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ATIK ÇAMUR DEZENTEGRASYON YÖNTEMLERĠNĠN ÇAMUR 

MĠNĠMĠZASYONU AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

ÖZET 

Evsel atıksuların biyolojik olarak arıtımı yaygın olarak kullanılan arıtma 

yöntemlerinden birisidir. Ancak aktif çamur prosesi sonucunda yüksek miktarda atık 

çamur oluĢmaktadır. Atık çamur üretimi tesisler için büyük bir ekonomik yük teĢkil 

etmektedir. Arıtma iĢlemleri sonucunda oluĢan çamurun biyolojik arıtma 

sistemlerinde arıtımı ve bertaraf edilmesi yaklaĢık olarak toplam atıksu arıtma 

maliyetinin yarısını oluĢturmaktadır. Bu nedenle arıtma çamurlarının minimizasyonu 

hem maliyetlerin düĢürülmesi hem de arıtım sonunda elden çıkarılması gereken 

çamur hacimlerinin azaltılması açısından son derece önem taĢımaktadır. Anaerobik 

çürütme öncesinde ön arıtma olarak dezentegrasyon iĢlemi uygulandığında; 

anaerobik çürütme prosesinde hız sınırlayıcı adım olarak ifade edilen hidroliz 

aĢaması hızlanmakta, organik maddeler büyük oranda çözünmüĢ halde 

bulunduğundan anaerobik çürütücünün verimi önemli ölçüde artmakta ve oluĢan 

çamur miktarı azalmaktadır.  

Bu çalıĢmanın amacı, anaerobik stabilizasyondan önce uygulanan ultrases 

dezentegrasyon yönteminin, stabilizasyon sonucunda kalan çamurun özelliklerinde 

meydana getirdiği değiĢimi (TOK, ÇOK, KOĠ, uçucu katı madde) ortaya koymak ve 

ultrases dezentegrayon yönteminin kalan çamurun miktarına olan etkisini 

incelemektir.  

Anaerobik stabilizasyon deneyleri için, 100mL hacim, %80 amplitüt ve 30 dakikalık 

sonikasyon süreli ultrases dezentegrasyon yöntemi seçilmiĢtir. Anaerobik 

stabilizasyondan önce uygulanan ultrases dezentegrasyon yönteminin kalan çamurun 

özelliklerine olan etkisini incelemek amacıyla dezentegre edilmiĢ çamur numuneleri  

0.5, 1, 2 ve 5 olmak üzere dört farklı F/M oranı için dezentegre edilmemiĢ çamur 

numuneleriyle %25, %50, %75 ve %100 oranlarında karıĢtırılmıĢtır. Santrifüj 

sonrasında süpernetantın sistemin baĢlangıcına geri devrettirilmesi durumundaki  

etkiyi  görmek amacıyla, üst fazı farklı yüzdelerde (%10, %20, %30 ve %50) 

santrifüjlenmiĢ çamur numuneleri anaerobik stabilizasyon iĢlemine tabi tutulmuĢtur. 

F/M oranının 0,5‟ten 5‟e çıkarılmasıyla birlikte KOĠ, uçucu katı madde ve katı 

madde ile çamurun organik madde içeriği azalmıĢtır ve TOK ve ÇOK giderim 

oranları artmıĢtır. Anaerobik çamur çürütme iĢleminde daha yüksek F/M oranlarında 

çalıĢıldığında daha yüksek miktarlarda çamur azalması elde edilebileceği sonucu 

çıkmaktadır. 
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ASSESSMENT OF SLUDGE DISINTEGRATION METHODS FOR THE 

PURPOSE OF SLUDGE MINIMIZATION 

SUMMARY 

Treatment of domestic wastewater, biologically, is one of the most common 

treatment methods. However, as a result of active sludge process, large amount of 

sludge are formed. Production of excess sludge put a huge economic strain on 

industrial facilities. Elimination and treatment of sludge formed as a result of 

treatment processes in biologic treatment systems account for almost half of the all 

wastewater treatment cost. Therefore, minimization of excess sludge is extremely 

important in respect of both cutting costs and decreasing sludge volume needed to be 

destroyed in the end of treatment. Disintegration is applied as a 

pretreatment process prior to anaerobic digestion, hydrolysis phase expressed as the 

rate-limiting stage is accelerating, the yield of anaerobic digestion increases due to a 

large amount of dissolved organic matter and decreases the amount of sludge.  

The aim of this study is to  investigate the effects of ultrasound on the amount of 

remaining sludge and to examine changes in the properties of the remaining sludge 

characteristics (COD, TOC, DOC, volatile solids removal) by implementing 

ultrasound sludge disintegration prior to the anaerobic digestion. 

For anaerobic stabilization experiments, ultrasonic disintegration method under the 

conditions of 100 mL volume, 80% amplitude and 30 minute sonication time is 

selected. Disintegrated sludge samples mixed with non-disintegrated sludge at 

different rates (%25, %50, %75 and %100) for 4 different F/M rate (0,5, 1, 2 and 5) 

to reveal the effect of ultrasonic disintegration applied before anaerobic stabilization 

on the remaining sludge properties. Different percentages of centrifuged 

disintegrated sludge are subjected to digesters by discarding some part of the 

supernatant to represent the possible effect of returned supernatant to the beginning 

of the system. The discarded supernatant amounts are in the range of 10%-50%.  

According to experiment results, solid mass in the sludge disintegrated with 

ultrasonic disintegration process and volatile solids removal increased in proportion 

to non-disintegrated sludge. COD, TOC and DOC removal rates, volitale solids and 

solid substance increased by rising F/M rate from 0.5 to 5.  The results also imply 

that higher F/M ratios should be applied to get higher sludge reduction from the 

anaerobic digestion applications. 
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1. GĠRĠġ 

Teknolojik geliĢmeler ve sanayileĢme ile paralel olarak yaĢanan nüfustaki artıĢ ve 

hızlı kentleĢme, insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki baskısını tüm dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de hızla artırmaktadır. Bu süreç içerisinde üretimin ve pazarlama 

faaliyetlerinin geniĢlemesi, doğal kaynakların daha yoğun Ģekilde kullanımını 

kaçınılmaz hale getirirken, tüketim eğiliminin sürekli artması ile birlikte oluĢan 

atıklar da, hem miktarları hem de zararlı içerikleri nedeniyle çevre ve insan sağlığını 

tehdit eder boyutlara ulaĢmıĢtır. Çevre bilincinin geliĢmesi ile beraber gittikçe önem 

kazanan doğal çevrenin korunması, tüm dünyada ülkelerin çevre koruma 

politikalarının öncelikleri arasında giderek ön sıralara yerleĢmektedir ve atık 

miktarının azaltılması, atıkların çevre ile uyumlu hale getirilerek bilinçli bir Ģekilde 

uzaklaĢtırılmasını vurgulayan atık yönetimi de çevre koruma politikaları arasında 

ağırlıklı bir yer tutmaktadır. 

Arıtma iĢlemleri sonucunda oluĢan çamurun biyolojik arıtma sistemlerinde arıtılması 

ve bertaraf edilmesi yaklaĢık olarak toplam atıksu arıtma maliyetinin yarısını 

oluĢturmaktadır (Yasui ve Shibita, 1994). Çamur arıtımı, inĢaat-ekipman ilk yatırım 

maliyetinin %60‟nı ve iĢletme maliyetinin de %40‟nı oluĢturduğu için; az ve stabil 

çamur çıkaran tesisler kurmak; çamur arıtımının ilk yatırım ve iĢletme maliyetlerini 

düĢürecektir. Atık yönetimi konusunda arıtma çamurlarının da ele alınması ve etkin 

bir çamur minimizasyonuna yer verilmesi çamur arıtım ve bertaraf maliyetlerinin 

azaltılması açısından son derece önem taĢımaktadır.  

Çamur minimizasyonunun amacı, çamurun katı kütlesinde bir azalma meydana 

getirmektir. Çamur minimizasyon yöntemleri ile arıtma sonucunda meydana gelen 

çamur miktarı azalmakta ve çamur oluĢumu baĢtan engellenmektedir. Böylece çamur 

toplam kütlesinde azalma sağlanmaktadır. Çamur miktarının kaynağında minimize 

edilmesi sonucunda taĢıma maliyetleri azalmakta ve bertaraf iĢlemleri 

kolaylaĢmaktadır. Dezentegrasyon yöntemleri, çamur minimizasyonu açısından 

alternatif sağlayan önemli bir yöntem olarak görülmektedir. Yüksek miktarlarda 

üretilen çamurun atıksu arıtma tesislerinde sorun yaratmaya baĢlaması çamurun 
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arıtılmasının alternatif çözümlerinin de maliyeti artırmasından dolayı dezentegrasyon  

metotları ön arıtım yöntemi olarak  çamur minimizasyonu ve dolayısıyla ekonomik 

açısından önem kazanmıĢtır. 

Dezentegrasyon iĢleminde, çamura uygulanan gerilmeler sayesinde çamur flok yapısı 

bozulmakta, mikroorganizma hücre duvarları parçalanmakta ve hücre içeriğindeki 

organik çamur bileĢenleri sıvı faza geçmektedir. Dezentegrasyon sonucunda, çamur 

katılarının organik madde içeriği en aza inmekte, dolayısıyla daha düĢük miktarda ve 

daha stabil bir çamur eldesi mümkün olmaktadır. Arıtma çamurlarına anaerobik 

stabilizasyondan önce dezentegrasyon yöntemlerinin ön arıtım iĢlemleri olarak 

uygulanması sonucunda çamurun hidrolizinin hızlandırılması ile hem çamur 

miktarında azalma meydana gelmekte hem de anaerobik çürütücünün veriminin 

arttırılması ile daha küçük hacimler kullanılmasına olanak sağlanmaktadır.  

Ultrasesin atık çamurların anaerobik stabilizasyonunda bir ön arıtma yöntemi olarak 

kullanılmasıyla ilgili çalıĢmalarda anaerobik biyokatıların ayrıĢmasında hız 

sınırlayıcı aĢama olan hidroliz aĢamasının düĢük frekanslı ultrases ile oluĢan 

sürtünme kuvvetleri ile hızlandırılabileceği ve evsel çamurların anaerobik çürütmede 

metan üretiminin arttırılarak stabilizasyonun geliĢtirileceği ifade edilmiĢtir. 

Biyolojik atık çamur dezentegrasyonu son yıllarda yoğun çalıĢmaların yapıldığı bir 

çamur ön arıtma iĢlemidir. Dezentegrasyon iĢlemi biyolojik atıksu arıtma 

sistemlerinde arıtım sonucunda oluĢan ve atıksu arıtım maliyetinin yaklaĢık olarak 

yarısını oluĢturan arıtma çamurunun miktarının azaltılmasını sağlayarak çamur 

minimizasyonunda çok büyük katkılar sağlayacak bir minimizasyon teknolojisidir. 

1.1 Amaç ve Kapsam 

Bu çalıĢmanın amacı, anaerobik stabilizasyondan önce uygulanan ultrases 

dezentegrasyon yönteminin, stabilizasyon sonucunda kalan çamurun özelliklerinde 

meydana getirdiği değiĢimi (TOK, ÇOK, KOĠ, uçucu katı madde) ortaya koymak ve 

ultrases dezentegrayon yönteminin kalan çamurun miktarında meydana getirdiği 

azalmayı incelemektir. 



 
3 

Bu amaçla Ġstanbul Kartal Ġlçesi sınırları içerisinde bulunan PaĢaköy Ġleri Biyolojik 

Atıksu Arıtma Tesisi‟nin geri devir hattından alınan geri devir çamuruna farklı 

dezentegrasyon iĢlemleri uygulanmıĢtır. Laboratuvarda yapılan çalıĢmalarda çeĢitli 

dezentegrasyon yöntemleri denenmiĢtir. Kimyasal ve fiziksel dezentegrasyon 

yöntemlerinden termal, termokimyasal ve ultrases yöntemleri seçilerek deneyler 

yapılmıĢtır. Deneylerden elde edilen sonuçlarda dezentegrasyon derecesi parametresi 

açısından en uygun yöntemin ultrases dezentegrasyonu olduğu gözlenmiĢtir 

(Kurdoğlu, 2011). Anaerobik stabilizasyon deneyleri için, dezentegrasyon derecesi 

parametresinden yararlanarak, 100 mL hacim, %80 amplitüt ve 30 dakikalık 

sonikasyon süreli ultrases dezentegrasyon yöntemi seçilmiĢtir (Kurdoğlu, 2011). 

Anaerobik stabilizasyondan önce ön arıtım yöntemi olarak ultrases arıtım seçildikten 

ve yöntemin Ģartları belirlendikten sonra dezentegre olmuĢ çamur ve dezentegre 

olmamıĢ çamur numuneleri belirli oranlarda karıĢtırılarak anaerobik reaktörler 

kurulmuĢtur ve ultrasesin stabilizasyon sonucu kalan çamurun özelliklerine olan 

etkisi incelenmiĢtir.  

Bu amaç doğrultusunda, ilk olarak, ikinci bölüm kapsamında arıtma çamuru 

kaynakları ve miktarı, Türkiye‟deki ve dünyadaki mevcut durum ve arıtma çamuru 

miktarları, Türkiye‟de çamur yönetimi, arıtma çamurunun yönetimi ile ilgili 

Türkiye‟deki mevzuat, çamur arıtımında uygulanan yöntemler, çamur stabilizasyonu, 

anaerobik stabilizasyon, anaerobik çamur çürütme ile ilgili literatürdeki 

dezentegrayon çalıĢmaları, atık çamur dezentegrasyon yöntemi ve bu yöntemlerin 

karĢılaĢtırılması hakkında bilgi verilmiĢtir.  

Üçüncü bölüm kapsamında, çamur minimizasyonu üzerine çamur 

dezentegrasyonunun etkisi kapsamında çamur minimizasyonunun önemi, çamur 

minimizasyonu için kullanılan prosesler (üç ana baĢlık altında  su hattında, çamur 

hattında ve nihai atık hattında çamur minimizasyon stratejileri anlatılmıĢ) ve çamur 

minimizasyonunda kullanılan dezentegrasyon yöntemleri  konularına yer verilmiĢtir. 

Dördüncü bölümde ise, bu çalıĢmanın materyal ve metodu anlatılmıĢtır. Bu bölüm 

kapsamında anaerobik stabilizasyon deneyleri açıklanmıĢtır.   

BeĢinci bölüm kapsamında, anaerobik stabilizasyon deney sonuçları anlatılmıĢtır. 

Ultrases yöntemiyle dezentegre edilmiĢ çamur örnekleri anaerobik stabilizasyon 

deneylerine tabi tutularak TOK, ÇOK, KOĠ, TKM ve UKM miktarları analiz 
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edilmiĢtir. Altıncı bölüm kapsamında ise deney sonuçları genel olarak 

değerlendirilmiĢtir ve öneriler sunulmuĢtur. 
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2. ATIK ÇAMUR MĠKTARININ AZALTILMASI AMACIYLA YAPILAN    

ÇAMUR DEZENTEGRASYON ĠġLEMLERĠ 

2.1 Arıtma Çamuru, Kaynakları ve Miktarı  

Atıksu arıtımı sonucunda meydana gelen, kokulu, sıvı ya da yarı katı halde bulunan, 

arıtma iĢlemine bağlı olarak ağırlıkça % 0,25 ile % 12 oranında katı madde içeren 

atıklar “arıtma çamuru” olarak adlandırılmaktadır. Arıtma çamurlarının büyük 

hacimler kaplamasının nedeni, çamurun önemli bir kısmının su olmasıdır. Genel 

olarak atıksu arıtımında 3 temel arıtma sistemi uygulanmaktadır. Bunlar ön arıtma, 

ikincil arıtma ve fiziksel-kimyasal arıtmadır. Bu arıtma sistemlerinden çıkan 

çamurları, ön çökeltim çamurları, kimyasal çamurlar ve biyolojik çamurlar olarak 

sınıflandırabiliriz. Biyolojik arıtma çamurları yüksek oranda organik madde içerirler 

ve bozunma eğilimindedirler. Çamur arıtma ünitelerini uygun Ģekilde tasarlamak için 

elde edilecek katı madde ve çamur miktarlarını, özelliklerini ve kaynaklarını bilmek 

gereklidir (Filibeli, 1996). 

Evsel atıksuların biyolojik arıtımı yaygın olarak kullanılan arıtma iĢlemlerinden 

birisidir. Biyolojik arıtma yöntemi, dizaynının kolay olması ve yüksek verimliliği 

nedeniyle diğer yöntemlerden ayrılmaktadır. Ancak, aktif çamur prosesi sonucunda 

yüksek miktarda atık çamur oluĢmaktadır ve bu son derece ciddi bir problem 

oluĢturmaktadır. Aynı zamanda da atık çamur üretimi tesisler için büyük bir 

ekonomik yük oluĢturmaktadır (Liu, 2003). YaklaĢık olarak evsel atıksu arıtma tesisi 

iĢletim maliyetinin yarısı çamur arıtımı ve bertarafına harcanmaktadır (Song ve diğ., 

2003; Saby ve diğ., 2002).  

Evsel Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) olarak tanımlanan tesislerde oluĢan arıtma çamuru 

miktarı, uygulanan prosese, kirlilik konsantrasyonlarına ve uygulanan çamur 

susuzlaĢtırma yöntemine bağlı olarak değiĢmektedir. Literatürde arıtma çamuru 

oluĢum miktarıyla ilgili olarak farklı değerler mevcut olup, bir günde kiĢi baĢına 

arıtma çamuru oluĢum miktarı 26-90 g*kiĢi/gün (Kuru Madde) olarak ifade 

edilmektedir. Arıtma çamurlarının kuru madde içeriği çamur kurutma yataklarında 
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%80-90 oranına kadar yükselirken, mekanik çamur susuzlaĢtırma uygulanan 

tesislerde bu değer %17-25 düzeyinde kalmaktadır. Elde edilen çamur miktarı ise 

genellikle 1 ton arıtma çamuru/1000 m
3
 atıksu mertebesindedir. Bu yaklaĢım 

kullanılarak, ülkemizde yılda 1.38 milyon ton evsel arıtma çamuru oluĢtuğunu ifade 

etmek mümkün görülmektedir  (ĠĢgenç ve Kınay, 2005). 

2.1.1 Türkiye’deki mevcut durum ve arıtma çamuru miktarları 

Türkiye yaklaĢık olarak 70 milyon nüfusa sahip bir ülkedir. Ülkemizde nüfusu 

500.000‟in üzerinde bulunan 16 büyükĢehir belediyesi, nüfusu 500.000‟in altında 

bulunan 3.200‟den fazla belediye ve nüfusu 2.000‟in altında bulunan 37.000‟den 

fazla köy bulunmaktadır.  

TÜĠK‟nin 2004 yılında yaptırdığı anketin sonuçlarına göre; 1911 belediyeden 

1421'ine kanalizasyon Ģebekesi ile hizmet verildiği tespit edilmiĢtir. Kanalizasyon 

hizmeti veren belediyeler tarafından 2004 yılı itibarıyla 2,77 milyar m
3
 atıksuyun % 

47'si akarsuya, % 39,3' ü denize, % 4,2'si baraja, % 1,9'u göl-gölete, % 1,3'ü araziye 

ve % 6,3'ü diğer alıcı ortamlara deĢarj edilmiĢtir.  

Kanalizasyon Ģebekesinden deĢarj edilen 2,77 milyar m
3
 atıksuyun 1,68 milyar m

3
'ü 

arıtma tesislerinde arıtılmıĢtır. 2008 yılı itibariyle belediyelere ait 29‟u fiziksel, 158‟i 

biyolojik, 32‟si geliĢmiĢ ve 17‟si doğal arıtma sistemi olmak üzere toplam 216 atıksu 

arıtma tesisi bulunmaktadır ve bu tesisler ile 442 belediyeye hizmet verilmektedir. 

2010 yılı için 274 adet atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır (Öztürk ve diğ., 2010). 

2008 yılına ait sanayilerden ve belediyelerden alınan verilere göre yapılan çalıĢmalar 

sonucunda; evsel atıksu arıtma tesislerinden 500.000 ton/yıl arıtma çamuru, sanayi 

tesislerinden ise 575.000 ton/yıl olmak üzere toplam 1.075.000 ton/yıl (kuru katı 

madde) arıtma çamurunun oluĢtuğu değerlendirilmektedir.  

Arıtma çamurları, alternatif yakıt ve hammadde olarak çimento fabrikalarında 

kullanılmaktadır. 2009 yılında 16.548 ton endüstriyel arıtma çamuru, 27.207 ton 

evsel arıtma çamuru olmak üzere 43.755 ton arıtma çamuru çimento fabrikalarında 

ek yakıt olarak kullanılmıĢtır (Öztürk ve diğ., 2010).  
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2.2 Türkiye’de Çamur Yönetimi 

Arıtma çamurlarının yönetiminde öncelikli olarak atıksuların kaynağında azaltılması 

ile baĢlanmalıdır. Arıtma çamurlarının iĢlenmesi ve bertaraf edilmesi en az atıksu 

arıtımı kadar önem taĢımaktadır. Son yıllarda, atıksu arıtımı konusunda yapılan 

yatırımlar ile birlikte arıtma çamurlarının iĢlenmesi ve uzaklaĢtırılması problemi hem 

teknolojik hem de Avrupa Birliği uyum sürecinde yapılan  mevzuat düzenlemeleri ile 

birlikte üzerinde hassasiyetle durulan bir konu haline gelmiĢtir. Türkiye'de arıtma 

çamurunun arıtımı ve bertarafı ana problem kaynaklarından birisini oluĢturmaktadır 

ve arıtma çamurlarının yönetimi ülkemizde tüm dünyada olduğu gibi önemli bir konu 

haline gelmiĢtir. Arıtma çamurlarının yönetimi, çevre yönetim sistemi içinde yer 

alması gereken önemli bir bileĢendir. Arıtma çamurlarının neden olduğu çevresel 

sorunlar ve getirilen yasal zorunluluklar, arıtma çamurlarının yönetimini zorunlu hale 

getirmektedir. 

Atıksu arıtma tesisi deĢarj standartlarındaki kısıtlamalar ve bu kısıtlamaların yanı sıra 

arıtma iĢlemleri sonucu oluĢan arıtma çamuru miktarının azaltılması, oluĢan 

çamurların en uygun  teknolojilerle iĢlenmesi, gerek arıtım gerekse bertaraf etme 

aĢamasında çamurların yararlı kullanım alternatiflerinin değerlendirilmesi konuları 

çamur yönetiminin en önemli unsurlarını oluĢturmaktadır.  

ġekil 2.1‟de 2008 yılında Türkiye‟de belediyelerden kaynaklanan arıtma 

çamurlarının yönetiminin Ģematik gösterimi verilmiĢtir. ġekil incelendiğinde arıtma 

çamurlarının büyük kısmının belediye çöp alanlarına döküldüğünü ve ikinci sırada da 

arıtma çamurlarının düzenli depolandığını görmekteyiz (Url-1). 

 

ġekil 2.1 : 2008 yılı belediyelerden kaynaklanan arıtma çamurlarının yönetimi.  
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2.2.1 Arıtma çamurunun yönetimi ile ilgili Türkiye’deki mevzuat 

Türkiye‟de arıtma çamurlarının yönetimi ile ilgili Çevre ve Orman Bakanlığı 

tarafından hazırlanan birçok yönetmelik bulunmaktadır. Ayrıca, ülkemiz Avrupa 

Birliği kapsamındaki Çevre mevzuatına da uyum süreci içerisinde bulunmaktadır ve 

Türkiye Avrupa Birliğine uyum sürecinde mevzuatında değiĢiklikler yapmaktadır. 

AB mevzuatında Atık Çerçeve Direktifi (75/442/EEC) kapsamında uyum sürecinde 

mevcut yönetmeliklerimizde revizyon yapıldığı gibi yeni yönetmelikler ve taslak 

yönetmelikler de mevzuatımıza eklenmiĢtir. Uyum sürecinde arıtma çamurlarıyla 

ilgili mevcut yönetmeliklerin baĢlıcalarını aĢağıdaki Ģekilde sıralayabiliriz: 

• Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (08.01.2006), 

• Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik (05.07.2008), 

• Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14.03.1991), 

• Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı KirlenmiĢ Sahalara Dair 

Yönetmelik (08.06.2010) 

• Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14.03.2005), 

• Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (26.03.2010), 

• Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği (20.03.2010), 

• Evsel ve kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair 

Yönetmelik (03.08.2010) 

Arıtma çamurlarıyla ilgili olarak ilk yasal düzenleme 1991‟de yayımlanan “Katı 

Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‟‟ (KAKY, 1991) olmuĢtur ve bu yönetmelikteki en 

önemli nokta, atık çamurların düzenli depolama alanlarına verilmeden önce  çamurun 

su oranının en fazla %65 olması gerekliliğidir. Ancak, AB uyum sürecinde 

KAKY‟inde değiĢiklik yapılmıĢtır ve 2010 yılında yürülüğe giren „„Atıkların Düzenli 

Depolanmasına Dair Yönetmelik‟‟ ile KAKY‟nde bulunan birçok madde yürülükten 

kaldırılmıĢtır (22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ve 32 inci maddeler). Madde 28‟e 

göre arıtma çamurunun depolanabilmesi için içinde bulunan su oranının %65 olması 

gerekmesi ile ilgili bu madde „„Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 

Yönetmeliğin‟‟ yürürlüğe girmesiyle birlikte yürülükten kaldırılmıĢtır. 
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Ülkemizde „„Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‟‟ ilk olarak 1995 yılında 

yayımlanmıĢtır. Yenilenen TAKY 14 Mart 2005 tarihinde Resmi Gazete‟de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Yönetmelikte yapılan değiĢiklikler ile Avrupa 

Birliği Tehlikeli Atık Yönetimiyle ilgili mevzuata uyum sağlanmıĢtır. Tehlikeli 

Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‟nde tehlikeli atıkların yönetilmesi sırasında uyulması 

gereken esaslar tanımlanmıĢtır. Esas nokta, tehlikeli atığı daha az üretmek ve atığı 

olabildiğince geri kazanmak üzerine kuruludur. Bu yönetmelik, çamurlar için 

tehlikeli atık kapsamına alınma kriterlerini ve çamurların yönetimi esaslarını 

belirtmektedir (TAKY, 2005).  

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‟nin EK-7‟sinde Tehlikeli Atık Listesi 

verilmiĢtir. Listede tehlikeli atıklar (A), muhtemelen tehlikeli atık olabilecek atıklar 

(M) olarak belirtilmiĢtir. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği EK-7‟de verilen 

Atık Listesinde (A) iĢareti ile gösterilmiĢ arıtma çamurları EK-6 da verilen tehlikeli 

atık eĢik konsantrasyonuna bakılmaksızın (analize gerek olmadan) tehlikeli atık 

olarak sınıflandırılmaktadır. Aynı listede (M) iĢareti ile gösterilmiĢ arıtma çamurları 

için ise TAKY EK-6‟ da verilen tehlikeli atıkların eĢik konsantrasyonu üzerinde bir 

değere sahip olup olmadığının Ek-6‟ya göre yapılacak analiz ve hesap yöntemleri ile 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu yönetmelik Avrupa Birliği‟nin hazırlamıĢ olduğu 

Tehlikeli Atık Direktifi ile uyumludur. Ancak söz konusu yönetmelikte Avrupa Atık 

Listesinde tehlikeli atık olarak tanımlanan (* ile iĢaretli) atıklara yer verilmemiĢtir. 

Ayrıca yönetmeliğin hazırlandığı dönemden bu yana Avrupa atık listesinde olup, 

TAKY‟de bulunmayan tehlikeli atık kodları da bulunmaktadır.  

2008 tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel 

Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik (AYGEĠY) ile Tehlikeli Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği‟nin Ek-7 atık listesi mülga olmuĢtur. Yeni çıkan yönetmelik Avrupa 

Atık Kataloğu ve ilgili kararlar (2000/532/EC Direktifi) baz alınarak hazırlanmıĢtır. 

Böylelikle AYGEĠY ile Avrupa Atık Kataloğu ile tam uyumlu tehlikeli ve tehlikesiz 

atıkların hepsini içeren atık listesi yürürlüğe girmiĢtir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe 

girmesiyle birlikte Çevre Kanunu, KAKY, TAKY, Tıbbi Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği‟nde yer alan muhtelif „‟atık‟‟ tanımlamları da değiĢmiĢtir. 

Arıtma çamurlarının nihai olarak düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilebilmesi 

için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‟nde (TAKY, 2005) yer alan atıkların 

düzenli depolama tesislerine depolanabilme kriterlerini sağlaması gerekmektedir. 
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Arıtma çamurlarının nihai bertaraf yöntemlerinden özellikle katı atık düzenli 

depolama ile ilgili düzenlemeler TAKY Ek 11-A‟da verilmiĢtir. Çamur 

sınıfladırılmasında pek çok parametre kullanılmasına rağmen, birçok arıtma çamuru 

toplam organik karbon (TOK) ve çözünmüĢ organik karbon (ÇOK) değerleri ile 

tehlikeli olarak değerlendirilmektedir. Arıtma çamurlarının organik karbon seviyeleri 

Türkiye‟de çamur yönetiminde kritik parametre olarak değerlendirilmektedir. Ancak 

2010 yılında yürülüğe giren „„Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik‟‟  

gereğince  TAKY‟nde bulunan birçok madde yürürlükten kalkmıĢtır (22, 23, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 uncu maddeler) ve arıtma çamurlarının düzenli 

depolanmasıyla ilgili olarak yönetmelikte yer alan Geçici Madde 4, Atık Yönetimi 

Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmeliğin EK-IV' ünde tehlikesiz olarak sınıflandırılan arıtma 

çamurlarının II. Sınıf düzenli depolama alanına kabulünde 1/1/2015 tarihine kadar 

ÇözünmüĢ Organik Karbon (ÇOK) limit değerine uygunluk aranmadığını içermektedir. 

2006 yılında yürürlüğe giren „„Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği‟‟ arıtma 

çamurunu kentsel atıksu arıtma tesislerinden çıkan ham veya stabilize olmuĢ çamur 

olarak tanımlamakta ve bu yönetmelik kanalizasyon sistemlerine boĢaltılan kentsel 

ve belirli endüstriyel atıksuların toplanması ve deĢarjı, atıksu deĢarjının izlenmesi, 

raporlanması ve denetlenmesi ile ilgili teknik ve idari esasları kapsamaktadır. Bu 

yönetmeliğe göre, her türlü katı atık, arıtma çamurları ve foseptik çamurlarının alıcı 

su ortamlarına boĢaltılmaları yasaktır ve uygun Ģartlarda kentsel atıksu arıtma 

tesislerinden çıkan arıtma çamuru yeniden kullanılabilir. Arıtma çamurlarının 

toprakta kullanımı ve bertarafının, Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde 

belirlenen standartlara ve yöntemlere uygun olarak yapılması esastır. 

2008 yılında yürürlüğe giren „„Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin 

Yönetmeliği‟‟nin amacı atıkların oluĢumlarından bertaraflarına kadar geçen süreçte 

çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasıdır. Yönetmelikte 

belirtilen atık yönetimindeki genel ilkelerden bazılarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz:  

a) Atık üretiminin ve atığın zararlılığının önlenmesi; doğal kaynakların olabildiğince 

az kullanıldığı temiz teknolojilerin geliĢtirilmesi ve kullanılması, geri kazanım 

sonrası geriye kalan tehlikeli maddelerin nihai bertarafı için uygun tekniklerin 

kullanılmasıyla olmaktadır. 
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b) Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda geri dönüĢüm, tekrar kullanım ve 

ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer iĢlemler ile atığın geri kazanılması veya 

enerji kaynağı olarak kullanılması esastır. 

c) Üretim, kullanım veya bertaraf aĢamalarında çevreye zarar vermeyecek ya da en 

az zarar verecek Ģekilde tasarlanan ürünlerin pazarlama ve teknik geliĢiminin 

sağlanması da esastır ve atıklar en yakın ve en uygun olan tesiste uygun yöntem ve 

teknolojilerle bertaraf edilmelidir. 

Bu yönetmelik çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma anlayıĢını, sürdürülebilir 

kalkınmanın bugünkü ve gelecekteki nesiller için çevre kalitesini iyileĢtirmek ve 

korumak amacıyla ekonomik, sosyal ve teknolojik faaliyetlerin çevre korumayı 

dikkate alacak Ģekilde koordineli bir Ģekilde sürdürülmesi olduğunu ve çevre koruma 

bilincinin artıĢıyla birlikte kaynakların verimli kullanımı, atıkların minimize 

edilmesi, geri dönüĢtürülmesi, çevre dostu tasarım ve paketlemeleri atık yönetimi 

kapsamında sıralayabiliriz. 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği mevzuatına uyum amacıyla 5 

Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin 

Yönetmelik”in ekinde yer alan EK-IV‟te (A) iĢareti ile gösterilmiĢ atıklar tehlikeli 

atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girerken, aynı listede (M) 

iĢareti ile gösterilmiĢ atıklar EK-III B‟de verilen tehlikeli atıkların eĢik 

konsantrasyonu üzerinde bir değere sahipse tehlikeli atıktır.  

„„Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik‟‟ 

evsel ve kentsel atıksuların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının 

toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek Ģekilde  toprakta kontrollü 

kullanımına iliĢkin teknik ve idari esasları belirlemek amacıyla yayımlanarak 

yürürlüğe girmiĢtir.  Bu yönetmelik ham çamurun toprakta kullanılmasını 

yasaklarken stabilize arıtma çamurlarının kullanılma sınırlarını ve yasaklarını 

bildirmektedir. Stabilize arıtma çamurunun kullanılmasında belirtilen sınırlama ve 

yasaklara uyulması zorunludur ve arıtma çamuruna uygulanan stabilizasyon yöntemi 

sonucunda E. Coli‟nin en az  2 Log10 (% 99) indirgenmesi sağlanmalıdır. 

2010 yılında yürülüğe giren „„Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik‟‟ 

düzenli depolama tesislerine iliĢkin teknik esaslar ile atıkların düzenli depolama 

tesislerine kabulü ve atıkların düzenli depolanmasına iliĢkin usul ve esaslar ile 
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alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri ve tabi olunacak sorumlulukları 

kapsamaktadır. Bu yönetmelikte düzenli depolama tesisleri I., II.ve III. sınıf düzenli 

depolama tesisi olarak sınıflandırılmaktadır. 

 I. sınıf düzenli depolama tesisi: Tehlikeli atıkların depolanması için gereken 

altyapıya sahip tesis. 

 II. sınıf düzenli depolama tesisi: Belediye atıkları ile tehlikesiz atıkların 

depolanması için gereken altyapıya sahip tesis. 

 III. sınıf düzenli depolama tesisi:  Ġnert atıkların depolanması için gereken 

altyapıya sahip tesis. 

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle bağlantılı olarak 2005 yılında yayımlanan  

TAKY‟nin, 1991 yılında yayımlanan KAKY‟nin , 2004 yılında yürürlüğe giren 

Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği‟ nin ve 2005 

yılında yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‟nin belirli maddeleri 

yürülükten kaldırılmıĢtır. Yönetmelikteki arıtma çamurunun düzenli depolanması ile 

ilgili madde: Geçici Madde 4; Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmeliğin 

EK-IV'ünde tehlikesiz olarak sınıflandırılan arıtma çamurlarının, Ek-2'de verilen 

diğer tüm parametreleri sağlaması, ağırlıkça en az %50 kuru madde ihtiva etmesi, ön 

iĢleme tabi tutularak kötü kokunun giderilmesi ve atığın kararlı hale getirilmesi 

kaydıyla II. Sınıf düzenli depolama alanına kabulünde 1/1/2015 tarihine kadar 

ÇözünmüĢ Organik Karbon (ÇOK) limit değerine uygunluk aranmadığını 

içermektedir. Çizelge 2.1‟de Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik‟ in 

II. Sınıf Depolama Tesisleri Ġçin Sınır Değerleri (Ek 2 –B) verilmiĢtir. 

Çizelge 2.1 : II. Sınıf depolama tesisleri için sınır değerler (Ek 2 –B). 

Parametre Sınır Değer Birim 

Arsenik 0,2 mg/L 

Baryum 10 mg/L 

Toplam Krom 1 mg/L 

Nikel 1 mg/L 

Selenyum 0,05 mg/L 

Çinko 5 mg/L 

Klorür 1500 mg/L 

Florür 15 mg/L 

Sülfat 2000 mg/L 

ÇOK 80 mg/L 

TÇK 6000 mg/L 
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2.3 Çamur Arıtma Yöntemleri 

Çamuru arıtmanın temel amacı, çamurun hacmini ve su içeriğini azaltmak, çamuru 

stabilize etmek ve içerdiği patojen organizmaları gidermektir. Çamur arıtımı için pek 

çok yöntem kullanılmaktadır. Evsel atıksu arıtma tesislerinde çamur genellikle; 

yoğunlaĢtırma, stabilizasyon, Ģartlandırma, susuzlaĢtırma ve uzaklaĢtırma gibi ardıĢık 

arıtmadan oluĢan kademelerde iĢlenmektedir. Atıksu arıtma tesisinde üretilen çamur 

fazla miktarda su içerdiğinden dolayı hacmini ve sonraki arıtma kademelerinin 

maliyetini azaltmak için yoğunlaĢtırılmalıdır (Ġleri, 2000).  

Klasik çamur arıtma yöntemleriyle arıtılan çamurun nihai uzaklaĢtırma yöntemi 

çoğunlukla düzenli depolama alanlarına verilmesi Ģeklinde olmaktadır. Düzenli 

depolama alanlarına verilen arıtılmıĢ çamurdaki en büyük sorun ise çamurdaki 

organik katı madde içeriğinin yeterince azaltılamamıĢ olmasıdır.  

Anaerobik stabilizasyon yöntemi, çamur arıtımında en fazla kullanılan 

yöntemlerdendir ve anaerobik çürütme iĢlemi sonucunda çamurun organik madde 

içeriğinde %60 civarında bir azalma meydana gelmektedir ve düzenli depolama 

alanlarına giden çamurda organik madde içeriği %40‟ın üzerinde kalmaktadır. 

Anaerobik stabilizasyon öncesinde ön arıtma olarak dezentegrasyon iĢlemi 

uygulandığında; anaerobik stabilizasyon prosesinde hız sınırlayıcı adım olarak ifade 

edilen hidroliz aĢaması hızlanmakta, organik maddeler büyük oranda çözünmüĢ 

halde bulunduğundan anaerobik çürütücünün verimi önemli ölçüde artmakta, oluĢan 

biyogaz miktarı yükselmekte ve oluĢan çamur miktarı azalmaktadır (Tanaka ve diğ., 

1997; Kopp ve diğ., 1997; Baier ve Schmidheiny, 1997). 

2.3.1 Çamur stabilizasyonu 

Çamur stabilizasyonu, organik madde içeriğinin azaltılması, patojen organizmaların 

giderilmesi ve kokuĢmanın önlenmesi amacıyla çamura uygulanan iĢlemlerdendir 

(Ayol ve diğ., 2007). Atıksu arıtımı sırasında oluĢan arıtma çamurlarının doğrudan, 

belli birim iĢlemler uygulanmaksızın, sistemden uzaklaĢtırılması pek çok nedenden 

dolayı mümkün değildir.  

Nihai bertaraf etme öncesinde çamurlara uygulanan iĢlemlerden biri olan 

stabilizasyon iĢlemi, çamurun organik madde içeriği ve patojen mikroorganizma 

konsantrasyonunun azaltılmasına yönelik uygulanan önemli proseslerden biridir.  
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Çamur stabilizasyonu mekanik, kimyasal, biyolojik ve  termal yöntemlerle 

yapılmakla birlikte, bunlar arasında en yaygın olarak biyolojik stabilizasyon, aerobik 

ve anaerobik stabilizasyon yöntemleri uygulanmaktadır (Ayol ve diğ., 2007).  

Çamur stabilizasyonu için kullanılan en eski proseslerden biri olan anaerobik çamur 

çürütme, organik ve inorganik maddelerin havasız ortamda parçalanması olarak 

tanımlanmaktadır.  

Anaerobik çürütme iĢlemi; hidroliz, fermantasyon ve metanlaĢma olmak üzere üç 

safhadan oluĢmaktadır ve anaerobik çürütme iĢleminde organik maddeler biyolojik 

olarak parçalanarak son adımda karbon dioksit ve metana dönüĢmektedir (Filibeli, 

1998). Ġlk yatırım maliyetinin yüksek olmasına rağmen anaerobik çürütme ile elde 

edilen biyogaz (metan, hidrojen), reaktörün ısıtılmasının yanı sıra enerji elde 

edilmesinde de kullanılabilmektedir.  

Anaerobik stabilizasyon yöntemi, çamur arıtımında en fazla kullanılan 

yöntemlerdendir ve anaerobik stabilizasyon sonucunda çamurun organik madde 

içeriğinde %60 civarında bir azalma meydana gelmektedir. Çamurun organik madde 

içeriğinde bu azalmanın meydana gelmesi için anaerobik çürütme tanklarının 

hacimleri ve bekletme süreleri, çamurun hidroliz olabilmesi için gerekli sürenin uzun 

olması nedeniyle büyümektedir ve paralel olarak maliyet artmaktadır. Ancak 

depolama alanlarına giden çamurda yine yüksek miktarda organik madde 

bulunmaktadır. Bu yüzden, arıtma çamurlarına anaerobik stabilizasyondan önce 

biyolojik ayrıĢmayı artırıp çamurun hidrolizini hızlandırıp hem çamur miktarında bir 

azalma yaratan hem de anaerobik çürütücü verimini artırarak daha küçük hacimler 

kullanılmasını sağlayan dezentegrasyon yöntemleri son yıllarda yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

Anaerobik çürütücü tarafından izlenen dezentegrasyon prosesinin sonucu olarak, 

organik madde ileri derecede stabilizasyon sağlayan yüksek bir hızla 

parçalanmaktadır, bu nedenle  bertaraf edilecek çamurun miktarı azalır.. 

Konvansiyonel anaerobik çürütücüyle kıyaslandığında bertaraf edilecek çamur 

miktarı dezentegrasyon prosesiyle %30-40 oranında azaltılır (Filibeli ve Erden, 

2006).  

Anaerobik stabilizasyon çalıĢmaları, özellikle çürütme performansının artırılması 

amacıyla çamura uygulanan ön arıtma iĢlemleri ile ilgilidir. En uygun ön arıtma 
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iĢleminin belirlenmesinde karĢılaĢtırmalı araĢtırmalar yapılmıĢtır. Kısa çamur 

yaĢlarında yürütülen anaerobik stabilizasyon proseslerinin yanı sıra ultrases ve 

oksidasyon yöntemlerinin kullanıldığı ön arıtma çalıĢmaları da bulunmaktadır. 

Gavala ve diğ., (2003) yaptıkları çalıĢmada, mezofilik ve termofilik anaerobik 

stabilizasyon prosesleri arasındaki farklar ile ön çöktürme çamurunun ve biyolojik 

arıtma çamurlarının anaerobik stabilizasyonunda 70
o
C‟de yapılan ön arıtmanın 

etkisini araĢtırmıĢlardır. 37
o
C ve 55

o
C sıcaklıklarda iĢletilen iki ayrı reaktöre evsel 

AAT‟den alınan ön çökeltme çamurunun ve biyolojik atık çamurun karıĢımı ilave 

edilmiĢtir ve reaktörler kesikli olarak 20 günlük bekletme süresinde iĢletilmiĢtir. 

Gavala ve diğ., (2003), mezofilik ve termofilik reaktörlerin her ikisinde de aynı KOĠ 

giderimi ve metan üretiminin olduğunu bulmuĢlardır. 70
o
C‟de uygulanan ön 

arıtmanın etkisinin gözlenmesi için ön çökeltme çamurunun mezofilik ve termofilik 

çürütülmesi ile biyolojik çamurun mezofilik ve termofilik çürütülmesi olacak Ģekilde 

toplam 4 adet kesikli deney yürütülmüĢtür. Çamurlara sırasıyla 0., 1., 2., 4. ve 7. 

günlerde ön arıtma uygulanmıĢtır. Ön arıtmanın ön çökeltme çamurlarının termofilik 

çürütülmesinde metan potansiyeli ve üretiminde olumlu etkileri olduğunu 

gözlemlemiĢlerdir.  

Metan üretimi en fazla biyolojik çamurların termofilik ve mezofilik çürütülmesinde 

ön arıtma tarafından olumsuz etkilenmiĢtir. Ancak metan potansiyeli sadece 

biyolojik çamurların mezofilik çürütülmesinde olumlu etkilenmiĢtir. Bu çalıĢmadaki 

en önemli sonuç ön arıtma süresinin ve sıcaklığın etkisinin çamurun ön çökeltme 

çamuru, biyolojik çamur ya da her ikisinin karıĢımı olmasına ve karıĢımın oranına 

bağlı olduğudur. 

Erdin ve Alten (2005), arıtma tesislerinde çamur dezentegrasyonu ve yöntemleri 

hakkında literatür çalıĢması yapmıĢlardır. DıĢsal kuvvetler kullanarak arıtma 

çamurlarının yapısının bozulması çamur dezentegrasyonu olarak tanımlanmıĢ ve 

kimyasal, fiziksel ya da biyolojik kuvvetlerin uygulanmasıyla çamur içindeki 

floküller ya da mikrobiyal yapılar deforme edildiği ifade edilmiĢtir.  

Erdin ve Alten (2005), çamur dezentegrasyonu ile çamur içindeki partiküler 

maddelerin önemli miktarlarda azalmasının ve organik maddelerin sıvı faza 

geçmesinin sağlanabileceğini belirtmiĢlerdir.  
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Dezentegrasyon yöntemleri olarak mekanik yöntemler (ultrases, karıĢtırıcı bilyeli 

değirmenler ve yüksek basınçlı homojenizasyon), kimyasal yöntemler (asit-baz 

kullanımı), oksidasyon prosesleri (ozonlama) ve biyolojik prosesler olarak 

verilmiĢtir. Bu yöntemler çamur çürütme proseslerinde ayrıĢma hızını ve derecesini 

arttıran ön arıtma niteliğindedir. Bu yöntemlerden termal dezentegrasyonda çamur 

yüksek basınç altında belli bir süre ile 130-200
o
C sıcaklıkta ısıtılmakta ve 

dezentegrasyon gerçekleĢmektedir. Bu yöntemle çamur viskozitesi değiĢmekte ve 

katı madde içeriği azalmaktadır. 

Nickel ve Neiss (2006) tam ölçekli ultrases sistemi geliĢtirerek atık çamurların 

anaerobik stabilizasyonunda bir ön arıtma yöntemi olarak kullanılmasını 

incelemiĢlerdir. Anaerobik biyokatıların ayrıĢmasında hız sınırlayıcı aĢama olan 

hidroliz aĢaması düĢük frekanslı ultrases ile oluĢan sürtünme kuvvetleri ile 

hızlandırılabileceği ve evsel çamurların anaerobik çürütmede metan üretiminin 

arttırılarak stabilizasyonun geliĢtirileceği ifade edilmiĢtir. Biyokatıların 

sonikasyonunda pilot ölçekli ultrases reaktörü kullanılmıĢtır (3,6 kW).  

Evsel AAT‟den alınan yoğunlaĢtırılmıĢ atık çamurun katı madde konsantrasyonunun 

%0,5 ve %4 arasında değiĢmekte olduğu ve oranının %75 olduğu belirtilmiĢtir. 

Fermentasyon deneyleri 37
o
C‟de yarı sürekli sistemli tanklarda gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Tanklara besleme yapılmadan önce çamur 90 saniye ultrases reaktörde tutulmuĢtur. 

Dezentegrasyon derecesi %20 olarak bulunmuĢtur. 2 adet kontrol tankı önarıtmaya 

tabi tutulmayan çamurlarla 16 ve 8 gün iĢletilmiĢtir. Ultrases arıtıma tabi tutulan 

çamurlar 3 adet fermentasyon tankında 16, 8 ve 4 gün iĢletilmiĢtir. Ultrases 

sonucunda UKM giderimi 16 günlük bekletme süresinde %30‟dan fazla artmıĢtır. 

ÇürümüĢ çamurda son UKM konsantrasyonu %14 azaltılmıĢtır. Bekletme süresi 8 

gün olan sistemde atık aktif çamurun ultrasesle dezentegrasyonu sonucu anaerobik 

ayrıĢmanın derecesi %40‟tan fazla artmıĢtır. En yüksek UKM giderimi bekletme 

süresi en kısa olan sürede gerçekleĢmiĢtir. Elde edilen bu sonuçlar anaerobik 

ayrıĢmanın ultrases ön arıtmayla önemli Ģekilde iyileĢtiğini kanıtlamıĢtır. 

Weemas ve diğ., (1999), biyolojik çamurların anaerobik çürütülmesinde 

oksidasyonla ön arıtmanın etkisini incelemiĢlerdir. Çamur ozonla oksitlenmiĢtir. 

ÇalıĢmalar, ön çökeltme ve biyolojik çamur karıĢımlı kesikli bir reaktörde 

yürütülmüĢtür.  
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Elde edilen sonuçlara göre ozon çamur partikülleri ile temas edince ÇKOĠ değerinin 

arttığı gözlenmiĢtir. Katı maddelerin çözünmesinin yanı sıra organik maddenin bir 

kısmı da oksitlenmiĢtir. Çamur hücrelerinin parçalanmasıyla çamurun AKM ve 

UAKM içeriği azalmıĢtır. AKM ve UAKM oksitlenerek çözünür hale geçmiĢtir. 

Çamurun TOK içeriği de %28 oranında azalırken ÇOK değerinde artıĢ gözlenmiĢtir. 

2.4 Atık Çamur Dezentegrasyonu 

Atık çamur dezentegrasyonu, dıĢsal kuvvetler uygulanarak arıtma çamuru yapısının 

deforme edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu kuvvetler fiziksel, kimyasal ya da 

biyolojik olarak sıralanmaktadır. Dezentegrasyon iĢleminin uygulanabilirliğinde en 

önemli hususlar ilk yatırım maliyeti, enerji tüketimine ve kimyasal madde tüketimine 

bağlı olarak oluĢan iĢletme maliyeti ve sistemin verimidir. Arıtma çamuru miktarının 

kaynağında azaltılması ve bunun yanında anaerobik çürüme verimindeki artıĢa bağlı 

olarak metan gazı miktarında artıĢ ile daha fazla enerji sağlanması ve çevreye zarar 

vermeyen kokusuz, stabil bir çamur oluĢumu gibi avantajlar göz önüne alındığında 

çamur dezentegrasyon iĢlemlerinin arıtma tesislerinde gün geçtikçe yaygın bir 

kullanım alanına sahip olacağı düĢünülmektedir. Dezentegrasyondaki en iyi sonuçlar 

geri devir çamuru ya da atık aktif çamur arıtıldığı zaman (yüksek biyokütle içeriğine 

bağlı olarak) elde edilmektedir. ġekil 2.2‟de dezentegrasyonun mekanizması 

gösterilmiĢtir. 

Dezentegrasyonun en yüksek etkisi daha genç aktif çamur ile daha kısa bekletme 

süreli çürütücüde ve çürütülmüĢ çamurdaki anaerobik mikroorganizmaların yüksek 

aktivitesi ile elde edilir (Dohanyoset ve diğ., 1997).  

Geri devir çamuruna ön arıtma uygulandığında denitrifikasyon ve çamur çökelme 

Ģartları iyileĢir ve atık çamur üretimi azalır (Böhler ve Siegnot, 2006). 

Dezentegrasyon prosesi, çamur floklarının kırılması ve mikroorganizmaların hücre 

duvarlarının parçalanarak hücre içerisindeki maddelerin çözünür formda sıvı faza 

geçirilmesi iĢlemi olup dezentegrasyon iĢleminin çamur özelliklerinde yarattığı 

değiĢiklikler üç farklı gruba ayrılmaktadır (Müller ve diğ., 2004). 

 Flok yapısının bozulması ve hücre parçalanması 

 ÇözünmüĢ maddelerin ve küçük partiküllerin salınımı 

 Biyokimyasal prosesler 
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ġekil 2.2 : Dezentegrasyon mekanizması. 

2.4.1 Flok yapısının bozulması ve hücre dezentegrasyonu 

Dezentegrasyon iĢleminde uygulanan dıĢsal kuvvetler, çamurda flok yapılarında 

bozulmaya ve mikroorganizmaların parçalanmasına neden olmaktadır. 

Dezentegrasyon iĢleminde, düĢük ve yüksek enerji giriĢleri için flok yapısının 

bozulması ve hücrelerin  parçalanması açısından iki farklı sonuç elde edilmiĢtir. 

DüĢük enerji giriĢlerinde flok yapısında bozulma meydana gelirken  hücre 

parçalanması olmamaktadır, bu nedenle flok yapısının bozulmasına bağlı olarak 

partikül boyutu hızlı bir Ģekilde küçülmektedir.  

Yüksek enerji giriĢlerinde ise hücrelerin parçalanması meydana geldiği için 

dezentegrasyon derecesi yüksektir. Flok yapısının bozulması ve hücre 

dezentegrasyonunun çamur karakteristikleri üzerine etkileri hidroliz, dezenfeksiyon, 

çökelme, susuzlaĢma ve flokülasyon özelliklerinin iyileĢmesi olarak belirtilmektedir 

(Müller ve diğ., 2004).  

Dezentegrasyon sonucunda mikroorganizmaların hidrolizi  daha kolay 

gerçekleĢmektedir (Müller ve diğ., 2004).  

Çamurdaki tüm mikroorganizmalar dezentegrasyon prosesinden etkilenmektedir. 

Dezentegrasyon iĢlemi ile dezenfeksiyon sağlanmaktadır. Güçlü hücre duvarına 

sahip olan gram pozitif bakterilerin parçalanması oldukça zor olmaktadır. Patojenik 

mikroorganizmalar da dezentegre olmaktadır (Müller ve diğ., 2004). 

Dezentegrasyon iĢlemi ile flokların partikül boyutu azalmaktadır ve böylece yüzey 

alanı artmakta, çamur Ģartlandırma prosesinde nötralize edilecek yüzey yükleri daha 
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yüksek miktarda olmaktadır. Bunun sonucunda da dezentegre olmuĢ çamur daha 

fazla flokülant tüketmektedir (Müller ve diğ., 2004). 

Dezentegrasyon iĢlemi ile çamurdaki organik katı maddenin önemli  miktarı sıvı faza 

geçirilir. Dezentegrasyon sonucunda çamurdaki katı partiküller yüksek oranda 

inorganik madde içermektedir ve susuzlaĢma iĢleminden sonra çamurun katı madde 

içeriği de daha yüksek olmaktadır (Müller ve diğ., 2003). Dezentegrasyon iĢlemi ile 

flok yapılarının bozulması sonucunda çamurun çökelme özellikleri iyileĢtirilmektedir 

(Müller ve diğ., 2004). Dezentegrasyon iĢlemi sonucunda çamurun viskozitesi 

önemli ölçüde azalmaktadır ve karıĢtırma ve pompaj iĢlemlerinde bu durum kolaylık 

sağlamaktadır. Dezentegrasyon prosesi çürütücülerdeki köpük problemi 

giderilebilmekte ve azaltılmaktadır (Müller ve diğ., 2004). 

2.4.2 ÇözünmüĢ maddelerin ve küçük partiküllerin salınımı 

Dezentegrasyon iĢlemi sonucunda flok yapısının bozulması ve hücrelerin 

parçalanması ile organik çamur bileĢenleri sıvı faza geçmektedir. Küçük partiküller 

ve kolloidal bileĢenler sıvı fazdan ayrılamadıklarından dolayı sıvı içinde 

kalmaktadırlar. Küçük partikül boyutuna sahip oldukları için ve  partiküller ile onu 

çevreleyen suyun yoğunlukları arasında az bir farkın olması sebebiyle bu bileĢenler 

sıvı içerisinde kalırlar. Ancak bu bileĢenler aynı zamanda da biyolojik olarak kolay 

parçalanabilmektedir. Bu bileĢenlerin sıvılaĢtırılmıĢ olmasından  ve onların 

yüzey/hacim oranının yüksek olmasından dolayı hidroliz prosesi daha kolay 

gerçekleĢmektedir (Müller ve diğ., 2004). 

Biyolojik proseslerde karbon bileĢikleri daha kolay ve daha hızlı bir Ģekilde 

ayrıĢtırılmaktadır, bunun sonucunda da aerobik ve anaerobik çürütme iĢlemleri 

sırasında gerekli olan parçalanma süresi kısalmakta ve yüksek derecede parçalanma 

sağlanmaktadır (Müller ve diğ., 2004).  

Dezentegrasyon prosesi hücre parçalanmasına neden olduğu için atık çamurun 

biyolojik parçalanabilirliğini önemli ölçüde artırmaktadır. Bakteri içermediğinden 

dolayı ön çöktürme çamurunun biyolojik parçalanabilirliğinde çok az bir artıĢ 

olmaktadır (Müller ve diğ., 2000a). 

Dezentegrasyon iĢlemi sonucunda elde edilen kolay ayrıĢabilir karbon kaynağı, 

karbonun kısıtlı olduğu denitrifikasyon prosesinde ya da biyolojik fosfor gideriminin 

yapıldığı atıksu arıtma adımlarında kullanılabilmektedir. 
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Dezentegrasyon prosesinin ön arıtma iĢlemi olarak kullanılması sonucunda organik 

maddenin sıvı faza geçmesiyle birlikte çamurun üst suyundaki (süpernetant) organik 

bileĢenlerin konsantrasyonları artırılır. Atıksu arıtma sistemine atık çamurun 

süpernetantı geri devir ettirildiğinden dolayı bu akım geri devir akımı olarak 

adlandırılmaktadır.  

Çamur süpernetantında organik madde konsantrasyonunun artmasıyla birlikte ek bir 

organik madde yükü oluĢmaktadır. Dezentegrasyona uğramıĢ ve dezentegrayona 

uğramamıĢ çamurun geri devir akımındaki organik yükünün hesaplanmasında 

UAKM (Uçucu askıda katı madde), KOĠ (kimyasal oksijen ihtiyacı), Kjeldahl-Azotu, 

PO4-P (fosfor) gibi parametreler kullanılmaktadır.  

Geri kazanım amonyak sıyırması, fosfor kristalizasyonu gibi yöntemlerle yapılabilir 

ve çamur ön arıtımı olarak uygulanan dezentegrasyon iĢlemi ile azot ve fosfor 

konsantrasyonlarının artması sonucunda geri kazanım mümkün hale 

getirebilmektedir (Müller ve diğ., 2004).  

2.4.3 Biyokimyasal reaksiyonlar 

Biyokimyasal reaksiyonlar dezentegrasyon prosesi sırasında ya da sonrasında 

meydana gelebilir ve bu reaksiyonlar çamurdaki kolay ayrıĢabilir bileĢiklerin 

salınmasını veya oluĢmasını devam ettirebildikleri gibi zor ayrıĢabilir bileĢiklerin 

oluĢmasına da sebep olabilirler. Çamurun parçalanabilirliği üzerinde bu reaksiyonlar 

negatif etkilere sahiptir. 

2.5 Dezentegrasyon Derecesi ve Hesaplanması 

En uygun dezentegrasyon koĢulunu belirlemek amacıyla dezentegrasyon derecesi 

kullanılmaktadır. Dezentegrasyon Derecesi (DD) dezentegrasyonun etkisinin bir 

sayısal ölçümünü elde etmek amacı ile Kunz ve Wagner (1994) tarafından bir katsayı 

olarak önerilmiĢtir. Daha sonra Müller (1996) tarafından bu katsayı yeniden 

düzenlenmiĢtir.  

Bu çalıĢmada uygulanan dezentegrasyon yöntemi ve Ģartlarının dezentegrasyon 

verimi üzerine etkisinin ortaya konulması için Müller (1996) tarafından geliĢtirilen 

“dezentegrasyon derecesi, DD” parametresi kullanılmıĢ ve hesaplanmıĢtır. 

Dezentegrasyon derecesinin hesaplanması için geri devir çamuru, dezentegrasyon 
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sonrası dezentegre olmuĢ çamur ve aynı çamur örneğinde kimyasal dezentegrasyon 

sonrası çamur numunelerinde çözünmüĢ KOĠ parametreleri kullanılmaktadır. Bu 

amaçla çamur numuneleri 0.45 m filtrelerden süzülmekte ve santratta KOĠ analizi 

yapılmaktadır. Dezentegrasyon derecesi parametresi 2.1‟deki eĢitlik kullanılarak 

hesaplanmaktadır ve % Ģeklinde ifade edilmektedir (Filibeli ve Erden, 2006). 

DD (%) = [(KOĠ1 – KOĠ2) / (KOĠ3 – KOĠ2)] . 100                                                 (2.1) 

Burada; 

KOĠ1: Dezentegrasyon sonrasında çamur sıvısındaki KOĠ konsantrasyonu, 

KOĠ2: Biyolojik çamur sıvısındaki KOĠ konsantrasyonu, 

KOĠ3: Kimyasal dezentegrasyon sonrasında çamur sıvısındaki KOĠ konsantrasyonu  

Kimyasal dezentegrasyon sonrasında maksimum dezentegrasyonun gerçekleĢtiği 

kabul edilmektedir. Kimyasal dezentegrasyona için aynı çamur numunesi 1N NaOH 

ile 90C‟de 10 dakika süreyle kimyasal olarak iĢlem görmektedir. 

2.6 Atık Çamur Dezentegrasyon Yöntemleri 

Kimyasal dezentegrayon, fiziksel/mekanik dezentegrasyon ve biyolojik 

dezentegrasyon yöntemleri olmak üzere dezentegrasyon yöntemlerini üç baĢlık 

altında toplamak mümkündür (Elvira ve diğ., 2006). 

• Fiziksel/Mekanik dezentegrasyon: Ultrases, KarıĢtırıcı bilyeli değirmenler, 

Yüksek basınçlı homojenizasyon ünitesi, Mekanik jet tekniği, Yüksek 

performanslı elektrik akımı tekniği, Lysate santrifüj yoğunlaĢtrıcı, termal. 

• Kimyasal dezentegrasyon: Enzimlerin kullanımı, Alkalinite/Asit Hidrolizi, 

Ozon ve Hidrojen Peroksid kullanılarak Oksidasyon (Müller , 2006). 

• Biyolojik dezentegrasyon: Biyolojik Arıtım (Müller , 2006). 

2.6.1 Fiziksel dezentegrasyon 

Sisteme basınç ya da enerji vererek katı maddelerin gerilip deforme olmalarını ve 

hücre duvarının bu Ģekilde parçalanmasını sağlayan yöntemleri kapsamaktadır. 

Fiziksel yöntemlerde hücrenin parçalanması ve hücre içeriğinin salınması için 

basınç, döndürme kuvveti uygulanan çeĢitli makinaların kullanıldığı mekanik 

yöntemler, termal yöntemler ile sağlanmaktadır. Mekanik ön-arıtmanın tam ölçekli 
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teknolojiye uygulamalarının en önemli dezavantajları yüksek maliyet ve proses 

kontrolünün zorluğudur (Spinosa ve Vesilind, 2001). Fiziksel dezentegrasyon 

amacıyla kullanılan tüm yöntemler hakkında kısaca aĢağıda bilgi verilmiĢtir. 

KarıĢtırıcı bilyeli değirmenler, yaklaĢık 1m
3
 hacminde, içerisi tamamen öğütücü 

bilye ile dolu olan düĢey ve yatay monte edilen silindirik ve konik bir değirmenden 

ve bu değirmen içine monte edilen bir karıĢtırıcıdan oluĢmaktadır. Bilyeler genel 

olarak 0,2-0,3 mm çapındaki taĢ malzemedir (Filibeli ve Erden Kaynak, 2006). 

KarıĢtırıcı değirmen içerisinde rotasyon sağlamaktadır. Mikrorganizma 

dezentegrasyonu rotasyon sırasında bilyeler birbirine çarparken oluĢan kayma ve 

basınç gerilmelerinin etkisiyle olmaktadır (Müller, 2000b). 

Yüksek basınçlı homojenizasyon ünitesi, çok kademeli bir yüksek basınç pompası ve 

bir homojenizasyon valfinden oluĢmaktadır. Yüksek basınç pompası, 300 m/s 

hızındaki valf ile çamura güç uygulamakta ve çamur partikülleri içerisinde 

kavitasyon baloncukları oluĢmaktadır. Bu baloncuklar sıcaklık ve basınç artıĢına 

neden olmakta ve çamur dezentegrasyonu için gerekli koĢulları yaratmaktadır. 

Yüksek basınçlı homojenizasyon ünitesinde mikroorganizma dezentegrasyonu ani 

basınç salınımının yarattığı kavitasyon nedeniyle olmaktadır (Müller, 2000b).  

Bu proses ile anaerobik çürüme iĢleminde oluĢan metan gazı miktarının %30 

oranında artırılabileceği ve mineralize çamur miktarının %23 oranında 

azaltılabileceği deneysel olarak belirlenmiĢtir (Filibeli ve Erden, 2006). 

Ultrasonik homojenizasyon ünitesi, 20 ile 40 kHz aralığında yüksek voltaj sağlayan 

bir jeneratör, piezoelektrik materyal olarak kullanılan ve elektriksel gücü mekanik 

güce çeviren bir seramik kristal ve gücü sıvıya transfer eden bir probtan 

oluĢmaktadır. Ultrasonik iĢlem ile çamur flok yapısı bozulmakta ve çözünebilir 

karbonhidratlar ve organik maddeler açığa çıkmaktadır. Ultrasonik arıtımı, 

radikallerin kullanıldığı kimyasal reaksiyonlar, piroliz, yanma ve kayma 

kuvvetlerinin oluĢturduğu bir birleĢim olarak ifade etmek mümkündür. Yüksek 

frekans uygulaması radikaller tarafından oksidasyon sağlarken, düĢük frekanslar 

basınç dalgalarına benzer mekanik ve fiziksel bir etki yaratmaktadır (Filibeli ve 

Erden, 2006).  

Sisteme verilen enerji, ultrasonik frekans ve giriĢ çamurunun özellikleri (pH, katı 

madde içeriği vb.) ultrasonik arıtma mekanizmasını etkileyen en önemli faktörlerdir. 
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Hücre dezentegrasyonu, sisteme verilen enerji miktarı ile orantılıdır (Lehne ve diğ., 

2001). Sisteme verilen enerji artırıldığında dezentegrasyonun derecesi de 

artmaktadır. Zhang ve diğerlerinin (2006) yaptıkları çalıĢmada 30 dakika süreyle 0,5 

W/mL güç ve 25 kHz frekansta uygulanan ultrasonik iĢlemin çamur floklarını % 30,1 

oranında dezentegre ettiğini, katı madde kütlesini %23,9 oranında azalttığını ve 

çamurdaki canlı aktivitesini %95,5 oranında düĢürdüğünü ifade etmiĢtir. 

Mekanik jet tekniği, çözünmüĢ hava flotasyonu iĢlemine benzer Ģekilde 

çalıĢmaktadır. Bu yöntemde çamur 50x105 Pa (509858,1 kg/m
2
) ile basınçlandırılır 

ve ardından basıncın kaldırılmasını sağlayan bir ağızdan hızla (30–100 m/s) çıkarak 

bir plakaya çarpıp ve parçalanmaktadır (Filibeli ve Erden, 2006).  

Yüksek performanslı elektrik akımı tekniği, bir elektro-hidrolik teknik olup, bu 

iĢlemde çamura 10 milisaniyeden daha küçük periyotlarda megawatt aralığında 

elektrik akımı verilmekte ve bu akım katı ve sıvı ortamlarda Ģok dalgalar oluĢturarak 

hücre dezentegrasyonu gerçeklemektedir. 

Lysate santrifüj yoğunlaĢtırıcı, bir santrifüj yoğunlaĢtırıcı ve yoğun çamur deĢarj 

noktasına yerleĢtirilen bir dezentegrasyon ünitesinden oluĢmaktadır. Santrifüj 

eksenine entegre edilen özel parçalayıcılar olan lysate halkaları ile hücre 

dezentegrasyonu gerçekleĢmektedir. Bu yolla çamurun öğütülmesi değil, hücre 

yapısının parçalanması sağlanmaktadır. Dezentegrasyon için ilave enerji gereksinimi 

az olmakta ancak buna bağlı olarak oldukça düĢük dezentegrasyon derecelerine 

ulaĢılmaktadır (Winter, 2002). M. Dohanyos (2004) tam ölçekli bir lysate santrifüj 

yoğunlaĢtırıcı ile yaptığı çalıĢmada, dezentegrasyon düzeneği monte edilmiĢ olan 

santrifüj kullanımıyla özgül biyogaz üretiminin büyük ölçekli bir arıtma tesisinde % 

7,5 orta ölçekli bir arıtma tesisinde ise % 26 oranında arttığını ifade etmiĢtir. Lysate 

santrifüj yoğunlaĢtırıcı kullanımıyla, gerekli enerji maliyeti, bertaraf maliyeti ve 

santrifüjün çalıĢma periyodu göz önünde bulundurulduğunda 100.000 tasarım 

nüfusuna sahip bir arıtma tesisi için 40.000 Euro/yıl tasarruf sağlayabilmektedir 

(Otte-Witte ve diğ., 2000). 

Basınç yaratarak partikül boyutunu yok etmek üzere farklı yönlerde çalıĢan ki 

motorun yerleĢtirildiği bir öğütücü odasından oluĢmaktadır (Elvira ve diğ.,2006). 

Gama ıĢınlaması pastorizasyon etkisi açısından bilinmekle beraber, aktif çamurun 

karbonhidrat salmasına neden olduğu bilinmektedir. IĢınlama, gama ıĢını yayan 
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kobalt-60 ile yapılabilir, bu ıĢınlar çamurun içine sızarak herhangibir radyoaktivite 

son ürünü bırakmaksızın ya da çamuru radyoaktif hale getirmeksizin 

mikroorganizmaları inaktive eder (Perez-Elvira ve diğ., 2006). 

Aktif çamurun donduruluması ve tekrar çözülmesi sonucu flok yapısının 

dönüĢümsüz bir Ģekilde daha kompakt bir hale gelmesi ile bağlı su miktarının 

azaltılması ve susuzlaĢtırma özelliklerinin iyileĢtirilmesine dönük bir dezentegrasyon 

iĢlemi olup dondurma iĢleminin doğal olması söz konusu değilse çok yüksek enerji 

tüketimi gerektiren bir yöntem olmaktadır (Perez-Elvira ve diğ., 2006). Bu konuda 

yapılmıĢ çok az araĢtırma bulunmaktadır (Chu ve diğ., 1999). 

Termal dezentegrasyon iĢlemi, hücre duvarlarını parçalayarak hücre içeriğinin 

biyolojik ayrıĢmada kullanılabilir hale gelmesini sağlamaktadır. Bu dezentegrasyon 

yöntemi, organik maddelerin çözünür hale gelmesini, anaerobik stabilizasyonda 

biyogaz üretiminin artmasını, çamur özelliklerinin değiĢmesini ve patojen 

mikroorganizmaların azalmasını sağlamaktadır (Haug ve diğ., 1978; Valo ve diğ., 

2004; Anderson ve diğ., 2002; Odegaard ve diğ., 2002). Termal dezentegrasyon 

yöntemini etkileyen en önemli unsur sıcaklıktır. Ancak, bu yöntemde arıtım süresinin 

çok önemli bir etkisi olmamaktadır (Li ve Noike, 1992; Haug ve diğ.,1978; 

Barlindhaug ve Odegard, 1996). Termal dezentegrasyon prosesinde optimum 

sıcaklık aralığı yaklaĢık olarak 170-200
o
C arasındadır (Li ve Noike, 1992; Tanaka ve 

diğ., 1997; Neyens ve Baeyens, 2003). 200
o
C‟den daha yüksek sıcaklıklarda ise 

biyolojik parçalanabilirlik artırılamaz, tam tersi azalma görülmektedir (Stuckey ve 

Mc Carty, 1978). Termal dezentegrasyon çalıĢmaları en düĢük 60-100
o
C (Hiraoka, 

1984; Li ve Noike, 1992) sıcaklık aralığında, ortalama 100-175
o
C (Haug ve 

diğ.,1978) ve en yüksek 175-225
o
C (Haug, 1983) sıcaklık aralığında yapılmıĢtır. 

Bougrier ve diğ., (2007) yaptıkları çalıĢmada, çamur bileĢenleri üzerine (proteinler, 

karbonhidratlar, lipidler) termal arıtımın etkisini incelemiĢlerdir. 190 
o
C‟de arıtıma 

maruz bırakılan çamurda lipid, karbonhidrat ve proteinlerin parçalanma 

verimliliğinin sırası ile %67‟den %84‟e, %56‟dan %82‟ye ve %35‟den %46‟ya 

yükseldiğini gözlemlemiĢlerdir. 

Eskicioğlu ve diğ., (2006) tarafından yapılan çalıĢmada  termal dezentegrasyona 

maruz kalmıĢ aktif çamurun çözünür organik madde özelliği yanında 

parçalanabilirlikteki artıĢı da incelenmiĢtir. Mikrodalga ve geleneksel ısıtmanın, 
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kompleks aktif çamur flok yapısını parçalamada baĢarılı olduğu belirlenmiĢtir. 

Ayrıca, protein ve Ģekerler gibi hücre içi ve dıĢı biopolimerlerin aktif çamur 

floklarından sulu faza geçiĢinde baĢarılı olduğu bulunmuĢtur.  

Bougrier ve diğ., (2006) yaptıkları çalıĢmada ham çamur için %78 olan 

UAKM/AKM oranının termal yöntemle arıtılmıĢ çamurda bu oranın %66‟ya 

düĢtüğünü bulmuĢlardır.  

Li ve Noike (1989) yaptıkları çalıĢmada, termal dezentegrasyonun çamurdaki 

partiküler maddelerin hidrolizini arttırdığını bulmuĢlardır. Bunun sonucu olarak, 

uçucu organik asitlerden metana kolaylıkla dönüĢebilen organik madde üretilmiĢtir. 

Pek çok araĢtırmacıya göre, anaerobik çürütücüde termal olarak dezenetegre edilmiĢ 

atık aktif çamurun bekleme süresi 10 günden daha kısa süreye indirebilmektedir. 

Bazı araĢtırmalarda, asit ya da alkali arıtımla birlikte termal arıtım ya da ultrasonik 

arıtım gibi öna rıtma metotlarından biri kullanılarak stabilizasyon veriminin 

artırılması da incelenmiĢtir. Bununla birlikte, dezentegre edilmiĢ çamurun anaerobik 

çürütücüde metana dönüĢüm mekanizması ve kinetikleri tam olarak açıklanamamıĢtır 

(Nah ve diğ., 2000).  

Termal dezentegrasyon anaerobik çürütücü ile takip edildiğinde termal 

dezentegrasyonda enerji ihtiyacı anaerobik çürütücüdeki biyogaz üretimiyle 

sağlanabilmektedir (Kepp ve diğ., 1999). Anaerobik çürütücüyle sonlandırılan 

yaklaĢık 175
o
C‟de sıcaklıkta yürütülen termal dezenetegrasyon iĢlemi, çamur 

üretimini önemli ölçüde azaltmaktadır. Prosese bağlı olarak, çamur üretimindeki 

azalma %50-70‟lere ulaĢabilmektedir (Kepp ve diğ., 1999; Graja ve diğ., 2004). 

Tanaka ve diğ., (1997) yaptıkları çalıĢmada, anaerobik stabilizasyondan önce atık 

çamurların çözünürlülüğünü artırmak amacıyla termal ön arıtım uyguladıkları zaman 

askıda katı madde (AKM) çözünürlüğünün 115-150
0
C‟de yaklaĢık %15 ve 180

0
C‟de 

%30‟a ulaĢtığını gözlemlemiĢlerdir.  

Fiziksel bir proses olan ultrases dezentegrasyon iĢlemi hücre içi maddelerin 

salınması için hücre parçalanması amacıyla kullanılmaktadır. Ultrases prosesi; ses ile 

desteklenen ve geliĢtirilen bir kimyasal oksidasyon yöntemidir.  

Ultrases, frekansı insanların duyma sınırının (insan kulağı 20 Hz ile 20 kHz 

arasındaki sesleri duyabilir) üzerinde bulunan mekanik titreĢimlerden meydana gelen 

bir enerji çeĢididir. Ultrases frekansının alt sınırı genellikle 20 kHz‟dir.  
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Son yıllarda önem kazanan bu yöntem, güçlü ses kullanımı sonucu oluĢan kimyasal 

reaksiyonların etkileri olarak özetlenebilmektedir. Ultrasonik ileri oksidasyon 

yönteminde ultrasonik dalgaların kavitasyon etkisiyle hidroksil radikalleri 

oluĢturması amaçlanır. Bu süreçte mikrokabarcıklar oluĢur, büyür ve sonra yok 

olurlar. Yok olma aĢamasında reaktif serbest radikaller oluĢur. Yok olma aĢamasında 

kabarcığın içerisindeki sıcaklığın 2000K‟nin üzerine çıktığı sanılmaktadır. Ultrases 

kavitasyonu, ultrases dalgaları sıkıĢıp–seyrelmeler Ģeklinde maddesel ortamlarda 

yayılan titreĢim enerjisidir. 

Ultrases dalgalarının bu sıkıĢıp seyrelme Ģeklindeki belirgin özelliği kavitasyon için 

önemlidir. Kavitasyon kavramı altında bir sıvının içinde boĢlukların oluĢumu ve 

bunu takiben de patlaması anlaĢılır. Kavitasyon genellikle herhangi küçük bir 

basınçta oluĢur. Kavitasyon olayının oluĢ sırası Ģöyledir: Ultrases dalgalarının 

seyrelme fazında boĢluk biçiminde bir kesilme olur. Bu boĢluk ise verilen sıvının 

doymuĢ buharı ile doludur. SıkıĢtırma fazında buhar yoğunlaĢır ve boĢluk, çeperlerin 

üst yüzey geriliminin, artan basıncın etkisi ile düĢmesi sonucu bozunur. SıkıĢma son 

bulduğunda ortamda hızla buharlaĢan etrafı çevrili sıvı içinde, saniyelik Ģok dalgaları 

oluĢur. “Kavitasyon” olarak adlandırılan bu olay sonucunda 1000 atm‟nin üzerinde 

basınç ve büyük bir enerji açığa çıkar. Bu enerji, kabarcıkların bulunduğu bölgeyi 

ısıtır ve kimyasal reaksiyonlara neden olur. ĠĢte ultrasoniğin temel prensibi de açığa 

çıkan bu yüksek ısı ve enerjinin kullanılabilirliği üzerinedir. ġekil 2.3‟te kavitasyon 

oluĢumu gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 2.3 : Kavitasyon oluĢumunun gösterilmesi. 

Ultrases arıtımı, radikallerin kullanıldığı kimyasal reaksiyonlar, piroliz, yanma ve 

kayma kuvvetlerinin oluĢturduğu bir birleĢim olarak da ifade etmek mümkündür. 
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Ultrases prosesinin uygun koĢullarda yürütülmesinde gerçekleĢen ilk mekanizma su 

moleküllerinin „hidrojen ve hidroksil‟ radikallerine dönüĢmesidir.  

Hidrojen radikallerinin oluĢumu ile gerçekleĢen oksidasyon reaksiyonları, sadece 

kabarcıkların içerisindeki ya da kabarcık yüzeyindeki organik maddelerin bağlarının 

parçalanmasını sağlamaktadır. Yapılan çalıĢmalarda en iyi sonuçların yüksek ultrases 

frekanslarında (500-600 kHz) maksimum hidroksil radikallerinin üretimi ile elde 

edildiği belirtilmiĢtir (Petrier ve diğ., 1992; Colarusso ve diğ., 1996; Petrier ve diğ., 

1994; Enterazzi ve diğ., 1996; Hua ve diğ., 1997).  

Ultrases prosesinde gerçekleĢen ikinci mekanizma ise „piroliz‟dir. Piroliz iĢlemi 

oksijensiz ortamda, organik maddenin ısıl parçalanması olarak tanımlanabilir. Piroliz 

aĢamasında organik maddelerin parçalanması için istenilen sıcaklığa ulaĢılabilmesi 

ve organik maddelerin yüksek buhar basınçlı olması gerekmektedir. Böylece 

bileĢikler kabarcıkların içerisinde yüksek konsantrasyona sahiptirler. Ultrases ile ön-

arıtma yönteminin arıtma tesislerindeki uygulama noktaları geri devir hattı ve atık 

çamur hattıdır.  

Ultrasonik dezentegrasyonun verimi birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörler 

çamur karakteristikleri, sonikasyon koĢulları ve ultrasonik bileĢenlerin dizaynı olmak 

üzere gruplayabiliriz. Sisteme verilen enerji, ultrasonik frekans ve giriĢ çamurunun 

özellikleri (pH, katı madde içeriği vb.) ultrasonik arıtma mekanizmasını etkileyen en 

önemli faktörlerdir. Hücre dezentegrasyonu, sisteme verilen enerji miktarı ile 

orantılıdır (Lehne ve diğ., 2001). Sisteme verilen enerji artırıldığında 

dezentegrasyonun derecesi de artmaktadır.  

Çamur dezentegrasyonu düĢük frekanslarda daha etkili olmaktadır. Tiehm ve diğ., 

(2001) yaptıkları çalıĢmada bu durum düĢük frekansta çamur numunesinin 

bulanıklığındaki büyük artıĢ ve çamur partikül boyutundaki belirgin azalma ile 

gösterilmiĢtir. Çamur hücrelerinin parçalanması kavitasyon,güçlü hidro mekanik 

kayma kuvvetleri ve sonokimyasal reaksiyonlardan kaynaklanmaktadır. Güçlü 

hidromekanik kayma kuvvetleri ultrases dalgalarının çamura yayılmasından sonra 

meydana gelir. Sonokimyasal reksiyonların en yüksek verimi 100kHz den daha 

yüksek frekanslarda gözlemlenir (Hua ve Hoffmann, 1997; Petrier ve Francony, 

1997). Yüksek frekanslarda gözlemlenen çamur dezentegrasyon verimindeki azalma 

güçlü kayma kuvvetlerinin baĢlatılmasına izin vermeyen daha küçük kavitasyon 
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kabarcıklarına sebep olmaktadır (Tiehm ve diğ., 2001). Yüksek frekanslar 

radikallerle oksidasyonu desteklerken düĢük frekanslar basınç dalgaları gibi fiziksel 

ve mekanik fenomeni destekler/teĢvik eder (Gonze ve diğ., 1999). 

Tiehm ve diğ., (2001) yaptıkları çalıĢmada 41, 207, 360 ve 1068 kHz frekanslarda 

dezentegrasyon derecesini sırasıyla %13,9, %3,6, %3,1 ve %1 bulmuĢlar ve 41 kHz 

den daha düĢük frekanslarda çamur dezentegrasyon veriminin oldukça yüksek 

olduğu sonucuna varmıĢlardır.  

Çamur dezentegrasyon verimi artan frekansla birlikte azalmaktadır. Dolayısıyla 

araĢtırmacılar en düĢük ultrases frekansı 20 kHz de en iyi dezentegrasyon sonucunun 

elde edilmesini beklemiĢlerdir. Sonokimyasal reaksiyonlar özellikle 200 ile 1000kHz  

aralığındaki yüksek frekanslarda meydana gelmektedir (Mark ve diğ., 1998). Bu 

çamur dezentegrasyonu 20 kHz düĢük frekans aralığında yürütülmektedir (Wang ve 

diğ., 2005; Bougrier ve diğ., 2005). Çamur dezentegrasyonunda en yüksek verim 20 

kHz gibi düĢük frekansta elde edilmiĢtir. 

Kısa sonikasyon sürelerinde bakteri hücrelerinin parçalanması olmadan sadece 

çamur floklarının parçalanması meydana gelmektedir. Daha uzun sonikasyon 

sürelerinde hücre duvarları parçalanmakta, çamur katıları dezentegre edilmekte ve 

çözünmüĢ organik bileĢikler sıvı faza salınmaktadır (Tiehm ve diğ., 2001). Spesifik 

enerji giriĢi sonikasyon süresiyle orantılıdır. Uzun sonikasyon süreleri daha yüksek 

enerji giriĢi demektir; bunun sonucunda da yüksek ÇKOĠ salınımı olmaktadır.  

Wang ve diğ., (2005) 5, 15 ve 20 dakika gibi farklı sonikasyon sürelerinde, %3 

toplam katı içeriğinde, 20 kHz frekansta ve 0,768W/mL ultrases yoğunluğunda 

ÇKOĠ salınımını incelemiĢlerdir.  

AraĢtırmacılar sonikasyon süresi 5 dakikadan 15 dakikaya çıkartıldığı zaman ÇKOĠ 

salınımında 2,581‟den 7,509 mg/L‟ye bir artıĢ olduğunu gözlemlemiĢlerdir. Ancak, 

dezentegrasyon 20 dakika devam ettirildiğinde ÇKOĠ salınımında önemli ölçüde 

yavaĢlama gözlemlenmiĢtir ve son ÇKOĠ konsantrasyonu 8,912 mg/L dir. Farklı 

çalıĢmalar da bu eğilimi göstermiĢtir (Wang ve diğ., 2005; Akın ve diğ., 2006). 

Yüksek ÇKOĠ artıĢı yüksek güç  ve uzun arıtma süresinde elde edilir. Güç arıtma 

süresiyle iliĢkilidir. Aynı enerji tüketimlerinde, kısa arıtma süresiyle birlikte yüksek 

güç kullanıldığında ÇKOĠ artıĢı fazla, uzun arıtma süresinde düĢük ultrases gücü 

kullanıldığında ise daha düĢük olmaktadır (Gronroos ve diğ., 2005). ÇKOĠ salınımı 



 
29 

ultrases enerji giriĢiyle iliĢkili olmalıdır. Bu iliĢki max çamur dezentegrasyonuna 

ulaĢmak için gerekli enerjiyi optimize etmek için yardımcı olacaktır. ÇKOĠ ve 

dezentegrasyon oranı direk olarak çamura uygulanan spesifik enerjinin bir 

fonksiyonu olarak ifade edilebilir (Dewil ve diğ., 2006). Bunlara ek olarak, 

araĢtırmacılar parçalanma baĢlamadan önce minimum SE ihtiyacı olduğunu 

bulmuĢlardır. Bu minimum SE yaklaĢık olarak 1500 kJ/kg TK dir. 

Çamurun sonikasyonuyla sıvı fazda sıcaklık artıĢı olmaktadır. Sıcaklık artıĢı 

sonikasyon süresi ve sonikasyon yoğunluğuna bağlıdır. Tiehm ve arkadaĢları (1997) 

31 kHz frekansta 64 saniyelik arıtım süresi boyunca çamurun sıcaklığının 15°C‟den 

45°C‟ye çıktığını gözlemlemiĢlerdir. Chu ve arkadaĢları (2001) 120 saniyelik sürede 

çamuru ultrases yöntemiyle önarıttıkları zaman çamur sıcaklığında farkedilir bir artıĢ 

gözlemlemiĢlerdir. Sırasıyla sıcaklıklar 30, 42, 51 ve 56°C ve ultrasonik yoğunluklar 

0,11, 0,22, 0,33 ve 0,44W/mL. Çamur 0 (kontrol), 20, 60 ve 120 saniyeler için 

arıtıldığında 0,44W/mL sabit güç yoğunluğunda çamur sıcaklığı 19°C‟den 30, 50 ve 

56°C‟ye çıkmıĢtır. Sıcaklık artıĢı ultrasonik yoğunluk artıĢı ile orantılıdır. 0,11, 0,22, 

0,33 ve 0,44W/mL ultrasonik yoğunluklarda sırasıyla sıcaklık artıĢ oranları 0,15, 

0,28, 0,43 and 0,51 
o
C/s dır. Aslına bakılırsa, ultrasonik yoğunluk sıcaklık artıĢında 

sonikasyon süresinden daha belirgin bir rol oynamaktadır. 

Ultrasonik  Ģiddet çamur karakteri üzerinde faydalı ve etkilidir. DüĢük Ģiddet 

uygulandığında çökelme özellikleri iyileĢtirilmekte ve köpük problemleri 

çözülmektedir. Yüksek Ģiddet uygulaması hücreiçi maddelerin salınmasına neden 

olmakta ve çürütücüye yardımcı olmaktadır. 

Arıtma çamurunun anaerobik çürütücüye beslenmeden önce ultrases dezentegrasyon 

yönteminin uygulanması üzerine pekçok çalıĢma yapılmıĢtır. Yapılan çalıĢmalar 

biyolojik katı üzerine sonikasyon enerjisinin yoğunluğunun ve frekansının etkisini 

incelemek üzerine yoğunlaĢmıĢtır. ÇalıĢmalar düĢük frekansın mekanik ve fiziksel 

olayın geliĢmesine yardımcı olduğunu göstermiĢtir. Yüksek frekansın ise 

sonokimyasal etkiyi yoğunlaĢtırdığı belirlenmiĢtir. 20-40 kHz‟in güçlü bir mekanik 

gücü yaratmak için optimum frekans olduğu yapılan çalıĢmalarla belirlenmiĢtir. 

Kimyasalların parçalanmasında, yüksek frekans düĢük frekanstan daha avantajlıdır 

(Xu ve diğ., 2006).  



 
30 

Diğer yandan uygulanan enerji yoğunluğu önemlidir. Yüksek enerji yoğunluğu 

partikül maddenin parçalanmasını artırır, ve bu durum partikül boyutunda azalma ile 

kendini göstermektedir. Bu özellikler, anaerobik çürütme prosesi üzerine özellikle 

atık aktif çamur stabilizasyonu için, pozitif bir etkiye neden olmaktadır, çünkü bu 

proseste çamurun hidrolizi hız sınırlayıcı adım olarak tanımlanır. 

Benabdallah El-Hadj ve diğ., (2007) tarafından yapılan çalıĢmada anaerobik çürütme 

öncesinde çamurun ultrasesle ön arıtımının etkisi incelenmiĢtir. Ön arıtılmıĢ çamurun 

kullanımı KOĠ giderimi ve biyogaz üretim verimliliğini önemli ölçüde artırdığı 

belirlenmiĢtir.   

Ultrases, düĢük yoğunluktaki çamura uygulandığında küçük partiküllerin birleĢmesi 

engellenir ve çamurdaki kapiler su açığa çıkar. Ultrases yüksek yoğunlukta olduğu 

zaman, hücre dıĢı polimerik maddeler parçalanır. Ultrases bağlı suyu azaltır, 

400W/m
2
 yoğunluğunda ultrases uygulandığı zaman, çamurun bağlı suyu 16,7 g/g 

dan 2,0 g/g (kuru madde cinsinden)‟ ye azalır. Bunun sonucu olarak da susuzlaĢtırma 

iĢlemi geliĢir. Genel olarak, biyolojik çamurların parçalanması güçtür, iyi çürütme 

Ģartlarında çamurun %30-45‟i parçalanabilir. Ön arıtım uygulanarak bu oran 

artırılabilmektedir. Yin ve diğ.,(2006) tarafından yapılan çalıĢmada, aktif çamurun 29 

günde elde edilen parçalanma oranına ultrases ön iĢlemi uygulanarak 18 günde 

ulaĢılmıĢtır.  

Ultrases, arıtma çamurlarının arıtımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ultrases 

uygulaması ile partiküllerin oluĢturduğu floklar kırıldığı için, atıksuların ultraviyole 

dezenfeksiyonunda verimliliğin düĢmesine neden olan süspanse katıların gideriminde 

de kullanılmaktadır. DüĢük ultrases dozunda bakteri flokları mekanik kesme etkisi ile 

bozulabilir. Ultrases dozu artırıldığında ultrases kavitasyonu, hücre duvarlarını 

parçalayabilir. Ultrasesin bu etkisi mikroorganizmalar için öldürücüdür. Bu nedenle 

ultraviyole dezenfeksiyon iĢleminden önce kullanımı, dezenfeksiyon verimini 

artıracaktır ( Blume ve Neis, 2004). 

Çamur proses iĢlemlerinde ultrasonik güç mikroorganizmaların hücre duvarını 

parçalar ve hücre içi materyalin ortama salınmasını sağlar. Bu prosesle organik 

madde yüzdesi de beli ölçüde azalır. Ultrasonikasyonla çamurun  ön arıtımı 

yapıldığında çamurun sıcaklığı artar. Bu yüksek sıcaklıklar susuzlaĢtırmayı olumlu 

yönde etkilemektedir (Neyens ve diğ., 2003). 
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Bougrier ve diğ., (2006) yaptıkları çalıĢmada ham çamur için %78 olan 

UAKM/AKM  oranının ultrases yöntemle arıtılmıĢ çamurda bu oranın %73‟e 

düĢtüğünü bulmuĢlardır. 

Wang ve diğ., (1999) yaptıkları çalıĢmada organik parçalanma verimi olarak ya da 

yoğunlaĢtırılmıĢ toplam katı içeriği %.3,3- 4,0 olan AAÇ nin çürütme verimi olarak 

ifade edilen uçucu katı azalmasına bakmıĢlardır. Çamuru 9 kHz frekansta ve 200 W 

lık ultrases ünitesi kullanarak ultrases ön arıtma yöntemiyle dezentegre etmiĢlerdir. 

AraĢtırmacılar atık aktif çamuru (AAÇ) sırasıyla 10, 20, 30 ve 40 dakika süreler için 

ultrasonik olarak dezentegre ettiklerinde anaerobik çürütücüde 11 günlük süre için 

kontrolle kıyaslandığında organik parçalanma veriminin %11, %20, %38 ve %46 

oranlarına kadar yükselmiĢ olduğunu bulmuĢlardır. 

Tiehm ve diğ., (1997) ultrases ön arıtımının uçucu katı azalması üzerindeki etkisini 

çamurun anaerobik çürütülmesi süresince incelemiĢlerdir. Ultrases arıtımı 3.6 kW 

ultrases ünitesi kullanılarak 31 kHz frekansta ve 64 saniye ultrases süresi için 

yürütülmüĢtür. AraĢtırmacılar çamur bekletme süresi 22 gün olan ultrases yöntemiyle 

önarıtılmıĢ çamurla beslenen anaerobik çürütücüyü kontrolle kıyasladıklarında 

yaklaĢık olarak %9,8 daha fazla uçucu katı azalması elde etmiĢlerdir. Ġlginç bir 

Ģekilde, ultrases önarıtım metoduyla arıtılmıĢ çamurla beslenen çürütücü ultrases 

yöntemiyle arıtılmamıĢ çamurla beslenen çürütücü ile kıyaslandığında arıtılmıĢ 

çamurla beslenen çürütücü  için uçucu katı azalma verimi çamur yaĢı 8 güne 

düĢtüğünde dahi kötüleĢmemektedir. Bu bulgu açıkça ortaya koyuyor ki bir 

çürütücüyle entegre edilen ultrases arıtımında çamur bekletme süresi orijinal sürenin 

üçte birine düĢürülmüĢtür.  

Tiehm ve diğ., (2001) yaptıkları çalıĢmada çamur yaĢı 8 gün olan anaerobik 

çürütücüde uçucu katı azalması üzerine sonikasyon süresinin etkisini incelemiĢler. 

Sonikasyon deneyleri 41 kHz frekansta yürütülmüĢtür. Çamur sırasıyla 7,5, 30, 60, 

ve 150 dakikalar için dezentegre edildiği zaman uçucu katı azalma verimi %5.6, 

%27, %46 ve %56‟ya kadar artmıĢtır. Tiehm ve diğ. (2001) yaptıkları çalıĢmada 

farklı dezentegrasyon derecesini elde etmek için ultrases frekansı 41 kHz ve 

sonikasyon süresi 7,5 dakika ile 150 dakika arasında değiĢtirmiĢlerdir. 7,5 dakikalık 

en kısa sonikasyon süresinde çamur numunelerinin ÇKOĠ değerinde artıĢ olmamıĢtır. 

Bunun anlamı dezentegrasyonun meydana gelmediği ve sadece flok parçalanmasının 

olduğudur. Uçucu katıların azalması arıtılmamıĢ numunede %21,5, en kısa 
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sonikasyon süresinde %22,7 ve en yüksek uçucu katı azalması en yüksek 

dezentegrasyon derecesinde elde edilmiĢtir. 2. set çürütücü deneyleri farklı 

frekanslarda yapılan ultrases önarıtımından sonra yapılmıĢtır. Uygulanan frekanslar: 

41, 207, 360 ve 1068 kHz dir. Yüksek frekanstaki uygulamada düĢük dezentegrasyon 

derecesi ve daha düĢük uçucu katı azalması meydana gelmiĢtir (Tiehm ve diğ., 

2001). Tiehm ve diğ., (2001) yaptıkları çalıĢmada  elde ettikleri en önemli sonuçlar 

ultrases çamur dezentegrasyonunun düĢük frekanslarda daha etkili olduğu ve ultrases 

kavitasyonu ile üretilen hidromekanik kayma kuvvetlerinin çamur 

dezentegrasyonunda ağırlıklı olarak sorumlu olduğudur. 

Ultrases ön arıtımı uçucu katıların degredasyonunu sağlamaktadır. Kısa süreli 

ultrases uygulamasında çamur floklarının dağılması meydana gelirken hücre 

parçalanması meydana gelmemektedir. Hücre parçalanması olmamasına rağmen 

anaerobik çürütücü prosesi iyileĢtirilir. Çünkü flok parçalanması anaerobik çürütücü 

prosesini iyileĢtirmektedir. Uzun arıtma sürelerinde ya da daha yüksek ultrases 

Ģiddetinde mikrobiyal hücre duvarları parçalanmaktadır, bu nedenle hücreiçi 

materyaller sıvı faza salınmaktadır. Anaerobik çürütücüdeki uçucu katı 

azalmasındaki artıĢ çamur hücre dezentegrasyon derecesi ile orantılıdır (Tiehm ve 

diğ., 2001). 

2.6.2 Kimyasal dezentegrasyon 

Kompleks organik maddelerin parçalanması kuvvetli mineral asit ve alkali kullanımı 

ile gerçekleĢtirilebileceği gibi ozon kullanılarak da yapılabilmektedir. Kimyasal 

madde ilavesinin olmaması nedeniyle kimyasal prosesler arasında ozonla 

dezentegrasyon özel bir ilgi alanı oluĢturmaktadır. Kimyasal dezentegrasyon 

yöntemleri hakkında kısaca aĢağıda bilgi verilmiĢtir. 

Aktif çamura uygulanabilecek asit ortamda çamur dezentegrasyonu metodunda, 

çamurun karakteristiğinin düĢük pH değerlerinde nasıl olduğunu bilmek son derece 

önem taĢımaktadır. Çamurun izoelektrik noktası çoğunlukla pH 1 ile pH 3 arasında 

bulunur (Chen ve diğ., 2004; Forster ve diğ., 1971). Neyens ve diğ., (2003) yaptıkları 

çalıĢmada ise çamurda parçacık yüzeyinde bulunan net negatif yük yüzünden 

parçacıkların birbirlerine uyguladıkları itici kuvvet yumaklaĢmayı engeller. pH 2.6 

ve 3.6 arasında bu itici kuvvet minimuma düĢer. Yani çamurun pH değeri eğer 

izoelektrik noktasının yakınlarına bir değere düĢürülürse çamurda suyu kolay 
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bırakma ve fiziksel olarak kolay stabilizasyon gözlemlenir. Bu etkilerin yanı sıra 

pH'taki düĢüĢ çamurun yumak yapısını bozar ve hücre duvarını parçalar. Yumak 

yapısından salınan su da çamurun daha kolay susuzlaĢtırılmasını sağlar (Neyens ve 

diğ., 2003). Neyens ve diğ., (2003) çalıĢmalarında pH 3 sağlandığı zaman çamur 

hacminin susuzlaĢtırmayla %75 düĢürüldüğünü ve çözünmüĢ katı miktarında da, 

çözünmüĢ faza geçen katılar yüzünden arttığını belirtmiĢ ve en iyi sonuçların pH 3 

civarında alındığını rapor etmiĢlerdir ( Neyens ve diğ., 2003). 

Alkali ortamda çamur dezentegrasyonu yöntemi asit ortam dezentegrasyon 

yöntemine kıyasla daha çok uygulama alanı bulmaktadır. Alkali ortamda yapılan 

çamur dezentegrasyonunda çamurun pH değeri 12‟ye kadar çıkarılmaktadır. Bu 

dezentegrasyon yöntemi yağların, hidrokarbonların ve proteinlerin daha küçük ve 

çözünebilir formdaki maddelere dönüĢmesine olanak sağlamaktadır (Perez-Elvira ve 

diğ., 2006). Alkali ortam koĢullarında yapılan dezentegrasyon çalıĢmalarında 

sodyum hidroksitin kirece göre daha yüksek çözünürlüğe sahip olduğu sonucu elde 

edilmiĢtir. Farklı konsantrasyonlarda sodyum hidroksit kullanılarak ön arıtılmıĢ atık 

aktif çamur örneklerinin bazik ortamda arıtmaya tabi tutulmayan çamura oranla 

organik madde indirgenmesini ortalama % 25-35, anaerobik çürütücü gaz üretimini 

ise ortalama % 29-112 aralığında artırdığı belirtilmiĢtir (Filibeli ve Erden, 2006). 

Alkali ortamda çamur dezentegrasyonu metodunda sisteme alkali eklenmesi ile 

sistemde yüksek pH‟lara ulaĢılır. Valo ve diğ., (2004) çalıĢmasında potasyum 

hidroksit (KOH) kullanarak alkali ön arıtım uygulamıĢtır. pH değeri 1,68 g/L ve 3,65 

g/L KOH eklenerek 6,8‟den, 10 ve 12‟ye çıkartılmıĢtır ve bir saat sonunda çözünmüĢ 

KOĠ pH 10‟da %9,3 artarken pH 12‟de %30,7 artmıĢtır. Atık aktif çamura uygulanan 

sodyum hidroksit konsantrasyonu ve çamurun askıda katı madde yüzdesindeki artıĢ 

çamurda çözünmüĢ KOĠ değerinde artıĢa neden olmaktadır (Chang ve diğ., 2002). 

ÇözünmüĢ KOĠ artıĢı çamurun dezentegrasyon derecesinin bir göstergesidir. 

Ray ve diğ, (1990) farklı konsantrasyonlarda sodyum hidroksit kullanılarak ön 

arıtılmıĢ atık aktif çamur örneklerini farklı alıkonma süreleriyle iĢletilen tek kademeli 

yüksek hızlı anaerobik çürütücüye vererek 35ºC sıcaklıkta yürüttükleri çalıĢmada, 

NaOH ile ön arıtma iĢleminin bazik ortamda arıtmaya tabi tutulmayan çamura oranla 

organik madde indirgenmesini ortalama %25-35, gaz üretimini ise ortalama %29-112 

aralığında artırdığını ifade etmiĢlerdir. Alkali maddelerin bir ön arıtım metodu olarak 

kullanımı NaOH‟in 30 ve 125 mek dm
-3

 arasındaki miktarlarda ilaveleri için KOĠ‟nin 
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%23-35‟lere kadar ek bir solubilizasyonuna neden olmuĢtur. Çözünürlükteki bu artıĢ 

biyolojik parçalanabilirliğin artmasına sebep olmuĢtur. Lin ve dğ. (1995) hidrolik 

bekletme süresi 20 gün olan bir anaerobik çürütücüde KOĠ parçalanmasında %20‟ye 

kadar bir artıĢ elde ettiklerini rapor etmiĢlerdir (Valo ve diğ., 2004).  

Ayrıca, Penaud ve diğ., (2000) 5g NaOH‟ten daha fazla NaOH eklendiği zaman ve 

eğer ön arıtım 140
o
C ve 30 dakika için yürütülürse %65 (ortam sıcaklığında) yerine 

%75-80 KOĠ solubilizasyonuna ulaĢıldığını raporlamıĢlardır (Kim ve diğ., 2003). 

Kim ve diğ., (2002) yaptıkları bir çalıĢmada; atık aktif çamura kimyasal (alkali) 

önarıtım uygulamıĢlardır. NaOH, KOH, Mg(OH)2, Ca(OH)2 gibi çeĢitli alkali ajanları 

pH12 de kullanmıĢlardır (Peanud ve diğ., 1999). Ayrıca, farklı NaOH 

konsantrasyonlarının önarıtım üzerinde etkisini incelemek için atık aktif çamura 

değiĢik konsantrasyonlarda (0-21 g/L) NaOH eklenmiĢtir. ÇeĢitli alkali ajanlarıyla 

pH 12‟de yapılan alkali ön arıtım uygulamasından sonra, KOĠ solubilizasyonu 

ölçülmüĢtür. Ortam sıcaklığındaki KOĠ solubilizasyon değerleri NaOH , KOH, 

Mg(OH)2 ve Ca(OH)2 için sırasıyla; %39,8, %36,6, %10,8 ve %15,3 olarak 

bulunmuĢtur. Monobazik ajanların uygulanması ile elde edilen solubilizasyon 

değerleri dibazik olanların uygulanmasıyla elde edilenlerden daha yüksektir. Bu 

durum, monobazik ajanların tamamen disolve olduğu (çözündüğü) dibaziklerin kısmi 

solubilizasyonuna bağlı olabilir. Penaud ve diğ., (1999) de aynı benzer sonuçları 

raporlamıĢlardır. Ortam sıcaklığında, NaOH‟in artan dozuyla birlikte KOĠ 

solubilizasyonu artmıĢtır ve 7g/L NaOH konsantrasyonunda bu değer %43,5„a 

ulaĢmıĢtır. 7g/L‟den 21g/L„e kadar olan NaOH dozlarında KOĠ çözünürlüğündeki 

artıĢ daha düĢük oranlarda gözlemlenmiĢtir (Kim ve diğ., 2003). 

Kimyasal ön arıtımla atık aktif çamurun partikül boyutu küçülmüĢtür ve aynı 

zamanda çözünmüĢ protein değeri kimyasal arıtımla birlikte artmıĢtır. 

Mikroorganizmlar proteinlerden oluĢan atık aktif çamur içine dahildirler ve 

proteinler hidrojen, oksijen ve azot  kadar karbon  içerirler (Nah ve diğ., 2000), bu 

yüzden çözünmüĢ protein kolay parçalanabilir organik karbon içerir, bu nedenle 

çözünmüĢ proteinin artmasıyla anaerobik çürütücü veriminin geliĢtiriliceği göz  

önünde bulundurulmalıdır. ÇözünmüĢ KOĠ giderimi, uçucu katıların azalması  ve gaz 

üretimi 7 gün sonra ölçülmüĢtür (iĢletim sıcaklığı 37 derece). Anaerobik çürütücüden 

önceki çözünmüĢ KOĠ ve anaerobik çürütücüden sonra giderilen çözünmüĢ KOĠ 

miktarı kimyasal ön arıtımla artırılmıĢtır, bu da bize atık aktif çamurun çözünmüĢ 
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KOĠ giderim veriminin arttığını söylemektedir. Giderilen çözünmüĢ KOĠ değeri 4941 

mg/L‟dir ve bu değer kontrolünkinden oldukça fazladır (1136). Uçucu katı azalma  

oranı kontrolün %20.5 iken bu oran kimyasal ön arıtımla %29,8‟e yükselmiĢtir (Kim 

ve diğ., 2003). 

Ozonla ön arıtmanın amacı kısmi oksidasyon ve organik maddelerin hidrolizidir. 

Tam oksidasyondan çok büyük moleküllerin küçük moleküllere parçalanması ve zor 

ayrıĢan bileĢiklerin kolay ayrıĢan bileĢiklere dönüĢtürülmesi hedeflenmektedir 

(Perez-Elvira ve diğ., 2006).  

Ozon dezentegrasyonu ile deaktive olmuĢ biyokatılar biyolojik parçalanma için çok 

iyi bir besin kaynağı olmaktadır. Bu biyokatıların anaerobik çürütmede kullanılması 

çürütme verimini artırmaktadır (Vranitzky ve Lahnsteiner, 2005). Organik madde 

parçalanma oranı klasik anaerobik çürüme iĢleminde ortalama %45 iken 0,06 g O3/g 

katı madde ozon dozu kullanılarak yapılan dezentegrasyon ile ortalama %65 

olmakta, aynı zamanda biyogaz oluĢumu da klasik sisteme oranla %30-40 artıĢ 

göstermektedir (Vranitzky ve Lahnsteiner, 2005).. 

Çamur azalması için ozonun kullanımı üzerine yapılan geniĢ çaplı incelemelerin 

sonucu olarak optimum tüketilen ozon dozu 0,05 ve 0,5 g O3 /g TK aralığında olduğu 

hesaplanmıĢtır (Goel ve diğ., 2003; Yeom ve diğ., 2002). Ek olarak; çamurun 

viskozitesi ve çökelme özellikleri de ozonlamadan etkilenmiĢtir (Battimelli ve diğ., 

2003). Optimum ozon dozunu bulmak için laboratuvarda pekçok araĢtırma 

yürütülmüĢtür. 0.15 g O3 /g TK in altındaki ozon dozu için toplam KOĠ ve toplam 

katılar değiĢmeden kalmıĢtır, fakat TK ve TKOĠ konsantrasyonları daha yüksek 

dozlarda azalmaya baĢlamıĢtır. Aktif çamur proseste geri devir çamurunun kısmi 

ozonlanması atık çamur miktarını önemli ölçüde azaltmaktadır (Ramakrishna ve 

Viraraghavan, 2005; Sakai ve diğ., 1997; Yasui ve Shibata, 1994). Japonya‟da ve 

bazı Avrupa ülkelerinde çamurun ozonlanması baĢarılı Ģekilde uygulanmaktadır ve 

çamur azalımında umut verici bir prosestir (Caffaz ve diğ., 2005; Sievers ve diğ., 

2004; Vergine ve diğ., 2007; Yasui ve diğ, 1996).  

Çamurun ozonlanması UAKM/AKM oranında ve pH değerinde bir azalmaya neden 

olur. 0,16 g O3/g KM lik ozon dozunun kullanılmasıyla UAKM/AKM oranı ham 

çamurda %78‟den çamurun ozonlanmasıyla birlikte %73‟e düĢmüĢtür (Bougrier ve 

diğ., 2006) ve pH 0,5 g O3/g KM‟lik ozon dozunun kullanılmasıyla 6,2‟den 3‟e 
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düĢmüĢtür (Deleris ve diğ., 2002). Artan ozon dozuyla birlikte çamurun su içeriği 

azalmıĢtır (Zhao ve diğ., 2007).  

Kamiya ve Hirotsuji (1998) havalandırma tankında 0,01 g O3/g AKM‟lik ozon 

dozunun kullanılmasıyla birlikte atık çamur üretiminin günde %50 oranında azalmıĢ 

olduğunu bulmuĢlardır. Ozon dozu 0,02 g O3/g AKM yüksek tutulduğu zaman atık 

çamur üretilmemektedir. Ozonlanma ile çıkıĢ kalitesi etkilenmektedir. 

Fenton prosesi, hidrojen peroksitin oksitleyici etkisi ve demir (II) tuzunun 

katalizörlüğünde gerçekleĢen bir ileri oksidasyon prosesidir. Atıksu arıtımında 

kullanımı oldukça yaygın olan bu prosesin son yıllarda çamur arıtımı amacıyla 

kullanımı da gündeme gelmiĢtir. Laboratuvar ölçeğinde yapılan bir çalıĢmada fenton 

prosesi kentsel nitelikli bir arıtma çamuruna uygulanmıĢ artan hidrojen peroksit 

dozuna bağlı olarak sıvı fazda KOĠ, azot, fosfor değerlerinin arttığı, fenton prosesinin 

çamur dezentegrasyon derecesini artırdığı ve çamurun anaerobik çürümesi öncesinde 

bir ön arıtma iĢlemi olarak kullanıldığında stabilizasyonun derecesini artıracağı 

belirlenmiĢtir (Erden ve Filibeli, 2006). 

Kimyasal ön arıtım metotları termal yöntemlerle de birleĢtirilebilir. Termal 

dezentegrasyon iĢlemlerinde yüksek sıcaklıklar ile yüksek verimler elde edilirken, 

termokimyasal dezentegrasyon yöntemlerinde daha düĢük ya da optimum 

sıcaklıklarda uygulama yapılabilmektedir.  

Haug ve diğ., (1978) termokimyasal dezentegrasyonu alkali pH‟ta deneyerek 

biyolojik parçalanabilirlikte %60‟lık bir azalma elde etmiĢlerdir, fakat diğer yandan 

Penaud ve diğ., (2000) termo-kimyasal arıtımın biyolojik parçalanabilirlik üzerinde 

herhangi bir farklılık yaratmadığı sonucuna varmıĢlardır. Ancak, tüm bunların aksine 

Tanaka ve diğ., (1997) yaptıkları çalıĢmada termo-kimyasal dezentegrasyonun 

biyolojik parçalanabilirlikte %230‟lara ulaĢan yüksek bir artıĢa yol açtığı sonucuna 

varmıĢlardır. Lin ve diğ., (1997) termokimyasal dezentegrasyonun biyolojik 

parçalanabilirlikte yaklaĢık olarak %70‟e varan bir artıĢa yol açtığını, fakat 

kimyasalların yanında enerjinin önemli bir miktarının da proses süresince tüketildiği 

sonucunu elde etmiĢlerdir. Yapılan çalıĢmalarda çeliĢkiler söz konusudur. 

Smith ve diğ., (1992) yaptıkları çalıĢmada çok düĢük ve çok yüksek pH değerlerini 

termal önarıtım metoduyla birleĢtirerek termokimyasal dezentegrasyon yöntemini 

denemiĢlerdir. Termal ve alkali yöntem birlikte uygulandığında kalsiyum hidroksit 
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ve sodyum hidroksit kullanılmıĢ ve sodyum hidroksitin kalsiyum hidroksite oranla 

%40-60‟lara kadar oldukça yüksek çözünürlük sağlamıĢtır.  

Yüksek sıcaklıktaki ön arıtım metotları daha düĢük sıcaklıkta ve yüksek pH‟ta 

uygulanan ön arıtım metotlarından daha fazla avantajlıdır. Bu durum 2 faktörden 

kaynaklanmaktadır. Ġlki kimyasalların ek maliyeti ikincisi ise çamur azaltımı 

üzerinde bu kimyasalların olumsuz etkileridir. Kimyasalların biyolojik olarak 

parçalanabilir olmaması sonucunda sadece sınırlı miktarda çamur azalımı 

dezentegrasyon  prosesinde meydana gelmektedir (Valo ve diğ., 2004). 

2.6.3 Biyolojik dezentegrasyon 

Biyolojik çamur dezentegrasyonu enzim aktivitesine dayanan bir ön arıtma 

prosesidir. Bu yöntemde, enzimler kendiliğinden üretilebildiği gibi dıĢarıdan enzim 

ilavesi de sisteme yapılabilmektedir. Enzimler hücre içi sıvısında da bulunduğu için 

bu proses mekanik dezentegrasyon iĢlemi ile birlikte de kullanılabilmekte ve 

mekanik dezentegrasyon sonrası ilave bir hidroliz yaratmaktadır (Perez-Elvira ve 

diğ., 2006). Biyolojik dezentegrasyon, çok etkili bir yöntem olmakla birlikte 

enzimler pahalıdır ve yeterli araĢtırmanın yapılmadığı bir prosestir.  

2.7 Atık Çamur Dezentegrasyon Yöntemlerinin KarĢılaĢtırılması 

Dezentegrasyon yöntemleri, enerji gereksimleri açısından karĢılaĢtırıldığında, 

mekanik yöntemler olan lysate santrifüj yoğunlaĢtırıcı ve karıĢtırıcı bilyeli 

değirmenlerin en az enerji gerektiren sistemler olduğu; ultrasonik homojenizasyon 

ünitesinin ise en çok enerji gerektiren sistemler olduğu belirtilmektedir. Buna 

karĢılık, lysate santrifüj yoğunlaĢtırıcının en düĢük dezentegrasyon verimine sahip 

olduğu ifade edilmektedir (Müller, 2000b).  

KarıĢtırıcı bilyeli değirmenler ve ozon dezentegrasyon yöntemleri ile nispeten düĢük 

enerji gereksinimi ile yüksek dezentegrasyon derecesine ulaĢılabilmektedir.  

Dezentegrasyon yöntemleri, anaerobik çürütücüdeki bir iĢletme parametresi olan 

köpük oluĢumu açısından karĢılaĢtırıldığında, termal dezentegrasyonun biyolojik ve 

mekanik dezentegrasyon yöntemlerine oranla köpük önlemede daha etkili olduğu 

bilinmekte olup bu karĢılaĢtırma kimyasal yöntemler açısından henüz ele 

alınmamıĢtır (Barjenbruch ve Kopplow, 2003). 
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Kimyasal ve termal dezentegrasyon yöntemleri korozyona neden olduğundan gerçek 

ölçekli uygulamalarda korozyona dayanıklı malzemeden üretilmiĢ üniteler 

gerektirmektedir.  

Kimyasal dezentegrasyon yöntemleri arasında yer alan fenton arıtımı ve alkali 

arıtma, çamurların su verme özelliklerini geliĢtirmekle birlikte; yüksek 

konsantrasyonlarda kalsiyum hidroksit kullanımının çamur içerisinde inorganik 

madde miktarını arttrarak, daha fazla çamur keki oluĢumuna neden olacağı göz 

önünde bulundurulmalıdır. Mekanik dezentegrasyon yöntemleri arasında lysate 

santrifüj yoğunlaĢtırıcı ve karıĢtırıcı bilyeli değirmenler en düĢük enerji 

gereksinimine sahipken; ultrasonik arıtma iĢlemi en yüksek enerji gereksinimine 

sahip olup yüksek maliyet gerektirmektedir. Lysate santrifüj yoğunlaĢtırıcı dıĢındaki 

tüm mekanik dezentegrasyon yöntemlerinde yüksek dezentegrasyon derecelerine 

ulaĢmak mümkündür. Termal dezentegrasyon yöntemleri yüksek dezentegrasyon 

derecelerine ve yüksek patojen giderimverimine olanak verirken yüksek enerji 

gereksinimi ve dolayısı ile yüksek maliyet gerektirmektedir. 

Çamur dezentegrasyon yöntemlerinin anaerobik çamur çürütücüden sonra çamur 

azalması, biyogaz üretimi, avantajları ve dezavantajları açısından karĢılaĢtırılması 

Çizelge 2.2‟de ortaya konulmuĢtur (Perez-Elvira, 2006). 
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Çizelge 2.2 : Dezentegrasyon yöntemlerinin karĢılaĢtırılması. 

Yöntem Anaerobik 

çürütücüden 

sonra çamur 

azalması (%) 

Biyogaz 

üretimi 

(%) 

  

Avantaj Dezavantaj 

Yüksek 

basınçlı 

homojeni-

zatörlerler 

23-64 300‟e 

kadar 

Koku oluĢumu yok. 

Uygulanması kolay. 

Daha iyi su verme 

özelliği. 

Patojen azaltılması düĢük. 

Tıkanma problemi. 

Pompa ve homojenizer 

valfinde yüksek gerilme ve 

aĢınma 

Ultrasonik 

homojeni-

zatörlerler 

40-70 10-60 Koku oluĢumu yok. 

Tıkanma problemleri 

yok. 

Uygulanması kolay. 

Daha iyi su verme 

özelliği. 

Yüksek enerji tüketimi. 

Propta aĢınma. 

Termal  

hidroliz 

60-80 400‟e 

kadar 

Enerji tasarrufu. 

Çok iyi su verme 

özelliği. 

En iyiçamur 

dezenfeksiyonu. 

Gaz akımından kötü koku 

oluĢumu. 

Isı dönüĢtürücü. 

KarıĢtırıcı  

bilyeli 

değirmenler 

40-60 10 Koku oluĢumu yok. 

ĠĢletme güvenilirliği. 

Yüksek enerji kaybı. 

Tıkanma problemleri. 

DüĢük dez. derecesi 

Kum tutucuda yüksek aĢınma. 

Asit yada baz 

hidrolizi 

 

 

 

Ozonlama 

- 
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- 

 

 

 

 

8 

DüĢük enerji ihtiyacı. 

Çok iyi su verme 

özelliği. 

 

 

 

Daha iyi su verme 

özelliği. 

Çamur bileĢiminin 

değiĢtirilmesi. 

Kötü koku. 

Ekipmenlarda bozulma ve 

korozyon. 

ÇıkıĢta yüksek KOĠ. 

 

Yüksek enerji tüketimi. 

BaĢlangıç çamurunda 

metallerin varlığı. 

    Yüksek maliyet.  
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3. ÇAMUR MĠNĠMĠZASYONU 

3.1 Atık Çamur Miktarının Azaltılması-Çamur Minimizasyonu 

Artan atıksu arıtma ihtiyacının sonucu olarak çamur oluĢumu da artmakta ve arıtma 

çamurlarının uzaklaĢtırılması önem kazanan ve çözüm bekleyen bir problem olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Çamur arıtımı için birçok değiĢik strateji geliĢtirilmiĢtir; 

yakma, susuzlaĢtırma, düzenli depolama ve tarımsal faaliyetlerde kullanma 

bunlardan birkaçıdır. Ancak, atık çamurun kullanımı ve depolanması üzerine 

düzenlenen yönetmeliklerin gittikçe sıkılaĢmasından dolayı odak nokta çamurun 

hacmini azaltmaya yönelmiĢtir. Atıksu arıtma tesislerinde üretilen yüksek 

miktarlardaki çamurun sorun yaratmaya baĢlaması ve çamurun arıtılmasının da 

maliyeti arttırması sonucunda çamur minimizasyonu çamur yönetimi konusunda 

önemli bir konu haline gelmiĢtir. Düzenli depolama sahalarının kısıtlı olması, 

çamurun faydalı kullanımı konusunda yeterli uygulamaların bulunmaması vb. 

nedenlerle, arıtma çamurlarının yönetimi konusunda yeni yaklaĢımlar gündeme 

gelmektedir. Mevcut yasal kısıtlamalar, artan maliyetler ve arıtma çamuru bertaraf 

yöntemlerine karĢı halkın hassasiyeti aĢırı çamur üretiminin azaltılması ve 

minimizasyonunda yeni teknolojilerin geliĢtirilmesini gerektirmektedir.  

Atık çamur minimizasyonu, çamurun katı kütlesinde meydana gelebilecek  olan 

azalmayı ifade etmektedir. Çamuru üretip sonra arıtmaktansa, atıksu arıtımında 

çamur üretimini azaltmak en ideal çözüm yolu olarak gözükmektedir. Arıtma 

iĢlemleri sonucunda oluĢan çamurun biyolojik arıtma sistemlerinde arıtımı ve 

bertaraf edilmesi yaklaĢık olarak toplam atıksu arıtma maliyetinin yarısını 

oluĢturmaktadır (Yasui ve Shibata, 1994). Çamur miktarının kaynağında azaltılması 

ile taĢıma maliyetleri en aza indirilecek ve bertaraf iĢlemleri daha kolayca 

yapılabilecektir.  

Dezentegrasyon yöntemleri, arıtma çamurundaki katı maddelerin mekanik, kimyasal, 

termokimyasal, biyolojik ve oksidatif tekniklerle çözünmüĢ hale geçirilmesini 

sağlamaktadır. Dezentegrasyon iĢleminde, çamura uygulanan gerilmeler sayesinde 
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çamur flok yapısı bozulmakta, mikroorganizma hücre duvarları parçalanmakta, hücre 

içeriğindeki organik çamur bileĢenleri sıvı faza geçmektedir. Dezentegrasyon 

sonucunda, çamur katılarının organik madde içeriği en aza inmekte, dolayısıyla daha 

düĢük miktarda ve daha stabil bir çamur eldesi mümkün olmaktadır. Atık çamurun 

stabilizasyonunda en fazla kullanılan yöntem olan  anaerobik stabilizasyondan önce 

de çamur dezentegrasyonu kullanılmaktadır. Anaerobik stabilizasyon öncesinde 

dezentegrasyon iĢlemlerinin uygulanması ile anaerobik çürütme prosesinde hız 

sınırlayıcı adım olan hidroliz aĢaması hızlandırılmaktadır. Organik maddeler büyük 

oranda çözünmüĢ halde bulunduğundan anaerobik çürütücünün verimi önemli ölçüde 

artmakta, oluĢan biyogaz miktarı yükselmekte ve oluĢan çamur miktarı da 

azalmaktadır (Tanaka ve diğ., 1997; Kopp ve diğ., 1997; Baier ve Schmidheiny, 

1997). 

3.2 Çamur Minimizasyonunda Kullanılan Teknolojiler 

Konvansiyonel  biyolojik atıksu arıtma tesislerinde çamur üretimi çeĢitli Ģekillerde 

minimize edilebilmektedir. Aslında çamur minimizasyonunu sağlamak için çok 

sayıda farklı proses bulunmaktadır. Burada, minimizasyon proseslerinin tesiste 

nerede yer alabileceğine yönelik olarak çamur minimizasyonu için farklı prosesler 

kategorize edilmiĢtir. Üç ana strateji belirlenmiĢtir: 

 Su hattında,  

 Çamur hattında,   

 Nihai atık hattında (çamur giderim prosesleri) çamur minimizasyon stratejileri.  

3.2.1 Su hattındaki prosesler 

Atık çamur uzaklaĢtırılması ile ilgili çevresel kanunlar her geçen gün daha da 

kısıtlayıcı olmaktadır. Çamurlarla ilgili problemlerin çözümündeki en ideal yol, 

oluĢan çamuru arıtmak yerine proseste oluĢan atık çamur üretimini azaltmaktır. Bu 

nedenle, oluĢan çamur üretimini azaltmak için yeni yöntemler ve teknolojilerin 

geliĢtirilmesi zorunlu hale gelmiĢtir. Atık çamur üretiminin azaltılmasında kullanılan 

yöntemler, biyokütle parçalanması ve enerji ayrımı prensibine dayanmaktadır. 

Ayrıca, mevcut iĢletme Ģartları ve proses biçimi değiĢtirilerek de aĢırı çamur 

üretimini azaltmak mümkün olmaktadır. 
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3.2.2 Çamur hattındaki prosesler 

Çamurun ileri arıtımıyla aĢırı çamur üretiminin azaltılması. Arıtma çamurunun 

yüksek organik fraksiyonuna bağlı olarak, anaerobik fermentasyon çamur arıtımında 

atıksudaki katıların stabilizasyonunda ve azaltılmasında kullanılan standart bir 

prosestir. Anaerobik çürütme prosesi 3 basamaktan oluĢmaktadır: Hidroliz, 

Asetojenesis ve Metanojenesis. Hidroliz hız sınırlayıcı  adım olmaktadır. Anaerobik 

çürütücünün geliĢtirilmesi, hidroliz adımının hızlanması için bazı teknolojiler 

araĢtırılmaktadır. Bunlardan bazısı anaerobik arıtımdan önce önarıtım yöntemlerinin 

uygulanmasına yöneliktir (mekanik, termal ve biyolojik dezentegrasyon). Bunun 

dıĢında reaktörün kendisiyle ilgili değiĢiklikler yer almaktadır. Anaerobik arıtımdan 

önce bir ön arıtım metodu olarak dezentegrasyon yöntemlerinin kullanılması ile 

çamur minimizasyonu sağlanmaktadır. 

Çoğunlukla çamur minimizasyonu  için bugüne kadar uygulanan dezentegrasyon 

yöntemleri Ģunlardır: 

  Termal arıtım 

  Asidik ya da alkali kullanarak kimyasal arıtım 

  Dondurma-çözme 

  Mekanik dezentegrasyon (ultrasonik cihazlar kullanılarak) 

  Ġleri oksidasyon prosesleri (ozonlama gibi) ve 

  Biyolojik hidroliz  (enzimatik arıtımla) olarak sıralanmaktadır. 

Literatürde proseslerde en fazla aĢağıda sıralanan yöntemler üzerine odaklanılmıĢtır: 

 Ozonla kimyasal oksidasyon  

 Mekanik dezentegrasyon  

 Termal dezentegrasyon  

 Termo-kimyasal dezentegrasyon  

Dezentegrasyon yöntemleri, mevcut ünitelerin verimliliğini arttırdığı gibi, çamur 

miktarında da önemli oranda azalma sağlamaktadır. Dezetegrasyon yöntemleri 

uygulandığında çamur uzaklaĢtırma maliyeti azalmaktadır; çünkü kalan çamurun 

toplam miktarı azalmaktadır ve anaerobik arıtmadan önce uygulanan dezentegrasyon 

yöntemleri biyogaz üretiminde artıĢa yol açarak maliyeti azaltmaktadır. 

Dezentegrasyon yöntemlerinde maliyetteki en büyük payı, enerji ve ilk yatırım 

maliyeti oluĢturmaktadır. 
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Dezentegrasyon iĢleminin uygulanabilirliğinde en önemli hususlar ilk yatırım 

maliyeti, enerji ve kimyasal madde tüketimine bağlı olarak oluĢan iĢletme maliyetleri 

ile prosesin verimidir. Dezentegrasyon yöntemleri, enerji gereksinimleri açısından 

karĢılaĢtırıldığında mekanik yöntemler olan lysate santrifüj yoğunlaĢtırıcı ve 

karıĢıtırıcı bilyeli değirmenlerin en az enerji gerektiren sistemler olduğu, ultrasonik 

yöntemin ise en çok enerji gerektiren sistemler olduğu belirtilmektedir.  

KOĠ çözünürlüğü ve enerji tüketimi açısından ön arıtım metodları 

değerlendirildiğinde ultrases ve termal ön arıtım metodlarının  oldukça yüksek 

miktarda enerji ihtiyaçları bulunmaktadır. Ozon üretiminin maliyeti de sarf edilen 

enerjiden dolayı oldukça yüksektir. Mekanik ve enzimatik yöntemlerde de  maliyet 

yüksektir. Maliyetin yüksek olması enerji gereksinimi ve kimyasal madde tüketimine 

bağlı olarak değiĢmektedir.  

Atık çamuru azaltmak için kullanılan ön arıtma yöntemleri, ilave yatırım ve iĢletme 

maliyeti gerektirmektedir. Ancak bir yandan da oluĢan çamur miktarının azaltılması 

çamur arıtım ve uzaklaĢtırma maliyetini azaltmaktadır. Bu nedenle dezentegrasyon 

yöntemlerinin tam ölçekli tesislerde kullanılmasına karar verirken çamur arıtım ve 

uzaklaĢtırma maliyeti yanında yatırım ve iĢletme maliyeti önemsiz kalıyorsa o zaman 

dezentegrasyon yöntemlerinin tercih edilmesi maliyet açısından etkin  olacaktır. 

Anaerobik arıtmadan önce uygulanan dezentegrasyon yöntemleri de  kontrolle 

kıyaslandığında maliyette önemli oranda azalmaya neden olmaktadır. Ultrases 

önarıtımı maliyette %44‟lük bir azalma, termal ön arıtım (90
o
C ve otoklavda) ve 

ozonlama da %25‟lik bir azalma sağlamaktadır (Salsabil ve diğ., 2009). 

Bu çalıĢmada çamur minimizasyonuna yönelik olarak termal, termo-kimyasal ve 

ultrases dezentegrasyon yöntemleri kullanılarak çamur miktarındaki azalma oranları 

incelenmiĢtir. Çizelge 3.1‟de çamur minimizasyon teknolojilerinin uygulandığı 

yerler, fonksiyonları ve uygulama nedenleri verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.1 : Çamur minimizasyon teknolojileri. 

 

Proses Biyolojik değiĢim Fonksiyon Uygulama nedeni 

 

Su hattında  

- DönüĢüm oranını 

azaltmayı amaçlar. 

 

Biyokütle parçalanması Ozonlama,klorlama Termokimyasal 

arıtım 

Mekanik,Enzimatik reaksiyonlar 

Membran biyoreaktör,OSA 

Anaerobik/aerobik sistemler 

 

Çamur hattında - Anaerobik arıtımdan 

önce önarıtımın 

kullanılması 

- Fiziksel önarıtım 

 

 

 

 

 

 

 

- Kimyasal önarıtım 

 

 

- Biyolojik önarıtım 

 

Ultrasonikhomojenizasyon,yüksek 

basınçlı homojenizasyon,termal 

hidroliz,dondurma-çözme, karıĢtırıcı 

bilyeli değirmenler, 

impact grinding,lyset santrifüj, 

yüksek performanslı elektrik akımı 

tekniği, Gamma ıĢınlaması 

 

Ozonlama,Asit - alkali hidroliz 

Termokimyasal arıtım 

 

 

Çamur giderim prosesleri  

 

 Yakma 

Piroliz 

Islak hava oksidasyonu 

Süperkritik su oksidasyonu 
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4. MATERYAL VE METOT 

4.1 Deneysel ÇalıĢmanın Planlanması 

Laboratuvarda yapılan çalıĢmalarda, kimyasal ve fiziksel dezentegrasyon 

yöntemlerinden termal, termo-kimyasal ve ultrases dezentegrasyon yöntemleri 

seçilerek yapılan deneyler sonucunda, dezentegrasyon derecesi parametresinden 

yararlanılarak ultrases dezentegrasyon yönteminin en uygun dezentegrasyon yöntemi 

olduğuna karar verilmiĢtir (Kurdoğlu, 2011). Anaerobik stabilizasyondan önce 

uygulanacak ön arıtım yöntemi olarak ultrases dezentegrasyon yöntemi seçilmiĢtir ve 

seçilen yöntemin Ģartları 100 mL hacim, 30 dakikalık sonikasyon süresi ve %80 

amplitüt olarak belirlenmiĢtir (Kurdoğlu, 2011). Anaerobik stabilizasyondan önce 

uygulanacak ultrases dezentegrasyon yönteminin Ģartlarının seçilebilmesi için 

dezentegrasyon derecesinden yararlanılmıĢtır. 

Uygulanan dezentegrasyon yöntemlerinden ultrases dezentegrasyon yöntemi 

seçildikten ve yöntemin Ģartları belirlendikten sonra anaerobik reaktörler 

kurulmuĢtur. Ultrases dezentegrasyonun anaerobik stabilizasyondan önce 

uygulanmasının kalan çamurun özelliklerinde meydana getirdiği değiĢime ve kalan 

çamurun miktarında bir azalmaya neden olup olmadığına bakılmıĢtır.  

Bu amaçla, Ġstanbul Kartal Ġlçesi sınırları içerisinde bulunan PaĢaköy Ġleri Biyolojik 

Atıksu Arıtma Tesisi‟nin geri devir hattından alınan çamur örnekleri üzerinde 

çalıĢılmıĢtır. Tesiste çamur giderimi sadece santrifüj ile çamurun su içeriğinin 

azaltılması Ģeklinde gerçekleĢtirilmektedir.  

Anaerobik çürütme öncesi uygulanan ultrasonik dezentegrasyon yönteminin etkisini 

incelemek amacıyla dezentegre edilmiĢ çamur 4 farklı F/M oranı için (0, 5, 1, 2 ve 5)  

dezentegre edilmemiĢ çamurla farklı yüzdelerde karıĢtırılmıĢtır. Santrifüj sonrasında 

süpernetantın sistemin baĢına geri devrettirilmesi durumunda olası etkisini görmek 

amacıyla çamur üst fazı değiĢik oranlarda santrifüjlenmiĢ ( %10, %20, %30 ve %50) 

çamur anaerobik çürütme iĢlemine sokulmuĢtur. Reaktörler kesikli olarak 36 gün 

iĢletilmiĢtir ve reaktörlerin giriĢi ve çıkıĢından numuneler alınarak katı madde, uçucu 
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katı madde, KOĠ, TOK ve ÇOK parametrelerine bakılarak ultrases dezentegrasyon 

yönteminin kalan çamurun özelliklerine olan etkisi araĢtırılmıĢtır. TOK ve ÇOK 

değerlerine bakılarak çamurun organik karbon seviyeleri belirlenmiĢtir ve organik 

madde azalması incelenmiĢtir. 

4.2 Ultrases Dezentegrasyonunda Kullanılan Ultrasonik Homojenizatör 

Bandelin-Sonopuls HD 2200 marka bir ultrasonik homojenizatör ünitesi ultrases 

dezentegrasyonu için kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada  VS 70 T model bir ultrasonik 

prob kullanılmıĢtır. Bu ultrasonik sistem 20 kHz gibi düĢük frekansa ve 200 W güce 

sahiptir. Bu çalıĢmada kullanılan ultrasonik homojenizatör ünitesinin fotoğrafı ġekil 

4.1‟de gösterilmiĢtir. Ultrases dezentegrasyonda uygulanan enerjinin ölçüsü olarak 

spesifik enerji kullanılmaktadır.  

Spesifik enerji değeri 4.1‟de verilen bağıntı ile hesaplanmaktadır.  

Özgül Enerji = P (W) * t (s) / V (L) * KM0 (g/L)                                                   (4.1) 

P: ultrasonik güç (Watt), t: uygulama süresi (s), V: numune hacmi (L) ve  

KM0: baĢlangıç katı madde konsantrasyonu (g/L) 

 

ġekil 4.1 : Ultrasonik homojenizatör sisteminin fotoğrafı. 
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4.3 Anaerobik Çamur Çürütme Deneyleri 

Yapılan dezentegrasyon denemeleri sonucunda en uygun dezentegrasyon yönteminin 

ultrases olduğuna karar verilmiĢtir ve anaerobik stabilizasyondan önce uygulanan 

ultrases yönteminin Ģartları olarak 100 mL hacim, %80 amplitüt ve 30 dakikalık 

sonikasyon süresi seçilmiĢtir (Kurdoğlu, 2011) ve seçilen bu Ģartlarda uygulanan 

ultrases dezentegrasyon yöntemiyle anaerobik stabilizasyon deneyleri yapılmıĢtır. 

Anaerobik reaktörlerde kullanılacak mezofilik aĢı çamuru, içinde bulunan organik 

maddelerin tüketilmesi amacıyla, çalıĢma baĢlangıcından önce, gaz üretimi 

sabitlenene kadar 37
o
C'de bekletilmiĢtir. Anaerobik reaktörlerde kullanılacak çamur 

1 Mart 2010 tarihinde  PaĢaköy ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi geri devir çamur 

hattından alınarak reaktörler kurulmadan önce karakterize edilmiĢtir. Seçilen ultrases 

yöntemi geri devir çamuruna uygulanarak dezentegre edilen çamur belirlenen 

yüzdelerde dezentegre edilmemiĢ geri devir çamuruyla karıĢtırılarak 4 farklı F/M 

oranları kullanılarak anaerobik reaktörler kurulmuĢtur ve reaktörler 36 gün 

iĢletilmiĢtir. 

4.3.1 Geri devir çamuru ve aĢı çamuru  

Kullanılan aĢı çamuru mezofilik aĢı çamurudur. Anaerobik reaktörlerde kullanılacak 

mezofilik aĢı çamuru, içinde bulunan organik maddelerin tüketilmesi amacıyla, 

çalıĢma baĢlangıcından önce, gaz üretimi sabitlenene kadar  37
o
C'de bekletilmiĢtir. 

Gaz üretiminin sabitlenmesi sonucu anaerobik reaktörler kurulmuĢtur. AĢının gaz 

üretiminin sabitlenmesi ve çamura alıĢtırılması amacıyla 3 adet toplam hacimleri 500 

mL olan cam reaktörler kullanılmıĢtır. Reaktörlerin kullanılabilir aktif hacmi 450 

mL‟dir. Biyolojik çamur ve aĢı çamuru karakterizasyonu Çizelge 4.1‟de verilmiĢtir. 

Anaerobik reaktörlerde kullanılacak mezofilik aĢı çamuru, gaz üretimi sabitlenene 

kadar 37
o
C'de bekletilmiĢtir. Gaz üretimi sabitlendikten sonra su banyosu ile aĢının 

toplam uçucu katı miktarı bulunmuĢtur. AĢı UAKM 38,750 mg/L dir.  

1 Mart 2010 tarihinde ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi geri devir hattından alınmıĢ 

olan geri devir çamuru ve ultrases ile arıtılmıĢ dezentegre çamurun AKM, UAKM ve 

KOĠ değerlerini belirlemek için yapılan analizler aynı koĢullar altında üçer kez tekrar 

edilmiĢtir ve ortalama değerler alınarak çizelge oluĢturulmuĢtur. AKM ve UAKM 

deneylerinde kullanılan numune hacmi 2,5 mL‟dir.  
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Çizelge 4.1 : Geri devir, aĢı ve dezentegre çamur karakteri (Kurdoğlu, 2011). 

Parametre Geri devir 

çamuru 

AĢı çamuru Dezentegre çamur 

AKM (mg/L) 14400 - 11987 

UAKM (mg/L) 8640 - 6360 

TKOĠ (mg/L) 

TKM (mg/L) 

UKM (mg/L) 

13368 

70670 

63005 

- 

126090 

115300 

14128 

18680 

10735 

Ultrasesle arıtım yapıldıktan sonra dezentegre olmuĢ çamurda da AKM, UAKM, 

TKOĠ deneyleri yapılmıĢtır. TKOĠ dezentegrasyon sonrası süpernetantta da 

bakılmıĢtır. Süpernetantta TKOĠ 3770 mg/L. TKOĠ için seyreltme oranı 20 kattır. 

Ultrasesle arıtım yapıldığında çamurun sıcaklığı ölçülmüĢtür ve sıcaklık değerinin 70 

dereceye ulaĢtığı belirlenmiĢtir. Katı madde ve uçucu katı madde deneyleri porselen 

krozelerde su banyosu yöntemiyle yapılmıĢtır.  

4.3.2 Anaerobik reaktörler ve özellikleri 

Anaerobik çürütme öncesi uygulanan ultrasonik dezentegrasyon yönteminin etkisini 

incelemek amacıyla dezentegre edilmiĢ çamur 4 farklı F/M oranı için (0,5, 1, 2 ve 5) 

dezentegre edilmemiĢ çamurla %25, %50, %75 ve %100 oranlarında karıĢtırılmıĢtır. 

Santrifüj sonrası çamur üst fazının sistemin baĢına geri devrettirilmesi durumundaki 

etkiyi görmek amacıyla üst fazı değiĢik yüzdelerde (%10, %20, %30 ve %50) 

santrifüjlenmiĢ çamur anaerobik çürütme iĢlemine sokulmuĢtur. BaĢlangıç için 

toplam 36 ve çıkıĢ için toplam 82 adet anaerobik reaktör kurulmuĢtur. ġekil 4.2‟de 

anaerobik Ģartları sağlamak için azot gazı geçirilmesi ve gaz ölçümü yapılması 

sırasında çekilen fotoğraflar verilmiĢtir. Anaerobik çamur çürütme iĢlemleri toplam 

hacmi 50 ml, kullanılabilir aktif hacmi 45 ml olan ve 5 mL‟si nütrientlerden oluĢan 

labratuvar ölçekli cam reaktörlerde mezofilik Ģartlarda 37
o
C sabit sıcaklıkta 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Hava giriĢinin tamamen engellenebilmesi için reaktörlerin ağız kısımları plastik 

conta kapaklarla kapatılmıĢtır ve azot gazı geçirilmiĢtir. Reaktörler mezofilik 

Ģartlarda 36 gün iĢletilmiĢtir. Her gün iki defa elle çalkalanarak karıĢımları 

sağlanmıĢtır ve günlük gaz ölçümleri barometreyle yapılmıĢtır. ġekil 4.3‟te her bir 

F/M oranı için kurulan anaerobik reaktörlerin görüntüsü verilmiĢtir. 
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ġekil 4.2 : Anaerobik reaktörlerden azot gazı geçirilmesi ve gaz ölçümü. 

• Kontrol reaktörü: Dezentegre olmamıĢ geri devir çamuru + aĢı çamuru 

• %25 dez. reaktörü: Dezentegre olmuĢ çamur hacminin %25‟i + dezentegre olmamıĢ 

geri devir çamur hacminin %75‟i+ aĢı çamuru 

• %50 dez. reaktörü: Dezentegre olmuĢ çamur hacminin %50‟si + dezentegre 

olmamıĢ geri devir çamur hacminin %50‟si+ aĢı çamuru 

• %75 dez. reaktörü: Dezentegre olmuĢ çamur hacminin %75‟i+ dezentegre olmamıĢ 

geri devir çamur hacminin %25‟i+ aĢı çamuru 

• %100 dez. reaktörü: Dezentegre olmuĢ çamur hacminin %100‟ü + aĢı çamuru 

• %10, %20, %30 ve %50 sant. reaktörü: Dezentegre olmuĢ çamur üst fazının değiĢik 

yüzdelerde santrifüjlenmesi ile oluĢturulan reaktörler 

F/M oranından yararlanarak reaktörler için gerekli aĢı ve çamur hacimleri 

hesaplanmıĢtır. TKOĠ geri devir çamuruna ait ve UAKM değeri ise aĢıya aittir. AĢı 

UAKM değeri su banyosu ile 38750 mg/L olarak bulunmuĢtur. TKOĠ; dezentegre 

edilmiĢ numuneler için geri devir çamurunun TKOĠ si (dezentegrasyonla elde edilen 

TKOĠ‟nin yakın olduğu kabul ediliyor) ve santrifüjlenmiĢ numuneler için 

süpernetantın TKOĠ‟si kullanılarak hesaplamalar yapılmıĢtır.  

Çizelge 4.2‟de F/M 0,5 için kullanılacak aĢı ve çamur miktarları ile reaktör sayısı 

verilmiĢtir. Çizelge 4.3‟te F/M: 1 için kullanılacak aĢı ve çamur miktarları ile reaktör 

sayısı verilmiĢtir. Çizelge ‟te F/M 2 için kullanılacak aĢı ve çamur miktarları ile 

reaktör sayısı verilmiĢtir. Çizelge ‟te F/M 5 için kullanılacak aĢı ve çamur miktarları 

ile reaktör sayısı verilmiĢtir.  



 
52 

      

ġekil 4.3 : Anaerobik reaktörlerin görüntüsü. 

Herbir reaktör için 0.günde (baĢlangıçta) ve 36. günde (çıkıĢta) numuneler alınarak 

TOK, ÇOK, TKM, UKM ve ÇKOĠ analizleri yapılmıĢtır.  

TOK analizlerinde çamur distile su ile balon jojede 100 kat seyreltilmiĢtir. ÇOK ve 

ÇKOĠ analizleri, numuneler 9000 rpmde 15 dakika santrifüjlendikten sonra 0,45 

filtreden süzülerek yapılmıĢtır. 14. günde de bazı F/M oranları için kontrol ve %100 

dezentegre edilmiĢ reaktörlerden numune alınarak UKM ve KOĠ analizleri 

yapılmıĢtır. 

Çizelge 4.2 : F/M: 0,5 için kullanılacak aĢı ve çamur miktarları ile reaktör sayısı. 

Reaktör 

adı 

Reaktör 

sayısı 

TKOĠ 

(mg/L) 

 

AĢı 

UAKM 

(mg/L) 

Toplam 

hacim 

(mL) 

AĢı 

hacmi 

(mL) 

Çamur 

hacmi 

(mL) 

Toplam aĢı 

hacmi(mL) 

Kontrol 5 13368 38750 45 18 27 90 

%25dez. 3 13368 38750 45 18 27 54 

%50dez. 3 13368 38750 45 18 27 54 

%75dez. 3 13368 38750 45 18 27 54 

%100dez. 3 13368 38750 45 18 27 54 

%10sant. 3 14853 38750 45 20 25 60 

%20sant. 3 16709 38750 45 21 24 63 

%30sant. 3 19096 38750 45 22 23 66 

%50 sant. 2 26735 38750 45 26 19 52 
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Çizelge 4.3 : F/M: 1 için kullanılacak aĢı ve çamur miktarları ile reaktör sayısı. 

Reaktör 

adı 

Reaktör 

sayısı 

TKOĠ 

(mg/L) 

 

AĢı 

UAKM 

(mg/L) 

Toplam 

hacim 

(mL) 

AĢı 

hacmi 

(mL) 

Çamur 

hacmi 

(mL) 

Toplam aĢı 

hacmi(mL) 

Kontrol 5 13368 38750 45 12 33 60 

%25dez. 3 13368 38750 45 12 33 36 

%50dez. 3 13368 38750 45 12 33 36 

%75dez. 3 13368 38750 45 12 33 36 

%100dez. 3 13368 38750 45 12 33 36 

%10sant. 3 14853 38750 45 12 33 36 

%20sant. 3 16709 38750 45 14 31 42 

%30sant. 3 19096 38750 45 15 30 45 

%50 sant. 3 26735 38750 45 18 27 54 

Çizelge 4.4 : F/M: 2 için kullanılacak aĢı ve çamur miktarları ile reaktör sayısı. 

Reaktör 

adı 

Reaktör 

sayısı 

TKOĠ 

(mg/L) 

 

AĢı 

UAKM 

(mg/L) 

Toplam 

hacim 

(mL) 

AĢı 

hacmi 

(mL) 

Çamur 

hacmi 

(mL) 

Toplam aĢı 

hacmi(mL) 

Kontrol 5 13368 38750 45 7 38 35 

%25dez. 3 13368 38750 45 7 38 21 

%50dez. 3 13368 38750 45 7 38 21 

%75dez. 3 13368 38750 45 7 38 21 

%100dez. 5 13368 38750 45 7 38 35 

%10sant. 3 14853 38750 45 7 38 21 

%20sant. 3 16709 38750 45 8 37 24 

%30sant. 3 19096 38750 45 9 36 27 

%50 sant. 2 26735 38750 45 12 33 24 

Çizelge 4.5 : F/M: 5 için kullanılacak aĢı ve çamur miktarları ile reaktör sayısı. 

Reaktör 

adı 

Reaktör 

sayısı 

TKOĠ 

(mg/L) 

 

AĢı 

UAKM 

(mg/L) 

Toplam 

hacim 

(mL) 

AĢı 

hacmi 

(mL) 

Çamur 

hacmi 

(mL) 

Toplam aĢı 

hacmi(mL) 

Kontrol 5 13368 38750 45 3 42 15 

%25dez. 3 13368 38750 45 3 42 9 

%50dez. 3 13368 38750 45 3 42 9 

%75dez. 3 13368 38750 45 3 42 9 

%100dez. 5 13368 38750 45 3 42 15 

%10sant. 3 14853 38750 45 3 42 9 

%20sant. 3 16709 38750 45 4 41 12 

%30sant. 3 19096 38750 45 4 41 12 

%50 sant. 3 26735 38750 45 5 40 15 
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4.4 Analizler 

Deneysel çalıĢmada, Askıda Katı Madde (AKM), Uçucu Askıda Katı Madde 

(UAKM), Kimyasal Oksijen Ġhtiyacı (KOĠ), Toplam Katı Madde (TKM), Uçucu Katı 

Madde (UKM), Toplam Organik Karbon (TOK), ÇözünmüĢ Organik Karbon (ÇOK) 

ve pH analizleri Standart Metotlarda verilen prosedüre uygun olarak yapılmıĢtır 

(APHA, 2005). Santifüjlenecek çamur numuneleri 9000 rpm‟de ve 4
0
C‟de 15 dakika 

süreyle Hettich Zentrifugen  marka Universal  320 model santrifüj aletinde 

santrifüjlenmiĢtir. ġekil 4.4‟te bu çalıĢmada kullanılan santrifüj aletinin kapalı ve 

içinde numune varken çekilen fotoğrafı yer almaktadır. 

 

ġekil 4.4 : Santrifüj aleti. 

Toplam Askıda Katı Madde (TAKM) ve Uçucu Askıda Katı Madde (UAKM) 

Analizleri: Ölçüm prensibine göre numunelerin standart cam elyafı filtreden 

süzülmesi ve filtrenin kurutulması sonucu elde edilen kalıntılar, toplam askı 

maddeleri (TAM) veya askıda katı maddeler (AKM) olarak adlandırılır. Askıda katı 

maddelerin organik fraksiyonu ise uçucu askıda katı maddeler (UAKM) olarak 

tanımlanmaktadır. Toplam askı maddeleri miktarı gravimetrik ölçüm esasına 

dayanan bir yöntem ile belirlenir. Bu ölçüm prensibine göre, standart cam elyafı 

filtre tarafından tutulan ve 103-105
o
C'de kurutma sonucu oluĢan kalıntı AKM olarak 

tanımlanır. 

Askıda katı maddelerin daha sonra 500-550
 o

C'de yakılması sonucu karbondioksit ve 

suya dönüĢen organik kısmı ise UAKM olarak tanımlanmaktadır. Cam elyaf filtre 

kağıtlar 105°C‟de etüvde en az 1 saat bekletildikten sonra yaklaĢık 30 dakika 
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desikatörde soğumaya bırakılır ve kullanmadan önce cam elyaf filtre kağıtlarının 

darası alınır. Daha sonra süzme setinde, numunenin katı içeriğine bağlı olarak uygun 

hacimde numune darası alınan cam elyaf filtre kağıtlarından süzülür. 105°C‟ deki 

etüvde 1 saat süreyle kurutulduktan sonra desikatörde soğuması beklenir ve tartımı 

alınır. Bu iĢlemleri takiben, filtre ve kalıntı 30 dakika süreyle 550C‟de kül fırınında 

yakılarak desikatörde soğuduktan sonra yeniden tartımı yapılır.  

Toplam Katı Madde (TKM) ve Toplam Uçucu Katı Madde (TUKM) Analizleri: 

Porselen krose öncelikle darası alınmak için 550
o
C‟de kül fırınında 1 saat süre ile 

yakılmıĢtır. Bu iĢlem sonunda krose desikatöre alınarak soğutulmuĢ ve darası 

alınmıĢtır. Çamur örneğinden uygun hacim alınarak krosede 95
o
C‟de su banyosuna 

konularak çamurun suyu buharlaĢıp kuruyana kadar bekletilmiĢtir. Daha sonra 

kroselerde kalan katı madde 105
o
C‟de 1 saat kurumaya bırakılmıĢtır. Desikatöre 

alınarak soğutulmuĢ ve soğuduktan sonra tartımı yapılarak TKM değeri 

belirlenmiĢtir. Bu iĢlemden sonra elde edilen katı madde 550
o
C‟de kül fırınında 1 

saat yakıldıktan sonra desikatöre alınarak soğutulmuĢ ve soğuduktan sonra tartım 

yapılarak TUKM değeri hesaplanmıĢtır. ġekil 4.5‟te su banyosunun fotoğrafı yer 

almaktadır. 

 

ġekil 4.5 : Su banyosu. 

Kimyasal Oksijen Ġhtiyacı (KOĠ) Analizi: KOĠ analizleri için çamur numunesi 

santrifüjlenmiĢtir. SantrifüjlenmiĢ numunenin üst fazı 0.45 µm millipore millex-HV 

hidrofilik PVDF filtreden süzüldükten sonra Toplam Kimyasal Oksijen ihtiyacı 
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(TKOĠ) ve ÇözünmüĢ Kimyasal Oksijen Ġhtiyacı (ÇKOĠ) analizleri yapılmıĢtır KOĠ 

analizleri ISO 6060 (open reflux) ve closed reflux ile analiz edilmiĢtir. 

Dezentegrasyon ve anaerobik stabilizasyondan sonra yaptığımız tüm KOĠ 

deneylerinde closed reflux yöntemi kullanılmıĢtır. Sadece anaerobik reaktörleri 

kurmadan önce geri devir çamuru, dezentegre çamur KOĠ değerleri için open reflux 

kullanılmıĢtır.  

Toplam ve ÇözünmüĢ Organik Karbon Analizi: Toplam ve çözünmüĢ karbon 

analizleri için Shimadzu marka TOC-VCPN model cihazla bir otomatik örnekleyici 

kullanılmıĢtır.  

TOK analizi için dezentegre olmuĢ ve olmamıĢ çamur numuneleri ve anaerobik 

reaktörlerin baĢlangıç ve çıkıĢından alınan çamur numuneleri uygun oranlarda 

seyreltilmiĢtir.  

ÇOK analizi için, dezentegre olmamıĢ ve dezentegre olmuĢ  çamur numunelerinin 

9000 rpm‟de 15 dakikada santrifüjlenmiĢ ve analizden önce çamur üst sıvısı distile 

su ile seyreltilmiĢtir. 

pH Ölçümü: Çamurun pH‟ı Orion marka 720A+ model pH metrede yapılmĢtır.
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5. DENEYSEL SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME 

Kimyasal ve fiziksel dezentegrasyon yöntemlerinden termal, termokimyasal ve 

ultrases dezentegrasyon yöntemleri seçilerek yapılan denemelerin sonucunda en 

uygun yöntemin ultrases dezentegrasyonu olduğuna karar verilmiĢtir (Kurdoğlu, 

2011). Yöntem için seçilen koĢullar Ģunlardır: 100 mL hacim, 30 dakikalık süre ve 

%80 amplitüt (Kurdoğlu, 2011). Seçilen ultrases dezentegrasyon yöntemi PaĢaköy 

Ġleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi‟nden alınan geri devir çamuruna belirlenen 

koĢullarda uygulanarak dezentegre edilmiĢ çamur numuneleriyle dezentegre 

edilmemiĢ çamur numunelerinin belirli oranlarda karıĢtırılmasıyla birlikte 4 farklı 

F/M oranı için anaerobik reaktörler kurulmuĢtur. Ultrases dezentegrasyonun 

anaerobik stabilizasyon sonucunda kalan çamurun özelliklerine ve miktarına olan 

etkisini araĢtırmak amacıyla rekatörlerin baĢlangıç ve çıkıĢlarından alınan 

numunelerde ÇKOĠ, TKM, UKM, TOK ve ÇOK analizleri yapılmıĢtır. 

5.1 Anaerobik Stabilizasyon Deneylerinden Elde Edilen Sonuçlar 

Anaerobik çürütme öncesinde ön arıtma olarak dezentegrasyon iĢlemi 

uygulandığında; anaerobik çürütme prosesinde hız sınırlayıcı adım olarak ifade 

edilen hidroliz aĢaması hızlanmakta, organik maddeler büyük oranda çözünmüĢ 

halde bulunduğundan anaerobik çürütücünün verimi önemli ölçüde artmakta, oluĢan 

biyogaz miktarı yükselmekte ve oluĢan çamur miktarı azalmaktadır. 

Anaerobik çürütme öncesi uygulanan ultrasonik dezentegrasyon yönteminin etkisini 

incelemek amacıyla dezentegre edilmiĢ çamur 4 farklı F/M oranı için (0,5, 1, 2 ve 5) 

dezentegre edilmemiĢ çamurla %25, %50, %75 ve %100 oranlarında karıĢtırılmıĢtır. 

Santrifüj sonrası çamur üst fazının sistemin baĢına geri devrettirilmesi durumunda 

olası etkisini görmek amacıyla üst fazı değiĢik yüzdelerde (%10, %20, %30 ve %50) 

santrifüjlenmiĢ çamur anaerobik çürütme iĢlemine sokulmuĢtur.  

Yapılan dezentegrasyon uygulamalarında en yüksek KOĠ çözünürlüğünün elde 

edildiği ultrases dezentegrasyon yöntemi Ģartları 100 mL hacim, % 80 amplitüt ve 30 

dakika süre seçilerek ultrases dezentegrasyonu anaerobik çürütme öncesinde ön 
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arıtma olarak uygulanmıĢtır (Kurdoğlu,  2011) ve ultrasesle dezentegre olmuĢ çamur 

numuneleri ve ultrasesle dezentegre edilmemiĢ geri devir çamuru kullanılarak 

anaerobik reaktörler kurulmuĢtur.  

Bu çalıĢmada, ultrases dezentegrasyon yönteminin anaerobik çürütücüden önce 

uygulanmasının stabilizasyondan sonra kalan çamurun özelliklerinde ve miktarında 

meydana getirdiği değiĢim araĢtırılmıĢtır. TOK ve ÇOK analizi yapılarak toplam 

organik karbon ve çözünmüĢ organik karbon bileĢenleri belirlenmiĢtir ve 

yönetmeliklere göre değerlendirme yapılmıĢtır.  

Seçilen ultrases yöntemini uygulamak ve anaerobik reaktörleri kurmak amacıyla geri 

devir çamuru 1 Mart 2010 tarihinde ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi geri devir 

hattından alınmıĢ ve karakterize edilmiĢtir.  

Geri devir çamuru karakterizasyonu: AKM=14,400 mg/L, UAKM=8640 mg/L, 

TKOĠ=13,368 mg/L, TKM=70,670 mg/L, TUKM=63,005 mg/L. Dezentegre olmuĢ 

çamurun AKM=11,987 mg/L, UAKM=6,360 mg/L, TKOĠ=14,128mg/L, 

TKM=18,680mg/L, TUKM=10,735 mg/L. Dezentegrasyon sonucu süpernetantın 

TKOĠ değeri 3,770 mg/L (Kurdoğlu, 2011). 

5.1.1 Toplam katı madde ve uçucu katı madde deney sonuçları 

BaĢlangıç reaktörlerinden (0.gün) ve 36 günlük iĢletim süresi sonunda çıkıĢ 

reaktörlerinden alınan numunelerde toplam katı ve uçucu katı madde tayini 

yapılmıĢtır. 14. günde de herbir F/M için kontrol reaktörlerinden numune alınarak 

Katı Madde ve Uçucu Katı Madde tayini yapılmıĢtır. ÇıkıĢtan alınan numuneler 

birden fazla olduğu için ortalama değerler kullanılmıĢtır.  

Anaaerobik stabilizasyon sonucu kalan çamur miktarındaki azalma oranı 

incelenmiĢtir ve dezentegrasyonun kalan çamur miktarında azalmaya neden olup 

olmadığı kontrol reaktörüyle karĢılaĢtırılarak araĢtırılmıĢtır. Anaerobik çürütme 

prosesi 3 basamaktan oluĢmaktadır: Hidroliz, Asetojenesis ve Metanojenesis. 

Hidroliz hız sınırlayıcı  adım olmaktadır. Anaerobik çürütücünün geliĢtirilmesi, 

hidroliz adımının hızlanması için bazı teknolojiler araĢtırılmaktadır. Bunlardan bazısı 

anaerobik arıtımdan önce ön arıtım yöntemlerinin uygulanmasına yöneliktir 

(mekanik, termal ve biyolojik dezentegrasyon). Bunun dıĢında reaktörün kendisiyle 

ilgili değiĢiklikler de yer almaktadır. Anaerobik arıtımdan önce bir ön arıtım metodu 

olarak dezentegrasyon yöntemlerinin kullanılması ile çamur minimizasyonu 
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sağlanmaktadır. Çizelge 5.1‟de ve Çizelge 5.2 F/M 0,5 için elde edilen Katı Madde 

ve Uçucu Katı Madde değerleri ve giderim yüzdeleri verilmiĢtir. FM 0,5 için kontrol 

reaktöründen 4 tane, %50 sant. reaktöründen 1 tane ve diğerlerinden 2‟Ģer tane 

kurulmuĢtur. ÇıkıĢtan alınan numunlerde elde edilen sonuçların ortalaması alınmıĢtır. 

Çizelge 5.1‟de reaktörlerin baĢlangıç ve çıkıĢ katı madde değerleri ve giderim 

verimleri gösterilmiĢtir. F/M 0,5 için en düĢük giderim ve çamur azalması kontrol 

reaktöründe elde edilmiĢtir ve %8 civarındadır. En yüksek katı madde giderimi ve 

çamur azalması %50 sant. reaktöründe elde edilmiĢtir ve %13 civarındadır. 

Çizelge 5.1 : F/M 0,5 için baĢ. ve çıkıĢ katı madde değerleri ve giderim verimi. 

Reaktör adı BaĢ. KM 

(mg/L) 

ÇıkıĢ KM 

(mg/L) 

% Giderim 

Kontrol 1 15767 14467 8 

Kontrol 2 - 14220 10 

Kontrol 3 - 14960 5 

Kontrol 4 - 14413 9 

ORT. - 14515 8 

%25 dez.1 16000 14800 8 

%25 dez.2 - 14700 8 

ORT. - 14750 8 

%50 dez.1 16100 14600 9 

%50 dez.2 - 14600 9 

ORT. - 14600 9 

%75 dez.1 15640 14100 10 

%75 dez.2 - 14067 10 

ORT. - 14000 10 

%100 dez.1 14340 12600 12 

%100 dez.2 - 12600 12 

ORT. - 12600 12 

%10 sant.1 17353 16000 8 

%10 sant.2 - 15900 8 

ORT. - 16000 8 

%20 sant.1 17780 15700 12 

%20 sant.2 - 15700 12 

ORT. - 15700 12 

%30 sant.1 17880 15500 13 

%30 sant.2 - 15500 13 

ORT. - 15500 13 

%50 sant. 23033 20000 13 
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    Çizelge 5.2 : F/M 0,5 için baĢlangıç ve çıkıĢ UKM değerleri ve giderim verimi. 

Reaktör adı BaĢ. 

UKM(mg/L) 

ÇıkıĢ UKM 

(mg/L) 

% Giderim 

Kontrol 1 6627 5000 25 

Kontrol 2  - 5600 15 

Kontrol 3 - 5200 22 

Kontrol 4 - 5000 25 

ORT. - 5200 22 

%25 dez.1 6447 5000 22 

%25 dez.2 - 4980 23 

ORT. - 4980 22 

%50 dez.1 6067 4500 26 

%50 dez.2 - 4450 26 

ORT. - 4500 26 

%75 dez.1 6327 4500 27 

%75 dez.2 - 4500 27 

ORT. - 4500 27 

%100 dez.1 5473 4000 27 

%100 dez.2 - 3900 29 

ORT. - 3950 28 

%10 sant.1 6627 4753 28 

%10 sant.2 - 4873 26 

ORT. - 4813 27 

%20 sant.1 6240 4500 28 

%20 sant.2 - 4400 29 

ORT. - 4450 29 

%30 sant.1 6633 4600 31 

%30 sant.2 - 4700 29 

ORT. - 4650 30 

%50 sant. 9433 6500 31 

F/M 0,5 için elde edilen çamur katı kütlesindeki azalma oranları son derece düĢüktür. 

Dezentegre çamur kullanılmadan kurulan kontrol reaktöründeki ile hemen hemen 

aynı azalma oranları elde edilmiĢtir. FM 0,5 için dezentegrasyon uygulaması sonucu 

en yüksek çamur azalması %100 dez. reaktöründe ve %50 sant. reaktöründe elde 

edilmiĢtir ve oran %12-13 aralığındadır. Konrol reaktöründe ise bu giderim oran 

%8‟dir. Ultrases dezentegrasyonu sonucu çamur katı kütlesindeki azalma oranı %11-

12 aralığına yükselmiĢtir. Perez-Elvira ve diğ., (2006) yaptıkları çalıĢma sonucunda 

ultrasesle ön arıtılmıĢ çamurun anaerobik arıtımdan sonra çamur gideriminin % 40-

70‟lerde olduğunu bulmuĢlardır. FM 0,5 ile bu değere ulaĢılamamıĢtır. Uçucu katı madde 

azalması kontrol reaktöründe %22 iken dezentegrasyon sonucu bu oran %31‟e 

yükselmiĢtir. Çok belirgin bir artıĢ gözlenmemiĢtir.  
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Tiehm ve diğ., (2001) yaptıkları çalıĢmada 30 dakika süre ile yaptıkları ultrases 

artımı sonucunda anaerobik reaktör çıkıĢında uçucu katı giderimini %27 oranında 

bulmuĢlardır, daha uzun süreli ön arıtımla ise bu değerin %46 ve %56‟ya 

yükseldiğini gözlemlemiĢlerdir (Çamur yaĢı 8 gün).  

Çizelge 5.3 ve Çizelge 5.4‟te F/M 1 için elde edilen Katı Madde ve Uçucu Katı 

Madde değerleri ve giderim oranları verilmiĢtir. F/M 1 için kontrol reaktöründen 4 

tane, %50 sant. reaktöründen 2 tane ve diğerlerinden 2‟Ģer tane kurulmuĢtur. ÇıkıĢtan 

alınan numunlerde elde edilen sonuçların ortalaması alınmıĢtır. 

Çizelge 5.3 : F/M 1 için baĢlangıç ve çıkıĢ KM değerleri ve giderim verimi. 

Reaktör adı BaĢ. 

KM (mg/L) 

ÇıkıĢ   KM 

(mg/L) 

% Giderim 

Kontrol 1 15980 14000 12 

Kontrol 2  - 13900 12 

Kontrol 3 - 14000 12 

Kontrol 4 - 14000 12 

ORT. - 14000 12 

%25 dez.1 15785 13100 17 

%25 dez.2 - 13100 17 

ORT. - 13100 17 

%50 dez.1 15033 12400 18 

%50 dez.2 - 12300 18 

ORT. - 12300 18 

%75dez.1 15320 12800 16 

%75 dez.2 - 12900 16 

ORT. - 12800 16 

%100 dez.1 15607 12600 19 

%100 dez.2 - 12600 19 

ORT. - 12600 19 

%10 sant.1 16913 14680 13 

%10 sant.2 - 14680 13 

ORT. - 14680 13 

%20 sant.1 17033 14600 14 

%20 sant.2 - 14600 14 

ORT. - 14600 14 

%30 sant.1 18733 15960 15 

%30 sant.2 - 15960 15 

ORT. - 16290 15 

%50 sant.1 20433 16800 18 

%50 sant.2 - 16600 19 

ORT. - 16700 19 

F/M 1 için 36 günlük iĢletim sonucunda meydana gelen katı madde azalma yüzdesi 

en düĢük %12 ve en yüksek %19‟dur.  
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Kontrol reaktöründe meydana gelen katı madde azalması %12 iken dezentegrasyonla 

birlikte bu oran %19‟a yükselmiĢtir. F/M oranının artmasıyla birlikte katı madde 

azalma oranı artmıĢtır.  

Uçucu katı madde azalması ise kontrol reaktöründe %27 iken dezentegrasyon 

sonucunda %31‟e yükselmiĢtir. 14. gün de alınan ara numunelerde F/M 1 kontrol 

reaktörü için Katı Madde değeri 13,517 mg/L ve UKM değeri 5,158 mg/Ldir. 

BaĢlangıç değerlerine göre azalma söz konusudur. 

  Çizelge 5.4 : F/M 1 için baĢlangıç ve çıkıĢ UKM değerleri ve giderim verimi. 

Reaktör adı BaĢ. 

UKM(mg/L) 

ÇıkıĢ UKM 

(mg/L) 

% Giderim 

Kontrol 1 6567 5100 22 

Kontrol 2  - 5000 24 

Kontrol 3 - 4500 31 

Kontrol 4 - 4600 30 

ORT. - 4800 27 

%25 dez.1 6607 4700 29 

%25 dez.2 - 4700 29 

ORT. - 4700 29 

%50 dez.1 5733 4000 30 

%50 dez.2 - 4100 28 

ORT. - 4100 28 

%75 dez.1 6440 4600 29 

%75 dez.2 - 4600 29 

ORT. - 4600 29 

%100 dez.1 5500 3800 31 

%100 dez.2 - 3800 31 

ORT. - 3800 31 

%10 sant.1 7313 5690 22 

%10 sant.2 - 5690 22 

ORT. - 5690 22 

%20 sant.1 7140 5460 24 

%20 sant.2 - 5330 25 

ORT. - 5400 24 

%30 sant.1 7495 5520 26 

%30 sant.2 - 6000 20 

ORT. - 5760 23 

%50 sant.1 8100 6000 26 

%50 sant.2 - 6010 26 

ORT. - 6000 26 

Çizelge 5.5‟te  ve Çizelge 5.6‟da F/M 2 için elde edilen Katı Madde ve Uçucu Katı 

Madde değerleri ve giderim yüzdeleri verilmiĢtir. F/M 2 için kontrol reaktöründen 4 

tane, %50 sant. reaktöründen 2 tane ve diğerlerinden 2‟Ģer tane kurulmuĢtur. ÇıkıĢtan 

alınan numunlerde elde edilen sonuçların ortalaması alınmıĢtır. F/M 2 için 36 günlük 
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iĢletim sonucunda meydana gelen katı madde azalma yüzdesi en düĢük %11 ve en 

yüksek %29‟dur. 

Çizelge 5.5 : F/M 2 için baĢlangıç ve çıkıĢ KM değerleri ve giderim verimi. 

Reaktör adı BaĢ. 

KM(mg/L) 

ÇıkıĢ KM 

(mg/L) 

% Giderim 

Kontrol 1 15720 14000 11 
Kontrol 2  - 13900 11 
Kontrol 3 - 14000 11 
Kontrol 4 - 13900 11 
ORT. - 14000 11 

%25 dez.1 15550 13800 11 

%25 dez.2 - 13800 11 

ORT. - 13800 11 

%50 dez.1 14100 12200 13 

%50 dez.2 - 12200 13 

ORT. - 12600 13 

%75 dez.1 14900 12700 15 

%75 dez.2 - 12700 15 

ORT. - 12700 15 

%100 dez.1 13260 10900 18 

%100 dez.2 - 10600 20 

%100 dez.3 - 10600 20 

%100 dez.4 - 10600 20 

ORT. - 10650 20 

%10 sant.1 16000 13200 18 
%10 sant.2 - 13200 18 
ORT. - 13200 18 

%20 sant.1 17180 13000 24 

%20 sant.2 - 13100 24 

ORT. - 13000 24 

%30 sant.1 18000 13100 27 

%30 sant.2 - 13000 28 

ORT. - 13100 27 

%50 sant. 21000 12900 29 

F/M oranı arttıkça katı madde azalma oranı artmıĢtır ve dezentegrasyon yüzdesinin 

artması ile birlikte katı madde azalması artırmıĢtır. F/M 1 için %19 iken F/M 2 için 

%29 oranına çıkmıĢtır. Uçucu katı madde azalması %23‟ten %28‟e yükselmiĢtir. 14. 

gün de alınan ara numunelerde F/M 2 kontrol reaktörü için KM değeri 13,747 mg/L 

ve UKM değeri 5407 mg/L. %100 dez. reaktörü için 14. günde elde edilen değerler 

KM 12,073 mg/L, UKM 4,287 mg/L‟ ye azalmıĢtır. Uçucu katı madde azalması 

kontrol reaktöründe %11 iken dezentegrasyon sonucunda %29‟a yükselmiĢtir.  

Çizelge 5.7 ve Çizelge 5.8‟de F/M 5 için elde edilen Katı Madde ve Uçucu Katı 

Madde değerleri ve giderim yüzdeleri verilmiĢtir. F/M 5 için 36 günlük iĢletim 

sonucunda meydana gelen katı madde azalma yüzdesi kontrol reaktöründe %11 iken 
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dezentegrasyonla birlikte bu oran %37‟ye yükselmiĢtir ve en yüksek katı madde 

azalması F/M 5‟te meydana gelmiĢtir. Uçucu katı madde azalma oranı kontrolde 

%22 iken dezentegrasyonla birlikte bu oran %46‟ya ulaĢmıĢtır ve en yüksek uçucu 

katı madde azalması F/M 5‟te elde edilmiĢtir. 14. gün de alınan ara numunelerde FM 

5 kontrol reaktörü için KM değeri 13517 mg/L ve UKM değeri 5158 mg/Ldir. %100 

de. Reaktörü için 14. Günde elde edilen değerler KM 15380 mg/L, UKM 5420 

mg/L‟dir.  

Çizelge 5.6 : F/M 2 için baĢlangıç ve çıkıĢ UKM değerleri ve giderim verimi. 

Reaktör adı BaĢ. 

UKM(mg/L) 

ÇıkıĢ UKM 

(mg/L) 

% Giderim 

Kontrol 1 6790 6100 10 
Kontrol 2  - 6010 11 
Kontrol 3 - 6000 12 

Kontrol 4 - 6000 12 
ORT. - 6020 11 

%25 dez.1 6500 4820 26 

%25 dez.2 - 4700 28 

ORT. - 4760 27 

%50 dez.1 5770 4830 16 

%50 dez.2 - 4220 27 

ORT. - 4520 22 

%75 dez.1 6820 4830 29 

%75 dez.2 - 5100 25 

ORT. - 4965 27 

%100 dez.1 5700 4210 25 

%100 dez.2 - 4250 25 

%100 dez.3 - 4270 25 

%100 dez.4 - 4270 25 

ORT. - 4270 25 

%10 sant.1 6390 4950 23 

%10 sant.2 - 5170 19 

ORT. - 5060 21 

%20 sant.1 7565 5700 25 

%20 sant.2 - 5700 25 

ORT. - 5700 25 

%30 sant.1 7150 5300 26 

%30 sant.2 - 5300 26 

ORT. - 5300 26 

%50 sant. 8390 6000 28 

F/M oranının artması sonucunda ve dezentegrasyonla birlikte çamur katı madde ve 

uçucu katı madde azalma oranlarının artmıĢ olduğu görülmüĢtür. En yüksek çamur 

azalma oranı FM 5‟te elde edilmiĢtir.  
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FM 5 için 14. günde alınan ara numunelerde kontrol için Katı Madde değeri 13,517 

mg/L olarak ölçülmüĢtür ve çamur toplam katı kütlesinde yaklaĢık olarak 

baĢlangıçtan 14 gün sonra 1000 mg/L lik bir azalma gözlenmiĢtir. 14. günden 36. 

güne kadar da yani 22 gün sonra çok fazla bir azalma gözlenmemiĢtir. %100 dez. 

reaktöründen alınan ara numunelerde Katı Madde değeri 14,500 mg/L olarak 

ölçülmüĢtür ve baĢlangıçtan itibaren 14 günlük sürede toplam katı kütlesinde 

yaklaĢık olarak 1800 mg/L lik bir azalma olmuĢtur.  

Çizelge 5.7 :  FM 5 için baĢlangıç ve çıkıĢ KM değerleri ve giderim verimi. 

Reaktör adı BaĢ. 

KM(mg/L) 

ÇıkıĢ   KM 

(mg/L) 

% Giderim 

Kontrol 1 14550 13000 11 

Kontrol 2  - 12900 11 

Kontrol 3 - 12900 11 

Kontrol 4 - 13000 11 

ORT. - 13000 11 

%25 dez.1 14840 12500 16 

%25 dez.2 - 12600 16 

ORT. - 12600 16 

%50 dez.1 14880 12100 19 

%50 dez.2 - 12000 19 

ORT. - 12000 19 

%75 dez.1 15000 12000 20 

%75 dez.2 - 12200 21 

ORT. - 12200 27 

%100 dez.1 16340 11600 29 

%100 dez.2 - 11500 30 

%100 dez.3 - 11500 30 

%100 dez.4 - 11600 29 

ORT. - 11500 30 

%10 sant.1 16600 11900 28 

%10 sant.2 - 12000 28 

ORT. - 12000 28 

%20 sant.1 17180 12000 30 

%20 sant.2 - 11900 32 

ORT. - 11950 31 

%30 sant.1 18000 12000 33 

%30 sant.2 - 11600 36 

ORT. - 11900 34 

%50 sant.1 22000 14000 36 

%50 sant. 2 - 13900 37 

ORT. - 13950 37 

BaĢlangıç değerleri incelendiğinde kontrole göre dezentegre yüzdeleri arttıkça 

çamurun toplam katı kütlesinde artıĢ olmuĢtur.  
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En fazla katı maddeye sahip reaktör %50 sant. reaktörüdür ve tüm F/M oranlarında 

yaklaĢık olarak Katı Maddesi 20,000 mg/L civarındadır. Tüm F/M oranlarında aynı 

F/M 5‟te olduğu gibi dezentegrasyondan sonra çamurun santrifüjlenen üst fazının 

atılmasıyla oluĢturulan reaktörlerde baĢlangıç toplam katı madde miktarı daha 

yüksektir.  

Çizelge 5.8 : F/M 5 için baĢlangıç ve çıkıĢ UKM değerleri ve giderim verimi. 

Reaktör adı BaĢ. 

UKM(mg/L) 

ÇıkıĢ UKM 

(mg/L) 

% Giderim 

Kontrol 1 6900 5200 26 

Kontrol 2  - 5400 22 

Kontrol 3 - 5400 22 

Kontrol 4 - 5100 31 

ORT. - 5400 22 

%25 dez.1 7160 5000 30 

%25 dez.2 - 4850 32 

ORT. - 4925 31 

%50 dez.1 6600 4600 30 

%50 dez.2 - 4700 29 

ORT. - 4650 30 

%75 dez.1 6900 4400 36 
%75 dez.2 - 4600 33 

ORT. - 4500 35 
%100 dez.1 7000 4300 37 

%100 dez.2 - 4300 37 

%100 dez.3 - 4400 37 

%100 dez.4 - 4400 37 

ORT. - 4400 37 

%10 sant.1 7000 5000 29 
%10 sant.2 - 5010 29 

ORT. - 5010 30 
%20 sant.1 7710 5200 33 

%20 sant.2 - 5100 33 

ORT. - 5200 33 

%30 sant.1 8000 5000 38 
%30 sant.2 - 5200 36 
ORT. - 5100 38 
%50 sant.1 9220 5000 46 

%50 sant. 2 - 5100 45 

ORT. - 5000 46 

Literatürde anaerobik sistemlerde katı madde giderimi %25-50 civarındadır. Bu 

çalıĢmada katı madde azalması dezentegrasyonla birlikte artmıĢtır. Ön arıtmaya tabi 

tutulmayan çamurla beslenmiĢ kontrol reaktörlerinde %15 civarında olan çamur 

azalması dezentegrasyonla birlikte yaklaĢık olarak %40 civarına ulaĢmıĢtır.  
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Katı madde gideriminin artması çamur uzaklaĢtırma maliyetinin azalmasını 

sağlamaktadır. 

ġekil 5.1‟de her bir F/M oranı için elde edilen katı madde azalma oranları verilmiĢtir. 

Bu grafikten de anlaĢılacağı gibi en yüksek azalma F/M 5‟te gerçekleĢmiĢtir. ġekil 

5.2‟de de uçucu katı madde azalma oranları verilmiĢtir. 

a)  

 

b) 

  

ġekil 5.1 : Reaktörlerin her bir F/M oranına göre katı madde azalma oranları. 

ġekil 5.1 incelendiğinde kontrole göre dezentegre yüzdeleri arttıkça çamurun toplam 

katı kütlesinde artıĢ olmuĢtur. En fazla katı maddeye sahip reaktör %50 sant. 

reaktörüdür ve tüm F/M oranlarında yaklaĢık olarak Katı Maddesi 20,000 mg/L 

civarındadır.
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a) 

 

  

b) 

 

  ġekil 5.2 : Reaktörlerin her bir F/M oranına göre uçucu katı azalma oranları. 
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5.1.2ÇKOĠ deney sonuçları 

BaĢlangıç, ara ve çıkıĢ numuneleri 9000 rpm‟de 15 dakika santrifüjlendikten 

sonra 0.45 mikronluk filtreden süzülmüĢtür ve yeterli seyreltme yapılarak ÇKOĠ 

analizi yapılmıĢtır. BaĢlangıç numuneleri için 8 kat ara ve çıkıĢ numuneleri 

içinse 5 kat seyreltme yapılmıĢtır. Her bir F/M oranı için baĢlangıç ve çıkıĢ 

numunelerinin ÇKOĠ konsantrasyonları ve ÇKOĠ giderim verimleri 

hesaplanmıĢtır. Hesaplanan değerler kullanılarak grafikler çizilmiĢtir.  

ġekil 5.3‟te F/M 0,5 için, ġekil 5.4‟te F/M 1 için, ġekil 5.5‟te F/M 2 için ve 

ġekil 5.6‟da F/M 5 için baĢlangıç ve çıkıĢ reaktörlerinin ÇKOĠ 

konsantrasyonlarının reaktörlere göre nasıl değiĢtiği, ġekil 5.7‟de ise hesaplanan 

ÇKOĠ giderim verimlerinin reaktörlere ve F/M‟lere göre değiĢimi gösterilmiĢtir. 

a) 

 

b) 

 

         ġekil 5.3 : F/M 0,5 için KOĠ konsantrasyonlarının değiĢimi. 
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ġekil 5.3 incelendiğinde dezentegrasyon derecesinin artmasıyla birlikte KOĠ 

konsantrasyonlarının da arttığı gözlenmiĢtir. Reaktör baĢlangıcında alınan 

numunelerde kontrol reaktöründe KOĠ konsantrasyonu en az iken 

dezentegrasyonla beraber KOĠ konsantrasyonları artmıĢtır. 

ġekil 5.4‟te F/M 1 için KOĠ konsantrasyonlarının reaktörlere göre değiĢimi 

verilmiĢtir. ġekil incelendiğinde F/M 0,5‟te olduğu gibi dezentegasyonla beraber 

KOĠ konsantrasyonu artmıĢtır. 

a) 

 

b) 

 

        ġekil 5.4 : F/M 1için KOĠ konsantrasyonlarının değiĢimi. 

ġekil 5.5‟te F/M 2 için KOĠ konsantrasyonlarının reaktörlere göre değiĢimi 

verilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara bakıldığında F/M oranının yükselmesiyle 

birlikte KOĠ değerlerinde artıĢ gözlenmiĢtir.  
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ġekil 5.6‟da da F/M 5 için KOĠ konsantrasyonlarının herbir reaktöre göre 

değiĢimi verilmiĢtir. 

KOĠ giderimindeki en yüksek değer F/M 5‟te gerçekleĢmiĢtir. Anaerobik 

reaktörün baĢlangıcında kontrol reaktöründeki KOĠ en az iken dezentegrasyonla 

birlikte ve santrifüjlenmeyle birlikte KOĠ konsantrasyonları artmıĢtır ve en 

yüksek değer santrifüjlenmiĢ reaktörlerde elde edilmiĢtir. Dezentegrasyonla 

birlikte organik maddelerin çoğunluğu  çözünmüĢ faza geçmiĢtir. Bu nedenle 

dezentegre edilmiĢ çamurla beslenmiĢ reaktörlerde baĢlangıç ÇKOĠ değerleri 

daha yüksektir. 14. günde bazı F/M‟ler için alınan numunelerde ÇKOĠ 

değerlerinde baĢlangıca göre artıĢ gözlenmiĢtir, bu da hidrolizin gerçekleĢtiğini 

bize göstermiĢtir. 

a) 

 

b) 

 

                     ġekil 5.5 : F/M 2 için KOĠ konsantrasyonlarının değiĢimi. 
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F/M 5 için dezentegre edilmemiĢ çamurla beslenmiĢ olan kontrol reaktöründe 

KOĠ giderim oranı %11 iken %100 dezentegrasyonun yapıldığı çamurla 

beslenmiĢ reaktörde bu oran %55‟e yükselmiĢtir.  

En düĢük giderim F/M 0,5‟te elde edilmiĢtir. Kontrol için KOĠ giderimi %11 

iken %100 dez. reaktöründe KOĠ giderimi %29 olarak bulunmuĢtur.  

a) 

 

b) 

 

ġekil 5.6 : F/M 5 için KOĠ konsantrasyonlarının değiĢimi. 

ġekil 5.7‟de KOĠ giderim veriminin reaktörlere ve F/M oranlarına göre nasıl 

değiĢtiği gösterilmiĢtir. KOĠ giderimindeki en yüksek değer F/M 5‟te 

gerçekleĢmiĢtir. 
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14. Günde alınan reaktörlerden F/M 1 kontrol reaktörü KOĠ konsantrasyonunun 

410 mg/L‟den 530 mg/L‟ye yükseldiği aynı Ģekilde F/M 2 kontrol reaktöründe 

KOĠ konsantrasyonunun 330 mg/L‟den 570 mg/L„ye, FM 5 kontrol reaktöründe 

KOĠ konsantrasyonunun 310mg/L‟den 490 mg/L „ye ve F/M 0,5 kontrol 

reaktöründe KOĠ konsantrasyonunun 470 mg/L „den 520 mg/L‟ye yükseldiği 

belirlenmiĢtir. Bu artıĢ hidrolizin olduğunu göstermektedir.  

a) 

 

b) 

 

  ġekil 5.7 : KOĠ giderim veriminin F/M oranlarına ve reaktörlere göre değiĢimi. 

5.1.3 TOK ve ÇOK deney sonuçları 

Biyolojik arıtma atık çamurlarının organik karbon seviyeleri Türkiye‟de çamur 

yönetiminde kritik parametre olarak değerlendirilmektedir. Uygun çamur 



 
74 

stabilizasyon teknolojilerinin kullanımı ile çamurların TOK ve ÇOK 

seviyelerinin kabul edilebilir limitlere düĢürülmesi mümkündür. Tehlikeli 

atıkların kontrolü yönetmeliği‟ne göre (2005) arıtma çamurlarının düzenli 

depolama alanlarına kabul edilip edilmeyeceği EK 11-A‟da belirtilen TOK ve 

ÇOK limitlerini sağlayıp sağlamadığına göre değerlendirilmekteydi. Ancak 2010 

yılında yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına ĠliĢkin yönetmeliğin 

arıtma çamurlarının düzenli depolanmasıyla ilgili maddesi geçici madde 4‟te 

Atık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmeliğin EK-IV' ünde tehlikesiz olarak 

sınıflandırılan arıtma çamurlarının II. Sınıf düzenli depolama alanına kabulünde 

1/1/2015 tarihine kadar ÇözünmüĢ Organik Karbon (ÇOK) limit değerine uygunluk 

aranmayacağı belirtilmiĢtir. 

F/M 0,5 için Çizelge 5.9‟da TOK konsantrasyonları ve Çizelge 5.10‟da da ÇOK 

konsantrasyonları ve giderim yüzdeleri verilmiĢtir. 

Çizelge 5.9 :  FM 0,5 için baĢlangıç ve çıkıĢ TOK (mg/L) değerleri. 

Reaktör adı BaĢ. TOK 

(mg/L) 

ÇıkıĢ TOK 

(mg/L) 

% Giderim 

Kontrol 2025 1700 16 

%25 dez.  2000 1650 18 

%50 dez. 2195 1530 30 

%75 dez. 1855 1300 30 

%100 dez. 1616 1000 38 

%10 sant. 1705,8 990 38 

%20 sant.  1390 850 43 

%30 sant. 1360 785 47 

%50 sant. 1200 690 51 

 Çizelge 5.10 :  FM 0,5 için baĢlangıç ve çıkıĢ ÇOK (mg/L) değerleri. 

Reaktör adı BaĢ. ÇOK 

(mg/L) 

ÇıkıĢ   ÇOK 

(mg/L) 

% Giderim 

Kontrol 194 172 11 

%25 dez.  232 182 22 

%50 dez. 244 197 19 

%75 dez. 266 215 19 

%100 dez. 356 254 29 

%10 sant. 400 230 43 

%20 sant.  460 250 45 

%30 sant. 481 239 50 

%50 sant. 491 240 51 

Çizelge 5.9 incelendiğinde en düĢük TOK gideriminin kontrol reaktöründe, en 

yüksek giderimin ise santrifüjlenmiĢ reaktörlerde elde edildiği görülmektedir. 

Çizelge 5.10 incelendiğinde ise TOK giderimine benzer Ģekilde en düĢük ÇOK 
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giderimi kontrol reaktöründe elde edilmiĢken en yüksek ÇOK giderimi %50 

sant. reaktöründe elde edilmiĢtir. 

F/M 1 için Çizelge 5.11‟de TOK konsantrasyonları ve Çizelge 5.12‟de de ÇOK 

konsantrasyonları ve giderim yüzdeleri verilmiĢtir. F/M oranının artmasıyla 

birlikte TOK giderim yüzdesi %51‟den %59‟a yükselmiĢtir. Benzer Ģekilde 

ÇOK giderim oranı da %58‟e ulaĢmıĢtır. 

Çizelge 5.11 : FM 1 için baĢlangıç ve çıkıĢ TOK (mg/L) değerleri. 

Reaktör adı BaĢ. TOK 

(mg/L) 

ÇıkıĢ  TOK 

(mg/L) 

% Giderim 

Kontrol 3598 3200 10 

%25 dez.  3250 2800 14 

%50 dez. 2400 1985 17 

%75 dez. 2100 1700 19 

%100 dez. 2051 1423 31 

%10 sant. 2010 1090 46 

%20 sant.  2010 1005 50 

%30 sant. 2000 995 57 

%50 sant. 1998 863 59 

Çizelge 5.12 :  FM 1 için baĢlangıç ve çıkıĢ ÇOK (mg/L) değerleri. 

Reaktör adı BaĢ. ÇOK 

(mg/L) 

ÇıkıĢ   ÇOK 

(mg/L) 

% Giderim 

Kontrol 164 121,2 26 
%25 dez.  202,8 133 34 

%50 dez. 251 142 43 

%75 dez. 374 154,5 59 

%100 dez. 410,5 185 55 

%10 sant. 440 191 57 

%20 sant.  457 198 57 

%30 sant. 480 200 58 

%50 sant. 495,4 210 58 

F/M 2 için Çizelge 5.8‟de TOK konsantrasyonları ve Çizelge 5.9‟da de ÇOK 

konsantrasyonları ve giderim yüzdeleri verilmiĢtir. F/M 5 için 5.10‟da TOK 

konsantrasyonları ve 5.11‟de de ÇOK konsantrasyonları ve giderim yüzdeleri 

verilmiĢtir. 

Anaerobik reaktörlerin baĢlangıcından alınan  numunlerde toplam organik 

karbon konsantrasyonu ön arıtılmamıĢ çamurla beslenen kontrol reaktöründe en 

yüksek değerdeyken dezentegrasyonun ön arıtım olarak uygulanması sonucunda 

baĢlangıç reaktörlerindeki TOK değerleri kontrole oranla daha düĢük olmuĢtur.  
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Çizelge 5.13‟te F/M 2 oranı için baĢlangıç ve çıkıĢ TOK konsantrasyonları ile 

TOK giderim değerleri verilmiĢtir. F/M oranının artmasıyla beraber TOK 

giderim yüzdesi %64‟lere ulaĢmıĢtır. En düĢük TOK giderimine diğer F/M 

oranlarında olduğu gibi kontrol reaktöründe ulaĢılmıĢtır. 

Çizelge 5.14‟te de F/M 2 oranı için baĢlangıç ve çıkıĢ ÇOK konsantrasyonları ile 

ÇOK giderim oranları verilmiĢtir. F/M oranının artmasıyla beraber ÇOK giderim 

oranı da %60‟lara ulaĢmıĢtır. 

Çizelge 5.13 : FM 2 için baĢlangıç ve çıkıĢ TOK (mg/L) değerleri. 

Reaktör adı BaĢ. TOK 

(mg/L) 

ÇıkıĢ TOK 

(mg/L) 

% Giderim 

Kontrol 2146 1500 30 

%25 dez.  1637 1090 33 

%50 dez. 1447 980 32 

%75 dez. 1398 900 36 

%100 dez. 1267 550 57 

%10 sant. 1240 521 58 

%20 sant.  1189 490 59 

%30 sant. 1115 398 64 

%50 sant. 1090 395,4 64 

Çizelge 5.14 : FM 2 için baĢlangıç ve çıkıĢ ÇOK (mg/L) değerleri. 

Reaktör adı BaĢ. ÇOK 

(mg/L) 

ÇıkıĢ ÇOK 

(mg/L) 

% Giderim 

Kontrol 133,2 124,4 7 

%25 dez.  154,8 134 13 

%50 dez. 215 161 25 

%75 dez. 310 167 46 

%100 dez. 451 172 62 

%10 sant. 480 181 62 

%20 sant.  503 186 63 

%30 sant. 542 192 65 

%50 sant. 555 200,5 64 

Çizelge 5.15 ve Çizelge 5.16‟da F/M 5 oranı için baĢlangıç ve çıkıĢ TOK ve 

ÇOK değerleri ile giderim oranları verilmiĢtir. En yüksek giderim oranlarına 

F/M 5‟te ulaĢılmıĢtır.Kontrol reaktörü için elde edilen TOK giderimi %28 iken 

dezentegrasyonla birlikte giderim oranı %76‟ya yükselmiĢtir. 

Çizelgelerden de görüldüğü gibi F/M oranının artmasıyla birlikte TOK ve ÇOK 

giderim oranı artmıĢtır. ÇOK giderim verimi F/M 0,5‟te %11-51 aralığında, F/M 

1‟de %26-58 aralığında, F/M 2‟de %10-65 aralığında ve F/M 5‟te ise %11-66 

aralığında değiĢim göstermektedir. Aynı Ģekilde TOK giderim oranı da F/M 



 
77 

oranı arttıkça artmıĢtır ve F/M 5‟te TOK giderim oranı % 76‟ya yükselmiĢtir. 

TOK giderim verimi F/M 0,5‟te %16-51 aralığında, F/M 1‟de %10-59 

aralığında, F/M 2‟de %30-64 aralığında ve F/M 5‟te ise %28-76 aralığında 

değiĢim göstermektedir.  

Tüm F/M oranlarında dezentegrasyon oranı arttıkça baĢlangıç değerlerine göre 

çıkıĢ TOK konsantrasyonları azalmıĢtır ve yüksek derecede giderim elde 

edilmiĢtir. En yüksek giderim veriminin olduğu reaktör %50 sant.tır. Anaerobik 

arıtımdan önce ön arıtım olarak ultrases dezentegrasyonun yapılmasıyla 

çamurdaki organik karbon içeriği, TOK konsantrasyonları, azalmıĢtır. 

Çizelge 5.15 : FM 5 için baĢlangıç ve çıkıĢ TOK (mg/L) değerleri. 

Reaktör adı BaĢ. TOK 

(mg/L) 

ÇıkıĢ TOK 

(mg/L) 

 

% Giderim 

Kontrol 4300 3108 28 

%25 dez.  4067 2800 31 

%50 dez. 3880 2056 47 

%75 dez. 3300 1700 48 

%100 dez. 3090 1200 61 

%10 sant. 3061 1090 64 

%20 sant.  3000 990,6 67 

%30 sant. 2980 851 71 

%50 sant. 2500 589 76 

Çizelge 5.16 : FM 5 için baĢlangıç ve çıkıĢ ÇOK (mg/L) değerleri. 

Reaktör adı BaĢ. ÇOK 

(mg/L) 

ÇıkıĢ ÇOK 

(mg/L) 

 

% Giderim 

Kontrol 126 112 11 

%25 dez.  162 128 21 

%50 dez. 203 148 27 

%75 dez. 317 163 49 

%100 dez. 400 180 55 

%10 sant. 513 205,6 60 

%20 sant.  548 211,6 61 

%30 sant. 590 214,8 64 

%50 sant. 640 218 66 

ġekil 5.8‟de herbir reaktör ve F/M oranı için elde edilen TOK giderim 

oranlarının değiĢimi gösterilmiĢtir. ġekilden de anlaĢılacağı gibi en yüksek 

giderim oranına F/M 5‟te ve %50 sant. reaktöründe ulaĢılmıĢtır.  
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ġekilden de görüldüğü gibi F/M oranının artmasıyla birlikte TOK ve ÇOK 

giderim oranı artmıĢtır. TOK giderim oranı da F/M oranı arttıkça artmıĢtır ve 

F/M 5‟te TOK giderim oranı % 76‟ya yükselmiĢtir. TOK giderim verimi F/M 

0,5‟te %16-51 aralığında, F/M 1‟de %10-59 aralığında, F/M 2‟de %30-64 

aralığında ve F/M 5‟te ise %28-76 aralığında değiĢim göstermektedir.  

a) 

 

b) 

 

           ġekil 5.8 : F/M oranlarına ve reaktörlere göre TOK giderim verimleri. 

ġekil 5.9‟da herbir F/M oranına ve reaktörlere göre baĢlangıç ve çıkıĢ 

konsantrasyonlarından yararlanılarak hesaplanan ÇOK giderim değerleri 

verilmiĢtir.  
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ġekillerden de görüldüğü üzere en yüksek ÇOK giderimine F/M 5‟te en düĢük 

giderime de en düĢük F/M oranında ulaĢılmıĢtır. ÇOK giderim verimi F/M 0,5‟te 

%11-51 aralığında, F/M 1‟de %26-58 aralığında, F/M 2‟de %10-65 aralığında ve 

F/M 5‟te ise %11-66 aralığında değiĢim göstermektedir. F/M oranının 0,5‟ten 

5‟e çıkarılmasıyla birlikte TOK ve ÇOK giderimi artmıĢtır. 

a) 

 

b) 

                          

         ġekil 5.9 : F/M oranlarına ve reaktörlere göre ÇOK giderim verimleri. 
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6.  SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

Bu çalıĢmada, ultrasesle dezentegrasyon yönteminin anaerobik stabilizasyondan önce 

uygulanması ile stabilizasyon sonucu kalan çamur özelliklerinde meydana gelen 

değiĢim (TOK, ÇOK, uçucu katı madde giderimi) incelenmiĢtir.  

Bu çalıĢmadan elde edilen sonuçlar aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 Anaerobik çürütme öncesi uygulanan ultrasonik dezentegrasyon yönteminin 

etkisini incelemek amacıyla dezentegre edilmiĢ çamur dört farklı F/M oranı için  

(0,5, 1, 2 ve 5) dezentegre edilmemiĢ çamurla  farklı yüzdelerde karıĢtırılmıĢtır. 

Santrifüj sonrası çamur üst fazının sistemin baĢına geri devrettirilmesi durumunda 

olası etkisini görmek amacıyla, üst fazı değiĢik yüzdelerde (%10 - %50) 

santrifüjlenmiĢ çamur anaerobik çürütme iĢlemine sokulmuĢtur.  

 Ultrasonik dezentegrasyon iĢleminin anaerobik çürütmeden önce uygulanması  ile 

dezentegre olmuĢ çamurdaki katı madde ve uçucu katı madde giderimi dezentegre 

edilmemiĢ çamura oranla  artmıĢtır.  

 F/M oranının artması sonucunda ve dezentegrasyonla birlikte çamur katı madde ve 

uçucu katı madde giderim verimlerinin artmıĢ olduğu görülmüĢtür. En yüksek katı 

madde giderim oranı FM 5‟te elde edilmiĢtir.  Ön arıtmaya tabi tutulmayan çamurla 

beslenmiĢ kontrol reaktörlerinde %15 civarında olan katı madde azalması 

dezentegrasyonla birlikte yaklaĢık olarak %40 civarına ulaĢmıĢtır. 

 F/M oranının 0,5‟ten 5‟e çıkmasıyla birlikte ÇKOĠ giderim  değerlerinde de artıĢ 

gözlenmiĢtir. ÇKOĠ giderimindeki en yüksek değer F/M 5‟te gerçekleĢmiĢtir. 

Anaerobik reaktörün baĢlangıcında kontrol reaktöründeki ÇKOĠ en az iken 

dezentegrasyonla birlikte ve santrifüjlenmeyle birlikte ÇKOĠ konsantrasyonları 

artmıĢtır ve en yüksek değer santrifüjlenmiĢ reaktörlerde elde edilmiĢtir.  

 Dezentegrasyonla birlikte organik maddelerin çoğunluğu  çözünmüĢ faza geçmiĢtir. 

Bu nedenle dezentegre edilmiĢ çamurla beslenmiĢ reaktörlerde baĢlangıç ÇKOĠ 

değerleri daha yüksektir. En düĢük giderime F/M 0,5‟te ulaĢılmıĢtır. Kontrol reaktörü 

için ÇKOĠ giderimi %11 iken %100 dez. reaktöründe ÇKOĠ giderimi %29 olarak 

bulunmuĢtur. Üst fazı farklı yüzdelerde santrifüjlenmiĢ çamurla beslenmiĢ 



 

 
82 

reaktörlerde %50 oranında santrifüjlenmiĢ çamurla oluĢmuĢ reaktörlerde tüm F/M 

lerde yüksek oranlara ulaĢılmıĢtır. En yüksek giderme verimine F/M 5‟te %66 

oranıyla ulaĢılmıĢtır.  

 14. günde bazı F/M ler için alınan numunelerde KOĠ değerlerinde baĢlangıca göre 

artıĢ gözlenmiĢtir, bu da hidrolizin gerçekleĢtiğini bize göstermiĢtir. 

 Dezentegrasyon iĢlemiyle birlikte çamurdaki organik maddelerin büyük kısmı 

çözünmüĢ forma geçmektedir. Anaerobik reaktörlerin baĢlangıcından alınan  

numunlerde toplam organik karbon konsantrasyonu ön arıtılmamıĢ çamurla beslenen 

kontrol reaktöründe en yüksek değerdeyken dezentegrasyonun uygulanması 

sonucunda baĢlangıç reaktörlerindeki TOK değerleri kontrole oranla daha düĢük 

olmuĢtur.  

 ÇözünmüĢ organik karbon konsantrasyonları açısından ise kontrol reaktöründe 

baĢlangıç numunelerinden elde edilen konsantrasyonlar dezentegrasyonun 

uygulanmasıyla birlikte yüksek değerlere ulaĢmıĢtır ve en yüksek ÇOK değerlerine 

sant. reaktörlerinde ulaĢılmıĢtır.  

 F/M oranının artmasıyla birlikte TOK ve ÇOK giderim oranı artmıĢtır. ÇOK 

giderim verimi F/M 0,5‟te %11-51 aralığında, F/M 1‟de %26-58 aralığında, F/M 

2‟de %10-65 aralığında ve F/M 5‟te ise %11-66 aralığında değiĢim göstermektedir.  

 Aynı Ģekilde TOK giderim oranı da F/M oranı arttıkça artmıĢtır ve F/M 5‟te TOK 

giderim oranı % 76‟ya yükselmiĢtir. TOK giderim verimi F/M 0,5‟te %16-51 

aralığında, F/M 1‟de %10-59 aralığında, F/M 2‟de %30-64 aralığında ve F/M 5‟te ise 

%28-76 aralığında değiĢim göstermektedir.  

Genel olarak, 

• Biyolojik atık çamur dezentegrasyonu son yıllarda yoğun çalıĢmaların yapıldığı bir 

çamur ön arıtma iĢlemidir. Dezentegrasyon iĢlemi biyolojik atıksu arıtma 

sistemlerinde arıtım sonucunda oluĢan ve atıksu arıtım maliyetinin yaklaĢık olarak 

yarısını oluĢturan arıtma çamurunun miktarının azaltılmasını sağlayarak çamur 

minimizasyonunda çok büyük katkılar sağlayacak bir minimizasyon teknolojisidir. 

• Atık çamuru azaltmak için kullanılan ön arıtma yöntemleri, ilave yatırım ve iĢletme 

maliyeti gerektirmektedir. Ancak bir yandan da oluĢan çamur miktarının azaltılması 

çamur arıtım ve uzaklaĢtırma maliyetini azaltmaktadır. Bu nedenle dezentegrasyon 

yöntemlerinin tam ölçekli tesislerde kullanılmasına karar verirken çamur arıtım ve 
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uzaklaĢtırma maliyeti yanında yatırım ve iĢletme maliyeti önemsiz kalıyorsa o zaman 

dezentegrasyon yöntemlerinin tercih edilmesi maliyet açısından etkin  olacaktır. 

• Düzenli depolama alanlarına verilen arıtılmıĢ çamurdaki en büyük sorun çamurdaki 

organik katı madde içeriğinin yeterince azaltılamamıĢ olmasıdır. 

• Anaerobik stabilizasyon yöntemi, çamur arıtımında en fazla kullanılan 

yöntemlerdendir ve anaerobik stabilizasyon sonucunda çamurun organik madde 

içeriğinde %60 civarında bir azalma meydana gelmektedir. Çamurun organik madde 

içeriğinde bu azalmanın meydana gelmesi için anaerobik çürütme tanklarının 

hacimleri ve bekletme süreleri, çamurun hidroliz olabilmesi için gerekli sürenin uzun 

olması nedeniyle büyümektedir ve paralel olarak maliyet artmaktadır. Ancak 

depolama alanlarına giden çamurda yine yüksek miktarda organik madde 

bulunmaktadır. 

• Anaerobik çürütme öncesinde ön arıtma olarak dezentegrasyon iĢlemi 

uygulandığında; anaerobik çürütme prosesinde hız sınırlayıcı adım olarak ifade 

edilen hidroliz aĢaması hızlanmakta, organik maddeler büyük oranda çözünmüĢ 

halde bulunduğundan anaerobik çürütücünün verimi önemli ölçüde artmakta ve 

oluĢan çamur miktarı azalmaktadır. 

• Anaerobik stabilizasyondan önce ultrases dezentegrasyonun uygulanması 

sonucunda kalan çamurun katı madde kütlesindeki azalma oranı kontrole kıyasla 

artmaktadır ve katı madde gideriminin artması çamur uzaklaĢtırma maliyetinin 

azalmasını sağlamaktadır.  

• Biyolojik arıtma atık çamurlarının organik karbon seviyeleri Türkiye‟de çamur 

yönetiminde kritik parametre olarak değerlendirilmektedir. Uygun çamur 

stabilizasyon teknolojilerinin ve ön arıtım yöntemlerinin kullanımı ile çamurların 

TOK ve ÇOK seviyelerinde azalma sağlanmaktadır.  
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