
 

  

TEKSTİL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÇAMUR ARITMASI İLE 
İLGİLİ TEKNİK DEĞERLENDİRME 

 
Proses tasarımı ve anahtar teslim yapımı tarafımızdan gerçekleştirilen bir çok 

tekstil atık su arıtma tesisinde bir çok kez laboratuar bazında çalışmalarımız 
yürütülmüş, çalışmalarımız sonucu proses tasarımlarımız, teorik ve pratik 

bilgilerimiz ışığında yeniden değerlendirilmiştir. Atık sulardan alınan 
numunelerde tesislerin deşarj değerleri Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 
değerlerinden de çok daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Burada dikkate değer 

önemli husus tesisten çamur çıkmamasıdır ki, bunun bilimsel nedenleri vardır. 
Aşağıda bununla ilgili çalışmalarımızdan bahsedeceğiz. 

 
Çamur Oluşmama Nedenleri: 
 

Endüstriyel atık su arıtma tesislerinde aktif çamur tesisi tasarımı yapılırken 
ülkemizde genellikle evsel aktif çamur tesisi tasarım hesaplarından yola 

çıkarak tasarım yapılmaktadır. Bunun aynen endüstriyel arıtma tesisine tatbik 
edilmesi sakıncalıdır. Çünkü endüstriyel atık suların niteliği çok farklıdır. Bu 

farklılıkları maddeler halinde aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. 
 

1. Atık suların İçindeki biyokimyasal reaksiyona girmeyen inert 

madde oranı; 
 

Evsel atık sularda bu inert maddeler %20 - %20 oranındadır. Bu nedenle 
havalandırma havuzlarında birikerek askıda katı madde (çamur veya bakteri) 

miktarının da %20-%25'ini oluşturur. Bu nedenle bu miktar organik 
olmadığından biyokimyasal reaksiyonun son ürünleri olan karbondioksit ve 
suya dönüşmezler. Bu nedenle çamur arıtma prosesleri kurulması zorunludur. 

Ancak tekstil endüstriyel atık sularında inert madde oranı %1-%3 civarındadır. 
Bu nedenle tamamen organiktir. Yani teorik olarak çamur miktarı olarak 

havalandırma havuzundaki askıda çamur miktarı, askıda uçucu (organik) 
çamur miktarına eşittir. Çeşitli tekstil atık sularında yaptığımız deneyler bunu 
kanıtlamıştır.  

 
Sonuç olarak atık suyun içerisindeki kirleticilerin tamamının organik olduğu 

durumda biyokimyasal olarak parçalanma verimi evsel karakterdeki sulara 
göre çok daha iyi olacak ve inert maddelerden dolayı sorun yaşanmayacaktır.  

 
2. Tesiste Bakteriyel faaliyetten dolayı (Biyokimyasal Reaksiyon 

Sonrası) Üreyecek Çamur Miktarı; 

  
Tesiste çamur açısından inert madde olmasa bile çamur fazlası oluşur. Yani 

reaksiyon sonucu tesiste üreyen çamur fazlası tesisten çekilmediği sürece tesis 



 

  

verimli çalışamaz. Bu nedenle çamur fazlası çamur arıtma prosesleri kurularak 
tesisten uzaklaştırılmalıdır.  

 
Yukarıda bahsedilen problemin tesis içinde çamur arıtma prosesi kurulmadan 

giderilmesi mümkündür. Yine buna örnek olarak evsel uzun havalandırmalı 
tesisleri verebiliriz. Bu tesislerde çamur diğer tesislere göre çok az çıkar çünkü 

atık su uzun bekleme sürelerinde bakteri daha çok havalandırılır ve bu süre 
zarfında oluşan yeni bakteriler besin olarak diğerleri tarafından kullanılır. 
Ancak evsel karakterde bir atık su olduğu için inert maddelerin uzaklaştırılması 

için çamur arıtma prosesi (küçük) gerekir.  
 

Yukarıdaki durumun koşulları tekstil atık suları koşullarına benzemektedir. 
Ancak inert madde olmadığı durumda çamur çıkması için neden de 
oluşmayacaktır. Endüstriyel atık suyun karakteristik çamur üreme oranları, ve 

çamur ölüm oranları (Evsel atık sular için verilen değerlerden farklıdır) dikkate 
alındığında havalandırma havuzu içinde bakteri konsantrasyonunu bir denge 

konumunda tutmak mümkündür. Bu işin yapılabilmesi için; 
 

a. Doğru Proses seçimi, 
b. Çamur Üreme katsayısının bilinmesi, 
c. Çamur Ölüm oranının bilinmesi, 

d. Doğru bekleme süresi seçimi, 
e. Selektör havuz kullanılması, 

f. Tam karışımın sağlanması, 
g. Çökeltme tankında yüzey alanının yeterli olması, 

h. Havalandırıcının yeterli düzeyde hava vermesi şarttır.  
 
Yukarıdaki nedenler dolayısıyla birçok tekstil arıtma tesisinde çamur arıtma 

prosesleri kurulmamıştır. Çünkü bu koşulların hepsi yerine getirilmiştir. Eğer 
kurulsa idi atıl kalır hiç kullanılmasına gerek olmazdı.  
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