ve sosyal yararlar açısından deterjanların içindeki fosfat miktarı 

ne kadar az ise sağlanacak fayda o kadar büyük olacaktır. 

 

1.1.3. Endüstriyel Sıvı Atıklar 
 

Bu atıklar, yerleşim yerlerinden kaynaklanan atık sulara göre daha çok değişiklik 

gösterir. Kaynak özelliklerine bağlı olarak çok değişkendir. 

 

Bunlar esas olarak: 

 

 Üretim işlemleri atıkları 

 İş yeri ve çalışanların temizliği ve sıhhi kullanımla ilgili atıklar 

 Proses ve işlemlerden kaynaklanan atık sular 

 Soğutma suları 
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 Alet, teçhizat, yıkama suları 

 Buhar kazanlarının suları 

 Endüstrilerin evsel atık suları (tuvalet, yemekhane vb.) 

 Yağmur suları saha drenajıdır. 

 

Endüstriyel sıvı atıklarda kirlilik parametreleri şunlardır: Organik madde miktarı, 

çözülmüş tuzlar, zehirli maddeler, renk, bulanıklık, askıda kalan katı maddeler, sıcaklık, pH, 

nutrient maddeler, yağ, gres, radyoaktif maddeler, bakteriyolojik kirleticiler, fenol ve fenol 

türevleri, tat ve koku yaratan bileşikler, tarım ilaçları, asit ve bazlar, petrol ve petrol 

türevleri, kalıcı atıklar 

 

Endüstriyel arıtma tesislerinde fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma 

uygulamaları yapılabilir. Her biri ayrı ayrı veya hepsi bir arada da uygulanabilir. 

 

Arıtım sisteminden geçmiş atık suyun kullanım alanları şunlardır: 

 

 Bahçe sulaması ve ziraat 

 Tuvaletlerin temizliği 

 Söndürme işlemleri 

 Soğutma işlemleri 

 Suni göllerin yaratılması 

 Kazan besleme vb. işleme suyu olarak kullanma 

 İyi bir arıtma ile içme suyu 

  

Resim 1.6: Endüstriyel atıklar 

Endüstri tesislerinin üretim esnasında kullandıkları suyun bir kısmı veya tamamı, 

işlerini tamamladıktan sonra atık su olarak bertaraf edilmek durumundadır. Atık su, doğadaki 

ortama (göl, deniz, nehir vb.) zarar vermeden deşarj edilmiş olmalıdır. Tesislerin 

üretiminden kaynaklanan endüstriyel atık suları arıtıldıktan sonra belli başlı ölçütleri 

sağlamak zorundadır. Endüstriyel arıtma tesislerinde fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri 

arıtma uygulamaları yapılabilir. Her biri ayrı ayrı veya hepsi bir arada da uygulanabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Suyu Rafine Ediniz. 

 

Kullanılacak malzemeler: Ham suyu cihazı, HCI, kum filtresi, degazör 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

De iyonize yöntemi  

 Ham suyun analizini yapınız. 

 

 İş güvenliği kurallarına dikkat 

ediniz. 

 İş önlüğünü giymeyi unutmayınız. 

 Ham suyu cihaza veriniz. 

 

 Ham suyu cihaza koyarken dışarıya 

dökmeyiniz ve cihaza zarar 

vermemeye özen gösteriniz. 

 HCI asidi hazırlayınız. 

 

 Asitle çalışırken dikkatli olunuz. 

 Saatte ne kadar asit gerileğini hesabına göre 

asit gönderiniz. 

 Hesaplamayı doğru yaptığınıza 

emin olunuz. 

 Filtreleri yıkayınız.  Filtrelerin tam olarak yıkanmasına 

itina gösteriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İstenilmeyen iyonları ayrıştırınız.  İstenilmeyen iyonlara dikkat ediniz. 

 Temizlenmeyen suyu sisteme geri 

pompalayınız. 

 

 Hunilere doldurulmuş suların 

renklerini gözlemleyiniz. 

De mineralizasyon yöntemi 

 Ham suyu sisteme veriniz. 

 

 Suyun dışarı akmamasına özen 

gösteriniz. 

 Kum filtresinde süzerek kaba kısımları 

ayrıştırınız. 

 

 Kaba kısımların süzüldüğünden 

emin olunuz.  

 Çıkan suyu katyon kolonuna gönderiniz.  Dikkatli çalışınız. 
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 Katyonik mineralleri ayrıştırınız.  Ayrıştırma işleminde zamanın uzun 

olmasına dikkat ediniz. 

 Suyu anyon kolonuna gönderiniz. 

 

 Anyon kolonunun seçimine dikkat 

ediniz.  

 Suyun içindeki anyonları reçineler sayesinde 

ayrıştırınız. 

 

 Reçinelerin yeni, kullanıma hazır 

ve temiz olmasına dikkat ediniz. 

 Degazöre göndererek CO2 ve diğer gazları 

ayrıştırınız.  

 

 Bağlantıları iyi yapınız. 

 Sistemden çıkan suyu şebekeye gönderiniz.  Bağlantı noktaların sağlam 

olmasına dikkat ediniz. 

 Rapor hazırlayınız. 

 

 Aldığınız notlardan faydalanarak 

raporunuzu yazınız. 

 Hazırladığınız raporu 

öğretmeninize teslim ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ham suyun analizi için malzemeleri hazırladınız mı?   

2. Ham suyu cihaza veridiniz mi?   

3. HCI asiti hazırladınız mı?   

4. Saatte ne kadar asit gerileğini hesabına göre asit gönderdiniz mi?   

5. Filtreleri yıkadınız mı?   

6. İstenilmeyen iyonları ayrıştırdınız mı?   

7. Temizlenmeyen suyu sisteme geri pompaladınız mı?   

8. Ham suyu sisteme verdiniz mi?   

9. Kum filtresinde süzerek kaba kısımları ayrıştırdınız mı?    

10. Çıkan suyu katyon kolonuna gönderdiniz mi?   

11. Katyonik mineralleri ayrıştırdınız m?   

12. Suyu anyon kolonuna gönderdiniz mi?   

13. Suyun içindeki anyonları reçineler sayesinde ayrıştırdınız mı?   

14. Sistemden çıkan suyu prosese gönderdiniz mi?   

15. Rapor hazırladınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

1. ……………….. içme, kullanma, endüstri ve tarımsal sulama gibi ihtiyaçlarımızı 

karşıladığımız suyun çeşitli nitelik değişimlerine uğramasıdır. 

 

2. ……………….. çeşitli zararlı maddeleri, deterjanları, mikroorganizma ve parazit 

yumurtalarını içermektedir. 

 

3. Kentsel nüfustaki artışla birlikte özellikle …………………, günümüzün en önemli 

sorunlarından biri haline gelmiştir. 

 

4. ……….. gelişiminin önüne geçmek ve fosfat konsantrasyonlarını kontrol altına 

almanın en etkili yolu, fosfatları sulara taşıyan sebepleri araştırıp gerekli azaltmaları 

sağlamaktır. 

 

5. ……………….. tesislerinde fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ileri arıtma uygulamaları 

yapılabilir. 

 

 

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 öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 
 

Uygun ortam sağlandığında kurallara uygun olarak havuzdaki atık suyun çöktürme 

işlemini gerçekleştirebileceksiniz 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki işletmelerde bulunan su arıtma tesislerinin kuruluş amacını 

araştırınız. 

 Temizlenen atık suların nerelerde kullanıldıklarını araştırınız. 

 

2. ATIK SULARI TEMİZLEME 

SİSTEMLERİ 
 

2.1. Mekanik Yöntemle Atık Su Temizleme Sistemi 
 

Mekanik temizlemede, büyük depolama tanklarında birikmiş olan atık sulardaki iri 

kirler, önce tarak ve süzgeçlerle alıkonur, ince kirlerse çökme havuzlarında ayrılır. 

 

Şema 2.1: Atık su arıtma şeması 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1.1. Kaba Taraklar (Izgaralar) 
 

Izgaralar, 40-80 mm aralıkla dizilmiş demir çubuklardan meydana gelmiştir. Biriken 

çamur, makine veya tulumbalarla boşaltılır. Suyun hızı 0,6 m/s olmalıdır. Taraklar, sabit 

veya hareketli olabilir. Temizleme küçük işletmelerde elle kürekle büyük işletmelerde, 

makinelerle yapılır. 

    

Şekil 2.1: Izgara   Resim 2.1: Izgaralar 

Izgaralar; su içerisinde bulunan kaba maddelerin pompa, boru ve teçhizata zarar 

vermemesi diğer arıtma kısımlarına gelen yükün hafiflemesi veya yüzücü kaba maddelerin 

sudan ayrılması için kullanılır. 

 

1.1.4. Süzgeçler 
 

3 mm tane iriliğine kadar kir taneleri alınabilir. Süzgeç sabit, temizleme tertibatı 

hareketli veya her ikisi de hareketli olabilir. Biriken kirler, elle mekanik süzgeçlerle ya da 

üzerine su gönderilerek alınır. Kirler, çamur hâlinde olup %85-88 su içerirler ve çürümeye 

yatkındırlar. Bu sebeple bunların zararsız hâle getirilmeleri gerekir. Küçük tesisattakiler 

içine kireç ilave edilerek gömülür, üzeri kumla örtülür. Büyük tesisattakiler ise kuyularda 

çürütülür veya katlı fırınlarda 1000 kg madde için 60 kg kok ilavesi ile yakılır. 

 

Resim 2.2: Süzgeçler 
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1.1.5. Kum Tutucuları 
 

Kirli suya yağmurlarla karışan yoğunluğu yüksek, anorganik maddeler kum, toprak 

vb. çöktürülür. Bunun için su akış alanı genişletilir, hızı 30-35 cm/sn. ye düşürülür. Böylece 

bu maddelerin çökmesi sağlanır. Biriken kumlar tulumbalarla dışarıya alınır. 
 

 

Resim 2.3: Kum tutucu havuzlar 

 

Resim 2.4: Yatay akışlı kum tutucu 
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Şekil 2.2: Kum tutucu 

1.1.6. Çöktürme Havuzları 
 

Bu havuzlar yan yana veya daire şeklinde olabilir. Burada, suyun içinde bulunan 

çözünmeyen bütün maddeler ayrılır. Suyun hızı saniyede 1-2 mm’ye düşürülürse bu 

maddeler, su tarafından sürüklenerek yoğunluk ve iriliklerine göre yavaş yavaş çökerler. Su, 

havuzlara havuzun cinsine göre yatay veya aşağıdan verilebilir. Dibinde biriken çamur, 

demir (II) sülfür içerdiğinden koyu renklidir. Kolloid bünyede birçok cismi içerdiği için 

fazlasıyla su alıkoyar. Bu çamur, açık havada kurutulursa etrafa çok kötü koku yayar. Onun 

için bu işlem uygulanmaz. Organik maddelerin fazlalığından dolayı asit fermantasyonuna 

uğrar. Kükürtlü protein maddelerinin bozunmasından kükürtlü hidrojen oluşur. Taze 

çamurun üzerinde sinekler ürer, çevreyi rahatsız eder. Bu çamurun giderilmesi için en uygun 

yöntem pahalı olmakla beraber, yakma veya koklaştırma yöntemidir. Çamur koklaştırılırsa 

gazından da faydalanılır. 

 

Şekil 2.3: Çöktürme havuzu 
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Çamurun doğrudan doğruya yakılması veya koklaştırılması için önce kurutulması 

gerekir. Çamur, santrifüj veya sıcak yanma gazlarıyla kurutulduktan sonra biraz kömür 

ilavesiyle kuru destilasyona uğratılır. Oluşan kok ve gazlardan yararlanılır. Bu şekilde 100 

kg atık su çamurundan yaklaşık 23 m
3
 gaz, 0,75 kg amonyak ve 52-62 kg kok elde 

edilebilmektedir. 

 

Şekil 2.4: Dairesel çöktürme tankı şematik görünümü 

Çöktürme havuzları çok yer işgal eder. Onun için çökme olayı kuyu veya kuleler 

içinde yapılır. Buralara su ya aşağıdan yukarıya doğru ya da yatay olarak verilir. 

 

Şekil 2.5: Dikdörtgen ön çöktürme tankı 

Çamurun yakılması çok pahalı olduğundan bazı yerlerde çürüme olayına başvurulur. 

Çürüme bittikten sonra çamur açık havada kurutulur. 
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Çürüme anında oluşan gazlar ki başlıca metanı içerirler, kükürtlü hidrojeni ayrıldıktan 

sonra şehir hava gazına karıştırılır. Çamurdaki reaksiyon bitince kokma tehlikesi kalmaz. 

Üzerindeki durulmuş su, çürüme özelliğini korur. Bu su, ayrıca biyolojik olarak 

temizlenmeli veya suyu bol bir nehre akıtılmalıdır. 

   

Resim 2.5: Ön çöktürme havuzları  Resim 2.6: Son çöktürme havuzları 

2.1.4.1. Çürüme Olayı Anında Oluşan Reaksiyonlar 
 

Atık taze su, önce anaerob bakterilerin (oksijensiz ortamda faaliyet gösteren canlılar) 

etkisi altında asit fermantasyonuna uğratılır. Bu anda kükürtlü hidrojen gazı, hidrojen ve 

karbondioksit gazıyla birlikte çok az miktarda metan oluşur. Kokusu da çok kötüdür. Çamur 

kendi hâline bırakılacak olursa bu durum günlerce hatta haftalarca sürebilir. Sonunda diğer 

cins bakteriler galip gelerek asit fermantasyonunu, metan fermantasyonuna dönüştürürler. 

Oluşan gazların bileşimi değişir. Gazların çoğunu metan oluşturur. Karbon dioksit oldukça 

fazladır. 

 

Çamurun içerdiği tuzlar ve alkoller şu şekilde bozunurlar: 

 

3 2 2 4 2 3(CH COO) Ca +  H O  2CH  +  CO   +  CaCO  

 

4 9 2 2 4C H OH  +  H O     CO   +  3CH  

 

Bu karbondioksit de ortamdaki hidrojenle metana dönüşür. 

 

2 2 4 2CO   +  4H    CH   + 2H O  

 

Taze çamurun pH değeri 7,2 - 7,6 iken asit fermantasyonu anında pH 5’e düşer. Metan 

fermantasyonunda tekrar 7,2-7,6’ya yükselir. Çamurun fermantasyonunda yağların %95’i 

tüketilir. Metan fermantasyonu bitince çamurun kötü kokusu kaybolur. Bakteriler bazik 

ortamda, pH 7,2-7,8 ürediklerinden içine kireç sütü de katılır. Metan fermantasyonu en iyi 

22- 30 °C’de oluşur, 30-40 °C’de durur, fakat 40-55 °C de tekrar faaliyete geçer. Bunun için 

kuyuların izolasyonu iyi yapılmalıdır.  
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2.1.4.2. Çürüme Olayı Anında Oluşan Gazın Bileşimi 
 

Gazın esas bileşeni metandır. Bundan başka C02, N2, H2 ve H2S bulunur. Asit 

fermantasyonu anında oluşan hidrojen, sonraki reaksiyonlarda tekrar tüketilir ve çok kere 

son üründe hemen hiç bulunmaz. Çürüme odaları gazının bileşimi şöyledir: 

 

%65-95 CH4 , %5-35 CO2 , %0-6 N2 , %0-8 H2 ve %0-0,25 H2S 

 

Bu gaz tesisatta çürüme kamaralarını ısıtmakta kullanılır. Isı değeri 8000-9000 Kcal/m
3
 tür. 

Kalorisini yükseltmek için şehir hava gazına ilave edilir. Yalnız kükürtlü hidrojenin 

giderilmesi gerekir. 

 

2.1.5. Flotasyon Sistemi ve Flotasyon Havuzları 
 

Flotasyon işlemi; endüstriyel atık suların içinde bulunan yağ zerreciklerinin, atık suya 

katılan koagülant maddeler tarafından adsorblanması ve bunların hava kabarcıklarıyla su 

yüzeyine taşınması ilkesine dayanır. 

 

Flotasyon işleminin başlangıcında atık su, karıştırıcıya alınır. Burada dolanım suyu 

koagülantla [Al2(SO4)3 çözeltisi] karıştırılır. Karışımın pH değerine bakılır. 

 

Endüstriyel atık sular, karıştırıcıdan sonra basınç düşürücülerden geçirilir ve flotasyon 

tanklarına gönderilir. Burada atık su içinde hava kabarcıkları ve köpük oluşur. Yağ 

zerrecikleri köpük içinde tutulur ve hava kabarcıklarıyla birlikte su yüzüne yükselerek 

yüzeyde birikir. Bu birikinti, köpük sıyırıcılarıyla sıyrılarak ortamdan uzaklaştırılır. Tank 

tabanında biriken yağlı çökeltiyse pompa istasyonuna gider. Doyurulan çamur, pompalarla 

kurutma yataklarına gönderilir. 

 

Resim 2.7: Flotasyon havuzu ve ekipmanları 
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2.1.6. Havalandırma Havuzları 
 

Çöktürme havuzlarından geçen atık sular, çelik borularla havalandırma havuzlarına 

basılır. Bu havuzlara ince kabarcıklı seramik difüzör yerleştirilmiştir. 

 

Bir havuz dört bölgeye ayrılır. Atmosferdeki hava, elektrostatik hava filtresinden 

geçirildikten sonra blower (pompa)’lara gelir. Elektrostatik hava filtresi, 0.3 mikrona kadar 

olan partiküllerin yaklaşık %95’ini giderebilmektedir. Tek kademeli santrifüj blowerların 

verimleri %45-100 arasında değişir. Suya kirlilik veren maddeleri, mikroorganizmaları 

okside ederek uzaklaştırması için gerekli olan oksijen, blowerlardan verilen hava ile sağlanır. 

 

Havalandırma havuzlarında ham sudaki kokuya neden olan gazlar ve amonyak gibi 

parametreler atmosfere verilerek giderilmekte; demir, mangan ve organik madde gibi 

parametreler de oksitlenerek arıtma tesislerinde giderilebilecek seviyeye indirilmektedir. 

 

Havalandırma esnasında suyun çözünmüş oksijen konsantrasyonu da 

dengelenmektedir. 

 

 2

2 2 3
4Fe  O  10H O 4Fe OH   8H       

 2

3 2 22
Mn  2HCO  1/ 2 O  MnO OH  2CO        

 

Ham sudaki minerallerin bir kısmı da kimyasal oksidasyona da girebilir. 

 

Resim 2.8: Kaskat tip havalandırma 

2.2. Kimyasal Yöntemle Atık Su Temizleme Sistemi 
 

En eski yöntemlerden biri olup 1872’de kirli sular kireç ilavesiyle temizlenmiştir. 

Bugün kullanılan çöktürme vasıtaları Al2(SO4)3 ve demir (III) tuzlarıdır. Demir (III) tuzları 

pahalı olup daha çok FeSO4Cl’ü kullanılır. 1m
3
 su için 5-30 g demir tuzu gerekir. 
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Alüminyum sülfat veya diğer alüminyum tuzlarını kullanan tesislerde bunların içine 

biraz linyit ilave edilirse etkisi artar. 1 m
3
 kirli su için 200-300 g Al2(SO4)3 ve 1-3 kg linyit 

gereklidir. Bu maddeler suya çözelti hâlinde katılır. Böyle muamele görmüş su, önce 

koagulasyon ve flokulasyon bölümlerine ve sonra da çöktürme havuzlarına alınır. Oluşan 

floklar ve kimyasal çamurların büyük bir kısmı çöktürme yoluyla arıtılır, geri kalan kısmıysa 

süzülerek temizlenir. 

 

Resim 2.9: Çöktürme havuzu 

Çöktürme bölümünde atık suyun hızı azaltılarak içindeki süspansiyon hâlindeki 

maddelerin çökmesi sağlanır. Sonra su süzülerek temizlenir. Böylece su, yabancı 

maddelerinden arınarak BOD (biyolojik oksijen değeri) miktarında %30-40’a kadar azalma 

ile yeniden kullanılmaya hazır hale gelmiş olur. Suyun dezenfekte edilmesi için son işlem 

klorlama veya ozonlamadır. Klor, çok kuvvetli oksitleyici bir element olduğundan 

indirgeyici maddelerle reaksiyona girer. 

 

2.2.1. Kimyasal Oksidasyon 
 

İstenmeyen zararlı bileşiklerin zararsız bileşiklere dönüştürülmesi veya daha sonraki 

arıtma işlemleri için uygun yapıya getirilmesine kimyasal oksidasyon denir. Başlıca kullanım 

alanları; demir ve mangan giderilmesi, dezenfeksiyon, organik bileşiklerin giderilmesi, alg 

kontrolü, renk, tat ve koku giderilmesi, siyanür, kükürt, amonyak giderilmesi, krom 

indirgenmesi, korozyon kontrolüdür. Kimyasal oksidasyonda oksijen, ozon, potasyum 

permanganat, klor kullanılabilir. 

 

Resim 2.10: Oksidasyon havuzu 



 

 

 

23 

2.2.2. Nötralizasyon 
 

Asidik ve bazik karakterdeki endüstriyel atık suların pH değerinin ayarlanması 

işlemidir. Atık suyun pH değerinin ayarlanması; atık suyun alıcı ortama deşarj standardının 

sağlanması, biyolojik arıtma öncesinde (bakteriyel faaliyetler belirli pH değerinde 

gerçekleştiğinden) uygun pH değerinin sağlanması bakımından gereklidir. Ayrıca kimyasal 

çöktürme işleminde reaksiyonların gerçekleşeceği uygun pH değerinin sağlanması 

bakımından da gereklidir. Suyun nötralizasyon işlemi, prosesin özelliğine göre arıtmanın 

başlangıcında veya sonunda yapılabilir. 

 

Gelen suyun pH’ına göre suya asit (HCl) veya kireç (Ca(OH2)) ilave edilir. Bu sayede 

çıkış suyu pH’ının optimum değerlerde olması sağlanır. Asit ve kireç ilave pompaları bu 

tankta bulunan pH metre ile otomatik olarak çalışmaktadır. Kimyasalların suyla tam 

karışımını sağlamak için bu tankta türbin tipte bir hızlı karıştırıcı bulunmaktadır. 

 

Resim 2.11: Havalandırma havuzu 

2.2.3. Koagulasyon - Flokulasyon 
 

Bu proseslerin amacı, kolloidlerin çöktürülerek sudan uzaklaştırılmasıdır. Suların 

kimyasal yolla koagulasyonu aşağıda sıralanmış amaçlar için yapılır. 

 

 Organik ve inorganik bulanıklığın giderilmesi 

 Renk giderilmesi 

 Bakteri ve patojen giderilmesi 

 Koku ve tat yapıcı maddelerin giderilmesi 

 Fosfat giderilmesi 

 Biyolojik oksijen ihtiyacı ve kimyasal oksijen ihtiyacı parametrelerinin 

giderilmesi 
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 Askıda katı madde giderilmesi 

 Metal giderilmesi 

 

2.2.3.1. Koagulasyon Prosesi (Hızlı Karıştırma-Pıhtılaştırma) 
 

Atık su arıtımında, kolloidal maddelerle askı hâlindeki çok küçük taneciklerin 

çökelmesini kolaylaştırmak için suya ilave edilen kimyasal maddelere koagülant 

(pıhtılaştırıcı) denilmektedir. Koagulasyon 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 hâle getirilmesi için 

yapılan işlemlerdir. 

 

Bekleme süresi ortalama 1 dakikadır. 

 

     2 4 2 3 4 2 233 2
Al SO .18H O  3Ca HCO    3CaSO  2Al OH    6CO 18H O      

  3 2

2 4 2 4 4 4 23
Al SO .18H O  2PO   2AlPO    3SO  18H O      

 

Resim 2.12: Koagülasyon havuzu 

Kimyasal madde  Formülü  Rengi  
Asit veya 

alkaliliği  

Alüminyum Sülfat Al2(SO4)3.14H2O  Beyaz, katı form  Asit  

Sodyum Aluminat NaAlO2.nH2O  Beyaz  Alkali  

Demir (lll) Klorür FeCI3.6H2O  Kahverengi, katı veya sıvı form  Asit  

Demir (lll) Sülfat Fe(SO4)3.9H2O Sarımsı-kahverengi, katı form Asit 

Demir (ll) Sülfat FeSO4.7H2O  Yeşil, katı  Asit  

Sönmüş Kireç Ca(OH)2  Beyaz  Alkali  

Sönmemiş Kireç CaO  Beyaz  Alkali  

Tablo 2.1: Kimyasal arıtmada kullanılan koagülant maddeler 
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2.2.3.2. Flokulasyon Prosesi (Yavaş Karıştırma-Yumaklaştırma) 
 

Flokulasyon prosesi (yumaklaştırma); atık suyun yavaş ve uygun şekilde bir süre 

karıştırılarak küçük tane ve pıhtıların büyümesi, birbirleriyle birleşmesi, yumaklaşması ve 

böylece kolayca kendiliğinden çökebilecek flokların (yumakların) meydana gelmesi 

işlemidir. 

 

Atık suyun bekleme süresi ortalama 45 dakikadır. 

 

     2 4 2 3 4 2 233 2
Al SO .14H O 3Ca HCO 2Al OH 3CaSO 6CO 14H O      

 

2.2.4. Kimyasal Çöktürme (Durultucu) 
 

Mekaniksel arıtım sistemlerinde giderilemeyen askıda kalan katı maddelerin, kimyasal 

maddeler yardımıyla atık sudan yumaklaştırılarak çöktürülmesi işlemidir. 

 

Bu ünitede herhangi bir karıştırma işlemi olmadığından kirleticileri bünyesinde 

bulunduran floklar havuz tabanına yer çekimi yardımı ile çökelir ve buradan sıyırıcı köprüler 

vasıtası ile çamur hunilerine sıyırılır.  Sıyırılan çamur, çamur pompaları ile çekilerek katı 

atık olarak uzaklaştırılır. Berrak olan üst faz ise bünyesinde bulunan ve çökelmemiş (askıda 

kalan) olan katı maddelerden arındırılmak üzere hızlı kum filtrelerine geçer. 

 

Kimyasal çöktürmede atık suyun ortalama bekleme süresi ortalama 3 saattir. 

    

Resim 2.13: Çöktürme havuzları 

 

Resim 2.14: Sıyırıcı köprü ve çamur alma yapısı 
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2.2.5. Dezenfeksiyon  
 

Dezenfeksiyon patojen organizmaların yok edilmesi veya etkisiz hâle getirilmesidir. 

Dezenfeksiyonda kullanılan maddelere dezenfektan denir. Bunlar; klor ve klor bileşikleri, 

brom, iyot, ozon, fenoller, boya maddeleri, sabunlar ve sentetik deterjanlar, hidrojen 

peroksit, potasyum permanganattır. En yaygın olarak kullanılanı ise klordur. 

    

 

Resim 2.15: Dezenfeksiyon sistemi 

2.2.6. Adsorpsiyon Yöntemi ve Elektrolitik Temizleme 
 

Mekanik yöntemle temizlenmiş suyun içinde kolloidal hâlde olan çökmeyen bir 

bakiye kalır ki bu, suyun çürümesini devam ettirir. Böyle sular doğrudan doğruya denize 

veya suyu bol bir nehre akıtılabilir. Böyle bir deniz veya bir nehir yok ise suların kimyasal, 

elektrolitik veya biyolojik yöntemlerle temizlenmesi gerekir. 

 

Kirli sular, içerdikleri tuzların fazlalığından dolayı elektrik akımını iletirler. Kirli 

suyun içerisinden elektrik akımı geçirildiğinde bir çöküntü oluşur. Bu çöküntü, kirli sudaki 

kolloid bünyedeki maddeleri adsorbe ederek sürükler. Yani bu yöntemde elektrik akımı 

kimyasal maddenin yerini almıştır. Kirli suya daldırılan elektrotlar, levha veya tel örgü 

şeklindedir. Anot demirden, katot ise kömürden yapılmıştır. Aralarından 1-2 voltluk bir 

gerilimle akım geçirilir. 
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2.3. Biyolojik Yöntemle Atık Su Temizleme Sistemi 
 

Yüzyılımızın başında geliştirilmeye başlanan biyolojik arıtma, organik kirleticiler 

içeren evsel ve endüstriyel atık sulara uygulanır. Biyolojik yöntemlerin arıtma gücü çok 

yüksek olup bugün geniş ölçüde kullanılmaktadır. Bundan önceki yöntemlerle atık sularda 

%30-40 BOD kurtarılmasını, bugün ABD’de eyaletler tarafından kullanılan Çevre Koruma 

Kanunları yeterli kabul etmez ve %90 BOD kurtarılması istenir. Bunun üzerine ikincil su 

temizleme yöntemleri kullanılmaya başlamıştır. Bu çeşit atık su temizlemesi birincil adı 

verilen ve kullanılmış sudaki kaba parçaların temizlenmesini amaçlayan ızgaralardan 

geçirme, yumaklaştırma, çöktürme, yüzdürme ve havalandırma gibi temel işlemleri içerir. 

 

Bu işlemlerden sonra asılı ve çözünmüş madde bulunduran kullanılmış sular, ikinci 

kademe arıtmaya alınırlar. Bu kademeyi bakteri hareketine dayanan çeşitli biyolojik 

yöntemler oluşturur. Böylece atık su, birinci kademede içindeki çözünmemiş yabancı 

maddelerden kurtulmuştur. Bundan sonraki problem, atık suda çözünmüş olan organik 

maddelerdir. Biyolojik işlemin esas amacı da suda çözünmüş olan organik maddeleri bakteri 

etkisiyle karbondioksit hâline getirerek sudan uzaklaştırmaktır. Bu işlemden sonra atık su, 

kirleticilerin büyük bir kısmından kurtarılmıştır. Klorlama veya başka bir madde ile 

dezenfeksiyondan sonra çevre sularına verilebilir. Eğer daha fazla bir arıtma isteniyorsa 

üçüncül adı verilen fiziksel, kimyasal ve fizikokimyasal yöntemlerden oluşan ileri bir arıtma 

yöntemi uygulanmalıdır. 

 

Resim 2.16: Biyolojik arıtma 

Biyolojik arıtma yönteminin uygulanmasında, atık suların gerekli organik maddeyi 

bulundurması ve suda ağır metaller gibi biyolojik arıtmaya zararlı madde bulunmaması 

istenir. 

 

Biyolojik arıtma, kullanılmış sudaki organik maddelerin mikroorganizmalar tarafından 

besin ve enerji kaynağı olarak kullanılması esasına dayanır. Bu kullanım anında organik 

maddelerin bir kısmı enerjiye dönüştürülürken diğer kısmı hücre için gerekli maddelerin 

sentezinde kullanılır. Kullanılmış suda gelişen ve arıtmada önemli olan başlıca organizmalar 

şunlardır: Bakteriler, mantarlar, algler, protozoalar, rotiferler, kabuklular ve virüsler. 

Organizmalar, oksijenin kullanımına göre iki ana gruba ayrılır: Birinci grup moleküler 
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oksijenden yararlanan ve oksijen bulunan yerlerde yaşayabilen aerobik organizmalar, ikinci 

grup, oksijenin bulunmadığı yerlerde yaşayan anaerobik organizmalardır. Buna bağlı olarak 

arıtma da aerobik ve anaerobik sistemlerde yapılır. 

 

Aerobik sistemlerde son ürünler hemen hemen tamamen oksitlenmiş olurlar ve enerji 

seviyeleri düşüktür. Biyolojik indirgenmeyi karbon esaslı organik maddelerin oksitlendiği 

oksidasyon ve amonyağın oksitlendiği nitrifikasyon olayları meydana getirir. 

 

Anaerobik sistemlerde havasız bir yerde bekletilen organik maddeler anaerobik 

mikroorganizmaların yardımıyla indirgenebilirler. Reaksiyonlar iki basamakta olur. Birinci 

basamakta kompleks organik maddeler basit organik asitlere hidroliz edilir. İkinci basamakta 

ise organik asitler metan ve karbondiokside çevrilir. 

 

Biyolojik gelişme incelenecek olursa mikroorganizmaların gelişmesi yaşadıkları 

çevreye bağlıdır. Çevredeki koşulların yaşam için uygun hâle getirilmesi ile bu gelişme 

kontrol edilebilir. Yaşama etkiyen başlıca faktörler pH, sıcaklık, gerekli besin maddeleri ve 

iz elementlerin ilavesi, yeterli oksijen verilmesi ve uygun karıştırmadır. Bu faktörler göz 

önüne alınarak çevre koşullarının düzenlenmesi ile artıkların verimli bir stabilizasyonu 

sağlanır. 

 

Kullanılmış ve yüzeysel suların organik kirliliğinin ölçülmesinde en yaygın şekilde 

kullanılan parametre biyokimyasal oksijen ihtiyacı BOD’dır. 

 

“Biyokimyasal oksijen ihtiyacı”, kullanılmış sulardaki yükseltgenebilen organik 

maddelerin aerobik koşullarda stabilizasyonu için gereken moleküler oksijen miktarı veya 

diğer bir deyişle su içindeki mikroorganizmaların canlılığının devam ettirebilmeleri için 

gerekli oksijen miktarı olarak tanımlanır. Atık su temizlenmesinde ikinci ölçüt kimyasal 

oksijen ihtiyacı COD’dır. “Kimyasa1oksijen ihtiyacı”, su içindeki organik maddelerin 

tamamen oksitlenmesi için gerekli oksijen miktarıdır. Oksijen, esas olarak sudaki üç grup 

madde tarafından tüketilir. Bu gruplar; karbonlu maddeler, okside olabilen azot ve 

oksitlenebilen kimyasal bileşiklerdir. 

 

Atık sudaki organik bileşiklerin tamamen oksitlenmesi çok uzun zaman alır. Pratikte 

BOD değerleri 20 °C’de beş günlük olarak ölçülür. BOD ölçümü yapılmak üzere kullanılmış 

olan sudan alınan örnek yükseltgemeyi yapacak olan mikroorganizmalar için yeterli oksijen 

bulunduracak şekilde özel bir seyreltme suyu ile seyreltilir. Başlangıçta BOD değeri 

bilinmediği için birden fazla seyreltme yapılır. Örneği alınan suda yeterli mikroorganizma 

bulunmaması hâlinde seyreltme suyu bir mikroorganizmalar topluluğu ilavesi ile tohumlanır. 

Bu şekilde hazırlanmış örnekler ağzı sıkıca kapatılmış şişelere konur ve sabit sıcaklıkta 

bekletilir. 
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2.3.1. Aerobik Arıtma (Aktif Çamur Sistemi) 
 

20. yüzyılın başında İngiltere’de geliştirilmiş olup çok çeşitli atık sulara 

uygulanabilmesi ve yüksek verim sağlaması nedeniyle bugün en çok kullanılan arıtma 

yöntemidir. Aktif çamurda esas; organik madde içeren atık suların sürekli havalandırılarak 

aerobik koşullarda tutulan bir tankta bir mikroorganizmalar topluluğuyla karıştırılarak 

bekletilmesi ve sonra mikroorganizmaların çökeltilerek temizlenmiş sudan ayrılmasıdır. 

Havalandırma sırasında sudaki organik maddelerin bir kısmı enerji elde etmek için bir kısmı 

da hücre sentezinde kullanılır. 

 

Resim 2.17: Aerobik arıtma 

 

 

Şekil 2.6: Aerobik arıtma sistemi 
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Şekil 2.7: Aktif çamur sistemi 

Ön arıtmadan gelen kullanılmış su, bir çöktürme tankında bekletilerek çamur ayrılır. 

Havalandırma tankına geçen suda süspansiyon ve çözünmüş hâlde atıklar bulunur. 

Havalandırma tankında su, tanktaki mikroorganizmalar topluluğuyla karışır ve mekanik bir 

sistemle veya difüzyon yoluyla verilen havayla havalandırılır. Belli bir süre sonra su içindeki 

organik maddelerin büyük bir kısmı mikroorganizmalar tarafından kullanılır. 

 

Çöktürme tankına alınan karışımdan mikroorganizmalar topluluğu çöktürülerek ayrılır 

ve bir kısmı dışarı alınırken bir kısmı, tohumlama amacıyla havalandırma tankına verilir. 

Çöktürme tankından alınmış arıtılmış su ise klorlanarak uzaklaştırılır. 

 

Evsel ve endüstriyel atık sular için kullanılan yöntemin arıtılacak su kalitesine ve 

arıtma derecesine göre kullanılabilecek birçok modifikasyonu geliştirilmiştir. 

  

Resim 2.18: Çamur yüzdürme havuzları   Resim 2.19: Çürütme tankları 

 

2.3.1.1. Damlatmalı Filtreler  
 

Damlatmalı filtreler, dairesel ve dikdörtgen kesitli yataklardan oluşur. Yatak çakıl, taş 

parçaları, kok, cüruf gibi maddelerden oluşmuştur. Doldurma maddelerinin çapı 40 mm 

dolayında olup boyutlar filtre tabanına doğru 150 mm çapa kadar artırılabilir. Bu filtreler 

kum filtrelerinin geliştirilmiş şeklidir. Yerden kazanmak amacı ile derinlikleri kum 

filtrelerine oranla daha fazladır. Genellikle 1-3 m arasında olan derinlik son zamanlarda 

plastik doldurma maddelerinin kullanılmasıyla 9-12 m’ye kadar artırılabilmiştir. Atık su 

filtre tabakasının üzerinde çoğunlukla dönen bir dağıtıcı kullanılarak homojen olarak yağmur 

şeklinde püskürtülür. Filtre tabanında toplanan sular bir boşaltma sistemiyle alınır. Aynı 

zamanda tabandan gerekli havalandırma yapılır. 
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Resim 2.20: Damlatmalı filtreler 

Atık su içindeki organik maddeler filtre içinde ilerlerken taş parçacıklarına yapışmış 

olan mikroorganizmalarla karşılaşır. Burada organik maddeler aerobik olarak parçalanırken 

tabakanın kalınlaşmasıyla alt tabakalar anaerobik hâle gelir. Tabakanın kalınlaşmasıyla taş 

yüzeylerine yakın kısımlar beslenemeyerek canlılıklarını kaybeder ve taş parçalarından 

koparlar. Filtreden alınan temizlenmiş su, bir berraklaştırıcıya alınarak çamur kısmı ayrılır. 

Bir kısım çamur, aktif çamur yönteminde olduğu gibi filtreye geri verilir. Tabakaları 

meydana getiren mikroorganizmalar, bakteriler, mantarlar, alg ve protozoalardır. 

 
 

 

 

Şekil 2.9: Damlatmalı filtre sisteminin akım diyagramı 

İlk 

Çöktürme 
Filtre Tankı 

Çöktürme 

Tankı 

Ön 

Arıtmadan 

Gelen Su 

 

Klorlamaya 

Atık Çamur Geri döngü 

 
Şekil 2.8: Damlatmalı filtre sistemi 
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2.3.2. Oksidasyon Havuzları  
 

Evsel kullanılmış sular, sığ havuzlarda doğal biyolojik işlemle stabilize edilebilir. Bu 

şekilde ham veya bir ön işlemden geçmiş suyun okside olmak üzere bırakıldığı havuzlara 

“oksidasyon havuzu” adı verilir. Oksidasyon işlemini yapan çeşitli mikroskobik bitki ve 

hayvanlardır. Aktif çamur yönteminden farkı, mikroorganizma miktarının daha az oluşudur. 

Başlıcaları bakteriler, protozoa ve alglerdir. Bu sistemde bakteriler tarafından ortama verilen 

maddeleri algler fotosentezde kullanırlar. Bundan dolayı güneşli havalarda stabilizasyon 

hızlı olur. Yazın çalışma ile BOD giderilmesi %95’e kadar çıkabilir. Soğuk mevsimlerde ve 

havuzun buz tutması hâlinde giderme verimi %50’ye kadar düşebilir. Havuzlar düz dipli 

olarak yapılır. Etrafı toprak setlerle çevrilir. Su derinliği 60-150 cm arasındadır ve en üstte 

90 cm kadar serbest kısım bırakılır. Giriş akımı havuzun orta kısmından verilir, çıkış ise 

genellikle rüzgâr altı köşeden alınır. Havuzların tabanı geçirgen olmamalıdır. Aksi hâlde yer 

altı suları kirlenir. 

 

Resim 2.21: Oksidasyon havuzları 

2.3.3. Anaerobik Arıtma Sistemleri  
 

Havasız, yani oksijensiz ortamda gerçekleştirilen atık su arıtma sistemidir. Anaerobik 

arıtma sistemlerinde organik maddeler, oksijensiz ortamda metan, karbondioksit ve amonyak 

gibi inorganik maddelere dönüştürülür. Biyolojik olarak ayrışabilen organik maddelerin 

anaerobik olarak parçalanması farklı bakteri grupları tarafından gerçekleştirilir. Bu arıtma, 

diğer sistemlere göre maliyeti daha ucuz olan, daha az yer kaplayan bir sistemdir. Büyük ve 

küçük boyutlarda da inşa edilebilir. Daha az çamur oluşumu meydana gelir. Bu sistem 

endüstrinin birçok kolunda kullanılır. Anaerobik atık su arıtımı bir kısım avantajları 

nedeniyle son yıllarda önem kazanmış ve üzerinde çok sayıda araştırma yapılmıştır. 

Özellikle, konsantre sanayi atık sularının arıtımı maksadıyla çok sayıda anaerobik arıtma 

tesisi kurulmuştur. Ülkemizde ise son yıllarda yurt dışı firmalardan lisans almak suretiyle 

inşa edilmiş sınırlı sayıda anaerobik tesis mevcuttur. 
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Resim 2.22: Anaerobik arıtma sistemleri 

Anaerobik arıtmanın mühendisler ve uygulayıcı sanayiciler açısından başlıca faydaları 

şöyle sıralanabilir: 

 

 Yüksek konsantrasyonlu atık su arıtımında anaerobik arıtma, aerobik arıtmaya 

göre daha ucuzdur. 

 Enerjinin tüketimi yerine üretimi söz konusudur. Özellikle yüksek 

konsantrasyonlu atık su arıtımında tesis kendi ihtiyacını rahatlıkla karşılamakta 

hatta fazla enerji üretebilmektedir. Bu durum, ayrıca atık su arıtmanın çok 

pahalı olduğunu ve enerji gerektirdiğini düşünen sanayici için dikkat çekici bir 

husus olmaktadır. 

 Anaerobik arıtma tesisi aerobik tesislere göre daha az yer kaplamaktadır. Alet 

ve teçhizat donanımı açısından da anaerobik arıtma nispeten düşük maliyetli 

teknolojidir. 

 Dönemlik ya da mevsimlik çalışan sanayiler için anaerobik arıtma özel bir ilgi 

görmektedir. 15 °C’nin altındaki sıcaklıklarda anaerobik çamur, besleme 

yapılmaksızın biyolojik aktivitesini ve çökelme özelliğini kaybetmeden uzun bir 

süre saklanabilmektedir. 

 Anaerobik arıtma sistemleri çok küçük boyutlarda olduğu gibi çok büyük 

boyutlarda da inşa edilebilir. 

 Anaerobik arıtma daha az nütrient ihtiyacı gerektirir ve daha az çamur oluşumu 

meydana gelir. Ayrıca çıkış suyu kısmen patojenlerden arındırılır. 
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Şekil 2.10: Biyolojik arıtma sistemi
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Şekil 2.11: Biyolojik arıtma proses akım şeması 

 

Resim 2.23: Arıtılmış atık su  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Atık suyu çöktürme işlemini yapınız. 

 

Kullanılacak malzemeler: Jar-test cihazı, puarlı pipet, beher, mezür, FeCl3, 

pelielektrolit çözeltisi, organik madde 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Numune sudan mezüre 1 litre su 

koyunuz. 

 

 Önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamını düzenleyiniz. 

 Temiz ve titiz çalışınız. 

 Mezürdeki suyun bir litre olmasına 

dikkat ediniz. 

 Mezürdeki 1 litre suyu behere boşaltınız. 

 

 Suyun etrafa sıçramamasına dikkat 

ediniz. 

 Jar-test cihazını açınız. 

 

 Jar-test cihazını elektriğe bağlayınız. 

 Jar-test cihazını açtıktan sonra 

aydınlatmanın çalıştığını kontrol ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Beheri jar-test cihazına yerleştiriniz. 

 

 Beherdeki suyun cihaza dökülmemesine 

dikkat ediniz. 

 

 Jar-test cihazının kanatçıklarını behere 

göre ayarlayınız. 

 

 Kanatçıkların beherin ortasına 

gelmesine ve behere dokunmamasına 

dikkat ediniz. 

 Jar-test cihazının devir ayar düğmesini 

çevirerek kanatçıkların dönmesini 

sağlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 Devir ayar düğmesini fazla açmayınız. 

 Kanatçıkların yavaş dönmesini 

sağlayacak şekilde devir ayarı yapınız. 
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 Puarlı pipet hazırlayınız. 

 

 

 Puarın pipete tam yerleştiğinden emin 

olunuz. 

 Puarlı pipetle 0,49 mℓ Demir (III) klorür 

(FeCl3) alınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puarlı pipeti kullanırken pipete alınacak 

FeCl3 miktarının 0,49 mℓ’den fazla 

olmamasına dikkat ediniz. 
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 Demir klorürü behere boşaltınız. 

 
 

 Pipetteki demir klorürün behere tam 

boşalmasına dikkat ediniz. 

 Beş dakika bekleyerek suda beliren 

organik maddeleri gözlemleyiniz. 

 

 Demir klorür behere boşaltıldıktan 

sonra suda gözükmeyen organik 

maddelerin belirginleşmesini 

gözlemleyiniz. 

 Pipetle 0,18 mℓ pelielektrolit çözeltisi 

alınız. 

 

 

 Puarlı pipeti kullanırken pipete alınacak 

pelielektrolit miktarının 0,18 mℓ fazla 

olmamasına dikkat ediniz. 

 

 Pelielektrolit çözeltisini behere 

boşaltınız. 

 Pipetteki pelielektrolitin behere tam 

boşalmasına dikkat ediniz. 
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 Beş dakika bekleyerek sudaki organik 

maddeleri gözlemleyiniz. 

 

 Pelielektrolit behere boşaltıldıktan sonra 

suda beliren organik maddelerin topak 

şeklinde birleşmesini gözlemleyiniz. 

 

 Jar-test cihazının devir ayar düğmesini 

çevirerek dönen kanatçığı durdurunuz. 

 

 Jar-test cihazının devir ayar düğmesini 

çevirip kanatçıkların durmasını 

sağladıktan sonra gözle kontrol ederek 

kanatçıkların durduğundan emin olunuz. 

 

 Jar-test cihazının kanatçıklarını beherden 

çıkarınız. 

 

 Kanatçıkları çıkarırken behere 

çarpmamasına dikkat ediniz. 

 Yirmi dakika bekleyerek organik 

maddelerin çöktüğünü gözlemleyiniz. 

 Sudaki organik maddelerin beherin 

tabanına toplandığını gözlemleyiniz. 
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. 

 Jar-test cihazını kapatınız 

 

 Jar-test cihazının kapandığından emin 

olunuz. 

 

 Rapor hazırlayınız. 

 

 Yaptığınız işlemleri ve deneyleri, 

sonuçları ile raporunuza yazınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 

1. Numune sudan mezüre 1 ℓ su ilave ettiniz mi?   

2. Mezürdeki 1 ℓ suyu behere boşalttınız mı?   

3. Jar-test cihazını açtınız mı?   

4. Beheri jar-test cihazına yerleştirdiniz mi?   

5. Jar-test cihazının kanatçıklarını behere göre ayarladınız mı?   

6. Jar-test cihazının devir ayar düğmesini çevirerek kanatçıkların 

dönmesini sağladınız mı? 
  

7. Puarlı pipet hazırladınız mı?   

8. Puarlı pipetle 0,49 mℓ demir klorür (FeCl3) aldınız mı?   

9. Demir klorürü behere boşalttınız mı?   

10. Beş dakika bekleyerek suda beliren organik maddeleri 

gözlemlediniz mi? 
  

11. Pipetle 0,18 mℓ pelielektrolit çözeltisi aldınız mı?   

12. Pelielektrolit çözeltisini behere boşalttınız mı?   

13. Beş dakika bekleyerek sudaki organik maddeleri gözlemlediniz 

mi? 
  

14. Jar-test cihazının devir ayar düğmesini çevirerek dönen kanatçığı 

durdurdunuz mu? 
  

15. Jar-test cihazının kanatçıklarını beherden çıkardınız mı?   

16. Yirmi dakika bekleyerek organik maddelerin çöktüğünü 

gözlemlediniz mi? 
  

17. Jar-Test cihazını kapattınız mı?   

18. Rapor hazırladınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. ………………………..., büyük depolama tanklarında birikmiş olan atık sulardaki iri 

kirler önce tarak ve süzgeçlerle alıkonur, ince kirler ise çökme havuzlarında ayrılır. 

 

2. Havasız, yani oksijensiz ortamda gerçekleştirilen atık su arıtma sistemi 

……………………………. denir. 

 

3. Ham veya bir ön işlemden geçmiş suyun okside olmak üzere bırakıldığı havuzlara 

“………………………….” adı verilir. 

 

4. Yatak çakıl, taş parçaları, kok, cüruf gibi maddelerden oluşmuş su arıtma filtrelerine 

………………………. denir. 

 

5. Aktif çamurda esas; organik madde içeren atık suların sürekli havalandırılarak 

………………………. tutulan bir tankta bir mikroorganizmalar topluluğu ile 

karıştırılarak bekletilmesi ve sonra mikroorganizmaların çökeltilerek temizlenmiş sudan 

ayrılmasıdır. 

 

6. Mekanik yöntemle temizlenmiş suyun içinde kolloidal hâlde olan çökmeyen bir bakiye 

kalır ki bu, suyun ………………….. neden olur. 

 

7. Atık su arıtımında, kolloidal maddelerle askı hâlindeki çok küçük taneciklerin 

çökelmesini kolaylaştırmak için suya ilave edilen kimyasal maddelere 

……………………………… denilmektedir. 

 

8. Mekanik temizlemede, büyük depolama tanklarında birikmiş olan atık sulardaki iri 

kirler önce …………………………… alıkonur, ince kirler ise çökme havuzlarında 

ayrılır. 

 

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi anaerobik arıtmanın başlıca faydalarındandır? 

A)Aerobik arıtmaya göre daha ucuzdur.  

B)Enerjinin tüketimi yerine üretimi söz konusudur. 

C)Anaerobik arıtma, daha az nütrient  ihtiyacı gerektirir. 

D)Anaerobik arıtma sistemleri tek boyutlarda imal edilebilir.  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi damlatmalı filtre sisteminin parçalarından değildir? 

A) İlk çöktürme tankı 

B) Çürütme tankı 

C) Çöktürme tank 

D) Filtre tankı 

 

3. Asidik ve bazik karakterdeki endüstriyel atık suların pH değerinin ayarlanması işlemine 

ne denir? 

A) Dezenfektasyon 

B) Nötralizasyon 

C) Flokulasyon 

D) Adsorpsiyon 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi sıvı atık sorunlarından kabul edilemez? 

A) Lağım suları    B) Evsel sıvı atıklar 

C) Endüstriyel sıvı atıklar  D) Baraj suları 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığı için risk oluşturur? 

A) İçme suyu üretimi 

B) Kirlenen suyun işlenmesi  

C) Yer altı sularının kullanılması   

D) Kirlenen suyun tekrar doğaya verilmesi 

 

6. Ötrofikasyonun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Suyun işlenerek sanayide kullanılması 

B) Sudaki organik maddeleri çöktürme işlemi 

C) Su ortamındaki oksijenin tükenerek suyun bozulması 

D) Baraj suyunun depolanması 

 

7. COD’un anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Suyun destilasyonu    

B) Kimyasal oksijen ihtiyacı 

C) Sıvı atıklardaki organik madde miktarı 

D) Baraj sularındaki organik madde miktarı 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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8. Aerobik arıtma, aşağıda yazılmış sistemlerden hangi sistemi kullanır? 

A) Suyun biyolojik arıtma sistemi B) Aktif çamur sistemi 

C) Filtre sistemleri   D) Buharlaştırma sistemi 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi aerobik arıtma sistemlerinin bir parçasıdır? 

A) İlk çöktürme    B)  Havalandırma tankı 

C) Damlatmalı filtreler   D)  Dezenfeksiyon ünitesi 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi koagulasyonun amaçlarından değildir? 

A) Organik ve inorganik bulanıklığın giderilmesi  

B) Renk giderimi 

C) Sertlik giderme 

D) Bakteri ve patojen giderimi 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

11. Ham veya bir ön işlemden geçmiş suyun okside olmak üzere bırakıldığı havuzlara 

……………havuzu adı verilir.  

 

12. ………………filtreler dairesel ve dikdörtgen kesitli yataklardan oluşur.  

 

13. Damlatmalı filtre tabanında toplanan sular ………………. sistemi ile alınır. 

 

14. …………………. arıtma sistemlerinde daha az nütrient ihtiyacı gerektirir 

 

15. Endüstriyel arıtma tesislerinde …………,  ……… , biyolojik ve ileri arıtma 

uygulamaları yapılabilir. 

 

16. ………………..lağım kalıntıları gübre olarak özel bir değer taşır. 

 

17. Flotasyon işlemi, endüstriyel atık suların içinde bulunan yağ zerreciklerinin atık suya 

katılan koagülant maddeler tarafından  …………… ve bunların hava kabarcıklarıyla su 

yüzeyine taşınması ilkesine dayanır.  

 

18. Havasız, yani oksijensiz ortamda gerçekleştirilen atık su arıtma 

sistemine………….denir. 

 

19. Asidik ve bazik karakterdeki endüstriyel atık suların pH değerinin ayarlanması 

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 bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 



 

 

 

27 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Endüstriyel arıtma 

2 Kirli sular 

3 Lağım atıkları 

4 Alg 

5 Su kirliliği 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Mekanik temizlemede 

2 
Anaerobik Arıtma 

Sistemleri 

3 Oksidasyon havuzu 

4 Damlatmalı filtreler 

5 Aerobik koşullarda 

6 Çürümesine 

7 
Koagülant 

(pıhtılaştırıcı) 

8 Tarak ve süzgeçlerle 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 B 

4 D 

5 D 

6 C 

7 B 

8 B 

9 D 

10 C 

11 Oksidasyon 

12 Damlatmalı 

13 Boşaltma 

14 Anearobik 

15 Kimyasal,fiziksel 

16 Aktiflenmiş 

17 Adsorblanması 

18 Anaerobik 

19 Nötralizasyon 

CEVAP ANAHTARLARI 
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