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EVSEL ATIKSULARIN DOĞAL ORTAM SICAKLIKLARINDA 

ANAEROBĠK ARITIMI 

ÖZET 

Bu çalışmanın amaçları; düşük sıcaklıklarda düşük kirlilik yüküne sahip evsel 

atıksuların yüksek hızlı yukarı akışlı çamur yataklı reaktör ile anaerobik 

arıtılabilirliğinin incelenmesi ve ısıtmaya ihtiyaç duyulmadan daha ekonomik ve 

uygun bir anaerobik arıtma alternatifinin değerlendirilmesidir. Çalışmada, 

laboratuvar ölçekli bir yukarı akışlı çamur yataklı reaktör sürekli sistem olarak 

mezofilik altı (oda sıcaklığında) sıcaklıklarda işletilmiştir. Kışın havanın 

soğumasıyla birlikte psikofilik sıcaklık değerlerinde de çalışılmıştır. Reaktör ilk 

olarak ham evsel atıksu ile 12 saatlik hidrolik bekleme süresi değerinde işletilmiş, 

daha sonra 8 saat hidrolik bekleme süresinde ön çökeltimden geçmiş evsel atıksu ile 

işletilmiştir. Çalışmanın son aşamada orta kuvvette bir evsel atıksu karakterini temsil 

edebilmek amacıyla genç sızıntı suyu (~%1) kullanılmış ve reaktör 10 saat hidrolik 

bekleme süresinde işletilmiştir. Sızıntı suyunun evsel atıksu ile belirli oranda 

karıştırılmasının sebebi, hem havasız reaktöre daha konsantre bir giriş suyu 

beslenmesi hem de düzenli depolama alanlarından kaynaklanan sızıntı sularının 

kontrolünde etkili bir alternatifin geliştirilmesidir. Yapılan çalışmalar %2-3 

oranlarında sızıntı suyu ilavesinin atıksu arıtma sistemlerinde ciddi sorunlar 

yaratmayacağını göstermiştir. 

Reaktörün ham evsel atıksu beslenerek 12 saat hidrolik bekleme süresinde işletilmesi 

ile %43-72 toplam KOİ ve %19-45 çözünmüş KOİ giderim verimleri elde edilmiştir. 

Düşük kirlilik yüküne sahip evsel atıksuların doğal sıcaklık ortamlarında yukarı 

akışlı çamur yataklı reaktör ile anaerobik arıtımının uygun olduğu görülmüştür. 

Böylece ilave ısıtma ihtiyacı olmamasından dolayı daha ekonomik bir arıtma sistemi 

elde edilmiştir. Reaktör çıkış suyunun tarım alanlarında sulama amaçlı kullanımında 

uygun olduğu görülmektedir. Fakat arıtılan suyun sulama amaçlı kullanımı için 

gerekli diğer parametrelerin de (sülfat, klorür konsantrasyonu ve fekal koliform gibi) 

standart değerlerini sağlayıp sağlamadığının araştırılması gerekmektedir. 

Reaktörün ön çökeltimden geçmiş evsel + genç sızıntı suyu beslenerek 10 saat 

hidrolik bekleme süresinde işletilmesi ile %53-68 toplam KOİ ve %60-77 çözünmüş 

KOİ giderim verimi elde edilmiştir. Bu nedenle düzenli depolama alanlarından 

kaynaklanan sızıntı sularının evsel atıksu ile birlikte arıtımının mümkün olduğu 

görülmüştür. Ancak çıkış suyunun alıcı ortam deşarj standartlarını sağlayabilmesi 

için ilave bir arıtmaya ihtiyaç duyulmaktadır.    
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ANAEROBIC TREATMENT OF DOMESTIC WASTEWATER AT SUB-

MESOPHILIC CONDITIONS 

SUMMARY 

The aims of this thesis are to investigate anaerobic treatability of low strentgh 

domestic wastewater at low temperatures by high-rate UASB reactor (Upflow 

Anaerobic Sludge Bed Reactor) and to evaluate the possibility of a more economic 

and appropriate system without requiring any heating requirement. In this study, a 

lab-scale anaerobic UASB reactor was operated as a continuous system at sub-

mesophilic temperatures (room temperatures). In winter the reactor was operated at 

psycrophilic temperatures due to the decrease in weather temperature. Firstly, UASB 

reactor was operated by feeding raw domestic wastewater at a HRT (hydraulic 

retention time) of 12 h. After that the reactor was operated with pre-settled domestic 

wastewater at a HRT of 8 h. In the last part of this study, the reactor was operated by 

mixing some amounts of pre-settled young leachate (~1%) with the pre-settled 

domestic wastewater for representing medium strenght domestic wastewater at a 

HRT of 10 h. The aim of young leachate addition to domestic wastewater was not 

only giving more concentrated inflow to the anaerobic reactor but also providing an 

effective alternative for leachate control in sanitary lanfills. Several studies have 

shown that 2-3% of leachate addition does not cause any important problems for 

wastewater treatment systems. 

Operation of the reactor with raw domestic wastewater at a HRT of 12 h yielded 43-

72% total COD and 19-45% soluble COD removals. It was seen that anaerobic 

treatment of low strenght domestic wastewaters with UASB reactor at sub-

mesophilic conditions could be appropriate. In this way, more economic treatment 

system was obtained due to no additional heating. It was also concluded that 

effluents of the UASB reactor were very suitable for irrigation at agricultural areas. 

Operation of reactor with pre-settled domestic + young leachate at a HRT of 10 h 

yielded 53-68% total COD and 60-77% soluble COD removals. Thus, treatment of 

leachates originated from sanitary landfills with domestic wastewater was possible. 

However, an additional treatment is required for the effluent to provide the discharge 

standarts for receiving bodies. 
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1.GĠRĠġ 

1.1 ÇalıĢmanın Anlam ve Önemi 

Anaerobik arıtma sistemleri aerobik arıtmaya göre daha düĢük çamur oluĢumu, daha 

düĢük enerji kaynağına ihtiyaç duymaları ve daha düĢük iĢletme maliyetleri gibi 

avantajlarından dolayı evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımında daha uygun bir 

alternatif olarak görülmektedir. Aerobik arıtmada enerji, iĢletme ve bakım maliyetleri 

daha fazladır. Anaerobik arıtma sistemleri ise biyogaz gibi faydalı enerji üretmeleri 

sebebiyle büyük önem kazanmaktadır. Anaerobik sistemlerin endüstriyel atıksular 

gibi yüksek kirlilik yüküne sahip atıksuların arıtımında yıllardır pilot ve tam ölçekli 

sistemler ile yapılan uzun süreli çalıĢmalar sonucunda uygulanabilirliği 

kanıtlanmıĢtır. Ayrıca son yıllarda evsel atıksular gibi düĢük kirlilik yüküne sahip 

atıksuların arıtımında elde edilen baĢarılı sonuçlar neticesinde anaerobik arıtma, 

evsel atıksuların arıtımında da kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Anaerobik arıtma sistemleri genel olarak 20ºC’nin altındaki sıcaklıklar ve düĢük 

kirlilik yüküne sahip atıksular için uygun olmadığı düĢünüldüğü için anaerobik 

arıtma ile ilgili çalıĢmalarda mezofilik Ģartlar (25-40ºC, optimum sıcaklık 35ºC) 

sağlanmaktaydı. Ancak günümüzde farklı sıcaklık ortamları ile yapılan araĢtırmalar 

sonucunda düĢük kirlilik yüküne sahip atıksuların düĢük sıcaklıklarda anaerobik 

arıtımı ile baĢarılı sonuçlar elde edilmiĢtir.  ÇeĢitli sıcaklıklarda yürütülen birçok 

çalıĢma anaerobik arıtma uygulamalarında uygun bir prosesin seçilmesi durumunda 

sıcaklığın sınırlayıcı etken olmadığını göstermektedir. Organizmaların istenilen 

sıcaklığa alıĢtırılmaları durumunda, reaktörün mezofilik altı sıcaklık koĢullarında bile 

iĢletilebildiği ve mezofilik altı sıcaklıkta anaerobik arıtmanın orta ve düĢük sıcaklıkta 

deĢarj edilen atıksular için uygun bir alternatif olduğu belirtilmektedir. Evsel atıksu 

sıcaklık değerlerinin 35ºC’den daha düĢük olduğu durumlarda, bu atıksuların 

mezofilik anaerobik arıtımları sırasında ısıtmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, 

anaerobik arıtma sistemlerinin düĢük sıcaklıklarda (15-25ºC) iĢletilebilmesi, arıtma 

maliyetini büyük ölçüde düĢürmektedir. Bazı dezavantajlarına rağmen, düĢük kirlilik 
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yüküne sahip atıksuların ilave ısıtma ihtiyacı olmadan düĢük sıcaklıklarda anaerobik 

arıtıma, maliyetin ve enerji gereksiniminin belirgin olarak azalmasından dolayı 

önemli derecede baĢarı sağlamaktadır.  

1.2 ÇalıĢmanın Amaç ve Kapsamı 

Bu çalıĢmanın amaçları; düĢük sıcaklıklarda düĢük kirlilik yüküne sahip evsel 

atıksuların yüksek hızlı yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör ile anaerobik 

arıtılabilirliğinin incelenmesi ve ısıtmaya ihtiyaç duyulmadan daha ekonomik ve 

uygun bir alternatifin değerlendirilmesidir. Böylece düĢük kirlilik yüküne sahip evsel 

atıksuların yüksek hızlı yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör ile doğal sıcaklık 

ortamlarında ısıtmaya ihtiyaç duyulmadan arıtımı düĢünülerek ülkemizin sıcak ve 

ılıman iklim kuĢağında bulunan küçük yerleĢim yerleri için alternatif bir arıtma 

sisteminin geliĢtirilmesi ve uygulanması planlanmıĢtır.  

ÇalıĢmada pilot ölçekli yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör ĠSKĠ Ataköy Arıtma 

Tesisi’nden gelen evsel atıksu ile sürekli sistem olarak iĢletilerek, doğal ortamlardaki 

sıcaklık etkisinin sistem performansı üzerindeki etkisi değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢma üç 

aĢamadan meydana gelmektedir. Birinci aĢamada, reaktör 12 saat hidrolik bekleme 

süresinde ham evsel atıksu ile beslenmiĢtir. Ġkinci aĢamada, reaktör 8 saat hidrolik 

bekleme süresinde ön çökeltimden geçirilmiĢ evsel atıksu ile beslenmiĢtir. 

ÇalıĢmanın üçüncü ve son aĢamada ise, ön-çökeltimden geçmiĢ evsel atıksu + genç 

sızıntı suyu, ortalama KOĠ konsantrasyonu 500-600 mg/lt olacak Ģekilde karıĢtırılmıĢ 

ve giriĢ akımının orta kirlilikte bir evsel atıksuyu temsil etmesi sağlanmıĢtır. Bu 

aĢamada reaktör 10 saat hidrolik bekleme süresinde çalıĢtırılmıĢtır. Her üç kısımda 

sistem ilave olarak ısıtılmadan oda sıcaklığında çalıĢtırılmıĢtır. Elde edilen deneysel 

veriler değerlendirilerek sistemin evsel atıksuların arıtımında uygulanabilirliği 

incelenerek, doğal ortam sıcaklıklarının anaerobik arıtma üzerindeki etkisi 

değerlendirilmiĢtir. 
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2. LĠTERATÜR ARAġTIRMASI 

2.1 Anaerobik Arıtma 

2.1.1 GiriĢ 

Anaerobik arıtma, atıksudaki organik maddelerin moleküler oksijenin bulunmadığı 

bir ortamda anaerobik mikroorganizmalar tarafından biyolojik süreçlerle 

parçalanmak suretiyle CH4, CO2, NH3 ve H2S gibi son ürünlere dönüĢmesidir. 

Anaerobik arıtma; psikofilik (<20ºC), mezofilik (25-40ºC, optimum sıcaklık 35ºC), 

termofilik (50-60ºC, optimum 55ºC) olarak üç farklı sıcaklık aralığında 

gerçekleĢmektedir. Metan üretimi sıcaklık arttıkça artmaya baĢlar. Anaerobik 

prosesler ani sıcaklık değiĢimlerine karĢı duyarlı sistemlerdir. Polimerik maddeler 

(selüloz, niĢasta, yağ vb.) içeren atıksuların anaerobik arıtımı, polimerik bileĢiklerin 

hidrolizi, asit üretimi ve metan üretimi olmak üzere baĢlıca üç aĢamadan 

oluĢmaktadır. 

2.1.2 Anaerobik arıtma aĢamaları 

a) Polimerik BileĢiklerin Hidrolizi: Polisakkaritler, proteinler ve lipidler gibi 

polimerik yapıda kompleks maddeler hücre dıĢı enzimler ile hücre zarından 

geçebilecek çözünebilir ürünlere hidroliz olurlar. Bu hidroliz aĢaması çok yavaĢ bir 

süreçtir ve pH, sıcaklık ve çamur yaĢı gibi faktörler reaksiyon hızını önemli derecede 

etkilemektedir. 

b) Asit Üretimi: Basit ve çözünebilir yapıdaki hidroliz ürünleri fermantasyon veya 

anaerobik oksidasyon ile asetik aside veya propiyonik, bütirik asit gibi ara ürünlere 

dönüĢürler. 

c) Metan Üretimi: Asetik asit parçalanması veya H2 ile CO2’nin sentezi sonucu CH4 

(metan) üretimi gerçekleĢmektedir. Asetik asit parçalayan bakterilere göre metan 

üreten bakterilerin daha hızlı çoğalmasından dolayı ortamda yeterli H2 ve CO2 

olduğu sürece metan üretimi olur. Metan üretimi yavaĢ bir süreç olmasından dolayı 
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genellikle anaerobik arıtmada hız sınırlayıcı faktör olarak kabul edilmektedir. Ancak 

bazı durumlarda hidroliz safhası da hız sınırlayıcı faktör olabilir. ġekil 2.1’de 

Polimerik yapıdaki maddelerin anaerobik arıtma aĢamaları verilmiĢtir. 

 

ġekil 2.1: Polimerik yapıdaki maddelerin anaerobik arıtma aĢamaları (Ubay, 1993)  

2.2 Anaerobik Arıtma Sistemleri 

2.2.1 Genel bakıĢ 

Anaerobik arıtma sistemleri, çamur miktarının düĢük olması ve oluĢan çamurun 

kararlı olması, yüksek organik yüklemelerde yeterli arıtım verimini sağlaması, 

kesikli iĢletmeye uygun olması, temel besi maddesi (azot, fosfor gibi) ihtiyacının az 

KOMPLEKS POLĠMERĠK MADDELER 

 
PROTEĠNLER KARBONHĠDRATLAR LĠPĠDLER 

AMĠNOASĠTLER, ġEKERLER YAĞ ASĠTLERĠ, ALKOLLER 

ARA ÜRÜNLER 

(propiyonik, bütirik asit vb.) 

ASETĠK ASĠT H2 ve CO2 

METAN, CO2 

HĠDROLĠZ HĠDROLĠZ 

FERMENTASYON ANAEROBĠK 

OKSĠDASYON 

1 1 1 

1 1 

2 2 

3 

4 5 

1. FERMANTATĠF BAKTERĠ 

2. H2 ÜRETEN ASETOJENĠK BAKTERĠ 

3. H2 KULLANAN ASETOJENĠK BAKTERĠ 

4. ASETĠK ASĠT KULLANAN METAN BAKTERĠLERĠ 

5. CO2 ĠNDĠRGEYEN METANOJENLER 
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olması ve oluĢan biyogazın enerji değerinin olması gibi birçok avantajlara sahiptir 

(Angenent ve diğ., 2001). 

Anaerobik arıtma, avantajlarından dolayı atıksuların arıtımında oldukça büyük bir 

öneme sahiptir. Anaerobik arıtma ile ilgili yapılmıĢ araĢtırmalar neticesinde, bu 

sistemler arasında hem yatırım hem de iĢletme maliyetleri açısından en ekonomik 

olanı yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktörlerdir. Çözünebilir atıksuların reaktör ile 

arıtımının kurulan pilot ve tam ölçekli tesisler ile yapılan araĢtırmalar ile baĢarılı ve 

ekonomik olduğu kanıtlanmıĢtır (Ubay, 1993). 

2.2.2 Yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör 

Yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktörler, havasız filtredeki sentetik filtre malzemesinin 

pahalılığı ve askıda katı maddeler ile tıkanma, kanallanma, büyük debilerdeki aĢırı 

yük ve biyokütle kaybı gibi olumsuzlukları taĢımayan ve içerisinde yatak malzemesi 

olmayan, mikroorganizmaları yoğun granüller halinde bulunan bir sistemdir. Yukarı 

akıĢlı çamur yataklı reaktörde reaktörün alt kısmındaki çamur yatağında ve üst 

kesimindeki çamur örtüsünde arıtım  gerçekleĢir. Kuvvetli atıklarda çamur yatağı, 

seyreltik atıklarda ise çamur örtüsü arıtmada ağırlıklı rol oynar. Evsel atıksularda da 

uygun olan bu sistemle 40000 mg/lt’nin üzerinde biyokütle konsantrasyonlarına 

ulaĢılabilmektedir. Reaktörde uygun iĢletme parametreleri kullanıldığında farklı 

tiplerdeki bakterilerin birleĢimi ile küresel Ģekilli kütleler geliĢtirilebilmektedir. AĢı 

kaynağı olarak çürütülmüĢ evsel atıksu çamuru kullanılarak basit ve hızlı iĢletmeye 

alma dönemi ile uygun bir arıtma sistemidir (Öztürk, 2000). 

ÇeĢitli atıksularda yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör ile 15  kg KOĠ/m
3
 organik 

yükleme oranlarına kadar arıtım sağlanabilmektedir. Atıksuyun karakterine bağlı olarak 

20-35°C sıcaklıklarda %60-70 KOĠ giderim oranı ve %75-85 BOĠ giderim oranına 

ulaĢılmaktadır.  

Yüksek verimi, yüksek organik yükleme hızları, düĢük hidrolik bekleme süreleri, 

aĢırı yüklerden etkilenmemesi, dolgu malzemesine ihtiyaç duymaması, hızlı alıĢma 

dönemi, yeniden iĢletmeye alma kolaylığı, düĢük enerji ihtiyacı, farklı atıksu tipleri 

için uygulanabilirliği, çeĢitli sıcaklık koĢullarına alıĢtırılabilme olanağı ve iĢletme 

kolaylığı sebebi ile dünyada en yaygın uygulama alanı olan anaerobik arıtma sistemi 

yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktörlerdir (Öztürk, 2000). 
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2.3 Evsel Atıksuların Anaerobik Arıtımı 

Evsel atıksuların yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör ile arıtımında %70 civarında 

toplam KOĠ giderim verimine ulaĢılmaktadır. Yapılan çalıĢmalar mezofilik ve 

termofilik sıcaklık değerlerinde olmasına rağmen son yıllarda çeĢitli sıcaklık 

koĢullarında gerçekleĢtirilen çalıĢmalarda, uygun proses tasarımı seçildiğinde, 

anaerobik arıtmada sıcaklığın kısıtlayıcı faktör olmadığı gösterilmektedir. 

Mikroorganizmaların istenilen sıcaklık koĢullarına alıĢtırılması ile reaktörün sıcak ve 

soğuk sıcaklık koĢullarında iĢletilebileceği belirtilmektedir. Özellikle evsel 

atıksuların deĢarj sıcaklığı 35ºC’nin altında olmasından dolayı düĢük sıcaklıklarda 

(10-20ºC) anaerobik arıtma ısıtmaya gerek duyulmayacağı için daha uygun alternatif 

olmaktadır. Böylece, ılık ve soğuk iklim koĢullarına sahip ülkelerde evsel atıksuların 

anaerobik arıtımı ilgi çekici bir alternatif olmaktadır. 

Evsel atıksu kompozisyonları zaman ve yer farklılıklarından dolayı önemli derecede 

değiĢmektedir. AkıĢ, konsantrasyon ve kompozisyon değiĢtiği zaman, anaerobik 

arıtma verimi oldukça azalmaktadır (Elmitwalli, 2000). Organik madde 

konsantrasyonu birkaç saat içerisinde 2-10 kat çeĢitlilik göstermekte ve debi, 

populasyon büyüklüğüne ve atıksu tipine bağlı olarak değiĢmektedir. Yağmur suyu 

ile evsel atıksuların birleĢik kanal sistemi ile toplanması sonucunda oluĢan atıksu 

karakterizasyonu büyük değiĢimler göstermektedir (Lens ve diğ., 2001). Askıda katı 

madde (AKM) evsel atıksuyun önemli KOĠ fraksiyonlarını temsil etmektedir ve bu 

yüzden çamur yatağında çökelme ve filtrasyon gerçekleĢtiği için yüksek AKM 

giderimi, yüksek toplam KOĠ giderimine neden olmaktadır. Çamur yatağı içerisinde 

tutulma (entrapment), emilme (sorpsiyon) ve süzülme mekanizmaları filtrasyon 

sırasında görülen üç mekanizmadır ve giriĢ konsantrasyonu, sıcaklık, reaktör 

yüksekliği, hidrolik bekleme süresi, yukarı akıĢ hızı, partikül büyüklüğü ve 

yoğunluğu AKM giderimini etkileyen temel etkenlerdir. Evsel atıksudaki organik 

maddenin yaklaĢık %70-80’i AKM’yi ve %20-30’u koloidal partikülü temsil 

etmektedir (Elmitwalli, 2000). 

Evsel atıksuların yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör ile arıtımında debi, kirlilik yükü, 

sülfat (SO4
2-

), askıda katılar ve sıcaklık gibi faktörler arıtım verimini etkilemektedir. 

Atıksuların anaerobik arıtımında sıcaklık; bakterilerin yavaĢ büyümesi, düĢük 
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metanojenik aktivite, yavaĢ hidroliz ve yüksek asetat konsantrasyonlarında 

inhibisyon etkisine neden olmaktadır.  

2.3.1 Evsel atıksuların mezofilik altı sıcaklıklarda anaerobik arıtımı 

Tam ölçekli yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktörler ile evsel atıksuyun arıtımı ortalama 

sıcaklığı 30ºC olan sıcak bölgelerde iyi verimlere ulaĢmıĢtır (Alaerts ve diğ., 1990; 

Elmitwalli, 2000; Mahmoud, 2002; Foresti, 2002). Cali (Kolombiya)’da pilot ölçekli 

reaktör ile evsel atıksu arıtımının teknik ve ekonomik yapılabilirliği araĢtırılarak bu 

teknolojinin geliĢmiĢ ülkelerde kullanılması amaçlanmıĢtır (Schellinkhout ve diğ., 

1985; Louwe Kooijmans ve Van Velsen, 1986). 64 m
3
’lük reaktör 25ºC’de (ortalama 

atıksu sıcaklığı) iĢletilmiĢtir. Reaktör seyreltilmiĢ çürümüĢ inek gübresi ile 

aĢılanmıĢtır ve tesis 6 ay boyunca 8 saat hidrolik bekleme süresinde iĢletilmiĢtir. 

Cali’deki atıksu (KOĠ: 267 mg/lt, BOĠ: 95 mg/lt) Avrupa ülkelerine göre oldukça 

seyreltik durumdadır. Ayrıca yüksek konsantrasyonlarda toplam ve uçucu askıda katı 

madde (AKM: 215 mg/lt, UAKM: 108 mg/lt) olmasından dolayı giriĢteki KOĠ/BOĠ 

oranı daha yüksektir (2,1-4,4) (Lettinga ve diğ., 1987). AKM giderimi yaklaĢık 

olarak %70 iken, KOĠ ve BOĠ giderim verimi %75’den daha yüksek bulunmuĢtur. 

Fakültatif havuzlar ve oksidasyon hendekleri ile karĢılaĢtırıldığında özellikle de 

yatırım masrafları ilave edildiğinde yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktörler daha 

ekonomik ve kullanıĢlı bulunmuĢtur. 

Lettinga ve arkadaĢlarının (1983) yaptığı çalıĢmada; çürütülmüĢ evsel atıksu çamuru 

ile aĢılanan 6 m
3
’lük laboratuvar ölçekli yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör 

kullanılmıĢ, 14-17 saat hidrolik bekleme sürelerinde iĢletilmiĢtir. Yapılan çalıĢmada 

%70-55 (13-17ºC) KOĠ giderim verimlerine ulaĢılmıĢtır. ÇalıĢma sonunda; düĢük 

sıcaklık koĢullarında bile yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktörün evsel atıksu 

arıtımında kullanılmasının basit ve ucuz bir teknoloji olduğu belirtilmiĢtir. 

Grin ve arkadaĢları (1985) tarafından yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör ile evsel 

atıksuyun arıtımının araĢtırıldığı çalıĢmada 12ºC’de ve 8 saat hidrolik bekleme 

süresinde %75, 24 saatte ise %70 KOĠ giderim verimleri elde edilmiĢtir. ÇözünmüĢ 

KOĠ giderimi organik yüklemeye bağlı olmaksızın %60 civarındadır. 20ºC sıcaklıkta 

hidrolik bekleme süresinin 48 saatten 4 saate düĢürülmesine rağmen KOĠ giderim 

veriminde belirgin bir değiĢiklik gözlenmemiĢtir. Fakat metan değiĢim dönüĢüm 

oranı artmıĢtır. 15ºC’den yüksek sıcaklıklarda KOĠ giderimi 0,9-1,6 kgKOĠ/m
3
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organik yüklemelerden belirgin Ģekilde etkilenmemiĢtir. Ancak 12ºC’den düĢük 

sıcaklıklarda KOĠ giderimi ve gaz üretimi önemli derecede azalmaktadır.  

Schellinkhout ve arkadaĢları (1985) tarafından yapılan çalıĢmada tropikal iklim 

Ģartlarında evsel atıksuların yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör ile arıtımı incelenmiĢ, 

4-8 saat hidrolik bekleme sürelerinde toplam KOĠ’de %65-82, çözünmüĢ KOĠ’de ise 

%83 giderim elde edilmiĢtir. ĠĢletmeye alındıktan sonra 3-4 saat hidrolik bekleme 

süresinde %78-85 BOĠ giderim verimi elde edilmiĢtir. Hidrolik yükün 4-15,5 

m
3
/m

3
.gün aralığında olması durumunda belirgin bir yatak geniĢlemesi gözlenmiĢtir.  

De Man ve arkadaĢları (1986) tarafından yapılan çalıĢmada; ham evsel atıksuyun 

(KOĠ: 500-700 mg/lt) 0,12; 6 ve 20 m
3
 hacimlere sahip üç ayrı reaktör ile arıtımı 

araĢtırılmıĢtır. Reaktörler granüler çamur ile aĢılanmıĢ, 12-18ºC sıcaklıklarda ve 7-12 

saat hidrolik bekleme sürelerinde iĢletilmiĢtir. ÇalıĢmada KOĠ giderim verimi %40-

60, BOĠ giderim verimi %50-70 olarak bulunmuĢtur. 7-8ºC sıcaklıklarda ve 9-14 saat 

hidrolik bekleme sürelerinde %45-65 KOĠ giderim verimi elde edilmiĢtir. 20 m
3
 

hacime sahip olan reaktör çok seyreltik atıksu (350 mgKOĠ/lt) ile beslenmiĢ, ancak 

6-17ºC sıcaklıklarda 12 saatten düĢük hidrolik bekleme sürelerinde yüksek verime 

ulaĢılamamıĢtır. Reaktör 740-1280 mg/lt KOĠ’ye sahip farklı bir evsel atıksu ile 

beslendiğinde 10-15ºC sıcaklıklarda ve 13-14 saat hidrolik bekleme sürelerinde KOĠ 

giderim verimi %16-48 olarak bulunmuĢtur. Fakat elde edilen bu performanslar 

sonucunda Hollanda’nın iklim koĢullarında evsel atıksuyun yukarı akıĢlı çamur 

yataklı reaktör ile arıtımı uygun olmadığı kabul edilmiĢtir. Çamur atıksu temasının 

özellikle gaz karıĢımının zayıf olduğu düĢük sıcaklıklarda arıtımın verimini oldukça 

etkilediği belirtilmiĢtir. Ġyi derecede AKM giderimi düĢük yükseklikte reaktör 

kullanımında elde edilmiĢtir. Ancak düĢük reaktör yüksekliğinde biyogaz üretiminin 

daha az olduğunu belirtmiĢlerdir. DüĢük sıcaklıklarda evsel atıksuyun arıtımında 

yukarı akıĢ hızının 0,5 m/saat’den fazla olduğu zaman AKM gideriminin önemli 

derece düĢtüğü görülmüĢtür. 10-20ºC sıcaklıklarda evsel atıksuyun yağmur suyundan 

ayrılması ile %80’e kadar verim elde edilmiĢtir (de Man ve diğ., 1988). 

Barbosa ve Sant’ Anna Jr. (1989) tarafından 120 lt hacimli yukarı akıĢlı çamur 

yataklı reaktör ile 9 ay boyunca 19-28ºC ortam sıcaklıklarında ham evsel atıksuyun 

(KOĠ: 627 mg/lt, BOĠ: 357 mg/lt) arıtımı araĢtırılmıĢtır. BaĢlangıç periyodu aĢılama 

yapılmadan baĢarıyla sonuçlanmıĢ ve reaktör tüm araĢtırma boyunca 4 saat hidrolik 

bekleme süresinde iĢletilmiĢtir. 1 ay iĢletme sonrasında küresel bakteri granülleri 
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gözlenmiĢtir. AraĢtırma sonunda 8 mm çapına kadar granüller gözlenmiĢtir. Ġlk 4 

aylık iĢletme boyunca KOĠ, BOĠ ve TAKM gideriminde düzenli bir artıĢ gözlenmiĢ 

ve sonrasında giderim veriminde yavaĢlama gözlenerek baĢlangıç periyodu sona 

ermiĢtir. Çamur yatağının hızlı geliĢimi giriĢ atıksuyundaki askıda organik maddenin 

yüksek olmasından (toplam giriĢ KOĠ %76’sı) kaynaklandığı sonucuna varılmıĢtır. 

BaĢlangıç periyodu sona erdikten sonra (son 5 aylık iĢletme dönemi) %78 toplam 

BOĠ ve %74 KOĠ giderim verimine ulaĢılmıĢtır. Son 5 aylık iĢletme döneminde 

çamur yatağındaki çamur birikimi baĢlangıç periyoduna göre %50 daha hızlı olduğu 

belirtilmiĢtir. ÇıkıĢtaki AKM konsantrasyonunun giriĢteki değiĢimlere bağlı olmadığı 

gözlenmiĢtir. Son 5 aylık iĢletme döneminde ortalama askıda katı madde giderimi 

%72 civarında bulunmuĢtur. Esas olarak KOĠ giderimi AKM’nin çamur yatağında 

fiziksel proses ile alıkonulmasından kaynaklanmıĢtır. ÇözünmüĢ KOĠ dengesine 

bakıldığında metanın bir kısmının da hidroliz ve tutulan partikül organik maddenin 

fermantasyonundan meydana geldiği açıkça görülmektedir. ÇalıĢmada yüksek 

oranda yavaĢ ayrıĢabilen çözünmemiĢ organik madde bulunan atıksu kullanılmıĢ ve 

yüksek kapasitede çamur reaktörde tutulmuĢtur. 

Van Haandel ve Lettinga (1994) tarafından Brezilya’nın Pedregal kentinde 160 m
3
 

hacime sahip olan yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör ile evsel atıksuyun artımı 

araĢtırılmıĢtır. aĢılama yapılmadan iĢletmeye alınan reaktör 24-26ºC sıcaklıklarda ve 

17; 5,6; 3; 2,6; 2,1 saat hidrolik bekleme sürelerinde iĢletilmiĢ ve %39-75 KOĠ,  

%43-85 BOĠ, %22-73 AKM giderimleri elde edilmiĢtir. 3 saatten daha düĢük 

hidrolik bekleme sürelerinde 4 m
3
 hacimde olan pilot YAÇY reaktör ile 

araĢtırılmıĢtır. 

Viera ve arkadaĢları (1994) tarafından Sumare’de (Sao Paulo) evsel atıksuların 

yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör ile arıtımını performans ve ekonomi açısından 

araĢtırmıĢlardır. 68 lt hacme sahip YAÇY reaktör çürütülmüĢ çamur ile aĢılandıktan 

sonra 16-23ºC  (kıĢ-yaz) sıcaklıklar arasında 7 saat hidrolik bekleme süresinde 

iĢletilmiĢtir. 8 aylık çalıĢma sonunda çözünmüĢ KOĠ’de %57 ve toplam KOĠ’de %70 

arıtım verimi elde etmiĢlerdir. 

Agrawal ve arkadaĢları (1997) tarafından yapılan çalıĢmada 47 lt YAÇY reaktör ve 

sonrasında anaerobik arıtma uygulanarak ham evsel atıksuyun (toplam KOĠ 300 

mg/lt) arıtımı 7-30ºC sıcaklıklar arasında araĢtırılmıĢtır. KıĢ koĢullarında ham 

atıksuyun sıcaklığı hava sıcaklığından 2-4ºC daha yüksek olduğu gözlenmiĢtir. 
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Reaktör çürütülmüĢ atıksu çamuru ile aĢılanmıĢ ve 2 yıldan fazla süre 7 saat hidrolik 

bekleme süresinde iĢletilmiĢtir. Toplam KOĠ giderimi yıl boyunca %70 civarında 

gözlenmiĢtir. Sıcaklık 27ºC’den 10ºC’ye azaldığı zaman gaz üretim oranının %78 

azaldığı görülmüĢtür.  

Singh ve Viraraghavan (1998) tarafından yapılan çalıĢmada 40 saat (baĢlangıç 

periyodu) ile 10 saat (9 aylık periyot sonunda) arasında hidrolik bekleme sürelerinde 

20ºC sıcaklıkta evsel atıksuyun arıtımında granül geliĢimi gözlenmiĢtir (0,2 mm’den 

1,5 mm’ye kadar). ÇalıĢmada 350-500 mg/lt KOĠ ve 150-300 mg/lt çöz KOĠ kirlilik 

yüküne sahip evsel atıksu kullanılmıĢ ve toplam KOĠ %60-75, çöz KOĠ %70-85 olan 

giderim verimlerine ulaĢılmıĢtır. 

Uemura ve Harada (2000) normal ve düĢük sıcaklık koĢullarında (25-13ºC), 4-5 saat 

hidrolik bekleme sürelerinde evsel atıksuyun yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör ile 

arıtımı araĢtırılmıĢtır. 21,5 lt hacime sahip olan reaktör granüler çamur ile 

aĢılandıktan sonra 6 ay boyunca evsel atıksu ile beslenmiĢtir. Çamur yatağında 

alıkonulan çamurun hidrolizi sıcaklıktan önemli derece etkilenmesine rağmen, 

iĢletilme sıcaklığına bakılmaksızın yüksek toplam KOĠ giderim verimine (%70 

civarı) ulaĢmıĢlardır. Toplam KOĠ giderim oranı iĢletme sıcaklığından çok giriĢ 

kirlilik yüküne, özellikle de çamur KOĠ konsantrasyonuna bağlı olmuĢtur. 25ºC 

sıcaklıkta çamur yatağında alıkonulan çamurun %58’i hidroliz olurken, 13ºC 

sıcaklıkta sadece %33’ü hidroliz olmuĢtur. 

Elmitwalli (2000) tarafından 3,8 lt hacimlere sahip yukarı akıĢlı çamur yataklı 

reaktör ve anaerobik hibrit (AH) reaktör ile 13ºC sıcaklıkta 8 saat hidrolik bekleme 

süresinde ham ve çöktürülmüĢ atıksuyun arıtımı araĢtırılmıĢtır. AH reaktör temelde 

gaz-katı-sıvı ayırıcının yerini sentetik filtre tabakası olan yukarı akıĢlı reaktör olarak 

kullanılmıĢtır. GiriĢte yüksek konsantrasyonda askıda katı madde bulunmasından 

dolayı yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktörde çamur yatağında kabarma (flotasyon) 

meydana gelmiĢ ve bu yüzden reaktör ham evsel atıksuyun arıtımında kullanıĢlı 

görülmemiĢtir. AH reaktörde polietan köpük tabakasının varlığından dolayı çamur 

yatağında meydana gelen kabarma önlenmektedir. Reaktörler çöktürülmüĢ atıksu ile 

beslendiği zaman koloidal maddelerden kaynaklanan ve çözünmüĢ KOĠ giderimi 

önemli derecede yüksek bulunmuĢtur. ÇöktürülmüĢ atıksu kullanıldığında yukarı 

akıĢlı çamur yataklı reaktörde %59 toplam KOĠ giderim verimi elde edilirken; AH 

reaktördeki toplam KOĠ giderim verimi %61 bulunmuĢtur. Yukarı akıĢlı çamur 
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yataklı reaktör çöktürülmüĢ atıksu ile beslendiği zaman çamur yatağında kabarma 

görülmemiĢtir ve ham atıksu yerine çöktürülmüĢ atıksu kullanılması ile koloidal 

maddelerden kaynaklanan KOĠ giderim oranı  %46’dan %59’a yükselmiĢtir. Ani 

askıda KOĠ yüklemesi ile çıkıĢtaki KOĠ konsantrasyonu artmasına rağmen,  

reaktörlerin giderim verimleri etkilenmemiĢtir.  

Foresti (2001) tarafından yapılan çalıĢmada yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör ile 

ortam sıcaklığında 6-10 saat hidrolik bekleme sürelerinde ve 3 kgKOĠ/m
3
.gün’den 

düĢük organik yükleme oranlarında %65-80 KOĠ giderim verimleri elde edilmiĢtir. 

ÇöktürülmüĢ evsel atıksuyun arıtımında ortalama 16ºC (kıĢ) ve 25ºC (yaz) sıcaklık 

koĢullarında %50’den fazla KOĠ giderim verimleri gözlenmiĢtir. 

Singh ve Viraraghavan (2001) tarafından yapılan çalıĢmada çeĢitli sıcaklıklarda ve 

hidrolik bekleme sürelerinde 8 lt hacime sahip yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör ile 

evsel atıksuyun arıtımı araĢtırılmıĢtır. Reaktör performansı sıcaklık ve hidrolik 

bekleme süreleri değiĢimlerinden etkilenmiĢtir. Reaktörün 6 saat hidrolik bekleme 

süresinde ve 11ºC sıcaklıkta iĢletilmesinde KOĠ giderim oranı %90 bulunmuĢtur. 

Sıcaklık 6ºC’ye düĢürüldüğünde ortalama KOĠ giderimi %40 civarına düĢmüĢtür. 

Hidrolik bekleme süresi 6 saatten 4 saate düĢürüldüğünde KOĠ ve BOĠ giderim 

verimlerinde düĢüĢ gözlenmiĢtir. Uygun seçim ve reaktördeki zengin çamurdan 

dolayı çalıĢmada en yüksek giderim verimi 11ºC elde edilmiĢtir. ÇalıĢma süresinde 

hidrolik bekleme süresinin düĢmesi ile gaz üretimi artmıĢtır ancak sıcaklığın düĢmesi 

ile azalmıĢtır. Ayrıca reaktör sisteminin düĢük sıcaklık koĢulları altında evsel 

atıksuların ön arıtma/arıtma için baĢarılı bir uygulama olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Mahmoud (2002) Ortadoğu ilkelerinde kıĢ Ģartlarında ortalama sıcaklık olan 15ºC 

sıcaklıkta evsel atıksuyun arıtımını araĢtırmıĢtır. 35ºC sıcaklıkta anaerobik 

çürütücüde aĢırı çamurun çürütülerek çamurun reaktöre geri devri sonucu tek 

kademeli yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktörün performansı düzelmiĢtir. Tropik 

ülkelerde yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör-çürütücü sistemin performansında çok 

iyi sonuçlar elde edilmiĢ ve oluĢan çamurunda denge halinde olduğu görüĢmüĢtür. 

Halalsheh (2002) tarafından Ürdün’de 18-25ºC (kıĢ-yaz) sıcaklık koĢullarında 

kuvvetli ham atıksuyun arıtımı araĢtırılmıĢ ve ümit verici sonuçlar elde edilmiĢtir. 

ÇalıĢmada tek ve iki kademeli sistemlerin karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. Ġki kademeli 
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sistemin ilk kademesi ile karĢılaĢtırıldığında tek kademeli sistemde yüksek çamur 

stabilizasyonu gözlenmiĢtir. 

Lew ve arkadaĢları (2003) tarafından yapılan çalıĢmada evsel atıksuyun arıtımı 5 lt 

hacme sahip yukarı akıĢlı öamur yataklı reaktör ile çeĢitli sıcaklık koĢullarında ve 

organik yükleme oranlarında araĢtırılmıĢtır. Reaktör granüler çamur ile aĢılandıktan 

sonra baĢlangıç periyodunda, reaktör 28ºC sıcaklıkta iĢletilerek hidrolik bekleme 

sürsi 24 saatten 1 saate düĢürülmüĢtür. 24-3 saat hidrolik bekleme süreleri arasında 

yüksek giriĢ KOĠ dalgalanmalarında bile sabit çıkıĢ KOĠ konsantrasyonu gözlenmiĢ 

ve sadece biyolojik degradasyonun olduğu görülmüĢtür. Toplam KOĠ giderim oranı 

%82 ve çözünmüĢ KOĠ giderim oranı  %84 olarak ölçülmüĢtür. 3 saatten daha düĢük 

hidrolik bekleme sürelerinde KOĠ giderim oranı düĢmüĢtür ve çözünmüĢ KOĠ 

giderim oranının azalması tam KOĠ degradasyonu ile açıklanmıĢtır. Sıcaklık 

azaldığında hidroliz oranı azalmıĢ ve reaktördeki çamur birikimi artmıĢtır.    

2.3.2 Tam ölçekli sistemler 

Tam ölçekli ukarı akıĢlı çamur yataklı reaktörler ile evsel atıksuların arıtımı birçok 

ülkede baĢarı ile yerine getirilmektedir. Nisan 1989’dan beri Kanpur (Hindistan) 

Ģehrinde evsel atıksuların arıtımında yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör 

kullanılmaktadır. Sistem günlük 5000 m
3
 ham atıksuyu arıtacak Ģekilde 

tasarlanmıĢtır. Draaijer ve arkadaĢları (1992) tarafından 12 aylık bir araĢtırma ile 

1200 m
3
 hacime sahip olan sistemin verimi araĢtırılmıĢtır. BaĢlangıç periyodunda 

reaktöre aĢılama yapılmamıĢtır. Reaktörde yeterli çamur birikimi sağlandıktan sonra 

besleme yapılmadan yaklaĢık 2 hafta boyunca sistemdeki çamur kalitesi geliĢimi 

araĢtırılmıĢtır. YaklaĢık 10 haftalık baĢlangıç periyodundan sonra 6 saat hidrolik 

bekleme süresinde %74 KOĠ, %75 BOĠ, %75 TAKM giderimleri elde edilmiĢtir. 

Fakat Hindistan’ın yüzey suları deĢarj standartlarına  (30 mgBOĠ/lt, 50 mgTAKM/lt) 

ulaĢabilmek için ilave bir arıtım gerekli görülmüĢtür. DüĢük sıcaklıklar reaktör arıtım 

verimini etkilememiĢtir. Ancak düĢük sıcaklıklarda biyogaz üretimi düĢmüĢtür. 

Sıcaklık 20ºC’ye ulaĢtığında reaktörde tekrar biyogaz üretimi baĢlamıĢtır. Fazla 

çamurun atılması ile alıkonulan katı maddenin yüksek derecelere kadar artmasından 

dolayı çamur yatağının alt kısımlarında AKM konsantrasyonunun fazla olduğu 

görülmüĢtür. Sistemde arıtma sonucu oluĢan çamurun su içeriği oldukça düĢük, 

kararlı ve çamur kurutma yatağında 6 günlük bekleme süresi sonunda kurutulabildiği 
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belirlenmiĢtir. GiriĢ KOĠ, BOĠ ve AKM konsantrasyonlarının büyük değiĢimler 

göstermesi tesis yanında bulunan sezonluk iĢletilen 150 deri endüstrisinin 

atıksuyundan kaynaklandığı belirtilmiĢtir. Deri atıksuyu sistemde sülfat yüklemesine 

neden olmaktadır ve bazen çıkıĢta sülfit gözlenmiĢtir. 

Vieira ve arkadaĢları (1992) tarafından araĢtırılan 120 m
3
 hacime sahip yukarı akıĢlı 

öamur yataklı reaktör ile 5 yıl süresinde oda sıcaklığında ve 5-15 saat hidrolik 

bekleme süreleri arasında %54-65 KOĠ,  %60-72 BOĠ, %62-75 AKM giderimleri 

elde edilmiĢtir. Brezilya’da su kalitesini iyileĢtirmek ve çevresel etkenler nedeniyle 

çok çabuk bozunan evsel atıksuyun halk sağlığını etkilememesi nedeniyle kısa 

sürede iĢletmeye alınan yukarı akıĢlı öamur yataklı reaktör tercih edilmektedir. 

Reaktörde ön arıtım sonrasında arıtılmıĢ suya, durumuna göre dezenfeksiyon veya 

nutrient giderimi uygulanmaktadır. 

Atıksuyun arıtımı için Kanpur’da kurulan diğer tesiste yaklaĢık 180 deri 

endüstrisinin seyreltilmiĢ atıksuyu ile evsel atıksu arıtılmaktadır. (1/3 oranında) 

Haskoning (1996) tarafından araĢtırılan sistem günlük 36000 m
3
 atıksuyu arıtacak 

Ģekilde tasarlanmıĢtır. Nisan 1994’de iĢletime alınan tesiste baĢlangıç periyodu 

yaklaĢık 5 hafta sürmüĢtür. Reaktör sıcaklığı 18ºC (kıĢ) ve 32ºC (yaz) arasında 

değiĢimler göstermektedir. Sistemde sülfat arıtımı tamamlanmamaktadır ve çıkıĢ 

suyunda 200 mg/lt’ye kadar sülfat konsantrasyonu görülmektedir. ÇalıĢma süresince 

ortalama yükleme oranı 2,5 kgKOĠ/m
3
.gün’dür. %50-70 KOĠ,  %50-65 BOĠ, %45-60 

AKM giderimleri elde edilmiĢtir. ÇıkıĢtaki uçucu yağ asitleri düĢük oranlardadır. 

Hindistan’ın Mirzapur Ģehrinde Nisan 1994 yılında iĢletime alınan tam ölçekli yukarı 

akıĢlı öamur yataklı reaktör ve havuz (pond) sistem kurulmuĢtur. Haskoning (1996b) 

tarafından araĢtırılan sistemin sıcaklığı 18ºC (kıĢ) ve 32ºC (yaz) arasında değiĢimler 

göstermektedir. ÇalıĢma süresince ortalama yükleme oranı yukarı akıĢlı çamur 

yataklı reaktör için 0,95 kgKOĠ/m
3
.gün ve havuz (pond) için 0,13 

kgKOĠ/m
3
.gün’dür. Bu havuz sistemde ülke deĢarj standartlarına göre (30 mgBOĠ/lt, 

50 mgAKM/lt) uygun çıkıĢ suyu verebilecek Ģekilde askıda katılar alıkonulmaktadır. 

Mirzapur atıksu arıtma tesisinde %81 KOĠ,  %86 BOĠ, %89 AKM giderimleri elde 

edilmiĢtir. Benzer bir tesiste Hindistan’ın Hyderabad kentinde günlük 50000 m
3
 

atıksuyu arıtacak Ģekilde dizayn edilmiĢtir (Tare ve diğ.,1997).  
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Kolombiya’nın Bucaramanga kentinde 1990 yılında atıksu arıtma tesisi iĢletmeye 

alınmıĢtır. Sistem iki paralel yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör ve fakültatif 

havuzdan oluĢmakta ve günlük 31000 m
3
 atıksuyu arıtmaktadır. Schellinkhout ve 

Osorio (1994) tarafından 3 yıllık iĢletimi araĢtırılan sistemde %70-77 KOĠ giderimi 

elde edilmiĢtir. Yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktörde %45-60 KOĠ giderimi elde 

edilmiĢtir. Tesis iĢletime alınırken aĢılama yapılmamıĢ ve baĢlangıç periyodu 6 ay 

sürmüĢtür. Schellinkhout ve Osorio (1994) tarafından 35 m
3
’lük pilot ölçekli yukarı 

akıĢlı çamur yataklı reaktörün 4 yıl iĢletiminde elde edilen verilerden sonra bu tesis 

kurulmuĢtur.  

Brezilya’da 106 lt hacimli yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör ile umut verici sonuçlar 

elde edildikten sonra 120 m
3
 hacimli reaktör dizayn edilip kurulmuĢtur (Vieira ve 

Souza, 1986; Vieira, 1988). Bu reaktör 5 yıl boyunca ortam sıcaklıklarında 

iĢletilmiĢtir. 2 mm’ye kadar yuvarlak ve elipsel çamur granülleri gözlenmiĢtir. 21-

25ºC sıcaklıklar arasında yapılan çalıĢmada 265 mg/lt KOĠ konsantrasyonuna sahip 

evsel atıksu için %50 KOĠ ve %61 BOĠ giderim verimi elde etmiĢlerdir. 

Florencio ve arkadaĢları (2001) tarafından Brezilya’nın Recife kentinde kurulan 810 

m
3
 hacime sahip olan tesisin 22-35ºC sıcaklıklar arasında performansı araĢtırılmıĢtır. 

30 aylık araĢtırma boyunca üç farklı safha oluĢmuĢtur. 3 safhada sırasıyla %70, %80 

ve %60-90 KOĠ giderim verimleri elde edilmiĢtir. ĠĢletme problemlerine rağmen, 

reaktör performansı denge halini korumuĢtur. GiriĢ konsantrasyonundaki büyük 

değiĢimlere rağmen (150-750 mgKOĠ/lt) KOĠ giderim verimi değiĢmemiĢtir. Tüm 

safhalar boyunca giriĢ ve çıkıĢ pH değerleri ortalama 7,2 değerinde sabit kalmıĢtır. 

Atıksudaki bikarbonat alkalinitesi pH değiĢimini önlemek için yeterli olmuĢtur. 

Reaktörde önemli derecede inert katı madde birikmesine rağmen, aktif biyokütlede 

0,18 gKOĠ/gUAKM.gün’den 0,215 gKOĠ/gUAKM.gün’e kadar geliĢim gözlenmiĢtir. 

Evsel atıksuların yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktörle arıtmı ile ilgili daha önce 

yapılan çalıĢmaların özeti Ek A’da tablo halinde verilmektedir. 

2.4 Düzenli Depolama Alanlarından Kaynaklanan Sızıntı Suları 

Katı atık depo sahasına düĢen yağıĢ sularının katı atıkların arasından süzülürken 

çeĢitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik reaksiyonlar meydana gelir ve inorganik ve 

organik bileĢikler atıktan sızan suya geçer. Filtrasyon ve dispersiyon gibi fiziksel 
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reaksiyonlar ve uçucu özellikteki bazı bileĢiklerin havaya geçmeleri sızıntı suyu 

kalitesini etkilemektedir. Ayrıca sızıntı suyu oluĢumu sırasında, indirgenme 

yükseltgenme, asit-baz reaksiyonları, emme ve yoğunlaĢma-çözünme tepkimeleri 

gibi kimyasal reaksiyonlar meydana gelir. Atık ayrıĢmasının temel prosesleri, 

biyogazın özelliklerini ve sızıntı suyu kalitesini etkiler (Küçükgül, 1999). 

2.4.1 Sızıntı suyunun özellikleri 

Sızıntı suyu kalitesi; depolama alanındaki katı atığın derinliği ve türü, depolama yaĢı, 

geri devreden sızıntı suyunun oranı, depolama alanı tasarımı ve iĢletilmesi, sızıntı 

suyunun çevresel etkileĢimi gibi faktörlere bağlı olarak değiĢir ve çok sayıda bileĢen 

içermektedir. 

Depo yaĢı, depo sahasındaki anaerobik arıtma kademesine bağlı olarak, sızıntı suyu 

özelliklerini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Genç depo alanlarında oluĢan 

sızıntı sularında biyolojik olarak kolay ayrıĢabilen uçucu yağ asitleri oranı yüksektir. 

Depo yaĢı arttıkça biyolojik ayrıĢmanın tamamlanmasından dolayı kolay ayrıĢabilen 

organik maddelerin oranı düĢer. Düzenli depolama alanlarından kaynaklanan sızıntı 

sularının özellikleri Tablo 2.1.’de verilmiĢtir. 

2.4.1.1 Genç depo sızıntı suyu özellikleri 

Genç depo sızıntı suyu, selüloz gibi kompleks organiklerin ve organik asitler gibi 

basit çözünmüĢ organik maddelerin biyolojik olarak indirgenmesinden oluĢmaktadır.  

Genç sızıntı suları asidik özelliktedir ve pH 6-7 civarındadır. Genç sızıntı suyunda 

KOĠ’nin büyük bir kısmını biyolojik olarak kolay ayrıĢabilen uçucu yağ asitleri 

oluĢturur ve genç depo alanlarındaki sızıntı sularında BOĠ/KOĠ>0,5’dir. Ayrıca 

KOĠ/TOK, BOĠ/TOK, serbest uçucu yağ asitleri/TOK gibi kimyasal bileĢenlerin 

oranları genç sızıntı sularında daha yüksektir (Tüylüoğlu, 2001). 

2.4.1.2 YaĢlı depo sızıntı suyu özellikleri 

Biyolojik olarak kolay ayrıĢabilen organik maddelerin tükenmesi ve gaz 

oluĢumundan dolayı pH 7-8 civarındadır. YaĢlı sızıntı suyunda biyolojik olarak 

ayrıĢması zor olan organik maddeler bulunmaktadır. Azot depo yaĢınının 

belirlenmesini sağlayan en önemli indikatördür. Amonyak azotu ve organik azot 

organik maddelerin biyolojik indirgenmesinden oluĢmaktadır ve anaerobik ortamda 
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sabit ve denge halindedir (Tüylüoğlu, 2001). Genç ve yaĢlı sızıntı suyu özellikleri 

Tablo 2.2.’de verilmiĢtir. 

Tablo 2.1: Düzenli depolama alanlarından kaynaklanan sızıntı sularının özellikleri 

(Tchobanoglous ve diğ.,1977) 

Parametre Birim Aralık Ortalama 

BOĠ5 mg/lt 2000-30000 10000 

TOK mg/lt 1500-20000 6000 

KOĠ mg/lt 3000-45000 18000 

TKM mg/lt 200-1000 500 

Organik Azot mg/lt 10-600 200 

Amonyak Azotu mg/lt 10-800 200 

Nitrat mg/lt 5-40 25 

Toplam Fosfor mg/lt 1-70 30 

Ortafosfat mg/lt 1-50 20 

Alkalinite mgCaCO3/lt 1000-10000 3000 

pH - 5,3-8,5 6 

Toplam Sertlik mg/lt 300-10000 3500 

Kalsiyum mg/lt 200-3000 1000 

Magnezyum mg/lt 50-1500 250 

Potasyum mg/lt 200-2000 300 

Sodyum mg/lt 200-2000 500 

Klor mg/lt 100-3000 500 

Sülfat mg/lt 100-1500 300 

Toplam Demir mg/lt 50-600 60 

2.4.2 Sızıntı sularının evsel atıksular ile birlikte arıtımı 

Sızıntı sularının evsel atıksularla birlikte arıtımı, pratikte kullanılan en önemli 

kontrol yöntemlerindendir. Herhangi bir ön arıtma uygulanmadan veya 

kanalizasyona deĢarj standartlarını sağlamak amacıyla ön arıtma sonrası, sızıntı 

suları kanalizasyon sistemine verilerek merkezi evsel atıksu arıtma sisteminde 

arıtılabilmektedir. Kanalizasyon sistemlerinde, düĢük organik kirliliğe sahip evsel 

atıksuların sızıntı sularıyla karıĢımında 1000 mg/lt’nin üzerinde KOĠ 
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konsantrasyonlarına ulaĢabilmektedir. Bu durumda anaerobik (havasız) arıtma çok 

uygun bir ön-arıtma alternatifi olarak düĢünülmektedir (Öztürk, 2000). Yapılan 

çalıĢmalar sonucunda, sızıntı sularının hacimsel olarak %2 oranına kadar evsel atıksu 

arıtma tesisine doğrudan veya kanal Ģebekesinin belli bir noktasında verilmesinin 

merkezi arıtma tesislerine herhangi bir etkisi olmadığını belirtilmektedir (Mc Bean 

ve diğ., 1995). 

Yangın ve arkadaĢları (2002) tarafından yapılan çalıĢmada, evsel atıksuya hacimsel 

olarak %2 sızıntı suyu karıĢtırılarak mezofilik Ģartlarda (35±2ºC) iĢletilen yukarı 

akıĢlı çamur yataklı reaktör ile anaerobik arıtılabilirliğini araĢtırmıĢlardır. 0,76 gün 

hidrolik bekleme süresi ve 0,63 kgKOĠ/m
3
.gün organik yükleme oranında %58 KOĠ 

giderim verimi elde edilirken, 0,52 gün hidrolik bekleme süresi ve 2 kgKOĠ/m
3
.gün 

organik yükleme oranında %85 KOĠ giderim verimi elde etmiĢlerdir.  

Tablo 2.2 Genç ve yaĢlı sızıntı suyu özellikleri (Tchobanoglous ve diğ., 1993) 

Parametre Birim Genç Sızıntı Suyu (<2yıl) YaĢlı Sızıntı Suyu (>2yıl) 

BOĠ5 mg/lt 2000-30000 100-200 

TOK mg/lt 1500-20000 80 

KOĠ mg/lt 3000-60000 100-500 

AKM mg/lt 200-20000 100-160 

Organik Azot mg/lt 10-800 80-120 

Amonyak Azotu mg/lt 10-800 20-40 

Toplam Fosfor mg/lt 5-100 5-10 

Alkalinite mg/lt 1000-10000 200-1000 

pH - 4,5-7,5 6,6-7,5 

Kalsiyum mg/lt 200-3000 100-400 

Magnezyum mg/lt 50-1500 50-200 

Sodyum mg/lt 200-2500 100-200 

Klor mg/lt 200-3000 100-400 

Sülfat mg/lt 50-1000 20-50 

Toplam Demir mg/lt 50-1200 20-200 
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3. DENEYSEL ÇALIġMA 

3.1 Amaç 

Bu bölümde, çalıĢma süresince kullanılan reaktör ve bu reaktörün performansını 

izlemek amacıyla günlük olarak alınan numuneler ile yapılan deneyler anlatılmıĢ ve 

deney sonuçları değerlendirilmiĢtir. 

3.2 Materyal ve Metot 

3.2.1 Yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör 

ÇalıĢmada kullanılan yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktörün Ģematik gösterimi ġekil 

4.1’de verilmiĢtir. Etkili hacmi 6,45 lt olan laboratuvar ölçekli reaktör sürekli sistem 

olarak iĢletilmiĢtir. Reaktör 1 m yükseklikte ve 90 mm çapında pleksicam kolondan 

oluĢmaktadır. Reaktörün üst kısmına özel gaz-sıvı-katı ayırıcı yerleĢtirilmiĢtir. 

Reaktör ilave bir ısı kaynağı ile ısıtılmadan oda sıcaklığında çalıĢtırılmıĢtır. ÇalıĢma 

süresince reaktör içindeki sıcaklık 13-18ºC aralığında ölçülmüĢtür. ÇalıĢmada 

kullanılan aĢı çamuru Tekel PaĢabahçe Rakı Fabrikası’nın mezofilik sıcaklıkta 

iĢletilen yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktöründen alınmıĢtır. AĢı çamurunda 

UAKM/AKM oranı %88 olarak hesaplanmıĢtır. Bir önceki çalıĢmadan kalan aĢı 

çamuruna ilave olarak yeni aĢı çamurundan sisteme 1 lt eklenerek reaktörün etkili 

hacmi baĢına yaklaĢık 12000 mg/lt UAKM konsantrasyonu olması sağlanmıĢtır.  

3.2.2 Kullanılan atıksu kaynağı  

3.2.2.1 Evsel atıksu 

Bu çalıĢmada kullanılan reaktör Ġstanbul Ataköy Arıtma Tesisi terfi merkezinden 

alınan atıksu ile beslenmiĢtir. Ataköy Biyolojik Arıtma Tesisi 45000 kiĢilik nüfusu 

ile 7650 m
3
/gün kapasiteye sahiptir. Tesisten çıkan su Ayamama Deresi’ne deĢarj 

edilmektedir. Ataköy Arıtma Tesisi kaba ızgara, ince ızgara, terfi merkezleri, kum 

tutucu, ön çökeltme havuzu, damlatmalı filtre, son çökeltme havuzu, çamur çürütme 

haznesi, çamur çürütme tankı, belt-press gibi ünitelerden oluĢmaktadır. Ġstanbul 
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ilinde yaz-kıĢ, gece-gündüz arasında büyük ısı farkları görülmez. Kandilli 

Rasathanesinin kaydettiği gözlemlere göre Ġstanbul'da yılın ortalama sıcaklığı 14ºC, 

Ocak ayı ortalaması -5ºC, Temmuz ayı ortalaması, 23ºC’dir. Ġlde ortalama yıllık 

yağıĢ miktarı ise, 789 mm’dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.1: ÇalıĢmada kullanılan yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktörün Ģematik 

görünümü  
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2. Besleme Pompası 
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ÇalıĢma boyunca kullanılan evsel atıksuyun karakterizasyonunun belirlenmesi için 

Ataköy Arıtma Tesisi’nden getirilen evsel atıksuda haftada bir kez karakterizasyon 

deneyleri yapılmıĢtır. Ham atıksuyun karakterizasyonu için toplam KOĠ, çöz KOĠ, 

pH, alkalinite, iletkenlik, askıda katı madde, uçucu askıda katı madde, toplam 

Kjeldahl azotu, amonyak azotu, toplam fosfor ve ortafosfat parametreleri 

ölçülmüĢtür.  

ÇalıĢmanın birinci kısmında ham atıksu karıĢtırılarak sisteme beslenmiĢtir. Ġkinci 

kısmında ise ham atıksu besleme tankı içersinde çöktürülerek beslenmiĢtir. Ham 

evsel atıksu ve ön çökeltimden geçmiĢ evsel atıksuyun karakterizasyonu Tablo 

3.1’de verilmiĢtir.  

ĠĢletme süresince reaktörün giriĢ ve çıkıĢından alınan numunelerde haftada üç defa 

toplam KOĠ, çöz KOĠ, pH, alkalinite, askıda katı madde ve uçucu askıda katı madde 

parametreleri ölçülmüĢ, ayrıca reaktördeki sıcaklık, gaz çıkıĢı ve hidrolik bekleme 

süresi sürekli olarak izlenmiĢtir. 

Tüm deneyler, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater’da 

açıklanan yöntemlere göre yapılmıĢtır (Standard Methods, 1998).  

Tablo 3.1: ÇalıĢmada kullanılan evsel atıksuyun özellikleri 

 

Parametre 

 

Birim Ham Evsel Atıksu 

Ön Çökeltimden 

GeçmiĢ Evsel Atıksu 

pH - 7,5 7,1 

Alkalinite mgCaCO3/lt 277 146 

Toplam KOĠ mg/lt 232 91 

Çöz KOĠ mg/lt 95 76 

AKM mg/lt 143 37 

UAKM mg/lt 89 28 

Ġletkenlik µmho/cm 1588 2700 

TKN mg/lt 28 23 

Amonyak mg/lt 16 16 

Ortafosfat mg/lt 3 2 

Toplam Fosfor mg/lt 4 3 
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3.1.2.2 Genç sızıntı suyu 

ÇalıĢmanın üçüncü kısmında evsel atıksu karakterinin orta kuvvette bir evsel atıksu 

karakterini temsil edebilmesi amacıyla genç sızıntı suyu kullanılmıĢtır. Ayrıca 

düzenli depolama alanlarında yüksek miktarda üretilen sızıntı sularının belirli 

oranlarda evsel atıksular ile karıĢtırılarak kontrolüne yönelik bir çalıĢma da 

amaçlanmıĢtır. Antalya düzenli depolama alanından alınan genç sızıntı suyu %0,9-1 

oranında ilave edilerek evsel atıksuyun ön çökeltimden geçmiĢ KOĠ 

konsantrasyonunun 500-600 mg/lt olması sağlanmıĢtır. Genç sızıntı suyunun 

karakterizasyonunu Tablo 3.2’de verilmiĢtir. 

Tablo 3.2: ÇalıĢmada kullanılan genç sızıntı suyunun özellikleri 

Parametre Birim Genç Sızıntı Suyu 

pH - 6,8 

Alkalinite mgCaCO3/lt 4900 

ÇöktürülmüĢ toplam KOĠ mg/lt 53100 

ÇöktürülmüĢ çöz KOĠ mg/lt 50900 

Toplam KOĠ mg/lt 56500 

Çöz KOĠ mg/lt 54500 

AKM mg/lt 690 

UAKM mg/lt 470 

TKN mg/lt 2630 

Amonyak mg/lt 2350 

Ortafosfat mg/lt 2 

TP mg/lt 20 

 

Evsel atıksu ve genç sızıntı suyunun karıĢımında yüksek konsantrasyonlarda AKM 

gözlenmiĢtir. Yüksek AKM konsantrasyonları çamur yataklı reaktörlerde yatak 

içersinde AKM’nin birikimine sebep olarak zamanla sistem veriminde önemli 

düĢüĢlere sebep olmaktadır. Ayrıca hidroliz hızının sıcaklık azaldıkça azaldığı, 

özellikle 15ºC’nin altındaki sıcaklık değerlerinde hidroliz aĢamasının gerçekleĢmesi 

için uygun bekleme sürelerinde sistemin çalıĢtırılması gerektiği belirtilmiĢtir 

(Elmitwalli, 2000). AKM’nin çamur yatağındaki birikiminin önlenebilmesi için, ham 

evsel atıksu ile genç sızıntı suyu karıĢımı ön-çökeltimden geçmiĢ ve bu suyun KOĠ 
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konsantrasyonu 500-600 mg/lt olacak Ģekilde sisteme beslenmiĢtir. Ön çökeltimden 

geçmiĢ ham evsel atıksu ile genç sızıntı suyu karıĢımının karakterizasyonu Tablo 

3.3’de verilmiĢtir.  

Tablo 3.3: Ön çökeltimden geçmiĢ evsel atıksu + sızıntı suyu özellikleri 

Parametre 

 

Birim 

Ön Çökeltimden GeçmiĢ Evsel + 

Sızıntı Suyu 

pH - 7,3 

Alkalinite mgCaCO3/lt 353 

Toplam KOĠ mg/lt 533 

Çöz KOĠ mg/lt 488 

AKM mg/lt 39 

UAKM mg/lt 33 

Ġletkenlik µmho/cm 2188 

TKN mg/lt 44 

Amonyak mg/lt 37 

Ortafosfat mg/lt 2 

TP mg/lt 4 
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4. DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

4.1 GiriĢ 

ÇalıĢmanın iĢletmeye alma döneminde yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktörün 

içerisinde hazır bulunan aĢı çamurundaki UAKM konsantrasyonu ölçülmüĢ ve 

reaktörün m
3
 hacmi baĢına çok düĢük biyokütle konsantrasyonu tespit edilmiĢtir. Bu 

sebeple reaktörün etkili hacmi baĢına ilave edilmesi gereken aĢı çamuru hesaplanmıĢ 

ve taze aĢı çamuru Ġstanbul Tekel Rakı Fabrikası’nın mezofilik yukarı akıĢlı çamur 

yataklı reaktöründen alınarak sisteme aĢılanmıĢtır. Sisteme ham evsel atıksu 

beslenmeye baĢlamadan önce, evsel atıksuyu temsil eden sentetik bir atıksu 

hazırlanarak mezofilik (352ºC) reaktörden alınan aĢı çamurunun oda sıcaklık 

değerlerine alıĢtırılması sağlanmıĢtır. Bu aĢamada sistem 12 saat hidrolik bekleme 

süresinde çalıĢtırılmıĢ ve sabit gaz çıkıĢı ve çıkıĢ KOĠ değerleri elde edilmeye 

baĢlandıktan sonra sistem ham evsel atıksu ile beslenmeye baĢlanmıĢtır. Sentetik 

evsel atıksuyun anaerobik arıtımı sırasında ortalama toplam KOĠ ve çöz KOĠ 

giderimleri sırasıyla %74 ve %81 olarak gözlenmiĢtir. Ayrıca bu aĢamada giriĢ ve 

çıkıĢ pH değerlerinin ortalaması sırasıyla 7,1 ve 7,5 olarak, giriĢ ve çıkıĢ alkalinite 

değerlerinin ortalaması ise sırasıyla 87 ve 104 mg CaCO3/lt olarak ölçülmüĢtür. 

ÇalıĢma ham evsel atıksuyun reaktöre beslenmesiyle devam etmiĢtir. Birinci 

aĢamada, evsel atıksu besleme tankı içersinde karıĢtırılarak sisteme beslenmiĢ ve 

gerekli parametreler incelenerek sistem performansı araĢtırılmıĢtır. Ġkinci aĢamada 

ise, besleme tankındaki karıĢtırıcı durdurularak ham evsel atıksuyun tank içersinde 

çökeltilmesi sağlanmıĢ ve üst su sisteme beslenmiĢtir. ÇalıĢmada kullanılan evsel 

atıksuyun düĢük KOĠ konsantrasyonuna sahip zayıf karakterdeki evsel atıksuları 

temsil ettiği anlaĢılmıĢtır. Bu sebeple çalıĢmanın üçüncü ve son aĢamasında, evsel 

atıksuya ~%1 oranında genç sızıntı suyu ilave edilerek ön-çökeltilmiĢ kısmın KOĠ 

konsantrasyonunun 500-600 mg/lt’ye yükseltilmesi amaçlanmıĢ ve orta kirlikte bir 

evsel atıksuyu temsil eden bir atıksuyun düĢük sıcaklık değerlerinde havasız arıtımı 
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sırasındaki sistem performansı araĢtırılmıĢtır. Tablo 4.1’de iĢletme süresi boyunca 

genel iĢletme koĢulları verilmiĢtir.  

Tablo 4.1: Genel iĢletme koĢulları  

Zaman 

Aralığı 

(gün) 

Sıcaklık 

(ºC) 

h 

(sa) 

F/M 

(kgKOĠ/kgUAKM.g) 

LV  

(kgKOĠ/m
3
.g) 

LH 

(m
3
/m

3
.g) 

17-51 15-18  

(16) 

12 0,01-0,02 

(0,02) 

0,4-0,6 

(0,5) 

1,9-2,2 

(2) 

52-81 13-16  

(16) 

8 0,001-0,009 

(0,007) 

0,2-0,3 

(0,3) 

2,9-3,2  

(3) 

82-116 13-17  

(16) 

10 0,04-0,05 

(0,05) 

1,1-1,4 

(1,3) 

2,2-2,6  

(2,4) 

( ) içindeki değerler ortalama değerler 

4.2 Ham Evsel Atıksu  (KarıĢtırılmıĢ) ile Yapılan ÇalıĢma 

17. ve 51. günler arası sistem, karıĢtırılmıĢ evsel atıksu ile 12 saat hidrolik bekleme 

süresinde iĢletilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda ölçülen parametrelerin minimum, 

maksimum ve ortalama değerleri Tablo 4.2’de verilmiĢtir. 

4.2.1 Organik madde giderimi 

KarıĢtırılarak verilen evsel atıksuyun yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör ile toplam 

KOĠ giderim verimi ortalama %58 (43-72) ve çözünmüĢ KOĠ giderim verimi ise 

ortalama %32 (19-45) olarak bulunmuĢtur (h = 12 saat). GiriĢ toplam KOĠ 188-330 

mg/lt (ortalama 232 mg/lt) arasında değiĢim gösterirken çıkıĢ toplam KOĠ 70-116 

mg/lt (ortalama 95 mg/lt) arasında değiĢim göstermiĢtir. GiriĢ çözünmüĢ KOĠ ise 85-

114 mg/lt (ortalama 95 mg/lt) arasında değiĢim gösterirken çıkıĢ çözünmüĢ KOĠ 52-

79 mg/lt (ortalama 65 mg/lt) arasında değiĢim göstermiĢtir. GiriĢ toplam KOĠ 

değerleri salınım göstermesine rağmen çıkıĢtaki toplam KOĠ değerlerinde fazla 

değiĢim görülmemiĢtir. Diğer taraftan giriĢ çözünmüĢ KOĠ değerlerinin salınımları 

çıkıĢ çözünmüĢ KOĠ değerlerinde de görülmektedir. Genel olarak KOĠ giderimi 

askıda katı maddelerin çamur yatağında fiziksel iĢlemler ile alıkonulmasından 

kaynaklanmıĢtır. GiriĢ ve çıkıĢ toplam KOĠ konsantrasyonun ve veriminin zamanla 
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değiĢimi ve giriĢ ve çıkıĢ çözünmüĢ KOĠ konsantrasyonun ve veriminin zamanla 

değiĢimi sırasıyla ġekil 4.1 ve 4.2’de verilmiĢtir.  

Tablo 4.2: Ham evsel atıksu ile yapılan çalıĢmada elde edilen parametre değerleri 

 Ham atıksu Q = 12,9 l/gün, h = 12 saat, 17-51 gün 

Parametre Maksimum Minimum Ortalama 

GiriĢ toplam KOĠ (mg/lt) 330 188 232 

ÇıkıĢ toplam KOĠ (mg/lt) 116 70 95 

Toplam KOĠ verimi (%) 72 43 58 

GiriĢ çöz KOĠ (mg/lt) 114 85 95 

ÇıkıĢ çöz KOĠ (mg/lt) 79 52 65 

Çöz KOĠ verimi (%) 45 19 31 

GiriĢ pH 7,9 7,1 7,5 

ÇıkıĢ pH 8,0 7,2 7,6 

GiriĢ Alkalinite (mg/lt) 365 175 277 

ÇıkıĢ Alkalinite (mg/lt) 345 225 275 

GiriĢ AKM (mg/lt) 230 100 142 

ÇıkıĢ AKM (mg/lt) 27 7 15 

GiriĢ UAKM (mg/lt) 171 71 104 

ÇıkıĢ UAKM (mg/lt) 23 5 12 
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 ġekil 4.1: GiriĢ ve çıkıĢ toplam KOĠ konsantrasyonun ve veriminin zamanla 
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ġekil 4.2: GiriĢ ve çıkıĢ çözünmüĢ KOĠ konsantrasyonun ve veriminin zamanla 

değiĢimi (ham evsel atıksu) 
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4.2.2. Sıcaklık 

ÇalıĢma süresince yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktörün sıcaklığı için ilave bir ısıtma 

yapılmamıĢtır. Reaktör atıksu sıcaklığı 15-18ºC arasında değiĢmiĢtir. ġekil 4.3’de 

KOĠ giderim veriminde sıcaklığın etkisi görülmektedir. 
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ġekil 4.3: KOĠ giderim veriminin sıcaklık ile değiĢimi (ham evsel atıksu) 

4.2.3 pH ve alkalinite 

Anaerobik arıtma proseslerinin kararlılığının en önemli göstergelerinden olan pH ve 

alkalinite çalıĢma süresince sürekli olarak izlenmiĢtir. pH ve alkalinite ölçümü ile 

reaktörün fizikokimyasal durumu kontrol edilmiĢtir. ÇalıĢmada reaktördeki pH ve 

alkalinite miktarını dengelemek için kimyasal madde ilavesine gerek  duyulmamıĢtır. 

Reaktörün çıkıĢındaki pH ve alkalinite değerleri giriĢ akımındaki pH ve alkalinite 

değerlerine göre çok az oranlarda artıĢ göstermesine rağmen pH ve alkalinite 

değerleri reaktör açısından kritik seviyelere ulaĢmamıĢtır. GiriĢ pH değerleri 7,1-7,9 

arasında değiĢim gösterirken, çıkıĢ pH değerleri 7,1-8,0 arasında değiĢim 

göstermiĢtir. GiriĢ alkalinite değerleri 175-365 mgCaCO3/lt arasında değiĢim 

gösterirken, çıkıĢ alkalinite değerleri 225-345 mgCaCO3/lt arasında değiĢim 
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göstermiĢtir. Reaktör giriĢ ve çıkıĢındaki pH ve alkalinite değerleri ġekil 4.4’de 

verilmiĢtir.  
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ġekil 4.4: GiriĢ ve çıkıĢındaki pH ve alkalinite değerleri (ham evsel atıksu) 

4.2.4 Askıda katı madde 

GiriĢ AKM konsantasyonu 100-230 mg/lt (ortalama 142 mg/lt) arasında değiĢim 

gösterirken, çıkıĢ AKM konsantrasyonu 7-27 mg/lt (ortalama 15 mg/lt) arasında 

değiĢim göstermiĢtir. Toplam KOĠ giderim verimi askıda katı maddenin reaktördeki 

çamur yatağı tarafından tutulmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. ÇıkıĢ AKM 

konsantrasyonunun giriĢ AKM konsantrasyonundan etkilenmediği görülmektedir. 

GiriĢ ve çıkıĢ AKM konsantrasyonlarının zamanla değiĢimi ġekil 4.5’de verilmiĢtir. 

DüĢük sıcaklıklarda evsel atıksuların anaerobik arıtımında, düĢük hidroliz oranı 

anaerobik reaktörde AKM birikimine neden olmaktadır. Anaerobik reaktörde AKM 

birikimi metanojenik aktiviteye ve reaktör performansına zarar vermektedir 

(Elmitwalli ve diğ., 2001). 
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ġekil 4.5: GiriĢ ve çıkıĢ AKM konsantrasyonlarının zamanla değiĢimi (ham evsel 

atıksu) 

4.2.5 Biyokütle 

Reaktördeki biyokütle dağılımını belirlemek için, ham evsel atıksu ile iĢletme 

dönemi sonunda (51. gün)  reaktörün 5 farklı seviyesinden alınan çamur numuneleri 

ile AKM ve UAKM deneyleri yapılmıĢtır. Deney sonuçlarına göre çamurun 3. 

seviyede daha yoğun olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçlar Tablo 4.3.’de 

verilmiĢtir. 

Tablo 4.3: Reaktör içindeki çamurun farklı yüksekliklerdeki konsantrasyonu (ham 

evsel atıksu) 

Numune Musluğu 

Yüksekliği  

(mm) 

AKM  

(mg/lt) 

UAKM  

(mg/lt) 

UAKM/AKM 

(%) 

840 57 40 71 

680 63 43 68 

520 49300 33800 69 

360 39150 27910 71 

200 29650 23670 80 
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4.2.6 Biyogaz üretimi 

Evsel atıksuyun anaerobik arıtımında açığa çıkan biyogaz miktarı çok düĢük olduğu 

görülmüĢtür. Bunun nedeninin; 

(1) ayrıĢtırılan organik madde miktarının az olmasından  

(2) üretilen biyogazın büyük miktarı çıkıĢ suyu içerisinde çözünmesinden 

kaynaklandığı düĢünülmektedir.  

Sıcaklığın azalması ile gazların sudaki çözünürlüğünün artmasından dolayı çıkıĢ 

suyu içerisinde daha fazla karbon dioksit çözülerek üretilen biyogaz içerisindeki 

karbon dioksit oranı azalması görüĢüne ulaĢılmasına yol açmıĢtır. Bu çalıĢma 

süresince elde edilen biyogaz miktarı oldukça düĢük olduğu için üretilen biyogaz 

miktarı belirtilmemiĢtir. 

4.3 Ön Çökeltimden GeçmiĢ Evsel Atıksu ile Yapılan ÇalıĢma 

52. ve 82. günler arası sistem, ön çökeltimden geçirilmiĢ evsel atıksu ile 8 saat 

hidrolik bekleme süresinde iĢletilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda ölçülen parametrelerin 

minimum, maksimum ve ortalama değerleri Tablo 4.3’de verilmiĢtir. 

4.3.1 Organik madde giderimi 

Ön çökeltimden geçirilerek verilen evsel atıksuyun yukarı akıĢlı çamur yataklı 

reaktör ile toplam KOĠ giderim verimi ortalama %14 (2-37) ve çözünmüĢ KOĠ 

giderim verimi ise ortalama %37 (12-67) olarak bulunmuĢtur (h= 8 saat). GiriĢ 

toplam KOĠ 74-96 mg/lt (ortalama 91 mg/lt) arasında değiĢim gösterirken çıkıĢ 

toplam KOĠ 57-91 mg/lt (ortalama 77 mg/lt) arasında değiĢim göstermiĢtir. GiriĢ 

çözünmüĢ KOĠ ise 59-88 mg/lt (ortalama 76 mg/lt) arasında değiĢim gösterirken 

çıkıĢ çözünmüĢ KOĠ 27-64 mg/lt (ortalama 48 mg/lt) arasında değiĢim göstermiĢtir. 

Atıksuyun ön çökeltimden geçirilmesi ile giriĢ toplam KOĠ konsantrasyonunda 

önemli derecede azalma olmasından dolayı toplam KOĠ giderim veriminin düĢtüğü 

görülmüĢtür. Ancak çözünmüĢ KOĠ giderim verimi artıĢ görülmüĢtür. GiriĢ ve çıkıĢ 

toplam KOĠ konsantrasyonun ve veriminin zamanla değiĢimi ve giriĢ ve çıkıĢ 

çözünmüĢ KOĠ konsantrasyonun ve veriminin zamanla değiĢimi sırasıyla ġekil 4.6 

ve ġekil 4.7’de verilmiĢtir.  
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Tablo 4.4: Ön çökeltimden geçmiĢ evsel atıksu ile yapılan çalıĢmada elde edilen 

parametre değerleri 

Ham atıksu Q = 19,4 lt/gün, h = 8 saat, 52-81 gün 

Parametre Maksimum Minimum Ortalama 

GiriĢ toplam KOĠ (mg/lt) 96 74 91 

ÇıkıĢ toplam KOĠ (mg/lt) 91 57 77 

Toplam KOĠ verimi (%) 37 2 14 

GiriĢ çöz KOĠ (mg/lt) 88 59 76 

ÇıkıĢ çöz KOĠ (mg/lt) 64 27 48 

Çöz KOĠ verimi (%) 67 12,2 37 

GiriĢ pH 7,9 6,4 7,1 

ÇıkıĢ pH 8,2 6,9 7,4 

GiriĢ Alkalinite (mg/lt) 390 200 260 

ÇıkıĢ Alkalinite (mg/lt) 335 225 282 

GiriĢ AKM (mg/lt) 31 11 20 

ÇıkıĢ AKM (mg/lt) 19 5 10 

GiriĢ UAKM (mg/lt) 30 8 17 

ÇıkıĢ UAKM (mg/lt) 21 5 11 
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ġekil 4.6: GiriĢ ve çıkıĢ toplam KOĠ konsantrasyonun ve veriminin zamanla değiĢimi 

(ön çökeltimden geçmiĢ evsel atıksu) 
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ġekil 4.7: GiriĢ ve çıkıĢ çözünmüĢ KOĠ konsantrasyonun ve veriminin zamanla 

değiĢimi (ön çökeltimden geçmiĢ evsel atıksu) 
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4.3.2 Sıcaklık 

ÇalıĢma süresince reaktörün sıcaklığı için ilave bir ısıtma yapılmamıĢtır. Reaktör 

atıksu sıcaklığı 13-17ºC arasında değiĢim gösterirken hava sıcaklığı 9-14ºC arasında 

değiĢim göstermiĢtir. Atıksuyun sıcaklığı hava sıcaklığından 2-4ºC daha yüksek 

olduğu gözlenmiĢtir. ġekil 4.8’de KOĠ giderim verimine sıcaklığın etkisi 

görülmektedir. 
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ġekil 4.8: KOĠ giderim veriminde sıcaklığın etkisi (ön çökeltimden geçmiĢ evsel 

atıksu) 

4.3.3 pH ve alkalinite 

ÇalıĢmada reaktördeki pH ve alkalinite miktarını dengelemek için kimyasal madde 

ilavesi yapılmamıĢtır. Reaktörün çıkıĢındaki pH ve alkalinite değerleri giriĢ 

akımındaki atıksuyun pH ve alkalinite değerleri birbirine çok yakın değerlerde 

ölçülmüĢtür. pH ve alkalinite değerleri reaktör açısından kritik seviyelere 

ulaĢmamıĢtır. GiriĢ pH değerleri 6,4-7,9 arasında değiĢim gösterirken, çıkıĢ pH 

değerleri 6,9-8,2 arasında değiĢim göstermiĢtir. GiriĢ alkalinite değerleri 200-390 

mgCaCO3/lt arasında değiĢim gösterirken, çıkıĢ alkalinite değerleri 225-335 
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mgCaCO3/lt arasında değiĢim göstermiĢtir. Reaktör giriĢ ve çıkıĢındaki pH ve 

alkalinite değerleri ġekil 4.9’de verilmiĢtir. 
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ġekil 4.9: Reaktör giriĢ ve çıkıĢındaki pH ve alkalinite değerleri (ön çökeltimden 

geçmiĢ evsel atıksu) 

4.3.4 Askıda katı madde  

Ham evsel atıksu besleme tankı içerisinde ön çökeltimden geçirilerek AKM 

konsantrasyonun önemli derecede giderimi sağlanmıĢtır. Bu yüzden reaktör giriĢ 

AKM konsantrasyonu önemli derecede düĢmüĢtür. GiriĢ AKM konsantasyonu 11-31 

mg/lt (ortalama 20 mg/lt) aralığında değiĢim gösterirken, çıkıĢ AKM konsantrasyonu 

5-19 mg/lt (ortalama 10 mg/lt) aralığında değiĢim göstermiĢtir. GiriĢ ve çıkıĢ AKM 

konsantrasyonlarının zamanla değiĢimi ġekil 4.5’de verilmiĢtir. 



 35 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50 55 60 65 70 75 80 85

Zaman (gün)

A
K

M
 K

o
n

sa
n

tr
a

sy
o

n
 (

m
g

/l
)

GiriĢ AKM ÇıkıĢ AKM

ġekil 4.10: GiriĢ ve çıkıĢ AKM konsantrasyonlarının zamanla değiĢimi (ön 

çökeltimden geçmiĢ evsel atıksu)  

4.3.5 Biyokütle 

Ön çökeltimden geçirilmiĢ evsel atıksu ile iĢletme dönemi sonunda (81. gün)  

reaktörün 5 farklı seviyesinden alınan çamur numuneleri ile AKM ve UAKM 

deneyleri yapılmıĢtır. Deney sonuçlarına göre çamur reaktörün en alt seviyesinde 

daha yoğundur. Elde edilen sonuçlar Tablo 4.5.’de verilmiĢtir. 

Tablo 4.5: Reaktör içindeki çamurun farklı yüksekliklerdeki konsantrasyonu (ön 

çökeltimden geçmiĢ evsel atıksu) 

Numune Musluğu 

Yüksekliği  

(mm) 

AKM  

(mg/lt) 

UAKM  

(mg/lt) 

UAKM/AKM  

(%) 

840 20 16 84 

680 23 17 72 

520 370 206 56 

360 36960 33170 90 

200 41460 35010 84 
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4.3.6 Biyogaz üretimi 

Ön-çökeltimden geçirilmiĢ evsel atıksu ile yapılan çalıĢma süresince giriĢ KOĠ 

değerinin ve reaktör içersindeki sıcaklığın düĢük olması, üretilen gazın büyük bir 

kısmının çıkıĢ suyunda çözülmüĢ olarak bulunmasından dolayı önemli miktarda gaz 

çıkıĢı gözlenmemiĢtir.  

4.4 Ön Çökeltimden GeçmiĢ Evsel Atıksu + Genç Sızıntı Suyu ile Yapılan 

ÇalıĢma 

82. ve 115. günler arası sistem, ön çökeltimden geçmiĢ evsel atıksu + genç sızıntı 

suyu ile 10 saat hidrolik bekleme süresinde iĢletilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda ölçülen 

parametrelerin minimum, maksimum ve ortalama değerleri Tablo 4.6.’da verilmiĢtir 

4.4.1 Organik madde giderimi 

Ön çökeltimden geçirilerek verilen evsel atıksu + genç sızıntı suyunun yukarı akıĢlı 

çamur yataklı reaktör ile toplam KOĠ giderim verimi ortalama %61 (53-68) ve 

çözünmüĢ KOĠ giderim verimi ise ortalama %67 (60-77) olarak bulunmuĢtur (h= 10 

saat). GiriĢ toplam KOĠ 481-582 mg/lt (ortalama 533 mg/lt) arasında değiĢim 

gösterirken çıkıĢ toplam KOĠ 171-256 mg/lt (ortalama 206 mg/lt) arasında değiĢim 

göstermiĢtir. GiriĢ çözünmüĢ KOĠ ise 393-541 mg/lt (ortalama 488 mg/lt) arasında 

değiĢim gösterirken çıkıĢ çözünmüĢ KOĠ 123-209 mg/lt (ortalama 159 mg/lt) 

arasında değiĢim göstermiĢtir. GiriĢ toplam ve çözünmüĢ KOĠ değerlerinde salınım 

olmasına rağmen, çıkıĢ toplam ve çözünmüĢ KOĠ değerleri bu salınımlardan fazla 

etkilenmemiĢtir. GiriĢ ve çıkıĢ toplam KOĠ konsantrasyonun ve veriminin zamanla 

değiĢimi ġekil 4.11’de verilmiĢtir. Ayrıca giriĢ ve çıkıĢ çözünmüĢ KOĠ 

konsantrasyonun ve veriminin zamanla değiĢimi ġekil 4.12’de verilmiĢtir.  

4.4.2 Sıcaklık 

ÇalıĢma süresince reaktörün sıcaklığı için ilave bir ısıtma yapılmamıĢtır. Reaktör 

atıksu sıcaklığı 13-17ºC arasında değiĢim gösterirken hava sıcaklığı 8-13ºC arasında 

değiĢim göstermiĢtir. Atıksuyun sıcaklığı hava sıcaklığından 6-7ºC daha yüksek 

olduğu gözlenmiĢtir. ġekil 4.13’de KOĠ giderim veriminde sıcaklığın etkisi 

görülmektedir. 
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Tablo 4.6: Ön çökeltimden geçmiĢ evsel atıksu + genç sızıntı suyu ile yapılan 

çalıĢmada elde edilen parametrelerin aldığı değerler 

Ham atıksu Q = 15,5 lt/gün, h = 10 saat, 82.-115. gün 

Parametre Maksimum Minimum Ortalama 

GiriĢ toplam KOĠ (mg/lt) 582 481 533 

ÇıkıĢ toplam KOĠ (mg/lt) 256 171 206 

Toplam KOĠ verimi (%) 68 53 61 

GiriĢ çöz KOĠ (mg/lt) 541 393 488 

ÇıkıĢ çöz KOĠ (mg/lt) 209 123 159 

Çöz KOĠ verimi (%) 77 60 67 

GiriĢ pH 7,9 6,7 7,3 

ÇıkıĢ pH 8,2 7,0 7,7 

GiriĢ Alkalinite (mg/lt) 510 295 353 

ÇıkıĢ Alkalinite (mg/lt) 565 360 438 

GiriĢ AKM (mg/lt) 59 32 46 

ÇıkıĢ AKM (mg/lt) 41 19 27 

GiriĢ UAKM (mg/lt) 53 25 39 

ÇıkıĢ UAKM (mg/lt) 39 12 22 
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ġekil 4.11: GiriĢ ve çıkıĢ toplam KOĠ konsantrasyonun ve veriminin zamanla 

değiĢimi (ön çökeltimden geçmiĢ evsel atıksu + genç sızıntı suyu) 
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ġekil 4.12: GiriĢ ve çıkıĢ çözünmüĢ KOĠ konsantrasyonun ve veriminin zamanla 

değiĢimi (ön çökeltimden geçmiĢ evsel atıksu + genç sızıntı suyu) 
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ġekil 4.13: KOĠ giderim veriminde sıcaklığın etkisi (ön çökeltimden geçmiĢ evsel 

atıksu + genç sızıntı suyu) 

4.4.3 pH ve alkalinite 

ÇalıĢmada reaktördeki pH ve alkalinite miktarını dengelemek için kimyasal madde 

ilavesine gerek duyulmamıĢtır. ÇıkıĢ pH ve alkalinite değerleri giriĢ pH ve alkalinite 

değerlerinden daha yüksek bulunmasına rağmen kritik seviyelere ulaĢmamıĢtır. GiriĢ 

pH değerleri 6,7-7,9 arasında değiĢim gösterirken, çıkıĢ pH değerleri 7,0-8,2 arasında 

değiĢim göstermiĢtir GiriĢ alkalinite değerleri 295-510 mgCaCO3/lt arasında değiĢim 

gösterirken, çıkıĢ alkalinite değerleri 360-565 mgCaCO3/lt arasında değiĢim 

göstermiĢtir. Reaktör giriĢ ve çıkıĢındaki pH ve alkalinite değerleri ġekil 4.14’de 

verilmiĢtir.  
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ġekil 4.14: Reaktör giriĢ ve çıkıĢındaki pH ve alkalinite değerleri (ön çökeltimden 

geçmiĢ evsel atıksu + genç sızıntı suyu) 

4.4.4 Askıda katı madde 

GiriĢ AKM konsantasyonu 32-59 mg/lt (ortalama 46 mg/lt) aralığında değiĢim 

gösterirken, çıkıĢ AKM konsantrasyonu 19-41 mg/lt (ortalama 27 mg/lt) aralığında 

değiĢim göstermiĢtir. GiriĢ ve çıkıĢ AKM konsantrasyonlarında salınımlar 

görülmüĢtür. GiriĢ ve çıkıĢ AKM konsantrasyonlarının zamanla değiĢimi ġekil 

4.15’de verilmiĢtir. 

4.4.5 Biyokütle 

Ön çökeltimden geçmiĢ evsel atıksu atıksu + genç sızıntı suyu ile iĢletme dönemi 

sonunda (115. gün)  reaktörün 5 farklı seviyesinden alınan çamur numuneleri ile 

AKM ve UAKM deneyleri yapılmıĢtır. Deney sonuçlarına göre çamur reaktörün 2. 

seviyesinde daha yoğundur. Elde edilen sonuçlar Tablo 4.7.’de verilmiĢtir. 
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ġekil 4.15: GiriĢ ve çıkıĢ AKM konsantrasyonlarının ve verimin zamanla değiĢimi 

(ön çökeltimden geçmiĢ evsel atıksu + genç sızıntı suyu) 

Tablo 4.7: Reaktör içindeki çamurun farklı yüksekliklerdeki konsantrasyonu (ön 

çökeltimden geçmiĢ evsel atıksu + genç sızıntı suyu) 

Numune Musluğu 

Yüksekliği  

(mm.) 

AKM  

(mg/lt) 

UAKM  

(mg/lt) 

UAKM/AKM 

(%) 

840 233 143 61 

680 273 187 68 

520 24790 14400 58 

360 52640 37790 72 

200 37930 31440 83 

4.4.6 Biyogaz üretimi 

Ön-çökeltimden geçmiĢ evsel atıksu atıksu + genç sızıntı suyu ile yapılan çalıĢma 

süresince biyogaz üretimi günlük olarak izlenmiĢtir. Giderilen kgKOĠ baĢına üretilen 

biyogaz hacimleri ġekil 4.16’da verilmiĢtir. Ortalama %67 çözünmüĢ KOĠ giderim 

verimi elde edilirken üretilen biyogaz hacmi ortalama 0,25 m
3
/kg KOĠgid.gün olarak 

hesaplanmıĢtır. 
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

DüĢük sıcaklıklarda düĢük kirlilik yüküne sahip evsel atıksuların doğal sıcaklık 

ortamlarında yüksek hızlı yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör ile anaerobik 

arıtılabilirliği incelenmiĢtir. 

ÇalıĢma üç aĢamadan meydana gelmektedir. Birinci aĢamada, reaktör 12 saat 

hidrolik bekleme süresinde ham evsel atıksu ile beslenmiĢtir. Ġkinci aĢamada, reaktör 

8 saat hidrolik bekleme süresinde ön çökeltimden geçirilmiĢ evsel atıksu ile 

beslenmiĢtir. Üçüncü aĢamada ise ön-çökeltimden geçmiĢ evsel atıksu + genç sızıntı 

suyu, ortalama KOĠ konsantrasyonu 500-600 mg/lt olacak Ģekilde karıĢtırılmıĢ ve 

giriĢ akımının orta kirlilikte bir evsel atıksuyu temsil etmesi sağlanmıĢtır. Bu 

aĢamada reaktör 10 saat hidrolik bekleme süresinde çalıĢtırılmıĢtır. Her üç aĢamada 

sistem ilave olarak ısıtılmadan oda sıcaklığında çalıĢtırılmıĢtır. 

5.1 Ham Evsel Atıksu ile Elde Edilen Sonuçlar 

 GiriĢ toplam KOĠ 188-330 mg/lt (ortalama 232 mg/lt) arasında değiĢim 

gösterirken çıkıĢ toplam KOĠ 70-116 mg/lt (ortalama 95 mg/lt) arasında değiĢim 

göstermiĢtir.  

 GiriĢ çözünmüĢ KOĠ ise 85-114 mg/lt (ortalama 95 mg/lt) arasında değiĢim 

gösterirken çıkıĢ çözünmüĢ KOĠ 52-79 mg/lt (ortalama 65 mg/lt) arasında değiĢim 

göstermiĢtir. 

 Ġlave ısıtma yapılmaksızın %43-72 toplam KOĠ ve %19-45 çözünmüĢ KOĠ 

giderim verimlerine ulaĢılmıĢtır. Toplam KOĠ gideriminin çamur yatağında 

partiküler organik maddenin fiziksel iĢlemler ile gideriminden kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. Toplam ve çözünmüĢ KOĠ gideriminin giriĢ değerlerine bağlı 

olarak değiĢmiĢtir. 

 GiriĢ AKM konsantrasyonlarının değiĢimler göstermesine rağmen çıkıĢ AKM 

konsantrasyonunun sabit olduğu görülmüĢtür. 



 44 

 ÇalıĢma süresi boyunca sıcaklık değiĢiminin az olmasından dolayı, arıtım 

veriminde sıcaklık değiĢiminden çok organik yük değiĢimi ve giriĢ KOĠ 

konsantrasyonunun değiĢimi etkili olmuĢtur. Ancak sistemin günlük sıcaklık 

değiĢimlerinden etkilenmemesi için reaktör kapalı ortamda bulunmalıdır. 

 Biyolojik olarak ayrıĢabilen organik maddenin düĢük olması ve düĢük 

sıcaklıkta üretilen biyogazın büyük oranda çıkıĢ suyu içerisinde çözünmesinden 

dolayı açığa çıkan biyogaz miktarı çok düĢük olduğu düĢünülmektedir. 

 DüĢük kirlilik yüküne sahip evsel atıksuların yüksek hızlı yukarı akıĢlı çamur 

yataklı reaktör ile doğal sıcaklık ortamlarında ısıtmaya ihtiyaç duyulmadan arıtımı 

KOĠ için Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği deĢarj standartlarını sağlamaktadır.  

 Elde edilen sonuçlar ıĢığında boyutlandırılacak arıtma sistemi ile ülkemizin 

sıcak ve ılıman iklim kuĢağında bulunan küçük yerleĢim yerlerindeki evsel 

atıksuların ekonomik bir Ģekilde arıtımı sağlanabilir. Yukarı akıĢlı çamur yataklı 

reaktör ile evsel atıksuyun anaerobik arıtımında ısıtma ihtiyacı olmaması, iĢletme 

dönemi süresinde enerji, ekipman ve personel ihtiyacının az olmasından dolayı daha 

ekonomik olmaktadır. Ancak bu konuda kesin bir yargıya varmak için ilave fizibilite 

çalıĢması yapılmasının uygun olacağı düĢünülmektedir. 

 Reaktör çıkıĢ suyunun sulama amaçlı tarım alanlarında kullanımının uygun 

olduğu görülmüĢtür. Anaerobik arıtımda evsel atıksudaki azot ve fosforda önemli bir 

giderim sağlanamamaktadır. ÇıkıĢ suyundaki azot ve fosforun korunması çıkıĢ 

suyunun tarımsal sulamada kullanılması halinde gübre değerinden dolayı önemli 

faydalar sağlamaktadır. Fakat arıtılan suyun sulama amaçlı kullanımı için gerekli 

diğer parametrelerin de (sülfat, klorür konsantrasyonu ve fekal koliform gibi) 

standart değerlerini sağlayıp sağlamadığının araĢtırılması gerekmektedir. 

5.2 Ön Çökeltimden GeçmiĢ Evsel Atıksu ile Elde Edilen Sonuçlar 

 Ön çökeltimden geçmiĢ evsel atıksu ile yapılan çalıĢmada partiküler 

maddelerin büyük kısmı çökeltimde giderildiğinden giriĢ KOĠ konsantrasyonu ve 

buna bağlı olarak toplam KOĠ giderim verimi büyük ölçüde düĢmüĢtür. Diğer 

taraftan çözünmüĢ KOĠ giderimi artmıĢtır.  
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 GiriĢ toplam KOĠ 74-96 mg/lt (ortalama 91 mg/lt) arasında değiĢim 

gösterirken çıkıĢ toplam KOĠ 57-91 mg/lt (ortalama 77 mg/lt) arasında değiĢim 

göstermiĢtir.  

 GiriĢ çözünmüĢ KOĠ ise 59-88 mg/lt (ortalama 76 mg/lt) arasında değiĢim 

gösterirken çıkıĢ çözünmüĢ KOĠ 27-64 mg/lt (ortalama 48 mg/lt) arasında değiĢim 

göstermiĢtir. 

 Ġlave ısıtma yapılmaksızın %2-37 toplam KOĠ ve %12-67 çözünmüĢ KOĠ 

giderim verimlerine ulaĢılmıĢtır. GiriĢ KOĠ konsantrasyonu arttıkça arıtma veriminin 

toplam ve çözünmüĢ KOĠ bazında arttığı görülmüĢtür 

 Ham atıksuyun doğrudan beslenmesi ancak düĢük AKM konsantrasyonunda 

uygundur. Yüksek AKM konsantrasyonları fiziksel iĢlemler ile çamur yatağında 

alıkonularak düĢük metanojenik aktiviteye, granüler çamur oluĢumunun önlenmesine 

ve metan fazının etkili bir Ģekilde gerçekleĢmemesine neden olmaktadır (Mahmoud, 

2002). 

5.3 Ön Çökeltimden GeçmiĢ Evsel Atıksu + Genç Sızıntı Suyu ile Elde Edilen 

Sonuçlar 

 GiriĢ toplam KOĠ 481-582 mg/lt (ortalama 533 mg/lt) arasında değiĢim 

gösterirken çıkıĢ toplam KOĠ 171-256 mg/lt (ortalama 206 mg/lt) arasında değiĢim 

göstermiĢtir.  

 GiriĢ çözünmüĢ KOĠ ise 393-541 mg/lt (ortalama 488 mg/lt) arasında değiĢim 

gösterirken çıkıĢ çözünmüĢ KOĠ 123-209 mg/lt (ortalama 159 mg/lt) arasında 

değiĢim göstermiĢtir. 

 Ġlave ısıtma yapılmaksızın %53-68 toplam KOĠ ve %60-77 çözünmüĢ KOĠ 

giderim verimlerine ulaĢılmıĢtır.  

 Ön çökeltimden geçmiĢ evsel atıksu+genç sızıntı suyu ile yapılan çalıĢmada 

üretilen biyogaz hacmi ortalama 0,25 m³/kgKOĠgid.gün olarak hesaplanmıĢtır. 

 Düzenli depolama alanlarından kaynaklanan sızıntı sularının belirli oranda 

(~%1) evsel atıksu ile karıĢtırılarak yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktörde düĢük 

sıcaklıklarda anaerobik arıtılabilirliğinin uygun olduğu görülmüĢtür. Ancak çıkıĢ 

suyu kalitesini arttırmak için ilave bir arıtım gerekmektedir. 
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 Ön çökeltimden geçmiĢ evsel atıksu+genç sızıntı suyu ile yapılan çalıĢmada 

reaktör alt seviyesindeki çamurda bozulmalar meydana gelmiĢtir. AlıĢtırma süresinin 

kısa tutulmasından dolayı çıkıĢ AKM konsantrasyonlarında değiĢimler 

görülmektedir. Kararlı çıkıĢ AKM konsantrasyonu için kararlı çamur yatağı 

gerekmektedir. 

5.4 Öneriler 

• Ham evsel atıksu ve ön çökeltimden geçmiĢ evsel atıksu ile yapılan 

çalıĢmalarda çözünmüĢ inert KOĠ tayini yapılarak giderim veriminin düĢük 

olmasının nedeninin çözünmüĢ inert KOĠ konsantrasyonundan kaynaklanıp 

kaynaklanmadığının araĢtırılması sistem verimi hakkında daha iyi bilgiler elde 

edilmesini sağlayacaktır. 

• Laboratuvar ölçekli yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktörde gerçekleĢtirilen bu 

çalıĢma sonuçları ile kinetik çalıĢmalar yapılmıĢ ancak mevcut veriler ile sağlıklı 

sonuçlar elde edilememiĢtir. Sıcaklık değiĢimini de içerecek Ģekilde evsel atıksuların 

anaerobik arıtımı için ilave kinetik çalıĢmalara ihtiyaç olduğu düĢünülmektedir. 

• Evsel atıksuların yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör ile arıtımında daha uzun 

süreli çalıĢmalar yapılarak daha geniĢ bilgi birikiminin sağlanması uygun olacaktır. 
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Ek A: Evsel atıksuların anaerobik arıtımı ile ilgili yapılan çalıĢmalar 

V 

(m
3
) 

T 

(ºC) 

GiriĢ Konsantrasyonu (mg/lt) 

HRT 

(sa) 

Giderim Verimi (%) 

AġILAMA KAYNAK KOĠ BOĠ çözKOĠ AKM KOĠ BOĠ çözKOĠ AKM 

0,03 21 520-590   73-75   9 57-79   50-60   ÇAÇ Lettinga ve diğ.,1983 

0,12 12-18 420-920   55-95   32-40 48-70   30-45 90 ÇAÇ Lettinga ve diğ.,1983 

0,12 18-20 248-581   163-376   12 72   62   GÇ Lettinga ve diğ.,1983 

6 20 500       8 75   75   ÇAÇ Grin ve diğ., 1983 

6 15-19 500       8 40-55   65-80   ÇAÇ Grin ve diğ., 1983 

6 11-12 400       8 30-50   55-70   ÇAÇ Grin ve diğ., 1983 

6 9-10 500       8 30   55   ÇAÇ Grin ve diğ., 1983 

0,11 35 341 137   88 4 65 72 83 61 ÇAÇ Vieira ve diğ.,1984 

0,12 8-20 200-900       8 54-72   60-89     Lettinga ve diğ.,1984 

6 15-20 322-950       8     30-80     Lettinga ve diğ.,1984 

6 9-12 322-950       8 18-45         Lettinga ve diğ.,1984 

6 9-20 300-650       8 75       GÇ Grin ve diğ., 1985 
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Ek A: Evsel atıksuların anaerobik arıtımı ile ilgili yapılan çalıĢmalar (devamı) 

V 

(m
3
) 

T 

(ºC) 

GiriĢ Konsantrasyonu (mg/lt) 
HRT 

(sa) 

Giderim Verimi (%) 

AġILAMA KAYNAK KOĠ BOĠ çözKOĠ AKM KOĠ BOĠ çözKOĠ AKM 

6 9-20 400-600       24 70       GÇ Grin ve diğ., 1985 

64 24-26 267   40-240 215 4-8 75-82   83 70   Schellinkhout ve diğ., 1985 

64 24-26 267     215 3-4   78-85       Schellinkhout ve diğ., 1986 

64 35 341     88 4 65   83     Schellinkhout ve diğ., 1987 

0,16 20 467       6 50 54       Derycke ve Verstraete, 1986 

0,12 7-18 100-900 53-474   10-700 4-14 45-72   38-59 50-89 GÇ de Man ve diğ.,1986 

6 10-18 100-900 53-474   10-700 9-16 46-60   42-48 55-75 GÇ de Man ve diğ.,1986 

20 11-19 100-900 53-474   10-700 6-18 31-49   23-46   GÇ de Man ve diğ.,1986 

    150-550 43-157   50-400           GÇ de Man ve diğ.,1986 

64 25 267 95     6-8 75-82 75-93   70-80  

Louwe ve diğ.,1986, Lettinga 

ve diğ.,1987 

20 10-15 740-1280       13-14 48-16 20-60     GÇ de Man ve diğ., 1988 

0,12 12-20 190-1180   80-300   7-8 30-75   20-60   GÇ de Man ve diğ.,1988 
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Ek A: Evsel atıksuların anaerobik arıtımı ile ilgili yapılan çalıĢmalar (devamı) 

V 

(m
3
) 

T 

(ºC) 

GiriĢ Konsantrasyonu (mg/lt) 
HRT 

(sa) 

Giderim Verimi (%) 

AġILAMA KAYNAK KOĠ BOĠ çözKOĠ AKM KOĠ BOĠ çözKOĠ AKM 

0,11 12-18 465     154 12-18 65     73 AAÇ Monroy ve diğ.,1988 

120
 

21-25 265 150   123 4-5 50 61   73 ÇAÇ Vieira ve diğ., 1988 

0,12 19-28 627 357 151 367 4 74 78   72   Barbosa ve Sant,1989 

64 25 250-350     150 6-8 60     70   Haskoning, 1989 

336
 

7-27 205-326 55-153   100-250 12-42 31-56 40-70   55-80   

Collivignarelli ve 

diğ.,1991,Maaskant ve diğ,1991 

1200
 

20-30 563 214   418 6 62-70 65-75   67-79   Draaijer.,1992 

0,16 20 1076       6 64     88   Mergaert ve diğ., 1992 

35           5-19 66-72 80   70   Schellinkhout ve Collazos,1992 

120
 

15-21 213-538     182 11 63     75   Vieira ve diğ., 1992 

120
 

20-25 350-450     200 7-9 55-65     65-75   Vieira ve diğ., 1992 

120
 

25-30 188-258     67-113 6-8 54-60     64-67   Vieira ve diğ., 1992 

1,2 13-14 976 454   641 44 33 50   47   

Bongte ve diğ.,1993 UASB 

septik tank 
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Ek A: Evsel atıksuların anaerobik arıtımı ile ilgili yapılan çalıĢmalar (devamı) 

V 

(m
3
) 

T 

(ºC) 

GiriĢ Konsantrasyonu (mg/lt) 
HRT 

(sa) 

Giderim Verimi (%) 

AġILAMA KAYNAK KOĠ BOĠ çözKOĠ AKM KOĠ BOĠ çözKOĠ AKM 

1,2 13 821 467   468 57 4 15   6   

Bongte ve diğ.,1993 UASB 

septik tank 

1,2 12 1716 640   1201 102 60 50   77 GÇ 

Bongte ve diğ.,1993 UASB 

septik tank 

0,86           360 90-93 92-95   93-97   Lettinga ve diğ.,1993 

0,86           34 67-77 82   74-81   Lettinga ve diğ.,1993 

0,03 30 450-750       3-12 90         Gnanadipathy ve diğ.,1993 

0,1 25-35 32-780       8-23 62-72         Ubay, 1993 

0,1 20-30 90-520       6-12 73         Ubay, 1993 

160 22-25         7 67 84   77   van Haandel ve Lettinga, 1994 

3360 24 380 160   240 5 45-60 64-78   60   Schellinkhout ve Osorio,1994 

67,5 16-23 402 515   379 7 80 74   87 ÇÇ Vieira ve diğ.,1994 

0,06 20 782 352   393 6-24 58     77 ÇÇ Tang ve diğ.,1995 

12000 18-32 1183 484   1000 8 51-63 53-69   46-64   

Haskoning,1996; Tare ve 

diğ.,1997 



 57 

Ek A: Evsel atıksuların anaerobik arıtımı ile ilgili yapılan çalıĢmalar (devamı) 

V 

(m
3
) 

T 

(ºC) 

GiriĢ Konsantrasyonu (mg/lt) 
HRT 

(sa) 

Giderim Verimi (%) 

AġILAMA KAYNAK KOĠ BOĠ çözKOĠ AKM KOĠ BOĠ çözKOĠ AKM 

6000
 

18-32 404 205   362 8 62-72 65-71   70-78   

Haskoning,1996b; Tare ve 

diğ.,1998 

477
 

  600     303 13 68     76 AEÇ Chernicharo ve Borges,1997 

0,008 20 350-500   150-300 100-270 10-40 60-75   70-85 86 ÇÇ Singh ve Viraraghavan,1998 

9   712   312 386 7-8 79   74 92 

YAÇYR 

çamuru Chernicharo ve Cardoso,1999 

0,02 13-25 312   114   4-5 69   56   GÇ Uemura ve Harada,2000 

0,004 13 456 112   229 8 65 39   88 GÇ Elmitwalli,2000 (ham atıksu) 

0,004 13 344 124   82 8 59 45   79 GÇ 

Elmitwalli,2000 (çöktürülmüĢ 

atıksu) 

3380
 

18-26         6 63 66   73   van Starkenburg ve diğ., 2001 

810
 

30,8 549 313   196 9 75 73   51   Florencio ve diğ.,2001 

12000
 

24-30         6 54 52   65   Wiegant ve diğ., 2001 

11200
 

26-29         6 61 48   51   Wiegant ve diğ., 2001 

0,14 15 390   162   6 44 5     

YAÇYR 

çamuru Mahmoud,2002 
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Ek A: Evsel atıksuların anaerobik arıtımı ile ilgili yapılan çalıĢmalar (devamı) 

V 

(m
3
) 

T 

(ºC) 

GiriĢ Konsantrasyonu (mg/lt) 
HRT 

(sa) 

Giderim Verimi (%) 

AġILAMA KAYNAK KOĠ BOĠ çözKOĠ AKM KOĠ BOĠ ÇözKOĠ AKM 

60
 

18-25 1531 277   396 8-10 50 -7   41 yok 

Halalsheh,2002(2 kademe YAÇY 

1 kademe) 

60
 

18-25 1531 277   396 23-27 51 23   55 yok 

Halalsheh,2002 (tek kademeli 

YAÇY reaktör) 

1,5   480       6 79         Cavalcanti,2003 

0,005 10-28 200-300     150-300 3-24 82     82   Lew ve diğ., 2003 

1,5 25-34 529   431   2-40 64 64       Mgana,2003 

GÇ: Granüler çamur, ÇAÇ: ÇürütülmüĢ atıksu çamuru, AAÇ: Adapte edilmiĢ aktif çamur, ÇÇ: ÇürütülmüĢ çamur, 

AEÇ: Adapte edilmemiĢ çamur, AÇ: Aktif çamur YAÇYR çamuru: Yukarı akıĢlı çamur yataklı reaktör çamuru 
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