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AMONYUM VE POTASYUMU GERĠ KAZANILMIġ SARI SUYUN 

PARTĠKÜLER BOYUT DAĞILIMI VE ANAEROBĠK ARITILABĠLĠRLĠĞĠ 

ÖZET 

Son yılların önemli gündem maddelerinden birini oluşturan ve öncelikli 

konuları/kavramları arasında yer alan sürdürülebilirlik kavramı, çevre kirliliğinin 

kontrol altına alınmasının yanı sıra doğal kaynakların kontrollü kullanımını ve geri 

kazanımını/yeniden kullanımını da ön plana çıkarmıştır. 

Bu amaçla evsel atıksu yönetimini benimseyen ECOSAN (Ecological Sanitation) 

yaklaşımına göre evsel atıksular yeniden değerlendirilerek kullanılabilecek bir 

kaynak olarak görülmektedir. Evsel atıksuların kaynağında ayrılan fraksiyonlarından 

biri olan sarı su (ayrı toplanmış idrar) da bu kapsamda önemli bir besi maddesi 

kaynağı olabileceği ve sarı suyun tarımda gübre olarak kullanılabileceği 

öngörülmekte ve araştırmalarla geliştirilmektedir. 

İnsan idrarının bu nedenden dolayı değerlendirilmesinde doğrudan ve dolaylı 

(işlenmiş) kullanımı günümüzde yapılmakta ve yeni çalışmalara konu olmaktadır. 

Araştırmalar sonucunda öncelikle idrarın en az 6 ay süresince depolanarak 

kullanılması doğrudan kullanıma göre içerisindeki besi maddelerinin daha fazla 

olmasını ve dolayısıyla geri kazanılacak besi madde miktarlarının daha yüksek 

olmasını sağladığı saptanmıştır. Bu amaçla, bekletilmiş idrardaki besi maddelerinin 

(büyük ölçüde amonyum ve potasyum) klinoptilolit yüzeyinde tutulması ile toprakta 

kullanılabilecek gübre etkin madde elde edilebilmektedir. Ancak, bu aşamadan sonra 

içerisindeki besi maddeleri alınmış idrar halen kirletici olarak değerlendirilmektedir. 

Bu çalışmada da bu idrarın arıtımına yönelik araştırma yapılması planlanmış ve bu 

amaçla anaerobik arıtma yöntemi denenmiştir.  

Bu amaçla çalışma planı (1) bekletilmiş idrarın klinoptilolit zeoliti ile temas 

ettirilerek amonyum ve potasyumun büyük ölçüde tutulması (2) kullanılan idrar 

numunesinin karakterizasyonunun yapılması (3) amonyum ve potasyumu büyük 

ölçüde alınmış idrarın partikül boyutlarının belirlenmesi ve (4) her bir boyut için 

anaerobik arıtılabilirliğinin araştırılması olarak dört aşamalı yapılmıştır. Ayrıca 

dördüncü aşama için de anaerobik mikroorganizma aklimasyon çalışmaları 

yapılmıştır.  

Birinci aşamada, iyon değişimi yöntemi kullanılarak kolonda klinoptilolit üzerinde 

gübre etkin maddelerden olan amonyum ve potasyum tutulmuştur. Deneylerin bu 

aşamasında amonyum için yüzeyde tutulma % 90‘a varan oranlarda gerçekleşmiş, 

potasyum içinse bu değer %96‘ya ulaşmıştır. Bunun yanı sıra, ortofosfat 

konsantrasyonunda da kolon çıkışında %98‘e varan oranlarda azalma gözlenmiştir. 

İkinci aşamanın deneysel çalışmasında kullanılan bekletilmiş idrarın ve klinoptilolit 

ile temas ettirildikten sonra amonyum ve potasyumu büyük ölçüde tutulmuş idrar 

numunesinin karakterizasyonu yapılmıştır.  

Üçüncü aşamada, iyon değişimi çalışması sonucunda elde edilen amonyumu, 

potasyumu ve fosforu geri kazanılmış idrarın partikül boyut analizi çalışmaları 
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yapılmıştır. Bekletilmiş idrar numunesi dokuz farklı membrandan süzülmüş, KOİ 

(Kimyasal Oksijen İhtiyacı) ve UYA (Uçucu Yağ Asitleri) konsantrasyonları 

karşılaştırılmıştır. 

Partikül boyut analizi için yapılan çalışmalarda ise klinoptilolit ile temas ettirilmiş 

idrarın KOİ konsantrasyonun %24±0,35 kadarı 100 kDa membranında tutulmuştur. 

100 kDa ile 3 kDa membranları arasında fazla giderim gözlenmemiş olup, 3 kDa 

membranda klinoptilolit ile temas ettirilmiş idrarın KOİ konsantrasyonunun 

%30±1,58‘u arıtılmıştır. Son membran NF270‘te (0,2-0,3 kDa) ise klinoptilolit ile 

temas ettirilmiş idrarın KOİ konsantrasyonu %63±0.24 azaltılmıştır.  

Dördüncü aşamaya ön çalışma olarak mezofilik şartlarda granüler çamur bekletilmiş 

idrara alıştırılmıştır. pH ayarlaması için kullanılan asidin çeşitliliğine ve farklı KOİ 

konsantrasyonlarına göre dört tip reaktör kurulmuştur. Yapılan çalışmalara ek olarak 

idrarın tuzluluğunun fazla olması nedeniyle anaerobik arıtılabilirliğe, tuzluluğun 

etkisini incelemek amacı ile farklı tuz konsantrasyonlarında dört adet reaktör daha 

kurulmuştur.  

Kurulan reaktörlerde ham idrarın pH‘ının yüksek olmasından dolayı pH ayarlaması 

H2SO4 ve HCl ile gerçekleştirilmiş olup hidroklorik asit ile kurulan reaktörler, 

sülfürik asit ile kurulan reaktörlere göre daha iyi sonuçlar vermektedir. Bekletilmiş 

ham idrar beslenen reaktörlerde pH ayarı HCl ile yapılanlardaki KOİ giderim verimi 

%55 iken, pH ayarı H2SO4 ile yapılanlarda ise %40 civarında kalmıştır. Ayrıca pH 

ayarı HCl ile yapılan reaktörlerde, pH ayarı H2SO4 ile yapılan reaktörlere göre 5 kat 

daha fazla biyogaz üretilmiştir. Tuzluluğun etkisini incelemek amacı ile kurulan 

reaktörlerde ise düşük tuz konsantrayonlarının giderim verimine büyük bir etkisi 

olduğu gözlemlenmezken, yüksek tuz konsantrasyonlarının anaerobik arıtımı hem 

süre hem de verim bakımından etkilediği görülmektedir. 

Partikül boyutlarına ayrılan idrar atıksuyunun her bir boyutu için yapılan anaerobik 

arıtım çalışmaları SMA (spesifik metan aktivite) testi ile gerçekleştirilmiştir. 

Reaktörlerde üretilen gaz miktarı, gazın metan içeriği, giderilen KOİ konsantrasyonu 

ölçülmüş ve KOİ değerine bağlı birim uçucu askıda katı madde başına metan gazı 

üretimi hesaplanmıştır. 

Buna göre; gözenek çapı en yüksek membrandan (1600 nm) süzülen idrar 

atıksuyunda %96 giderim verimi ile en yüksek arıtım, en düşük gözenek çaplı 

membranda (NF 270) da %44 giderim verimi  ile en düşük arıtım gözlenmiştir. KOİ 

değerine bağlı birim uçucu askıda katı madde başına üretilen metan gazı 1600 nm 

gözenek çaplı membranda 56 ± 0,5 mg CH4-COD.g-1 VSS.day-1 iken NF 270 

membranında bu değer 37 ± 0,6 mg CH4-COD.g-1 VSS.day-1‗e düşmüştür. 
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ANAEROBIC TREATMENT AND PARTICULAR SIZE DISTRIBUTION OF 

YELLOW WATER RECYCLING AMMONIUM AND POTASSIUM 

As well as taking control of environmental pollution, the concept of sustainability 

which forms one of the important agenda points in recent years and involves in 

priority issues/concepts promotes using with control and the recycling/reuse of 

natural sources. 

Therefore, according to ECOSAN approach which adopts domestic wastewater 

management, domestic wastewater is seen as a re-evaluation source. Yellow water 

which is a fraction of domestic wastewater that separates in the source can be an 

important nutrient and used as a fertilizer in agriculture and researches are still 

improve.   

Because of this reason, the directly or indirectly use of evaluation of human yellow 

water is done today and is a subject of new searches. As a result of research, the 

higher nutrients in primarily using the yellow water by means of storing during at 

least six months according to the directly using and thus higher amounts of nutrients 

which will be recycled were provided. To this end, active substances of fertilizer 

which can be used in soil can be obtained by means of the keeping nutrients in stored 

yellow water on the surface area of clinoptilolite. However, after this step the yellow 

water which has no nutrients in it is still considered to be pollutant. In this thesis, the 

research about the treatability of this yellow water was planned and anaerobic 

treatment method has been tried for this purpose. 

For this purpose, study plan was made in four steps which are; (1) keeping large 

amount of potassium and ammonium by means of keeping stored yellow water in 

contact with clinoptilolite (2) characterization of using yellow water (3) particular 

size distribution of yellow water which was treated from large amount of ammonium 

and potassium. (4) the research of anaerobic treatability was done for each size and 

all three step was successfully done, the acclimation of anaerobic microorganisms 

was done for the fourth step. 

In the first phase, ammonium and potassium which is one of the active substances of 

fertilizer were kept on the surface are of clinoptilolite in column by means of ion 

exchange method. At this step of the experiments, retention on the surface was 

obtained up to %90 for ammonium, this values was reached %96 for potassium. In 

addition, the %98 reduction of ortophosphate concentration in the effluent of the 

column was observed. 

In the second step, the characterization of yellow water which was stored and yellow 

water which was treated from large amount of ammonium and potassium after 

making contact with clinoptilolite was done. 

In the third step, particle size distribution analysis of yellow water which was treated 

from ammonium, potassium and phosphorus as result of ion exchange experiments 

were done. The stored yellow water was filtered in nine different membrane and the 

concentration of COD and VSS were compared. 
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In the fourth step, mesophilic granular sludge was acclimated to yellow water. 

According to diversity of acid for pH adjustment and different COD concentrations 

four type of reactor were set up. In addition to the experiments, due to the high 

salinity of yellow water, the four different reactors with different salt concentration 

were set up to investigate the effect of salinity to anaerobic treatment. 

COD concentration (%24±0.35) of raw yellow water was kept in 100kda membrane 

in particulate size distribution experiments. Removal was not much observed among 

the 3kda and 100kda membrane and the amount of %30±1.58 of COD concentration 

of raw yellow water was treated in 3kda membrane. The amount of %63±0.24 of 

COD concentration of raw yellow water was reduced in the last NF270 (0.2-0.3 kDa) 

membrane. 

Two different types of acid for pH adjustment were used in the reactors and the 

reactors which were set up with hydrochloric acid gave better results than reactors 

which were set up with sulfuric acid. COD removal efficiency of the reactors used 

HCl for ph adjustment and fed with raw yellow water was %55 and %44 for the 

reactor which was used H2SO4 for ph adjustment. In addition, the reactor which was 

used HCl for ph adjustment was produced 5 times more biogas than the reactor 

which was used H2SO4 for ph adjustment. It is observed on the reactors which are 

built to analyze the effect of the salinity that while high salt concentration affects the 

anaerobic treatment in terms of efficiency and time, there is no major effect of salt 

concentration on the removal efficiency. 

 

Anaerobic treatment studies for each size of urine wastewater that was seperated into 

particle sizes, was performed with SMA test. the amount of produced gas in reactors, 

methane content of the gas and removed KOI concentration were measured, and  

methane production per unit volatile suspended solid that is dependent on KOI value 

was calculated. 

 

Accordingly, maximum treatment with a 96% of removal efficiency was observed on 

the urine wastewater drained from the membrane with maximum bore diameter 

(1600nm) and minimum treatment with a 44% of removal efficiency was observed 

on the urine wastewater drained from the membrane with minimumum diamater (NF 

270). On the membrane with a bore diameter of 1600nm, methane production per 

unit volatile suspended solid that is dependent on KOI value is 56 ± 0,5 mg CH4-

COD.g-1 VSS.day-1, but this value decreased to 37 ± 0,6 mg CH4-COD.g-

1 VSS.day-1 on the membrane with a bore diameter of  NF 270. 
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1. GĠRĠġ  

1.1 ÇalıĢmanın Anlam ve Önemi  

Kentsel bölgelerde nüfusun hızla artmasıyla birlikte gelişen su kıtlığı, atık suların 

etkili bir şekilde yönetimi, işlenişi ve yeniden kullanılması için yeterli bir neden 

oluşturmaktadır. Atıksular yeniden kullanım açısından değerlendirildiğinde, evsel 

atıksular geri kazanım açısından büyük önem taşımaktadırlar. 

Son yıllarda gündeme gelen ve ekolojik evsel atıksu yönetimini benimseyen 

ECOSAN yaklaşımına göre evsel atıksu bir kirletici değil yeniden değerlendirilerek 

kullanılabilecek bir kaynaktır. Bu yaklaşımda kaynakta kontrol ön plana çıkmaktadır. 

Buna göre, evsel atıksuların kaynağında fraksiyonlara ayrılarak toplanması ve her bir 

fraksiyonun özelliklerine uygun olan bir dizi işlemden geçirilerek tekrar kullanımda 

değerlendirilmesi önerilmektedir. Bu çerçevede, sarı su (yellow water), kahverengi 

su (brown water) ve gri su (grey water) şeklinde fraksiyonlar tanımlanmaktadır 

(Beler Baykal ve Allar, 2007). 

ECOSAN‘ın fraksiyonlarından biri olan sarı su tamamen insan idrarından 

oluşmaktadır. İdrar hacimce evsel atıksuların %1 kadarını oluşturmasına rağmen, 

evsel atıksuyun içindeki azotun %90‘a yakın bir kısmı ile fosfor ve potasyumun da 

yaklaşık yarısını içermektedir (Beler Baykal ve Allar, 2007). Bu yüzden de sarı 

suyun tarımda gübre olarak kullanımı tavsiye edilmektedir. Bu doğrultuda sarı suyun 

doğrudan tarımsal amaçlı kullanımı veya çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra 

dolaylı olarak kullanımı önerilmektedir. 

İdrarın tarımsal amaçlı dolaylı kullanımı, idrar içerisindeki besi maddelerinin çeşitli 

yöntemlerle geri kazanımına dayanmaktadır. Geri kazanım yöntemlerden birisi de, 

amonyum ve potasyuma karşı seçiciliğinin yüksek olduğu ve aynı zamanda iyi bir 

adsorban olduğu bilinen klinoptilolitin idrarla temas ettirilerek, idrar içeriğindeki 

besi maddelerinin iyon değişimi/adsorpsiyon prosesleriyle geri kazanımıdır 

(Kocatürk, 2010).  
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İyon değişimi/ adsorpsiyon proseslerinin kullanılması sonucunda idrardaki besi 

maddelerinin geri kazanımının ardından, amonyumu ve potasyumu ayrılmış sarı su 

açığa çıkmaktadır. Açığa çıkan bu atıksuyu arıtmaya yönelik olarak yapılmış bir 

çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. Ayrı kaynakta toplanmış, amonyumu ve 

potasyumu geri kazanılmış sarı suyun arıtımı amacıyla yaptığımız çalışma bu 

nedenle literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır. Çalışmada, açığa çıkan atıksuyun 

organik madde içeriği ortalama 4000 mgKOİ/L olduğu için arıtma yöntemlerinden 

anaerobik prosesin kullanılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Bu durumda, 

yüksek karbon kaynağı sayesinde anaerobik arıtımda metan üretimi ile birlikte enerji 

üretimi mümkün olabilecektir.   

Ancak, idrar önemli bir besi maddesi kaynağı olmasına rağmen, idrarın geri kazanımı 

insan sağlığını tehdit edebilmektedir. Diğer atıksu fraksiyonlarına oranla daha düşük 

sayıda mikroorganizma içermesine rağmen, kaynağında ayrı toplanmış idrar, patojen, 

doğada birikimi tehlikeye yol açabilecek hormon ve ilaç kalıntıları da 

içerebilmektedir (Kocatürk, 2010). Bu çalışmamızda bu konuda araştırma 

yapılmamıştır. Farklı bir çalışma ile hormon ve patojenlerin de ölçülmesi bizim 

çalışmamızı destekleyeceği düşünülmektedir.  

1.2 ÇalıĢmanın Amaç ve Kapsamı  

Bu çalışmanın amacı, ayrı kaynakta toplanmış ve bekletilmiş idrarın, klinoptilolit 

zeoliti ile temas ettirilerek, amonyum ve potasyumu büyük ölçüde giderildikten sonra 

atıksu içerisindeki bileşenlerin partikül boyutlarının belirlenmesi ve her bir boyut 

için anaerobik biyometan üretim hızı ve kapasitesinin araştırılmasıdır.  

Tez kapsamında, amonyumu ve potasyumu geri kazanılmış sarı su ve arıtılabilirliği 

ile ilgili detaylı bir literatür araştırması yapılmıştır. Kaynakta ayrı toplanmış sarı 

suyun karakterizasyonu, geri kazanımı, giderim yöntemleri üzerine güncel literatür 

verilerine yer verilmiştir. Ayrıca bekletilmiş idrardan amonyum ve potasyumun geri 

kazanılması gerçekleştirilip, ham idrar ve amonyum ve potasyumu giderilmiş sarı 

suyun tam karakterizasyonu incelenmiştir. Bu karakterizasyon çalışmalarında pH, 

alkalinite, iletkenlik, TÇM (Toplam Çözünmüş Madde), KOİ,  NH4-N (amonyum), K 

(potasyum), TP (Toplam Fosfor), TKN (Toplam Kjeldahl Azotu) , tuzluluk, klorür, 

florür, bromür, nitrit, nitrat ve sülfat parametreleri incelenmiştir. Amonyum ve 

potasyumu alınmış idrarın partikül boyut analizleri için 9 farklı membran (1600 nm, 
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450 nm, 220 nm, 100 kDa, 30 kDa, 10 kDa, 3 kDa, 1 kDa, 0,2-0,3 kDa) ile 

çalışılmıştır. İdrarın anaerobik arıtılabilirliğinin incelenmesi amacı ile granüler çamur 

6 ay süresince içerisindeki besi maddelerinin form değiştirmesi için bekletilmiş ham 

idrara alıştırılmıştır.  Bu çalışmada ham idrarın pH‘ının yüksek olmasından dolayı 

pH ayarlaması H2SO4 ve HCl ile gerçekleştirilmiş olup, birbirleri arasındaki farkları 

araştırılmıştır.  

Sonuç olarak, ayrı kaynakta toplanmış, amonyumu ve potasyumu geri kazanılmış 

sarı suyun bertarafı için bu çalışma kapsamında seçtiğimiz anaerobik arıtımın, metan 

üretim potansiyeli nedeniyle gelecek dönemlerde de üzerinde önemle durulacak bir 

konu olacağı düşünülmektedir.  
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2. LĠTERATÜR ARAġTIRMASI  

2.1 Ekosan 

Son yıllarda gündeme gelen ve ekolojik evsel atıksu yönetimini benimseyen 

ECOSAN (Ecological Sanitation) yaklaşımına göre evsel atıksu bir kirletici değil 

yeniden değerlendirilerek kullanılabilecek bir kaynaktır. Bu yaklaşımda ayrıca, 

kaynakta kontrol ve nütrient döngülerinin tamamlanması gibi konular ön plana 

çıkmaktadır. Buna göre, evsel atıksuların kaynağında fraksiyonlara ayrılarak 

toplanması ve her bir fraksiyonun özelliklerine uygun olan bir dizi işlemden 

geçirilerek tekrar kullanımda değerlendirilmesi önerilmektedir. Bu çerçevede, sarı su 

(yellow water), kahverengi su (brown water) ve gri su (grey water) şeklinde 

fraksiyonlar tanımlanmaktadır. Tuvalet haricindeki sulardan oluşan ve en çok 

organik madde yönünden zengin olan gri su, bu fraksiyonlardan en az kirletici 

özelliğe sahiptir ve bu akımın gerekli arıtımdan sonra sulama ve yeraltı suyu 

beslemesi gibi yollarla su döngüsüne geri verilmesi önerilmektedir. Kaynakta 

ayrılarak toplanmış insan idrarından oluşan ve evsel atıksuların içindeki azotun % 

90‘a yakın bir kısmı ile fosfor ve potasyumun da yaklaşık yarısını içeren sarı suyun 

tarımda gübre olarak kullanımı, organik madde, potasyum ve patojenik 

mikroorganizma yönünden zengin olan ve esasen ayrı toplanmış insan dışkısından 

oluşan kahverengi sudan ise bir dizi işlemden sonra biyogaz üretiminde ya da toprak 

şartlandırıcısı olarak yararlanılması öngörülmektedir. Kavramsal çalışmaların 

Almanya ve İsveç‘te, uygulamaların ise Asya ve Afrika ülkelerinde daha yaygın 

olduğu izlenen ECOSAN‘la ilgili olarak ülkemizde de çalışmalar başlatılmıştır. Bir 

arıtma teknolojisinden ziyade evsel atıksu yönetim yaklaşımı olan ECOSAN, hem 

altyapı hem de arıtma / işleme yönünden konvansiyonel yaklaşıma göre önemli 

farklılıklar göstermektedir. 2000‘li yılların konsepti olan ECOSAN gerek araştırma 

gerek uygulama açısından çok açık bir alan sunmaktadır (Beler Baykal ve Allar, 

2007). 
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2.2 Sarı Suyun Karakterizasyonu 

Bilindiği üzere insan idrarı içerisinde çok fazla besi maddesi bulunmaktadır. 

Bunların geri kazanımı için yapılan çalışmalarda genellikle taze idrar kullanılmıştır. 

Kocatürk‘ün yaptığı çalışmalarda idrar numuneleri en az 6 ay süresince bekletildiği 

takdirde içerisindeki besi maddelerinin konsantrasyonlarında artış görülmektedir 

(Kocatürk, 2010). Depolanmış idrar numunelerine ait karakterizasyon Çizelge 2.1‘de 

verilmektedir. 

Çizelge 2.1: Depolanmış idrar numunelerine ait karakterizasyonlar. 

Parametre Birim 

Kocatürk 

N. P., 

2010 

Udert ve 

diğ., 

2005a, 

2003c 

Bu çalışma, 

idrar 1 

Bu çalışma,  

idrar 2 

Toplam Nitrojen gN.m
-3

 - 9200 - - 

Toplam Amonyak gN.m
-3

 - 8100 - - 

Amonyak Azotu  gN.m
-3

 5890 2700 6050 8610 

Toplam Fosfor gP.m
-3

 545 540 533 458 

Ortafosfat mg/L 515 - 296 242 

Potasyum gK.m
-3

 1355 2200 964 573 

Toplam Karbonat gC.m
-3

 - 3200 - - 

Klorür gCl.m
-3

 - 3800 4738 6806 

Sodyum gNa.m
-3

 3405 2600 2475 - 

Tuzluluk ‰ - - 23,6 34,5 

pH - 9,3 9,1 9,18 9,1 

İletkenlik ms/cm 37,2 - 36,3 49,1 

Alkalinite gCaCO
3
.m

-3
 - - 29600 57700 

KOİ gO2.m
-3

 7745 10000 6251 7680 

TÇM g/L - - 22 32,4 

TKN g.m
-3

 6110 - 10517 12700 

Nitrat g.m
-3

 - - 71 41 

Sülfat g.m
-3

 - - 1255 1531 

Florür g.m
-3

 - - 27 12 

Nitrit g.m
-3

 - - 22,5 3,25 

Hacim lt - 1,25 - - 
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Çizelge 2.1 incelendiğinde depolanan idrar numunelerinin farklılıklar gösterdikleri 

görülmektedir. Ayrıca amonyum ve potasyum konsantrasyonlarına bakıldığında 

tarımda gübre olarak kullanılması için elverişli olduğu görülmektedir. 

2.3 Sarı suyun arıtılabilirliği 

1990‘larda, çeşitli Avrupa grupları atıksu yönetiminin sürdürebilirliğini desteklemek 

için kaynağında idrarı ayırma gibi aynı basit fikir üzerinde çalışmaya başlamışlardır 

(Kirchmann ve Pettersson, 1995; Larsen ve Gujer, 1996). Tüm bu yaklaşımlar, 

idrarın çok fazla nütrient içerdiğini fakat aynı zamanda idrarın toplam atıksu 

hacminin %1‘den daha az olduğu gerçeğini göstermektedir. 

Evsel atıksuların tuvalet fraksiyonunda bulunan idrar ve dışkı, bitki besi 

maddelerinin ana kaynağıdır. İnsan idrarı, evsel atıksularda bulunan besi 

maddelerinin önemli bir kısmını içermektedir ( Jönsson vd., 1999; Larsen vd., 1996; 

Otterpohl, 2003). İdrarda bulunan önemli azot kaynakları amonyum azotu ve 

zamanla amonyuma dönüşen üre azotudur (Beler Baykal, 2003; Otterpohl vd., 2004).  

İdrarın vücuttan ilk atıldığı anda, içinde bulunan azotun büyük bölümü üre olarak 

bulunmaktadır; fakat zamanla üreaz enzimi ile üre (CO(NH2)2), bikarbonat (HCO3
-
) 

ve amonyuma (NH4) dönüşmektedir. Amonyum ise, bitkilerin kullanımına uygun bir 

azot formudur.  

Ürenin hidrolizi, idrardaki amonyum konsantrasyonunun ve pH‘ın yükselmesine 

sebep olmaktadır. pH, taze idrarda 6 civarında iken, bekletilmesi süresince pH 9 ve 

daha fazlasına yükselebilmektedir (Beler Baykal, 2003).  

Kaynağında ayrılmış idrar ileriki günlerde atıksu yönetimi için umut verici bir 

alternatiftir ve sürdürülebilir nütrient döngüsüne yardımcı olabilir. Son zamanlarda, 

kaynağında ayrılmış idrarı arıtmak ve geri kazanmak için teknikler geliştirilmektedir. 

Bununla beraber, bu teknikler, kaynağında ayrılmış idrarı değiştiren doğal prosesleri 

dikkate almalıdır. Değişimlerin başlangıçtaki sebebi, zor bertaraf edilebilen 

mikroorganizmalar ile kirletilmesidir. En önemli dönüşüm prosesleri mikrobiyal üre 

hidrolizi, mineral çökelmesi ve amonyak buharlaştırılmasıdır. Ayrıca, 

mikroorganizmaların bir çeşidi, biyolojik olarak parçalanabilen organik bileşik 

içeriğinin yüksek olması nedeni ile kaynağında ayrılmış idrarın içerisinde 

büyüyebilmektedir. Bu mikroorganizmalar patojenleri de içermektedir. Udert ve diğ. 
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(2006) yaptıkları çalışmada, spontane değişim proseslerinin sebep olabilecekleri 

etkileri gözden geçirmiş; nitrojen, fosfor, magnezyum, kalsiyum, potasyum, sülfür, 

organik maddeler, patojenler ve tamponlama kapasitesine odaklanılmıştır.  

Şimdiki günlerde karışık atıksuların arıtımı birçok eksikliklere sahiptir: çok fazla 

kaynak – içme suyu barındıran – tükenmiş, fosfor, nitrojen ve potasyum gibi değerli 

nütrientler çevremizde yok olmuş ve mikrokirleticiler yetersiz derecede bertaraf 

edilebilmiştir. Atıksuya nütrient katkısı sağlayan kaynağında ayrılmış idrar, gelecek 

vadeden bir alternatiftir. Fakat idrardaki nütrientler; sentetik hormonlar, tıbbi ürünler 

ve ara ürün gibi mikrokirleticiler içermektedir. Bu maddeler üre ile vücuttan dışarı 

atılmaktadır ve insan sağlığı ve ekosistem için zararlı olabilmektedir. Bugün birçok 

mikrokirletici suyu kirletebilmektedir çünkü kirleticilerin atıksu arıtım tesislerinde 

giderimi çok yetersizdir (Udert ve diğ., 2006).  

İdrarın arıtımı, yeterli suni gübre üretimi için gerekli olabilmektedir. Fakat aynı 

zamanda bu, mikrokirleticiler ile çevre kirliliğini önlemek için uygun bir metot 

olabilmektedir. Arıtım metodu geliştirmek, konsantrasyon ve önemli idrar 

bileşiklerinin davranışlarını bilmeyi gerektirir. Ayırma, biriktirme ve nakliye 

sırasında idrar, önemli ölçüde idrarın bileşiklerini değiştiren üre hidrolizi, çökelme, 

ya da buharlaşma gibi bir sürü doğal prosese konu olmuştur.  

Bu prosesleri çözümlemek, idrarın geri dönüşümü için kullanılan uygun teknolojileri 

geliştirmek adına önemli olmaktadır (Udert ve diğ., 2006). 

İdrarı kaynağında ayırma ve arıtma, son birkaç yıldır mühendislik alanında büyük 

ölçüde ilgi çekmekte ve atıksu arıtma sistemlerinin değişkenliğini geliştirebilmek 

için uygulanabilir bir opsiyon olarak görülmektedir. Maurer ve diğ.(2006) yaptıkları 

geniş kapsamlı çalışma, idrar arıtma prosesleri ve idrar toplama özellikleri üzerine 

odaklanmaktadır. Çalışmada yedi idrar arıtma prosesi: hijyenizasyon-sıhhi şartların 

kurulması (depolama), hacim küçültme (buharlaşma, donma-çözülme, ters ozmos), 

stabilizasyon (asitlendirme, nitrifikasyon), P-geri kazanma (amonyum fosfat minerali 

oluşumu), N-geri kazanımı (iyon değişimi, amonyak sıyırma, izobütil aldehit-üre  

(IBDU) çökelmesi), nütrient giderimi ve mikrokirleticiler (elektrodiyaliz, 

nanofiltrasyon, ozonlama) incelenmiştir. Bu çalışma açıkça göstermiştir ki toplanmış 

idrarı etkin bir şekilde arıtmak için çok çeşitli teknik seçenek mevcuttur. Fakat bu 

arıtma seçeneklerinden herhangi biri tek başına kullanıldığında, hepsinin birlikte 
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kullanılması sonucu elde edilen giderim verimini sağlamayı başaramamıştır. Arıtma 

tesislerinin genel amaçlarına bağlı olarak, ihtiyaçları karşılamak için özel teknik 

çözüm ya da çözüm kombinasyonları bulunabilmektedir.  

Halasheh ve diğ. (2008) yaptıkları çalışmada; Ürdün‘de kırsal alanlardaki düşük su 

tüketiminin konsantre gri su üretimine neden olduğu bulunmuştur. Ortalama üretimi 

14 L/gün olan gri suyun ortalama KOİ, BOİ ve TÇM değerleri sırasıyla; 2568 mg/L, 

1056 mg/L ve 845 mg/L‘dir. KOİ‘nin önemli bir kısmı (%46) askıda halde 

bulunmaktadır. Bu çalışmada belirli kriterler göz önünde bulundurularak, üç farklı 

arıtma opsiyonu seçilmiştir. İncelenmiş arıtma sistemleri, kesikli kum filtresi ile 

çürütücü tank kombinasyonu, sulak arazi ile çürütücü tank kombinasyonu ve UASB 

(yukarı akışlı anaerobik çamur reaktörü)hibrit reaktörüdür. UASB – hibrit 

reaktörünün boyutunun küçük olmasından ve beklenen arıtma verimini 

karşılamasından ötürü Ürdün için en iyi kullanılabilir arıtma opsiyonu olarak 

seçilmiştir. 

Ortalama her evde 10 insan nüfusunun olduğu düşünülerek, UASB – hibrit reaktör 

hacminin 0,268 m
3
, yüzey alanının ise 0,138 m

2
 olması hesaplanmıştır. Meyve 

ağaçlarını sulamak için yeniden kullanmak üzere geri kazanılmış suyun Ürdün 

standartlarını karşılaması beklenmektedir. Şekil 2.1‘de kurulan UASB reaktörü 

şematik olarak gösterilmektedir. 

Ürdün‘de üretilen gri sular, yüksek organik yükleme ve şaşırtıcı derecede yüksek 

amonyak konsantrasyonu ile karakterize edilmiştir. Ortaya çıkabilecek sağlık riskleri 

yüzünden gri suların tekrar kullanılmadan önce arıtılması gerekmektedir. Çok düşük 

gri su üretimi, bu suyun kaynağında ayrılıp arıtılmasının en uygun çözüm olduğunu 

göstermektedir. Bununla birlikte, gri suyu siyah sudan ayırma çalışmaları, mutfak 

sularının tuvalet sularına karıştırılmaması gerektiği inançlarından dolayı, 10 yıldır 

gerçekleştirilmektedir. Kaynağında ayrılmış gri su arıtılmadan zeytin ağaçlarını 

sulamak için kullanılmaktadır.  

Evsel atıksuyun kaynağında ayrılması, siyah su (dışkı ve idrar) ve duşlardan, 

mutfaktan gelen daha az kirletici içeren gri su şeklinde olabilir. Miktar ve 

özelliklerine göre farklılıklar gösteren bu kaynaklar, konsantrasyonlarına ve 

bileşiklerine göre ayrı ayrı arıtılmalıdır. Kaynağında ayırmanın asıl yararı, enerji ve 

nütrientlerin geri kazanımı ve mikro kirleticilerin (hormon, v.b.) giderimidir. 
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ġekil 2.1: UASB – Hibrit reaktörünün şematik diyagramı. (1) filtreleme; (2) çamur 

yatağı; (3) sıvı-gaz ayırıcısı; (4) deşarj musluğu. 

Gri su çok yüksek bir geri kazanım potansiyeline sahiptir. Çünkü düşük kirletici 

oranına sahip gri su evsel atıksuyun %70 gibi büyük bir kısmını oluşturmaktadır. 

Siyah su, evsel atıksudaki organik madde içeriğinin yarısını içermektedir. Ayrıca 

siyah su içerisinde çok fazla miktarlarda patojen, hormon ve ilaç kalıntısı 

bulunmaktadır. 

Anaerobik arıtım kaynağında ayrılmış siyah sudan enerji ve nütrient geri kazanımı 

için en önemli teknoloji kabul edilmektedir. Çünkü anaerobik arıtım ile organik 

madde elektrik ve ısı üretiminde kullanılabilen metana dönüştürülmektedir. 

Nütrientler, sıvı fazda büyük miktarlarda korunmuş, çökelme ve iyon değişimi gibi 

fiziksel-kimyasal prosesler ile geri kazanılmış, ya da biyolojik olarak 

giderilebilmiştir (Graaff ve diğ, 2010). 

Wendland ve diğ. (2007) ise, Sürekli Tam Karışımlı Reaktör‘de (CSTR ), mezofilik 

şartlarda (37 °C) tuvaletlerden vakum ile çekilen siyah suyun (dışkı ve idrar) 

anaerobik olarak arıtılabilirliğini incelemiştir. 20 gün seçilen hidrolik bekletme 

süresinde (HBS), 8,060±2,950 mgKOİ/L organik yüklemeye sahip reaktördeki 

toplam KOİ giderim veriminin % 61 olduğu gözlemlenmiştir. 

Kaynağında ayırım yapabilen tuvaletler sayesinde sarı su ayrı olarak toplanabilir. 

Atık ayrımı içerisinde en çok besini barındıran akım sarı sudur. Genellikle bu 

besinler, bitkiler tarafından emilip gübre olarak kullanılabilecek formdadır. Aynı 

zamanda ağır metal konsantrasyonları birçok kimyasal gübreye oranla oldukça 

düşüktür. Konvansiyonel atıksu arıtma sistemlerinde, sarı su bitki besini olarak 

kullanılabilecekken, israf edilmektedir. Atıksu arıtma tesislerinde azotu gidermek 
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için oldukça masraflı olan nitrifikasyon/denitrifikayon yöntemleri kullanılarak (çoğu 

sarı sudan kaynaklanan) giderilmektedir.  

İdrar, nispeten steril olup herhangi bir işleme tabi tutulmadan yeniden kullanılabilir 

(Wolgast, 1993). Ancak sarı suda dışkısal kirlenmeden dolayı düşük bir 

konsantrasyonda patojenler bulunabilir. Şayet tarım alanında gübre olarak 

kullanmadan 6 ay kadar önce bir yerde muhafaza edilir ise hijyen olmama riski 

azaltılmış olur. (Jönsson ve diğ., 1999; Hellström ve Johansson, 1999). 

2.4 Anaerobik Arıtım, Avantajları ve Etkileyen Faktörler  

Havasız arıtma prosesleri organik maddelerin oksijensiz ortamda biyokimyasal 

olarak ayrıştırılması esasına dayanmaktadır. Arıtma esnasında oluşan biyogaz 

yaklaşık olarak %65-85 metan ve %15-35 karbondioksit karışımından oluşmaktadır. 

Havasız arıtma teknolojilerinin gelişimi 19. yüzyılın başlarına dayanmaktadır ve II. 

Dünya Savaşı sonrası enerji kaynaklarında yaşanan kriz nedeni ile hızlı bir gelişme 

yaşanmıştır (Alvarez, 2003). 

Atıksu içerisindeki organik maddelerin havasız ortamda ayrışması iki temel aşamada 

meydana gelmektedir. İlk aşamada, organik maddelerin asit bakterileri tarafından 

organik asitlere, alkollere ve CO2‘ye dönüşümü gerçekleşmektedir. İkinci aşama ise 

metan arkeleri tarafından, asit bakterilerinin parçalama reaksiyonları sonucunda 

meydana getirdikleri ürünlerin metan, CO2 ve suya dönüştürülmesini içermektedir. 

Anaerobik mikroorganizmalar için optimum çevresel koşullar Çizelge 2.2‘de 

verilmektedir. 

Bu prosesler sonucu oluşan metan gazının kalorifik değeri yüksektir ve enerji 

kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Anaerobik sistemler yüksek organik 

yüklemelerde çalıştırılabilmektedir. KOİ değeri 5000 mg/L‘den büyük olan 

atıksuların arıtılmasında anaerobik sistemlerin kullanılması daha iyi arıtma 

sağlamaktadır (Rittmann ve McCarty, 2001). Metan fermantasyonunda gerekli 

çevresel koşullar Çizelge 2.3‘te verilmektedir. 

Anaerobik arıtmanın kısıtlarının başında mikroorganizmaların büyüme hızlarının 

düşük olması gelmektedir. Anaerobik arıtma için önemli olan metan bakterilerinin 

çoğalma hızları düşüktür. Buna bağlı olarak, hem başlangıçta sistemin dengeye 

gelme süresi uzun olmakta, hem de olumsuz çevre şartlarından dolayı sistemde 
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biyokütle kaybı yaşanması durumunda sistemin tekrar eski haline gelmesi uzun 

sürmektedir. 

Çizelge 2.2: Anaerobik mikroorganizmalar için optimum çevresel koşullar (Malina 

ve Pohland, 1992). 

Parametre Optimum Çevresel KoĢullar 

Atıksu 

Kompozisyonu 

C, N, P ve iz elementler içermeli, 

toksik, inhibitör ve oksitleyici 

elementler içermemelidir. 

Sıcaklık (°C) 25-38 (Mezofilik); 50-60 (Termofilik) 

KOİ/N/P 300/5/1 

pH 6,5-7,6 

Alkalinite 

(mgCaCO3/L) 
1000-4000 (2000) 

Toplam Uçucu 

Asitler (mg/L) 
< 1000-1500 

Toplam Uçucu 

Asitler/Alkalinite 
< 0,1 

Toksik Maddeler - 

 

Anaerobik sistemlerin diğer bir olumsuz tarafı atıksuda sülfat bileşiklerinin olması 

durumunda ortaya çıkmaktadır. Sülfatların indirgenmesi veya proteinlerin 

parçalanması sonucu ortaya çıkan H2S hem toksik, hem de korozif niteliktedir. 

Ayrıca, gazdaki H2S istenmeyen kötü kokulara neden olmaktadır. Biyogazın 

yakılması durumunda H2S‘nin SO2‘ye oksitlenmesi ile koku problemi azalmaktadır. 

Ancak, bu durumda da hava kirletici parametre olan SO2 meydana gelmektedir. Bu 

nedenle, anaerobik sistemlerde H2S oluşumu her zaman kontrol altında tutulmalıdır. 

Anaerobik ayrışma esnasında ara ürün olarak organik asitlerin oluşması ortamın pH 

değerini sürekli düşürmektedir. Metanojenlerin yaşayabileceği pH aralığı 6,5 ile 8,0 

olduğundan sistemlerde sürekli pH kontrolü yapılmalı ve tampon maddesi ilave 

edilmelidir. 

Anaerobik proseslerde kompleks organik bileşiklerin metana dönüştürülmesinde 

çeşitli tür ve özellikte mikroorganizma grupları yer almaktadır. Bu dönüşüm 

aşamalarının ilk basamağını hidroliz bakterileri oluşturmaktadır. Bu bakteriler 
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karbonhidrat, protein ve yağ gibi kompleks yapıdaki organik maddeleri daha basit 

yapılara çevirirler. 

Çizelge 2.3: Metan fermantasyonunda gerekli çevresel koşullar (Malina ve Pohland, 

1992) 

Parametre Optimum Maksimum 

pH 6,8-7,4 6,4-7,8 

Oksidasyon-Redüksiyon 

Potansiyeli (mV) 
520-530 490-550 

Uçucu Asitler (mg/L, 

asetikasit) 
50-500 >2000 

Toplam Alkalinite 

(mgCaCO3) 
1500-2000 1000-3000 

Gaz Oluşumu (m
3
/kgVSS) 1,06-1,25 - 

Gaz Bileşimi (%CH4) 65-70 - 

Sıcaklık (°C) 30-35 - 

İnorganik Tuzlar (mg/L) 
  

-NH4 - 3000 

-Na
+
 - 3500-5500 

-K
+
 - 2500-4500 

-Ca
+2

 - 2500-4500 

-Mg
+2

 - 1000-1500 

 

Daha sonra, bu organik maddeler fermantasyon bakterileri tarafından enerji kaynağı 

olarak kullanarak çeşitli organik asitler ve hidrojen oluştururlar. Bu maddeler 

ortamda baskın olan ara ürünlerdir. Oluşan organik asitlerin bir kısmı yine 

fermantasyon bakterileri tarafından oksitlenerek asetik asit ve ilave hidrojene 

dönüştürülürler. Hidrojen ve asetik asit metan oluşturan mikroorganizmalar için 

temel substrat kaynağıdır. Hidrojenden metan oluşumu, hidrojenin elektron vericisi 

ve karbondioksidin elektron alıcısı olarak kullanılması ile gerçekleşmektedir. 

Asetattan metan oluşumu ise, fermantasyon reaksiyonları sonucu astetatın, metil 

grubundan metanın, karboksil grubundan da karbondioksidin oluşması ile 

gerçekleşmektedir. Bu kompleks ve birbirlerine etki eden prokaryotik organizmalar 

literatürde temel olarak asit bakterileri ve metan arkeleri olarak tanımlanmaktadır.  
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Kompleks organiklerin metan gazına dönüştürülmesi esnasında proseslerde organik 

asit ve hidrojen olşum hızı metan oluşum hızına göre daha hızlıdır. Bunun sebebi, ilk 

aşamada gerçekleşen fermantasyon reaksiyonlarında oluşan serbest enerjinin metan 

oluşumundakinden daha fazla olmasıdır. Bu nedenle, metanojenlerin çoğalma hızları 

düşüktür ve proseste hız kısıtlayıcıdırlar. Ancak, hidrolizi zor olan kompleks 

yapıdaki organikleri içeren atıksu veya çamurun ayrıştırılmasında hidroliz aşaması 

hız kısıtlayıcı aşama olmaktadır (Rittmann ve McCarty, 2001).   

Anaerobik arıtmada organik maddelerin biyolojik çevrimi üç aşamada 

gerçekleşmektedir. Bu aşamalar Şekil 2.1‘de gösterilmektedir.  

Proses süresince birbirleriyle etkileşim halinde olan mikroorganizmaların birinci 

grubu, organik polimer ve yağların monosakkaritler ve amino asitler gibi daha basit 

ve temel yapılara hidrolizinden sorumludurlar. İkinci grup anaerobik bakteriler 

parçalanmış ürünleri organik asitlere dönüştürürler. Bu gruptaki mikroorganizmalar 

metanojik olmayan, fakültatif ve zorunlu anaerobik bakterilerdir. Bunlar literatürde 

―asitojenler‖ veya ―asit üreticiler‖ olarak adlandırılırlar. Bu hidroliz ve fermantasyon 

bakterilerine Clostridium spp., Peptococcus anaerobus, Bifidobacterium spp., 

Desulphovibrio spp., Corynebacterium spp., Lactobacillus, Actinomyces, 

Staphylococcus ve Escherichia coli gibi örnekler verilebilir.  

Üçüncü grup mikroorganizmalar temel olarak, hidrojen (H2 + CO2) ve asetik asitten, 

metan gazı ve CO2 üretenlerdir. Diğer substrat kaynakları format, metanol ve 

metilaminlerdir. Bu bakterilerin gerçekleştirdiği metan oluşum reaksiyonları aşağıda 

verilmektedir. Bu organizmalar anaerobiktirler ve ―metanojenler (archaea)‖ veya ― 

metan üreticiler‖ olarak adlandırılırlar. Bu organizmalarda, çubuksu olan 

Methanobacterium ve Methanobacillus ile küresel olan Methanococcus ve 

Methanosarcina proseste hakim durumdadır. 

Anerobik arıtıma etki eden faktörleri inceleyecek olursak; havasız arıtma sıcaklık 

değerine göre iki kademe olarak ayrılabilir. İlki mezofilik kademedir ve 25-40 °C 

aralığındadır. İkincisi ise termofilik kademedir ve  50-60 °C aralığındadır. Metan 

üretimi sıcaklık arttıkça artarken sıcaklık 35 °C‘e geldiğinde pik bir değer alır. 

Ardından sıcaklık arttırıldığında metan üretimi tekrar artar ve 55 °C‘e geldiğinde 

ikinci bir pik değere ulaşır. Bu yüzden mezofilik reaktörler 35 °C‘de, termofilik 

reaktörler ise 55 °C‘de çalıştırılır (Öztürk, 1999). 
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  Teorik Aşamal a r   

hidroliz   

me tan   üretimi   

yağlar   

yağ  
asittleri   

nükleik asitler   protein   polisakkaritler   

monosakkaritler   amino asitler   pirimidinler   
basit  

aromatikler   

Diğer Fermantasyon Ürünleri ;   
( p ropiyonat,  bütirat, süksünat,  
laktat, etanol gibi)   

Metanojik Substratlar ;   
( H 2 , CO 2 , format, me tanol, metilaminler, asetat )   

m etan  +  karbondioksit   

a sit  üretimi   

 

ġekil 2.2: Anaerobik proseslerdeki karbon dönüşümünün şematik gösterilmesi   

(Tchobanoglous ve Burton, 1991). 

Yavaş olan sıcaklık değişimlerine mikroorganizmalar adapte olurlar, ancak ani 

sıcaklık değişimleri mikroorganizmalar üzerinde  inhibisyon etkisi yapar. Bu yüzden 

anaerobik proseslerin ±2 °C aralığında çalıştırılması gerekir. 

Amonyak, anaerobik arıtmada özellikle metan bakterileri üzerinde toksik etki yapar. 

Amonyak zayıf bir asittir ve sularda genelde amonyum iyonu (NH4
+
)  şeklinde 

bulunur. Serbest amonyak (NH3-N) ile amonyum azotu arasındaki oran pH‘a bağlı 

olarak değişir. pH arttıkça serbest amonyağın (NH3-N) oranı artar. Metan bakterileri 

için asıl toksik etkiyi serbest amonyak (NH3-N) gerçekleştirir. Bu yüzden amonyağın 

inhibisyonu özellikle yüksek pH‘larda daha tehlikelidir. Yaklaşık olarak 100 mg/L 

konsantrasyondaki serbest amonyak (NH3-N) konsantrasyonu toksik etki 

göstermekle birlikte, eğer bu değere sistem alıştırılarak ulaşılırsa toksik etki 

görülmeyebilir (Debik, E ve diğ., 2008).  

Sülfat ve sülfit gibi oksitleyiciler sanayi atıksularında bol miktarda bulunurken, daha 

az ölçüde evsel atıksularda da bulunurlar. Sülfat, sülfit ve tiyosülfatın atıksudaki 

varlığı anaerobik arıtma için oldukça önemlidir. Sülfat içeren bir atıksu anaerobik 
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olarak arıtılırken sülfat gideren bakteriler besi maddesi olarak asetik asit ve H2‘i 

kullanarak metan bakterileri ile rekabet ederler. Sülfür üretimi metan üretimine göre 

nispeten daha kolay olduğundan sülfür üreten bakteriler metan üreten bakterilere 

göre daha hızlı çalışır ve reaktörde metan üretimi düşer. Ayrıca, üretilen H2S metan 

bakterileri için toksik bir maddedir. H2S konsantrasyonunun 200 mg/L‘i aştığı 

durumlarda metan üretiminin tamamen durduğu bilinmektedir. Ayrıca oluşan H2S 

gaz formunda iken oldukça korozif bir maddedir ve reaktör ile borularda korozyona 

sebep olur. Bunlara ilaveten sülfat içeren atıksuların arıtımı sonrası ortaya çıkan H2S 

atmosferi kirleten gazlardan biridir. Sularda H2S ve HS
-‗
in değişimi pH‘a bağlıdır.  

Sülfat bakterileri iki grup olarak incelenebilir.  İlk grup elektron kaynağı olarak 

organik maddeleri kullanıp onları asetata çevirirken, sülfatı sülfüre çevirirler. Bu 

grubun anaerobik arıtmada en sık rastlanılanı Desulfovibrio bakterisidir. İkinci grup 

sülfat azaltıcı bakteriler yağ asitlerini (özellikle asetat) okside ederken, sülfatı sülfüre 

çevirirler. Bu grubun en sık rastlanılan üyesi Desulfobacter‘ dir. 

Anaerobik arıtmada çamur üretimi daha az olduğundan nütrient ihtiyacı da daha az 

olacaktır. Buna karşın anaerobik arıtma için gerekli nütrientlerin atıksuda yeteri 

kadar olmadığı durumlarla sıkça karşılaşılır. Bu gibi durumlarda atıksuya N, P gibi 

nütrientlerin takviyesi gerekir. Anaerobik arıtma için en ideal KOİ/N/P oranı, 

işletmeye alma döneminde 300/5/1-500/5/1 aralığında, sistem kararlı hale geldikten 

sonra ise 700/5/1‘ e kadar yükseltilebilmektedir. Eğer bu değerler atıksuda mevcut 

değilse üre, H3PO4 veya amonyum dibazik fosfat ilavesiyle sağlanabilir (Öztürk, 

1999).   

Anaerobik arıtmada iz elementlerin belli bir miktarda varlığı metan bakterilerinin 

çalışması açısından faydalıdır. Ancak, bu miktarlar yüksek olduğunda bakteriler için 

inhibe edici olabilirler. 

Anaerobik arıtmada reaktör verimini kontrol etmenin en kolay yöntemlerinden biri 

oluşan biyogaz miktarı ve bu biyogaz içerisindeki metan muhtevasını takip etmektir. 

Bilindiği üzere anaerobik arıtmanın aerobik arıtmaya olan temel üstünlüklerinden 

biri proses sonucu ortaya çıkan metandır. Prosesin çalışması ne kadar iyi olursa o 

oranda biyogaz üretilmiş olur.  

Üretilen biyogazın miktarı sistemde giderilen organik yükle paraleldir. Sonuç olarak 

biyogaz miktarının düşmesi sistemin organik kirlilikleri giderme veriminin 
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düştüğünün gösterir. Bunun temel sebeplerinden biri aşırı organik yüklemedir. 

Bunun dışındaki sebepler metan bakterilerinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyen 

ve önceki bölümlerde anlatılan unsurlardır.   

Anaerobik arıtmada biyogazın yüksek miktarlarda olması istendiği gibi, biyogaz 

içerisindeki metan muhtevasının da fazla olması istenir. Eğer biyogaz içerisindeki 

metan yüzdesi düşerse bunun temel sebeplerinden biri metan bakterilerinin 

çalışmasına etki eden bir unsurdur. Biyogaz içerisindeki metan muhtevası genelde 

%70‘in üzerindedir. Bu değerin altına inildiğinde bunun sebebinin araştırılması 

gerekir. Normal şartlarda (0 ºC ve 1 atm), glikoz (C6H12O6) için giderilen beher gr 

KOİ başına üretilmesi gereken metan miktarı 0,35 L‘dir (Metcalf ve Eddy, 2003). 

Bazı maddelerin anaerobik arıtımı inhibe edici konsantrasyonları Çizelge 2.4: Bazı 

maddelerin anaerobik arıtımı inhibe edici konsantrasyonları (Filibeli ve diğ., 

2000)‘de verilmektedir.  

Çizelge 2.4: Bazı maddelerin anaerobik arıtımı inhibe edici konsantrasyonları 

(Filibeli ve diğ., 2000). 

Madde 
Zararlı Konsantrasyon 

Seviyesi (mg/L) 

NH4
+
,NH3 1500-2000* 

H2S, HS
-
,S

-2
 100-150 

Na
+
 3500-6000 

K
+
 2500-5000 

Ca
+2

 2500-5000 

CN
-
 0,5-1 

Alkil benzen sülfonat 500-700 

Mg
+2

 1000-1500 

Cr
+3

 150-400 

Cr
+6

 3 

Zn
+2

 1 

Ni
+
 2 

Cu
+2

 0,5 

SO3
-2

 200 

                        *Özellikle pH>7,5 de zararlı 

 



18 

 

 



19 

 

3. MATERYAL ve METOD  

3.1 Deney Düzeneği  

3.1.1 Granüler çamurun alıĢma evresi 

Amonyumu ve potasyumu geri kazanılmış sarı suyun anaerobik arıtılabilirliği için 

kullanılacak olan granüler çamur; şeker, jelibon ve sakız üreten gıda tesisinin 

atıksularını arıtan Kent Gıda‘nın, gerçek ölçekli mezofilik (37 °C) şartlarda 

çalıştırılan havasız genleşmiş çamur yataklı reaktöründen (EGSB) alınmıştır. 

Granüler çamurun alışma evresi için, bekletilmiş ham sarı su (idrar) atıksu olarak 

kullanılmıştır. Bu işlem için farklı 4 adet reaktör kurulmuş olup, çalışmalar iki eş 

reaktör (toplamda 8 adet) üzerinde yürütülmüştür. Bekletilmiş idrardan kaynaklanan 

yüksek pH değerlerini anaerobik arıtımda optimum seviyelere indirmek için 4 adet 

reaktörün ikisinde sülfürik asit (H2SO4), diğer ikisinde ise hidroklorik asit (HCl) 

kullanılmıştır. pH ayarlamaları için aynı asit kullanılan iki reaktör, ham idrar (4550 

mgKOİ/L-6000 mgTUKM/L) ve seyreltilmiş idrar (2000 mgKOİ/L-2000 

mgTUKM/L) olarak iki farklı yüklemede kurulmuştur. Reaktörlerin çizelge halinde 

gösterimi Çizelge 3.1 ve Çizelge 3.2‘de verilmektedir. 

Çizelge 3.1: Reaktörlerin yükleme konsantrasyonları. 

Sülfürik Asit (H2SO4) Hidroklorik Asit (HCl) 

   Reaktör 1 –  

Reaktör 2 

   Reaktör 3 –  

Reaktör 4 

   Reaktör 5 –  

Reaktör 6 

   Reaktör 7 –  

Reaktör 8 

4550mgKOİ/L   -   

6000 mgTUKM/L 

2000 mgKOİ/L   -   

2000 mgTUKM/L 

4550mgKOİ/L   -   

6000 mgTUKM/L 

2000 mgKOİ/L   -   

2000 mgTUKM/L 

 

Anaerobik ortam çözeltisi hazırlanırken, Çizelge 3.3‘de verilen çözelti (I)‘den 

15ml/1L, çözelti (II)‘den 15ml/1L, tuz çözeltisinden 12,5ml/L, Asit Stok Çözeltisi 

(I)‘den 1ml/1L, Alkali Stok Çözeltisi (II)‘den 1ml/1L, vitaminden 1 ml/L ve 

resazurin‘den 1ml/L olacak şekilde çözelti miktarları her bir reaktöre eklenmiştir.   
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Çizelge 3.2: Reaktörlerin işletilme koşulları. 

Reaktör  

HBS (gün) OYH (kg KOĠ/m
3
.gün) 

Hacim 

(mL) 

Sıcaklık 

(°C) 1. 

besleme 

2. 

besleme 

3. 

besleme 

1. 

besleme 

2. 

besleme 

3. 

besleme 

1 55 95 86 0,08 0,05 0,05 750 35 

2 55 95 86 0,08 0,05 0,05 750 35 

3 66 76 97 0,07 0,06 0,05 500 35 

4 66 76 97 0,07 0,06 0,05 500 35 

5 94 69 89 0,05 0,07 0,05 750 35 

6 94 69 89 0,05 0,07 0,05 750 35 

7 94 82 100 0,05 0,06 0,05 500 35 

8 94 82 100 0,05 0,06 0,05 500 35 

      T1 93 69 51 0,05 0,07 0,09 750 35 

      T2 93 69 51 0,05 0,07 0,09 750 35 

      T3 93 69 51 0,05 0,07 0,09 750 35 

      T4 115 97 - 0,04 0,05 - 750 35 

 

Reaktör şişelerindeki karışımların pH‘ları ölçülerek, pH değerleri hedeflenen çalışma 

aralığının dışında olanlar asit/baz ilavesi ile istenilen pH aralığına getirilmiştir. Son 

olarak şişeler sızdırmazlığı sağlayacak bütil kauçuk tıpalar ve alüminyum kapaklar 

ile kapatılarak basınçlandırma işlemine hazırlanmıştır. Kapatılan serum şişeleri 

içerisinde 1,7 atm N2-CO2 gaz karışımı olacak şekilde doldur-boşalt ekipmanı (GR 

Instruments B.V., Hollanda) ile içerisindeki oksijen tamamen uzaklaştırılacak şekilde 

basınçlandırılmıştır. Basınçlandırma işleminden sonra her serum şişesinde anaerobik 

şartların tamamen sağlanabilmesi için (Na2S.9H2O) 2‘şer mL/1L şırınga yardımıyla 

ilave edilmiştir. 

Hazırlanan şişelerde belirli zaman aralıklarında elektronik manometre (Lutron, PM-

9107, Taiwan) yardımıyla basınç (mbar) ölçülerek basınç artışı izlenmiştir. Basınç 

artışı sabitlenene kadar devam eden deney sonunda oluşan biyogazın içeriği 

ölçülmüştür. 
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Çizelge 3.3: Anaerobik mineral çözelti bileşimi. 

BileĢikler 
Konsantrasyon 

mg/L 
BileĢikler 

Konsantrasyon 

mg/L 
B

es
i 

E
le

m
en

tl
er

i 

Çözelti (I)   
Asit Stok Çözeltisi 

(I) 
  

KH2PO4 408 HCl 1,8 

Çözelti (II)   H3BO3 0,062 

Na2HPO4.2H2O 534 MnCl2 0,061 

Tuz Çözeltisi   FeCl2 0,944 

NH4Cl 360 CoCl2 0,065 

NaCl 360 NiCl2 0,013 

MgCl2.6H2O 120 ZnCl2 0,068 

CaCl2.2H2O 132 CuCl2 0,05 

Bikarbonat 

Çözeltisi 
  AlCl3 0,05 

NaHCO3 4000 (NH4)6Mo7O24 0,05 

Vitaminler   
Alkali Stok 

Çözeltisi (II) 
  

Biotin 0,02 NaOH 0,4 

Nicotinamid 0,2 Na2SeO3 0,017 

p-Aminobenzoic asit 0,1 Na2WO4 0,029 

Thiamin (Vitamin B1) 0,2 Na2MoO4 0,021 

Panthotenic asit 0,1 Ġndirgeyici Ajan   

Pyridoxamine 0,5 Na2S.9H2O 240 

Cyanocobalamine 

(Vitamin B12) 
0,1 

Anaerobik Kontrol 

Ajanı 
  

Riboflavine 0,1 Resazurin 5 

3.1.1.1 Reaktör 1 ve Reaktör 2 

Reaktörler 1 L‘lik serum şişelerinde kurulmuş ve aktif hacmi 750 ml olarak 

seçilmiştir. Kurulan reaktörlerin içerisine 4550 mgKOİ/L olacak şekilde ham sarı su 

ve 6000 mgTUKM/L olacak şekilde granüler aşı konulmuştur. Anaerobik arıtma için 

gerekli besi çözeltileri eklenerek, reaktör pH‘ı sülfürik asit ile 9 mertebelerinden, 7 

mertebelerine indirilmiştir. Sülfürik asit ile pH ayarı yapılan Reaktör 1 ve Reaktör 2,  

Şekil 3.1‘de gösterilmektedir. 
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ġekil 3.1: Reaktör 1 ve Reaktör 2. 

3.1.1.2 Reaktör 3 ve Reaktör 4 

Reaktörler 1 L‘lik serum şişelerde kurulmuş ve aktif hacmi olarak 500 ml seçilmiştir. 

Kurulan reaktörlerin içerisine 2000 mgKOİ/L olacak şekilde sarı su ve 2000 

mgTUKM/L olacak şekilde granüler aşı konulmuştur. Anaerobik arıtma için gerekli 

besi çözeltileri eklenerek, reaktör pH‘ı sülfürik asit ile 9 mertebelerinden, 7 

mertebelerine indirilmiştir. Sülfürik asit ile pH ayarı yapılan Raktör 3 ve Reaktör 4, 

Şekil 3.2‘de gösterilmektedir. 

 

ġekil 3.2: Reaktör 3 ve Reaktör 4. 

3.1.1.3 Reaktör 5 ve Reaktör 6 

Reaktörler 1 L‘lik serum şişelerde kurulmuş ve aktif hacmi olarak 750 ml seçilmiştir. 

Kurulan reaktörlerin içerisine 4550 mgKOİ/L olacak şekilde sarı su ve 6000 

mgTUKM/L olacak şekilde granüler aşı konulmuştur. Anaerobik arıtma için gerekli 

besi çözeltileri eklenerek, reaktör pH‘ı hidroklorik asit ile 9 mertebelerinden, 7 
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mertebelerine indirilmiştir. Hidroklorik asit ile pH ayarı yapılan Reaktör 5 ve 

Reaktör 6, Şekil 3.3‘te gösterilmektedir. 

 

ġekil 3.3: Reaktör 5 ve Reaktör 6. 

3.1.1.4 Reaktör 7 ve Reaktör 8 

Reaktörler 1 L‘lik serum şişelerde kurulmuş ve aktif hacmi olarak 500 ml seçilmiştir. 

Kurulan reaktörlerin içerisine 2000 mgKOİ/L olacak şekilde sarı su ve 2000 

mgTUKM/L olacak şekilde granüler aşı konulmuştur. Anaerobik arıtma için gerekli 

besi çözeltileri eklenerek, reaktör pH‘ı hidroklorik asit ile 9 mertebelerinden, 7 

mertebelerine indirilmiştir. Hidroklorik asit ile pH ayarı yapılan Reaktör 7 ve 

Reaktör 8, Şekil 3.4‘te gösterilmektedir. 

 

ġekil 3.4: Reaktör 7 ve Reaktör 8. 

3.1.1.5 Reaktör T1, Reaktör T2, Reaktör T3 ve Reaktör T4 

Reaktörler 1 L‘lik serum şişelerde kurulmuş ve aktif hacmi olarak 750 ml seçilmiştir. 

Toplamda 4 reaktör kurulmuş, kurulan reaktörlerin içerisine 4550 mgKOİ/L olacak 
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şekilde glikoz ve 6000 mgTUKM/L olacak şekilde granüler aşı konulmuş, anaerobik 

arıtma için gerekli besi çözeltileri eklenmiştir. Kurulan bu 4 reaktörden bir tanesinde 

sıfır ‗0‘ tuzluluk, bir diğerinde de idrar ile aynı oranda tuzluluğun olması 

hedeflenmiş, diğer ikisinde ise ara kademelerde tuz konsantrasyonları eklenip, bir 

sonraki beslemelerinde tuz kademelerinin arttırılarak ham idrardaki tuz 

konsantrasyonu seviyesine ulaşması hedeflenmektedir. Tuzluluğun etkisini 

incelemek amacıyla kurulan Reaktör T1, Reaktör T2, Reaktör T3 ve Reaktör T4, 

Şekil 3.5‘te gösterilmektedir. 

 

ġekil 3.5: Reaktör T1, Reaktör T2, Reaktör T3 ve Reaktör T4. 

Tuzluluğun belirleyici parametreleri sodyum ve klorürdür. Bu nedenle; ham 

idrardaki klorür ve sodyum konsantrasyonları ölçülmüştür. Sentetik sudaki 

tuzluluğun ham idrar numunesindeki tuzluluk konsantrasyonu ile aynı değerde 

olması için sodyum değeri baz alınmıştır. Kısıtlayıcı elementin sodyum olması 

nedeniyle sodyum değeri eş tutularak, hesaplama yapılıp reaktörler kurulmuştur.  

T1 reaktörünün tüm beslemelerinde içerisindeki tuz konsantrasyonu sıfırdır. T4 

reaktörünün idrar ile benzer özelliklerde olması istenildiğinden, iletkenlik dereceleri 

aynı olmak koşulu ile içerisine 12,9 g iyotsuz tuz konulmuştur. Diğer iki reaktör ara 

kademe olarak düşünülmüş ve T2 reaktörünün ilk beslemesinde içerisinde 1,5 g 

iyotsuz tuz ikinci beslemesinde 3 g iyotsuz tuz, 3. beslemesinde ise kademesi 

arttırılarak 8 g iyotsuz tuz konulmuştur. T3 reaktörünün ilk beslemesinde içerisinde 

4,74 g iyotsuz tuz, ikinci beslemesinde 8 g iyotsuz tuz, 3. beslemesinde ise ham 

idrardaki tuz oranı ile aynı oranda (12,9 g) iyotsuz tuz  bulunmaktadır. Reaktörlerin 

çalışma koşulları Çizelge 3.4‘te gösterilmektedir. 
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Çizelge 3.4: Tuzluluğun etkisini incelemek amacı ile kurulan reaktörlerin çalışma 

koşulları. 

 
Eklenen İyotsuz Tuz Konsantrasyonları 

(g) 
İletkenlik (mS/cm) 

   1. Besleme 2. besleme 3.besleme 1. Besleme 2. besleme 3. besleme  

T1 0 0 0 9,54 9,54 9,54 

T2 1,5 3 8 11,66 15,17 27,51 

T3 4,5 8 12,9 19,46 27,51 36,9 

T4 12,9 12,9 - 36,9 36,9 - 

3.1.2  Ġdrardaki besi maddelerinin ayırımı  

İyon değişimi ile klinoptilolit yüzeyinde besi maddesi tutulması deneylerinde, 1-2 

mm dane boyutunda, yüzeyi sodyum (Na
+
) formuna dönüştürülmüş Manisa- Gördes 

klinoptiloliti kullanılmıştır. Kocatürk‘ün yaptığı çalışmalar baz alınarak gerekli 

hesaplamalar yapılarak kolonlar kurulmuş, idrar içerisindeki amonyum, potasyum ve 

fosforun klinoptilolit yüzeyine yüklenmesi sağlanmıştır (Kocatürk, 2010). Şekil 

3.6‘da deney düzeneği gösterilmiştir. Kolon %100 geri devirli olarak çalışmaktadır. 

Deneyler 7 gün sürmüş olup; her gün pH, iletkenlik, NH4
+ 

ve ortafosfat 

konsantrasyonları ölçülmüştür. 

 

ġekil 3.6: İdrardaki besi maddelerinin klinoptilolit yüzeyine yüklenmesi deneyi. 
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3.1.3 Partikül boyut analizi: 

Atıksu karakteristiğinin değerlendirilmesi, arıtım teknolojilerinin belirlenmesi ve 

beklenen giderim performanslarının hesaplanlaması için kirleticilerin boyut 

dağılımlarının önemi uzun zamandan beri bilinmektedir.  

Filtrasyon/ultrafiltrasyon/nanofiltrasyon temelli klasik fiziksel ayırma tekniğinin 

kullanıldığı bu yaklaşımla, süzme işlemlerinin gözenek çaplarına göre büyükten 

küçüğe sıralanmış filtrelerden ardışık olarak yapılması sayesinde örnek içerisindeki 

bileşenlerin danecik boyutlarına göre farklı kategorilere ayrılabilmesi ve her bir 

boyut kategorisindeki organik madde içeriğinin (örn., KOİ olarak) ölçülmesi sonucu, 

danecik boyut dağılımı (DBD)-temelli KOİ bileşenleri profillerinin belirlenmesi 

mümkün olmaktadır. Söz konusu yaklaşım, sarı su (insan idrarı) üzerinde 

denenmiştir. Sarı su gözenek çapları 1600 nm ile 1 nm tanecik boyut aralığını 

kapsayan filtrelerden ardışık olarak geçirilmiş ve her bir süzüntüdeki KOİ 

konsantrasyonu belirlenmiştir.  

Tüm ardışık süzme işlemleri, 200 ml kapasiteli (Millipore 8200, Stirred 

Ultrafiltration Cells) süzme seti ile gerçekleştirilmiştir. Ardışık süzme işlemlerine, 

tek kullanımlık konvansiyonel AP40 cam-elyaf filtreler ile başlanmıştır (Millipore). 

1200~1600 nm gözenek çaplı AP40 filtrelerden süzülen atıksu, 450 nm gözenek çaplı 

filtrelerden (Millipore Millex-HV, Hydrophilic PVDF), buradan elde edilen süzüntü 

de 220 nm gözenek çaplı (Millipore Millex-GV, Hydrophilic PVDF) filtrelerinden 

geçirilmiştir (Millipore Corp., Bedford, MA 01730). Ardık süzme işlemlerine, tekrar 

kullanılabilir ve nominal tanecik ağırlık sınır değerleri sırasıyla 100, 30, 10, 3 ve 1 

kDa olan ultrafiltrasyon membran diskleri (PL serisi, Millipore, MA) ve 

nanofiltrasyon membranı NF 270 (0,2-0,3 kDa) ile devam edilmiştir. 1500 mL 

hacimle, amonyumu ve potasyumu büyük ölçüde giderilmiş ham atıksu ile başlanan 

ardışık filtrasyon/ultrafiltrasyon/nanofiltrasyon işlemlerinde her bir süzme adımından 

elde edilen süzüntüden 115 mL ayrılarak, anaerobik arıtılabilirliklerinin incelenmesi 

amacıyla kurulacak reaktörler ve analitik ölçümler için cam şişe içerisinde +4°C‘de 

saklanmıştır. Ayrılan süzüntü numunelerinde UYA ve KOİ konsantrasyonları 

incelenmiştir. 

Partikül boyut analizi için kullanılan cihazın şematik görünümü Şekil 3.7‘de 

verilmektedir.  
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ġekil 3.7: Partikül boyut analizi cihazı: (1) süzüntü, (2) süzme ekipmanı, (3) basınç 

sağlayıcı, (4) seçici vana, (5) giriş, (6) çıkış, (7) besleme sıvısı, (8) 

rezervuar. 

Filtrasyon, ultrafiltrasyon ve nanofiltrasyon tekniklerinin sonuçlarının beraber 

yorumlanabilmesi için, boyut birimi kDa cinsinden ve nominal tanecik ağırlık sınır 

değeri olarak verilen membran disklerin boyut birimlerinin konvansiyonel gözenek 

çap birimleri olan nm cinsinden ifade edilmesi gerekmektedir. Ultrafiltrasyon 

membran disklerin 100, 30, 10, 3, 1 kDa olan boyut birimlerinin metrik sistemdeki 

karşılıkları, daha önceki bir çalışmada sırasıyla 13, 8, 5, 3 ve 2 nm olarak 

belirlenmiştir (Dülekgürgen ve diğ., 2006). Buna göre nanofiltrasyon membranı olan 

NF 270 için 0,3 kDa, 1 nm olarak hesaplanmıştır. 

Elde edilen verilerin atıksu karakterizasyonu ve arıtımı açısından daha anlamlı 

şekilde yorumlanabilmesi amacıyla, tanecik boyut değerleri, 3 temel boyut kategorisi 

altında gruplanmıştır. Bu boyut kategorileri, (i) AP40 cam-elyaf filtre üzerinde kalan 

(>1600 nm) ve çökebilen maddeler (>10
5
 nm) ile ile suprakolloidal maddelerin 

çoğunu (10
3
-10

5
 nm) içeren ‗partiküler‘  kısım, (ii) 1600 ile 2 nm arasında (AP40 

filtre altında ve 1 kDa ultrafiltrasyon membran üstünde) kalan ‗kolloidal‘ kısım, (iii) 

1 nm‘den küçük maddeleri de içeren ‗çözünmüş‘ kısım (<2 nm; 1 kDa ultrafiltrasyon 

membran altı) olarak sıralanabilir. 

3.1.4  Spesifik Metan Aktivite (SMA) testi 

Granüler çamurun alışma evresi için kurulan reaktörlerden, 4550 mgKOİ/L ve 6000 

mgTUKM/L içeren reaktörler, ürettikleri metan gazı ve arıttıkları KOİ bakımından 

giderim veriminin en yüksek olduğu reaktör olarak belirlenmiş, içerisindeki aşı 

membranlardan geçirilen idrar atıksuyunun arıtılabilirliğinin araştırılması için 

kullanılmıştır. Hacmi 118 ml olan serum şişeleri kullanılmış, çalışmalar 3 eş reaktör 
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üzerinde yürütülmüştür. Farklı 9 membrandan geçirilmiş idrar numuneleri ve ham 

idrar olarak toplam 30 reaktör kurulmuştur. Reaktör içerisinde 1000 mgKOİ/L olacak 

şekilde atıksu numunesi konulmuş, 4 mL aşı, 5 mL anaerobik ortam çözeltileri, 2,5 

mL tuz+Na2S.9H2O, 2,5 mL bikarbonat+vitamin çözeltileri reaktörler içerisine 

eklenmiş, reaktör hacminin toplamda 50 mL olması için üzerileri distile su ile 

tamamlanmıştır.  

Anaerobik ortam için gerekli olan ve Çizelge 3.3‘de verilen Çözelti (I)‘den 

15mL/1L, Çözelti (II)‘den 15mL/1L, Asit Stok Çözeltisi (I)‘den 1mL/1L, Alkali Stok 

Çözeltisi (II)‘den 1mL/1L ve 1mL/1L resazurin ilavesi ile yapılan mineral çözeltisi 

içerisinde bulunabilecek O2‗nin giderilmesi için kaynatılmış ve N2 gazından 

geçirilerek soğutulmuştur. Çizelge 3.3‗de mineral çözeltilerin bileşimi verilmektedir. 

Mineral çözeltisi serum şişelerinin içerisine ilave edildikten sonra serum şişeleri 

kauçuk tıpalar ve alüminyum kapaklar ile kapatılmıştır. Kapatılan serum şişelerine 

doldur boşalt ekipmanı ile 1.7 atm N2-CO2 gaz karışımı uygulanarak şişelerin 

içerisinde kalmış olabilecek O2 gazı tasfiye edilmiş ve şişeler basınçlandırılmıştır. 

Sonrasında 12,5mL/1L tuz ve 2mL/1L Na2S.9H2O karışımı ile 1mL/1L vitamin ve 

50mL/1L bikarbonat çözeltisi karışımı serum şişelerine eklenmiştir. Anaerobik 

şartların sağlandığından emin olduktan sonra serum şişeleri 37°C sabit sıcaklıkta 

bulunan su banyolu çalkalayıcılara konularak inkübasyona bırakılmıştır.  

Hazırlanan şişelerde belirli zaman aralıklarında elektronik manometre (Lutron, PM-

9107, Taiwan) yardımıyla basınç (mbar) ölçülerek basınç artışı izlenmiştir. Basınç 

artışı sabitlenene kadar devam eden deney sonunda oluşan biyogazın içeriği 

ölçülmüştür. 

Toplam uçucu katı madde miktarı da belirlendikten sonra spesifik metan aktivite 

değerleri mgCH4-KOİ/gUAKM.gün olarak verilmiştir. Kurulan reaktörler Şekil 

3.8‘de gösterilmektedir.  
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ġekil 3.8: SMA testi için kurulan reaktörler. 

3.2 Amonyumu ve Potasyumu Geri KazanılmıĢ Ġdrar Numunesinin 

Karakterizasyonu 

Partikül boyut analizi ve anaerobik arıtılabilirlik çalışmaları için kullanılan 

klinoptilolit ile temas ettirilmiş, amonyumu ve potasyumu geri kazanılmış idrar 

numunesinin karakterizasyonu Çizelge 3.5‘te verilmektedir. Çizelge 3.5‘teki bu 

çalışma için kullanılan idrar 1 ve idrar 2 diye adlandırılan iki bekletilmiş idrar 

numunesi klinoptilolit ile temas ettirilmiş, amonyum ve potasyumu giderildikten 

sonra bu iki idrar numunesi tek bir kaynakta birleştirilmiştir.  

Buna göre; Çizelge 3.5 incelendiğinde pH‘ın yüksek değerlerde kaldığı 

görülmektedir. Ölçülen 3996 mg/L KOİ konsantrasyonunun anaerobik arıtım için 

yeterli olduğu görülmektedir. Klorür miktarının yüksek olmasından ötürü anaerobik 

arıtıma etkisinin olup olmayacağına yönelik bir ön çalışma yapılmasına gerek 

duyulmuştur.  

Kolondan geçirilmek üzere seçilen iki idrar numunesinin karakterizasyonu, kolondan 

geçirildikten sonra amonyum, potasyum ve ortafosfat konsantrasyonunun büyük 

ölçüde geri kazanıldığı idrar atıksuyunun karakterizasyonu karşılaştırmalı olarak 

Çizelge 4.2‗de verilmiştir. 
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Çizelge 3.5: Amonyumu ve Potasyumu Geri Kazanılmış İdrar Numunesinin 

Karakterizasyonu. 

Parametre Birim Kolondan geçmiş idrar karışımı 

 pH - 9,36 

Alkalinite mg/L CaCO3 35500 

İletkenlik ms/cm 37,3 

TÇM g/L 22,7 

KOİ mg/L 3996 

Çözünmüş KOİ mg/L 2310 

TKN mg/L 1702 

NH4
+
 mg/L 477,5 

Klorür mg/L 7517 

K
+
 mg/L 29 

Florür mg/L 14,5 

Nitrit mg/L 0 

Bromür mg/L 0 

Sülfat mg/L 1319 

Nitrat mg/L 25,5 

TP mg/L 10,9 

Tuzluluk ‰ 23,7 

3.3 Analiz Yöntemleri 

Karakterizasyon ve reaktör işletimleri süresince ölçülen parametreler ve yöntemleri 

aşağıda detaylı bir biçimde ele alınmıştır. 

3.3.1 Ġletkenlik ve tuzluluk  

Karakterizasyon çalışmaları kapsamında ham ve amonyumu, potasyumu alınmış 

idrar numunelerindeki iletkenlik ve tuzluluk parametrelerinin ölçümü Hach Sension 

5 model iletkenlik ölçer cihazında gerçekleştirilmiştir.  

3.3.2  pH 

Ham idrar ve amonyumu, potasyumu geri kazanılmış idrar numunelerinin 

karakterizasyon çalışmalarında ve anaerobik olarak biyolojik arıtılabilirlikleri 

kapsamında pH ölçümleri Thermo Orion 720A+ model cihazda gerçekleştirilmiştir. 

pH değerleri reaktör kurulumlarında ve karakterizasyon aşamalarında ölçülmüştür. 
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3.3.3 Toplam Katı Madde (TKM) 

Toplam Katı Madde (TKM), Standart Metodlar'da verilen 2540 G no‘lu metoda göre 

gravimetrik olarak tayin edilmiştir (AWWA, 2005).  Kroze içerisine 25-50 g numune 

konulup, 103-105 
o
C‘de gece boyu bekletildikten sonra, kalan kalıntının tartılması ve 

dara farkının çıkarılmasıyla hesaplanmıştır.  

3.3.4 Toplam Uçucu Katı Madde (TUKM) 

Standart Metodlar'da verilen 2540 G no‘lu metoda (AWWA, 2005) göre, toplam katı 

madde tayini sonrası kroze ve üzerindeki kalıntının 550ºC'de 1 saat tutulması ile 

oluşan ağırlık kaybı üzerinden hesaplanmıştır. 

3.3.5 Kimyasal Oksijen Ġhtiyacı (KOĠ) 

Karakterizasyon çalışmaları içerisinde, çamurun idrara alıştırılması sırasında kurulan 

reaktörlerde ve anaerobik arıtım için kurulan reaktörlerde gerçekleştirilen kimyasal 

oksijen ihtiyacı Standart Metodlar'da verilen 5220 B no‘lu metoda göre titrimetrik 

olarak tayin edilmiştir (AWWA, 2005). 

3.3.6 Klorür, sülfat, nitrat, bromür, florür, nitrit 

Karakterizasyon çalışmaları kapsamında klorür, sülfat, nitrat, bromür, florür, nitrit 

analizleri Dionex ICS – 3000 marka iyon kromotograf cihazında gerçekleştirilmiştir. 

3.3.7 Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) 

Standart Metodlar 4500 B no‘lu metoda (AWWA, 2005) göre, asidik ortamda 

potasyum sülfat ve bakır sülfat katalizörlüğünde parçalama işlemi 

gerçekleştirildikten sonra, distilasyon işlemini takiben titrasyon yöntemiyle Toplam 

Kjeldahl Azotu (TKN) belirlenmiştir.  

3.3.8 Amonyak azotu 

Amonyak azotu Standart Metodlar 4500 D yöntemine uygun olarak Orion 720A+ 

cihazına bağlı Orion 95-12 model amonyak seçici elektrodu ile ölçülmüştür.  
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3.3.9 Toplam Fosfor (TP) 

Toplam fosfor konsantrasyonları için Standart Metodlar 4500-P B no‘lu metoda göre 

konsantre sülfürik asit ve nitrik asit ile parçalama yapıldıktan sonra renklendirme 

uygulanmış ve kolorometrik olarak ölçüm yapılmıştır (AWWA, 2005).  

3.3.10 Metan 

Oluşan biyogazın metan, karbondioksit ve hidrojen bileşimi ise ısıl iletkenlik 

dedektörü (TCD) donanımlı gaz kromotograf (Perichrom PR2100, Fransa) ile 

saptanmıştır. Taşıyıcı gaz olarak ise helyum ve azot kullanılmaktadır. Gaz 

kromotografı her numune için 1,25 mL gaz enjekte etmekte ve otomatik valfler 

yardımıyla analizlerini yapmaktadır. 15 dakikalık analiz süresi sonunda gaz 

numunesinin bileşenlerini % cinsinden ifade edebilmektedir. 

3.3.11 Uçucu Yağ Asitleri (UYA) 

VFA numuneleri Millipore PVDF filtreden (0,22 mm) geçirilmiştir. Numuneler 10M 

H3PO4 ile korunmuştur. Uçucu yağ asitleri (VFA) kademeleri, alev iyonizasyon 

dedektörü ve 30 m x 0,25 mm TRB-FFAP kapiler kolon (film kalınlığı =0,25 µm)  

ile donatılmış gaz kromatograf (Shimadzu GC-2010) tarafından belirlenmiştir.  

Çizelge 3.6‘da karakterizasyon çalışmasında yapılan analizler ve analiz yöntemleri 

ile analizlerde kullanılan cihazlar toplu halde verilmektedir. 
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Çizelge 3.6: Atıksulardaki karakterizasyon ve biyolojik arıtılabilirlik çalışmaları 

kapsamında ölçülen parametreler, ölçüm yöntemleri ve kullanılan 

cihazlar. 

Parametre Ölçüm Yöntemi Cihaz Markası 

Ġletkenlik ve Tuzluluk  
- 

Hach Sension 5 

pH 
- 

Thermo Orion 720 A 

TKM 
2540 G:103-105

o
C 

Gravimetrik Yöntem 
- 

TUKM 
2540 G : 550

o
C 

Gravimetrik Yöntem 
- 

KOĠ 
5220 B Titrimetrik 

Yöntem 
- 

Klorür, Sülfat, Nitrat, 

Bromür, Florür, Nitrit 
İyon Kromatografisi Dionex ICS – 3000 

TKN Titrimetrik Yöntem Gerhardt 

Amonyak Azotu Amonyak Probu 

Orion 95-12 Model 

Amonyak Seçici 

Elektrodu 

Toplam Fosfor Kolorimetrik Yöntem 
Pharmacia LKB 

Novaspec II 

Biyogaz Miktarı - 

Lutron PM-9107,7000 

mBar Basınç / Vakum 

Ölçer  

UYA Gaz Kromatografisi 
Shimadzu GC-FID 

dedektör  

Metan Gaz Kromatografisi 
Perichrom PR2100 GC-

TCD dedektör 

 

 

 

 

 

http://www.cihazpazari.com/urun_detay.asp?UrunId=851
http://www.cihazpazari.com/urun_detay.asp?UrunId=851
http://www.cihazpazari.com/urun_detay.asp?UrunId=851


34 

 

 



35 

 

4. DENEYSEL ÇALIġMALAR  

4.1  Granüler Çamurun AlıĢma Evresi  

4.1.1  Sülfürik asit (H2SO4) ile pH ayarlaması yapılan Reaktör 1 ve Reaktör 2  

Biyogaz üretimi 

Bekletilmiş ham idrar numunesi ile beslenen Reaktör 1 ve Reaktör 2‘de üretilen 

biyogaz üretimi Şekil 4.1‘de gösterilmektedir. 

 

ġekil 4.1: Sülfürik asit ile pH ayarlaması yapılan Reaktör 1 ve Reaktör 2‘de üretilen 

biyogaz miktarı. 

Şekil 4.1‘e göre biyogaz miktarının ölçümü yapılan reaktörlerin ilk iki beslemesi 

yaklaşık 50 gün sürmüş olup ölçülen biyogaz miktarı 450 ml civarındadır. Şekil 4.2‘ 

de gösterilen Reaktör 1 ve Reaktör 2‘nin KOİ konsantrasyonları baz alınarak 

reaktörlerin stabil halde geldiği düşünülmüş ve reaktörlere aynı koşullarda ikinci 

beslemeleri yapılmıştır. İkinci beslemenin de stabil olduğuna karar verildikten sonra, 

sonra, 173. gün reaktörlerin aynı koşullarda üçüncü beslemeleri yapılmıştır. Bütün 

beslemelerdeki üretilen biyogaz miktarlarına bakıldığında, reaktörlerdeki granüler 

çamurun aklime olma kapasitesi yaklaşık 450-500 mL civarındadır. Besleme 

zamanlarına bakıldığı zaman ikinci beslemenin ilk beslemeye göre çok daha uzun 

sürdüğü görülmektedir. Üçüncü beslemede Reaktör 1 üretilen biyogaz miktarı 
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bakımından aynı seviyeye ulaşmış olmasına rağmen Reaktör 2‘de üretilen biyogaz 

miktarı 300 mL‘de kalmıştır.  

KOİ konsantrasyonları ve giderim verimleri 

Sülfürik asit ile pH ayarlaması yapılmış Reaktör 1 ve Reaktör 2‘nin KOİ 

konsantrasyonları Şekil 4.2‘de verilmektedir. 

 

ġekil 4.2: Sülfürik asit ile pH ayarlaması yapılan Reaktör 1 ve Reaktör 2‘nin KOİ 

konsantrasyonu. 

Şekil 4.2 incelendiğinde, yaklaşık 4500 mg/L KOİ değeri ile başlatılan reaktörlerin 

ilk besleme sonunda, KOİ konsantrasyonlarının 2000 mg/L civarına düştüğü 

görülmektedir. İkinci besleme giriş konsantrasyonu yaklaşık 4700 mg/L değerinde 

olup, 2700 mg/L civarında dengeye gelmiştir. Stabil oldukları düşünülen Reaktör 1 

ve Reaktör 2‘nin üçüncü beslemelerinde başlangıç KOİ konsantrasyonunun yaklaşık 

olarak 5200 mg/L olduğu gözlenmektedir. Üçüncü besleme yapıldığından beri 

Reaktör 2‘de arıtım söz konusu değildir. Reaktör 1‘de ise %20‘lik bir arıtım 

gözlemlenmiştir. Bunun nedeninin pH ayarlanması H2SO4 ile yapılmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Sülfat indirgeyen bakteriler ile metanojenler KOİ organik karbon (elektron vericiler 

için) yarışırlar. Termodinamik avantajından dolayı sülfat indirgeyen bakteriler 

elektron vericiyi daha çok kullanırlar. Bu nedenle metan üretimi bu reaktörlerde daha 

düşük gözlenmiştir. Son beslemedeki KOİ giderim verimindeki azalma H2S‘ün 

birikmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. KOİ/Sülfat oranı 10‗un üzerinde ise 

sülfat indirgeyen bakterilerin etkisi gözlenmez. Bu oran 10‘un altında ise etkisini 

gözlemlemeye başlarız. KOİ/Sülfat oranı 3‘ün altında ise gözlemlediğimiz bu etki 
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daha fazladır. Buna göre reaktörlerin pH‘ını ayarlamak için kullandığımız H2SO4 

sarfiyatı çok yüksek olduğundan dolayı KOİ/Sülfat oranı çok düşüktür. Oranın düşük 

olmasından ötürü sülfat bakterilerinin anaerobik arıtım üzerinde inhibisyon etkisi 

gözlenmiştir. 

Reaktör 1 ve Reaktör 2‗nin giderim verimleri Şekil 4.3‘te verilmiştir.  

 

ġekil 4.3: Sülfürik asit ile pH ayarlaması yapılan Reaktör 1 ve Reaktör 2‘nin KOİ 

giderim verimleri. 

Şekil 4.3 incelendiğinde, Reaktör 1 ve Reaktör 2 için ilk besleme sonucundaki 

giderim verimlerinin %55-60 arasında, ikinci beslemenin giderim verimlerinin % 40-

45, üçüncü beslemede ise reaktör 2‘de giderim verimi gözlemlenmezken Reaktör 

1‘de %20 civarında olduğu görülmektedir. 

4.1.2  Sülfürik asit (H2SO4) ile pH ayarlaması yapılan Reaktör 3 ve Reaktör 4  

Biyogaz üretimi 

Şekil 4.4‘te Reaktör 3 ve Reaktör 4‘ün üretilen biyogaz miktarlarını gösteren grafik 

gösterilmektedir.  

Şekil 4.4‘e bakıldığında Reaktör 3 ve Reaktör 4‘ün üretilen biyogaz miktarı 

açısından benzerlik gösterdiği görülmektedir. Reaktörlerin ilk beslemeleri yaklaşık 

50 gün sürmüş olup, ölçülen biyogaz miktarı yaklaşık olarak 300 mL‘dir. İkinci 

beslemelerinde ise stabil hale gelmeleri, ilk beslemeye göre daha uzun sürmüştür. 

İkinci besleme 100 gün sürmüş, ölçülen biyogaz miktarı ise 300 mL civarında 

çıkmıştır. Reaktörlerin üçüncü beslemelerinin ise yaklaşık 100 gün sürdüğü ve 
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üretilen gaz miktarının yaklaşık 400 mL olduğu gözlemlenmektedir. Reaktör 3 ve 

Reaktör 4‘ün KOİ konsantrasyonları Şekil 4.5‘te verilmektedir. 

 

ġekil 4.4: Sülfürik asit ile pH ayarlaması yapılan Reaktör 3 ve Reaktör 4‘ün üretilen 

biyogaz miktarı. 

KOİ konsantrasyonları ve giderim verimleri 

Şekil 4.5‘te Reaktör 3 ve Reaktör 4‘ün KOİ konsantrasyona ait grafik 

gösterilmektedir.  

 

ġekil 4.5: Sülfürik asit ile pH ayarlaması yapılan Reaktör 3 ve Reaktör 4‘ün KOİ 

konsantrasyonu. 

Şekil 4.5‘e göre ilk iki besleme sonucunda KOİ konsantrasyonu 1500 mg/L civarına 

düşmüştür. Fakat açıkça görülmektedir ki 3. besleme hem gün bazında daha uzun 
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sürmüştür hem de nihai KOİ konsantrasyonu bakımından ilk iki besleme 

sonucundaki giderime ulaşamamıştır. Şekil 4.6‘da Reaktör 3 ve Reaktör 4‘ün KOİ 

giderim verimleri gösterilmektedir. 

 

ġekil 4.6: Sülfürik asit ile pH ayarlaması yapılan Reaktör 3 ve Reaktör 4‘ün KOİ 

giderim verimi. 

Yukarıdaki grafiğe göre; her iki reaktör için ilk besleme sonucunda %25‘lere ulaşan 

giderim verimleri, ikinci besleme boyunca değişiklik göstermiş olup, Reaktör 3‘te 

ortalama %45 civarında giderim verimi gözlenirken, Reaktör 4‘te gözlenen giderim 

verimi ortalama %40 civarındadır. 3. besleme sonucunda her iki reaktördeki giderim 

verimi de %7-8 civarındadır. 

4.1.3  Hidroklorik asit (HCl) ile pH ayarlaması yapılan Reaktör 5 ve Reaktör 6  

Biyogaz üretimi 

Şekil 4.7‘de Reaktör 5 ve Reaktör 6‘nın üretilen biyogaz miktarını gösteren grafiği 

verilmektedir.  

Şekil 4.7 incelendiğinde, ilk besleme yaklaşık olarak 100 gün sürmüştür. İlk besleme 

sonucunda her iki reaktörde de üretilen biyogaz miktarının 2250 mL civarında 

sabitlendiği görülmektedir. İkinci besleme ise yaklaşık 75 gün sürmüş olup, gaz 

üretim miktarı 1500 mL‘de sabitlenmiştir. Reaktörlerin 3. beslemeleri incelendiğinde 

ise gaz sabitlenmesinin 100 gün sürdüğü ve üretilen gaz miktarının 1750 mL 

civarında kaldığı gözlemlenmektedir. 
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ġekil 4.7: Hidroklorik asit ile pH ayarlaması yapılan Reaktör 5 ve Reaktör 6‘nın 

üretilen biyogaz miktarı. 

Şekil 4.1 ve Şekil 4.7 karşılaştırıldığında, Reaktör 5 ve Reaktör 6‘nın, Reaktör 1 ve 

Reaktör 2‘ye göre daha yüksek verimde çalıştığı gözlemlenmektedir. Reaktör 1 ve 

Reaktör 2‘de üretilen biyogaz miktarı yaklaşık 450 mL iken, Reaktör 5 ve Reaktör 

6‘da bu miktar yaklaşık olarak 1750 mL mertebelerine ulaşmıştır.  

KOİ konsantrasyonları ve giderim verimleri 

Şekil 4.8‘de Reaktör 5 ve Reaktör 6‘nın KOİ konsantrasyona ait grafik 

gösterilmektedir.  

 

ġekil 4.8: Hidroklorik asit ile pH ayarlaması yapılan Reaktör 5 ve Reaktör 6‘nın KOİ 

konsantrasyonu. 
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Reaktör 5 ve Reaktör 6‘nın KOİ konsantrasyona ait grafik incelendiğinde, tüm 

beslemelerinin sonucunda reaktörlerin KOİ konsantrasyonlarının 4000 mg/L 

mertebelerinden 2000 mg/L mertebelerine düştüğü ve bu konsantrasyon civarında 

stabil hale geldiği görülmektedir. İlk besleme başlangıcında KOİ 

konsantrasyonundaki artışın sebebinin mikroorganizmanın hidroliz olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Reaktör 1 ve Reaktör 2 ile karşılaştırıldığında, 

üretilen gaz miktarının daha fazla olmasının yanında daha kısa sürede arıtım yaptığı 

da gözlemlenmektedir. İlk besleme yaklaşık 60. gün sonunda stabil hale gelmişken, 

ikinci ve üçüncü beslemeler 25 gün sonrasında stabil kaldığı değere ulaşmıştır. Şekil 

4.9‘da Reaktör 5 ve Reaktör 6‘ya ait KOİ giderim verimleri gösterilmektedir.  

 

ġekil 4.9: Hidroklorik asit ile pH ayarlaması yapılan Reaktör 5 ve Reaktör 6‘nın KOİ 

giderim verimi. 

Şekil 4.9‘a göre, her iki reaktör de birbirlerine benzerlik göstermektedir. 3 besleme 

sonucunda da iki reaktörde gözlemlenen giderim verimi %50-60 arasında 

değişmektedir.  

4.1.4  Hidroklorik asit (HCl) ile pH ayarlaması yapılan Reaktör 7 ve Reaktör 8 

Biyogaz üretimi 

Şekil 4.10‘da Reaktör 7 ve Reaktör 8‘in üretilen biyogaz miktarını gösteren grafik 

verilmektedir.  
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Bu grafiğe göre, Reaktör 7 ve Reaktör 8‘e yapılan ilk besleme yaklaşık 100 gün, 

ikinci ve üçüncü beslemeler ise yaklaşık 75 gün sürmüştür. 3 besleme sonucunda da 

üretilen biyogaz miktarı yaklaşık 800-900 mL olarak ölçülmüştür.  

 

ġekil 4.10: Hidroklorik asit ile pH ayarlaması yapılan Reaktör 7 ve Reaktör 8‘in 

üretilen biyogaz miktarı. 

KOİ konsantrasyonları ve giderim verimleri 

Şekil 4.11‘de Reaktör 7 ve Reaktör 8‘in KOİ konsantrasyona ait grafik 

gösterilmektedir.  

 

ġekil 4.11: Hidroklorik asit ile pH ayarlaması yapılan Reaktör 7 ve Reaktör 8‘in KOİ 

konsantrasyonu. 
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Şekil 4.11 değerlendirildiğinde, ilk besleme sonucunda Reaktör 7 başlangıçta 2500 

mg/L KOİ konsantrasyonuna sahip iken, arıtım sonucunda konsantrasyonu 750 mg/L 

civarlarına düşmektedir. 2000 mg/L KOİ konsantrasyonu ile başlayan Reaktör 8‘de 

ilk başlarda konsantrasyonun artığı, daha sonra KOİ konsantrasyonunun Reaktör 

7‘deki gibi 750 mg/L seviyelerine indiği gözlemlenmektedir. İkinci beslemelerinde 

2500-3000 mg/L KOİ konsantrasyonuna sahip reaktörler, konsantrasyonlarını 1000 

mg/L‘ye kadar indirebilmişlerdir. Reaktörlerin üçüncü beslemelerinde başlangıç KOİ 

konsantrasyonları 3000 mg/L olup, 1000-1250 mg/L‘ye indiği gözlemlenmiştir. Şekil 

4.12‘de Reaktör 7 ve Reaktör 8‘in KOİ giderim verimi gösterilmektedir.  

 

ġekil 4.12: Hidroklorik asit ile pH ayarlaması yapılan Reaktör 7 ve Reaktör 8‘in KOİ 

giderim verimi. 

Şekil 4.12 incelendiğinde Reaktör 7 ve Reaktör 8‘deki KOİ giderim verimlerinin 

yaklaşık olarak %60-70 olduğu görülmektedir. Şekil 4.6 ve Şekil 4.12 

karşılaştırıldığında, Reaktör 3 ve Reaktör 4‘teki KOİ giderim veriminin Reaktör 7 ve 

Reaktör 8‘deki KOİ giderim veriminden daha düşük olduğu, böylelikle pH ayarı HCl 

ile yapılan reaktörlerde daha kısa zamanda daha yüksek verim elde edildiği 

görülmektedir. Çizelge 4.1‘de aklimasyon reaktörlerinin birbirleriyle karşılaştırılması 

amacı ile Gerçek Metan Üretim/Potansiyel Metan Üretim yüzdeleri verilmektedir. 

Tabloya göre en iyi verimle çalışan reaktörlerin pH ayarlaması HCl ile yapılan 

reaktörler olduğu belirlenmiş, bunların arasından ise yüksek yükleme yapılan 

reaktörlerin seyreltilerek beslenen reaktörlere oranla daha iyi çalıştığı gözlenmiş, bu 
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nedenle de anaerobik arıtım için kullanılacak aşının bu reaktörlerden alınmasına 

karar verilmiştir. 

Çizelge 4.1: Aklimasyon reaktörlerinin GMÜ/PMÜ yüzdeleri. 

  

Geri Kazanım, % 

(GMÜ/PMÜ) 

Reaktör 1 5 

Reaktör 2 6 

Reaktör 3 11 

Reaktör 4 18 

Reaktör 5 144 

Reaktör 6 115 

Reaktör 7 52 

Reaktör 8 70 

4.1.5 Tuzluluğun etkisini incelemek amacı ile farklı tuz konsantrasyonlarında 

kurulan Reaktör T1, Reaktör T2, Reaktör T3 ve Reaktör T4  

Biyogaz üretimi  

Şekil 4.13‘te Tuzluluğun anaerobik arıtıma etkisini incelemek amacı ile farklı tuz 

konsantrasyonlarında kurulan Reaktör T1, Reaktör T2, Reaktör T3 ve Reaktör T4‘te 

üretilen biyogaz miktarlarını gösteren grafik verilmektedir.   

 

ġekil 4.13: Reaktör T1, Reaktör T2, Reaktör T3 ve Reaktör T4‘te üretilen biyogaz 

miktarları.  
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Yukarıdaki grafiğe bakıldığında 3 beslemede de Reaktör T1, Reaktör T2 ve Reaktör 

T3 arasında çok önemli bir fark gözlemlenmemektedir. Ham idrarın iletkenliği ile eş 

tutularak kurulan Reaktör T4, diğer üç reaktöre nazaran daha uzun sürede stabil hale 

gelmiş ve üretilen biyogaz miktarları diğer reaktörlere göre daha düşük olmuştur. 

KOİ konsantrasyonları ve giderim verimleri 

Şekil 4.14‘te Reaktör T1, Reaktör T2, Reaktör T3 ve Reaktör T4‘ün KOİ 

Konsantrasyonları verilmektedir. 

Şekil 4.14‘e bakıldığında tuzluluğun KOİ konsantrasyonuna etkisinin olduğu 

görülmektedir. Bünyesinde eser miktarlarda iyotsuz tuz bulunduran T2 ve T3 

reaktörleri incelendiğinde ilk beslemede 43. gün, ikinci beslemede 38. gün, üçüncü 

beslemede ise 30. gün dolaylarında aşının reaktör içerisindeki tuz konsantrasyonuna 

alıştığı gözlemlenmiş ve bu günlerden sonrasında ise T1 ve T2 reaktörlerinin KOİ 

konsantrasyonunun T1 reaktörüne yaklaştığı görülmektedir. Reaktör T4 için aynı 

şeyi söylemek mümkün olmamaktadır. Şekil 4.15‘te Reaktör T1, Reaktör T2, 

Reaktör T3 ve Reaktör T4‘ün KOİ giderim verimleri ile ilgili grafik verilmektedir.  

Şekil 4.15‘e göre, Reaktör T1, Reaktör T2, Reaktör T3 ve Reaktör T4‘ün KOİ 

giderim verimleri incelendiğinde, T1, T2 ve T3 reaktörlerinde KOİ giderim 

veriminin %85-90 civarında olup aralarında çok fark olmadığı gözlemlenmiştir. 

Reaktör T4‘deki verimin ise %80 civarında görülmektedir. 
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ġekil 4.14: Reaktör T1, Reaktör T2, Reaktör T3 ve Reaktör T4‘ün KOİ 

konsantrasyonları. 
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ġekil 4.15: Reaktör T1, Reaktör T2, Reaktör T3 ve Reaktör T4‘ün KOİ giderim 

verimleri. 

4.2 Ġdrardaki Besi Maddelerinin Ayırımı için Yapılan Analiz Sonuçları 

Ham idrar numunesi içerisindeki besi maddelerinin geri kazanımı için yapılan 

deneylerde anaerobik arıtılabilirlik için gerekli hacmi karşılamak amacı ile farklı 

zamanda depolanıp en az 6 ay süresince bekletilmiş iki farklı idrar numunesi 



48 

 

kullanılmıştır. Kocatürk‘ün (2010) yaptığı çalışmalar baz alınarak toplam 4 kolon 

kurulmuştur. Kolon 1 ve kolon 2 aynı idrar numunesi (idrar 1), kolon 3 ve kolon 4 de 

aynı idrar numunesi (idrar 2) ile doldurulmuştur. Kolondan geçirilmek üzere seçilmiş 

idrar 1 ve idrar 2‘nin karakterizasyonu ile kolondan geçirildikten ve tek kaynakta 

birleştirildikten sonraki karakterizasyonu Çizelge 4.2‘de verilmektedir.  

Çizelge 4.2: Kolondan geçirilmek için kullanılan idrar numuneleri ile kolondan 

geçmiş idrar numunesinin karakterizasyonunun karşılaştırılması. 

Parametre Birim 
Kolondan geçmiş idrar 

karışımı 
İdrar 1 İdrar 2 

 pH - 9,36 9,18 9,1 

Alkalinite mg/L CaCO3 35500 29600 57700 

İletkenlik ms/cm 37,3 36,3 49,1 

TÇM g/L 22,7 22 32,4 

KOİ mg/L 3996 6251 7680 

TKN mg/L 1702 10517 12700 

NH4
+
 mg/L 477,5 6050 8610 

Klorür mg/L 7517 4738 6806 

K
+
 mg/L 29 964 573 

Florür mg/L 14,5 27 12 

Nitrit mg/L 0 22,5 3,25 

Sülfat mg/L 1319 1255 1531 

Nitrat mg/L 25,5 71 41 

TP mg/L 10,9 533 458 

Ortafosfat mg/L 2,1 296 242 

Tuzluluk ‰ 23,7 23,6 34,5 

Deneyler yedi gün sürmüştür. Ayrı toplanmış ve 6 ay bekletilmiş insan idrarının 

klinoptilolit kolonundan geçirilirken karakterizasyonundaki değişim Çizelge 4.3‘de 

verilmiştir. İdrar numunesi kolondan geçirilip birleştirildiğinde kolonda yaklaşık 

%44 giderilen KOİ değeri, karıştırılmış idrarda 3996 mg/L iken amonyum 480 mg/L 

ve fosfor çok düşük miktarlarda kalmaktadır. Başlangıçta yüksek olan pH değeri 

önemli değişim göstermemekte, iletkenlik ve tuzluluk değerlerinde de belirgin bir 

değişim gözlenmemiştir. Sonuç olarak kolondan geçirilen idrarın yüksek KOİ‘si 

nedeniyle anaerobik arıtma uygulanabileceği düşünülmüştür. 
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Çizelge 4.3: İdrardaki besi maddelerinin ayırımı için yapılan analiz sonuçları. 

GÜN 
pH İletkenlik (mS/cm) 

Kolon 1 - Kolon 2 Kolon 3 - Kolon 4 Kolon 1 - Kolon 2 Kolon 3 - Kolon 4 

1. Gün 9,1 9,18 49,1 36,4 

2. Gün 9,25 9,23 46,4 34,7 

3. Gün 9,24 - 46,1 - 

4. Gün 9,36 9,45 44,7 32,3 

5. Gün 9,49 9,53 44,2 32,5 

6. Gün 9,28 9,5 44,7 32,3 

7. Gün 9,25 9,45 43,3 31,3 

GÜN 
NH4

+ 
(mg/L) Ortafosfat (mgP/L) 

Kolon 1 - Kolon 2 Kolon 3 - Kolon 4 Kolon 1 - Kolon 2 Kolon 3 - Kolon 4 

1. Gün 8610 6050 242,2 296,2 

2. Gün 1905 4075 92,5 237,2 

3. Gün 1410 - 26,3 - 

4. Gün 1230 695 15,8 11,5 

5. Gün 1000 590 8,8 1,1 

6. Gün 995 585 7,4 1,5 

7. Gün 920 570 5,5 0,5 

 

Çizelge 4.3 incelendiğinde idrardaki azot, potasyum ve fosforun zamanla azaldığı 

görülmektedir. Dört ayrı kolon çalışmasında sonuçların birbirine paralel çıktığı ve 

buna göre kolondan geçirilen idrardaki azotun yaklaşık %90‘ının, potasyumun 

%96‘inin ve fosforun %98‘inin giderildiği saptanmıştır. Böylece yükleme 

deneyleriyle idrardaki besi maddelerinin büyük oranda klinoptilolit üzerinde 

tutulduğu belirlenmiştir. pH‘da ise önemli bir değişiklik olmamış, iletkenlik değeri 

ise %10-15 oranında düşüş göstermiştir.  

Kocatürk‘ün (2010) yaptığı çalışmada ise klinoptilolit ile temas ettirilen idrar 

atıksuyunda amonyum konsantrasyonunun %95, potasyum konsantrasyonunun %96 

ve ortafosfat konsantrasyonunun da %98‘inin klinoptilolitin yüzeyinde tutulduğu 

gözlenmiştir. 

4.3 Partikül Boyut Analiz Sonuçları 

Şekil 4.16‘da, incelenen KOİ konsantrasyonları verilmektedir. 
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ġekil 4.16: Kolondan geçirilmiş ham idrar numunesinin her membran için ölçülen 

KOİ konsantrasyonları. 

Şekil 4.16‘ya göre, amonyum ve potasyumu geri kazanılmış idrar numunesi yaklaşık 

3500 mgKOİ/L ve 1600 nm gözenekli membran ile süzülmeye başlanmış, son 

membran olan 1kDa membranında 1300 mg/L KOİ konsantrasyonunun gözlenmesi 

ile son bulmuştur. Partikül boyutu 220 nm ile partikül boyutu 3 nm arasında arıtım 

gözlemlenmemiştir. Membranlar tek tek incelendiğinde 1600 nm toplam KOİ 

konsantrasyonunun %7‘sini, 450 nm %15‘ini, 220 nm %27‘sini, 13 nm %24‘ünü, 8 

nm %28‘ini, 5 nm %33‘ünü, 3 nm %31‘ini, 2 nm %36‘sını, 1 nm ise %63‘ünü 

yüzeyinde tutmuştur. Şekil 4.17‘de membranlardan geçirilen bekletilmiş idrar 

numunesinin UYA konsantrasyonları verilmektedir. Verilen bu konsantrasyonlar 

incelendiğinde 13 nm gözenek çaplı membranın uçucu yağ asitlerini tuttuğu 

gözlenmiştir. 
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ġekil 4.17: Kolondan geçirilmiş ham idrar numunesinin UYA konsantrasyonları. 
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4.4  Spesifik Metan Aktivite (SMA) testi sonuçları 

SMA testi, anaerobik çamurun metanojenik aktivitesinin bir göstergesidir. SMA, 

anaerobik işletme koşulları boyunca KOİ değerine bağlı birim uçucu askıda katı 

madde başına metan gazı üretiminin gerçekleşmesidir. Bu periyod boyunca elde 

edilen metan üretiminden ve KOİ değerlerinden SMA değerleri hesaplanmıştır. Şekil 

4.18‘de idrarın fraksiyonlarına ayrıldıktan sonra SMA testi için kurulan reaktörlerin 

ürettikleri metan miktarları gösterilmektedir.  

 

ġekil 4.18: İdrarın fraksiyonlarına ayrıldıktan sonra SMA testi için kurulan 

reaktörlerin ürettikleri metan miktarları. 

1000 mg/L KOİ konsantrasyonunda kurulan reaktörlerdeki gaz üretimi 46 gün 

sonunda stabil hale gelmiştir (Şekil 4.18). Membranlardaki gözenek çapı küçüldükçe, 

membranlardan geçirilen atıksuda ölçülen gaz miktarı azalmaktadır. En yüksek por 

çapından (1600 nm) süzülen idrar atıksuyu ile kurulan reaktörlerde ölçülen gaz 

miktarı 325 mLCH4/L iken en küçük por çapından (1 nm) süzülen idrar atıksuyu ile 

kurulan reaktörlerde ölçülen gaz miktarı 150 mLCH4/L‘dir. Kurulan SMA 

reaktörlerinin KOİ konsantrasyonlarına bağlı birim uçucu askıda katı madde başına 

metan gazı üretim sonuçları Çizelge 4.4‘de verilmektedir. 

Literatürde anaerobik reaktörlerde stabilitenin sürekliliğinin sağlanması ve istenilen 

sistem performansının elde edilmesi için GMÜ/PMÜ oranı 0.6-0.7 aralığında 

tutulması gerektiği belirtilmiştir (İnce ve diğ., 2007). 
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Çizelge 4.4: KOİ konsantrasyonuna bağlı birim uçucu askıda katı madde başına 

metan gazı üretimleri. 

  
Boyut (nm) SMA (mg CH4-KOİ.g-1 TUKM.gün-1) 

Ham atıksu >1600 nm 54 ± 5,9 

1600 nm 1600 nm 56 ± 0,5 

450nm 450 nm 57 ± 3,9 

220nm 220 nm 49 ± 2,5 

100kDa 13 nm 54 ± 6,2 

30kDa 8 nm 51 ± 3,8 

10kDa 5 nm 46 ± 1,4 

3kDa 3 nm 49 ± 0,4 

1kDa 2 nm 40 ± 1,2 

NF270 1 nm 37 ± 0,6 

Fraksiyonlarına ayrılmış idrar atıksuyunda yapılan SMA testinin sonuçlarına göre, 

partikül boyutu küçüldükçe SMA değerleri azalmaktadır. En düşük SMA değeri en 

küçük partikül boyutunda (1 nm) gözlenmiştir. En yüksek SMA değeri ise 450 nm 

partikül boyutunda gözlemlenmiştir. Organik maddenin partikül boyutu küçüldükçe, 

mikroorganizmalar tarafından daha kolay ayrışabileceği için daha hızlı tüketim 

beklenebilir. Ancak 1 nm membran süzüntüsünde bu olayın tam tersi gözlenmiştir. 

Bunun nedeni idrardaki biyolojik ayrışmaya dirençli organik yapıdaki maddelerin en 

küçük fraksiyonda kalmış olmasıdır.  

SMA deneyleri sonucunda serum şişelerinde yapılan ölçümlerde KOİ 

konsantrasyonu değerleri 174-494 mg/L arasında çıkmıştır. Buna göre KOİ giderim 

verimi %51-83 aralığındadır. Teorik metan potansiyelleri incelendiğinde ise partikül 

boyutu küçüldükçe azaldığı, gözlenen değerlerde ise durumun biraz daha farklı 

olduğu gözükmektedir. Geri kazanım oranları karşılaştırıldığında ise partikül boyutu 

küçüldükçe geri kazanım oranının azaldığı, en yüksek oranın 1600 nm gözenek çaplı 

membranda hesaplandığı görülmektedir.  Tüm analiz sonuçları 3‘lü verilerin 

ortalamalarıdır. 

İnce ve diğerlerinin alkol distilasyon atıksuları ile yaptıkları çalışmada kurdukları 

farklı organik yüklemelerdeki (2-12 kg KOİ/m
3
.gün aralığında) anaerobik 

reaktörlerin SMA testleri sonuçlarına göre belirledikleri GMÜ/PMÜ oranları 16-25,5 

aralığında çıkmıştır.  
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Çizelge 4.5 Anaerobik arıtılabilirlik deneyleri için kurulan reaktör sonuçları. 

 
KOİ 

Standart 
Sapma 

Başlangıç KOİ 
Giderilen 

KOİ 
Giderim 
Verimi 

Teorik Metan Potansiyeli,             
(mL CH4/L) 

Gözlenen Değerler 
(mL CH4/L) 

Geri Kazanım 
(%) 

Ham Atıksu 209 78 1000 791 0,79 312 299 96 

1600 nm 192 30 1000 808 0,81 319 326 102 

450 nm 174 20 1000 826 0,83 326 299 92 

220 nm 198 10 1000 802 0,80 317 277 87 

13 nm 262 82 1000 738 0,74 292 250 86 

8 nm 202 44 1000 798 0,80 315 243 77 

5 nm 322 27 1000 678 0,68 268 217 81 

3 nm 354 5 1000 646 0,65 255 217 85 

2 nm 404 26 1000 596 0,60 235 168 71 

1 nm 494 25 1000 506 0,51 200 151 76 
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5. SONUÇLAR ve ÖNERĠLER  

Yüksek pH‘a sahip idrar numunelerinin anaerobik arıtımında numuneyi nötral pH 

değerlerine çekebilmek amacı ile H2SO4 ve HCl olmak üzere iki ayrı kuvvetli asit 

çözeltisi ilave edilmiştir. Bu çözeltilerden ortaya çıkan sülfat ve klorürün anaerobik 

arıtmaya etkisi yapılan arıtılabilirlik çalışmaları ile ortaya çıkarılmıştır. pH ayarı HCl 

ile yapılan reaktörlerde, KOİ giderim verimi ve üretilen biyogaz miktarları, pH ayarı 

H2SO4 ile yapılan reaktörlere göre çok daha yüksektir. Bunun nedeni kullanılan 

H2SO4 asidinden gelen sülfatın anaerobik arıtılabilirlikteki etkisidir. Havasız ayrışma 

sırasında sülfat indirgeyen bakteriler (SRB) ile Metan Üreten Arke (MÜA)‘lar aynı 

substarat için (H2 ve asetat) yarışa girerek biyogaz üretimini ve reaktör performansını 

etkilemektedir.  SRB‘lerin baskın olması ile birlikte üretilen hidrojen sülfür miktarı 

da artarak anaerobik mikrobiyal topluluğun inhibe olmasına neden olmuş olabilir. 

Deneysel sonuçlara göre yapılan kıyaslamada, ham idrarla seyreltilmeden beslenen 

Reaktör 5 ve Reaktör 6‘daki (4550 mgKOİ/6000 mgTUKM) üretilen biyogaz 

ölçümü 2250 mL/L civarında iken aynı şekilde yüklemesi yapılan Reaktör 1 ve 

Reaktör 2‘deki üretilen biyogaz miktarları ortalama 450 mL/L olarak ölçülmüştür. 

Buna bağlı olarak giderilen KOİ giderim veriminde de farklar gözlemlenmiştir. 

Reaktör 1 ve Reaktör 2 için elde edilen en yüksek giderim verimi ortalama %40-45 

iken, Reaktör 5 ve Reaktör 6‘da bu oran %50-60‘lara ulaşmıştır.  

Ham idrarın HCl ile pH ayarı yapılan seyreltilerek beslendiği Reaktör 7 ve Reaktör 

8‘de ise r (2000 mgKOİ/2000 mgTUKM) elde edilen biyogaz miktarı ve KOİ 

giderim verimi, pH ayarı H2SO4 ile yapılan Reaktör 3 ve Reaktör 4 sonuçlarına göre 

daha iyi olduğu gözlenmiştir. Reaktör 7 ve Reaktör 8‘de ölçülen biyogaz miktarları 

650 mL/L atıksu civarında iken, Reaktör 3 ve Reaktör 4‘te biyogaz miktarları 

yaklaşık olarak 200-225 mL/L ölçülmüştür. KOİ giderim verimleri incelendiğinde, 

Reaktör 3 ve Reaktör 4 için en yüksek KOİ giderim verimi ikinci beslemede 

ortalama %40 olarak elde edilmiştir. Reaktör 7 ve Reaktör 8‗de elde edilen KOİ 

giderim verimi ise %55-60 olarak ölçülmüştür.  
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İdrar numunesinde ölçülen tuz konsantrasyonunun anaerobik arıtıma etkisini 

incelemek amacı ile farklı konsantrasyonlarda sentetik tuz çözeltileri içeren 

arıtılabilirlik çalışmaları yürütülmüştür. Diğer reaktörlere göre tuz konsantrasyonu 

yüksek olan (12,9 g) Reaktör T4‘ün stabil hale gelmesi daha uzun sürmüş ve KOİ 

giderim verimi daha düşük ölçülmüştür. İlk etapta düşük tuz konsantrasyonları ile 

beslenen Reaktör T2 (1,5-3-8 g) ve Reaktör T3 (4,5-8-12,9 g) için yapılan diğer 

beslemelerde tuz konsantrasyonları kademeli olarak Reaktör T4 seviyesine veya 

Reaktör T4‘e yakın bir seviyeye getirilmesine rağmen KOİ giderim verimlerinde 

herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir. Bu çalışma ile tuz konsantrasyonun yavaş 

yavaş arttırılmasının anaerobik arıtıma verimine çok büyük bir etkisinin olmayacağı 

belirlenmiştir.  

İdrar içerisindeki gübre etkin maddelerinden amonyum ve potasyumun geri kazanımı 

için yapılan deneysel çalışmalar sonucunda amonyum, potasyum, ortafosfat ve KOİ 

büyük ölçüde tutulmuştur. Amonyum için yüzeyde tutulma % 90‘a varan oranlarda 

gerçekleşmiş, potasyum içinse bu değer %96‘ya ulaşmıştır. Bunun yanı sıra, 

ortofosfat konsantrasyonunda da kolon çıkışında %98‘e varan oranlarda azalma 

gözlenmiştir. Giderilen KOİ konsantrasyonu incelendiğinde oranın %44‘lere ulaştığı 

belirlenmiştir.  

Partikül boyut analizi için yapılan çalışmalarda ise ham idrarın KOİ konsantrasyonun 

%24±0,35 kadarı 13 nm gözenek çaplı membranda tutulmuştur. 13 nm ile 3 nm 

membranları arasında fazla giderim gözlenmemiş olup, 3 nm membranda ham idrarın 

KOİ konsantrasyonunun %31±1,58‘i arıtılmıştır. Son membran 1 nm por çapındaki 

membranda ise ham idrarın KOİ konsantrasyonu %63±0.24 azalmıştır. 

Partikül boyut analizinde ham atıksu farklı por çapına sahip membranlardan 

geçirildikten sonra elde edilen süzüntülerden anaerobik ayrışma hızını belirleyen 

SMA deneyleri için belirli miktarlarda ayrılmıştır. SMA deneylerinde başlangıç KOİ 

değerleri sabit tutularak metan üretim hızları ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre 

küçük por çapına sahip membranlardan çıkan süzüntülerde metan potansiyelinin ve 

metan üretim hızının azaldığı gözlenmiştir. Organik maddenin partikül boyutu 

küçüldükçe, mikroorganizmalar tarafından daha kolay ayrışabileceği ve metan üretim 

potansiyeli ve hızının daha yüksek olması beklenebilir. Ancak 1 nm por çapına sahip 

membrandan elde edilen süzüntüde bu olayın tam tersi gözlenmiştir. Bunun nedeni 
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idrardaki biyolojik ayrışmaya dirençli veya biyolojik ayrışmayı inhibe edici organik 

yapıdaki maddelerin en küçük fraksiyonda kalmış olması olarak yorumlanabilir. 

Ham idrar atıksu ile yapılan kesikli anaerobik çalışmalarda elde en yüksek KOİ 

giderim verimi % 60 civarındadır. Bu çalışmaların sürekli işletilen anaerobik 

reaktörlerde de denenmesi gerekmektedir. Bunun yanın ayrışmaya dirençli organik 

yapının 1 nm‘den küçük boyuta sahip moleküllerin neden olduğu düşünülürse, bu 

fraksiyonun giderilmesi için de ileri arıtma tekniklerin uygulanması tavsiye 

edilmektedir. Tez kapsamında yürütülen bu çalışmada en az 6 ay bekletilmiş idrar 

numunesinin kolondan geçirilerek nütrienti geri kazanıldıktan sonra anaerobik 

arıtılabilirliği incelenmiştir. Ancak kolonda %44 gibi önemli miktarda KOİ‘nin 

tutulduğu gözlenmiştir. Bu giderim kolonda nütrient geri kazanım verimini 

düşürmektedir. Ayrıca kolon üzerinde tutulan organik maddelerin yapısı 

düşünüldüğünde kolon malzemesinin tarımda gübre eşdeğeri olarak 

kullanılabilirliğini etkileyebilir. Bu nedenlerden dolayı idrar numunesine ilk olarak 

anaerobik arıtma uygulandıktan sonra nütrient geri kazanım çalışmaları 

uygulanabilir. Bu sistemde anaerobik arıtma kademesinin arıtma verimi önemli 

olacaktır.  
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