
 

HAVALANDIRICI SEÇİMİ İÇİN TEKNİK RAPOR 

 

A. GİRİŞ : 

Bu çalışmada Türkiye’nin özel iklim koşulları, atıksu artıma tesisinin tipi ve yeri dikkate alınarak 
geçmişteki teorik ve pratik bilgilerimiz irdelenmiştir. Biyolojik arıtmada kullanılacak değişik 
tipteki havalandırıcıların ne gibi sonuçlar verebileceği avantajları ve dezavantajları ile 
değerlendirilmiştir. 

 

B. AMAÇ : 

Atıksu arıtmada havalandırıcı teknolojileri her geçen gün gelişmekte ve tesisin atıksu karakteri, 
iklim ve geometrik şekline göre çeşitlilik göstermektedir. Bu çalışmadaki amaç bütün bu 

koşullar gözönünde bulundurularak verimlilik, işletme ve bakım  masrafları, ilk yatırım ve kalite 
değerlendirilmesidir. Bu değerlendirilmede devreye aldığımız ülkemizdeki 30 biyolojik arıtma 
tesisinden elde ettiğimiz veriler, İngiltere ve ABD deki bir çok arıtma tesisi ve pilot tesisler, 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bizzat ziyaret ettiğimiz tesislerin verileri esas alınmıştır. Özellikle 
atıksu arıtma tesislerinde oksijen ihtiyacı ve çamur arıtımı konusunda İTÜ Çevre Kirliliği 
Sempozyumları’nda yayınlanmış teknik tebliğlerimiz ve çeşitli tesislerin devreye alınmasında 
hazırlanmış proses çalışmalarımız bu raporun referans bilgileridir.  

 

C. HAVALANDIRICI SEÇİMİ VE ETKİLİ KRİTERLER : 

Türkiye özel koşulları da dikkate alınarak havalandırıcı seçiminde aşağıdaki kriterler 
değerlendirilmiştir. 

a. Verimlilik 
b. Sıcaklık faktörü  

i. Yazları çok sıcak kışları çok soğuk, 
ii. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı. 

c. İşletme Giderleri 
d. Bakım Giderleri 
e. Türkiye iklim koşullarında çok sıcak yaz aylarında biyolojik aktivasyonun fazla 

olması nedeni ile maksimum koşullarda kontrol.  
f. Maksimum debi ve kirlilik koşullarında sadece biyolojik arıtmayı sağlayabilecek 

biyolojik arıtım tasarımı.  
g. Debi ve kirlilik değerlerindeki değişimlerde enerji tasarrufu. 

 
Bu değerler göz önünde bulundurularak değişik 5 tip havalandırıcı çeşitli açılardan 
değerlendirilmiştir. Bunlar; 
 

1. İnce Kabarcıklı Difüzör Sistemi 
2. Aqua Turbo (Burgulu) Aeratörler 
3. Yüksek Hızlı Aeratörler 
4. Düşük Hızlı Aeratörler 
5. Jet Aeratörler 

 

Şimdi bu havalandırıcı verimlerini daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim: 



 

1. İNCE KABARCIKLI DİFÜZÖR SİSTEMİ 

 

Ülkemizde fazla rağbet görmemesine rağmen Avrupa ve ABD’de oldukça yoğun bir şekilde 
kullanılmaktadırlar. Türkiye’de tercih edilmeme nedenleri; 

a. Bakım Problemi; Kullanılan difüzörler yerli veya 
kalitesiz yabancı difüzörlerdir. Bu nedenle 
işletme ve bakım problemleri çıkmaktadır. 
Mevcut bir çok arıtma tesislerinde difizörlerdeki 
tıkanma nedeni ile ince kabarcıklı difüzörlerin 
daha geri bir teknoloji olan kalın kabarcıklı 
difizörlerle değiştirilmektedir. 

b. Tıkanma sonucu difizör veriminin düşmesi. 
Difizörler ilk kurulduğuda yüksek verimde 
çalışırken zamanla tıkanma nedeni ile verimleri 
düşüyor ve aeratörlerden daha da verimsiz hale 
geliyor. Bu difizörler yine a şıkkında belirtilen 
difizör tipleridir. 

 
Ancak difüzörlerin Türkiye’deki firmalarımız tarafından tercih edilmemesi ve yurt dışında 
gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılması çelişkili bir durumdur. Firmamızın son yıllarda 
kullandığı difüzörler sorunsuz olarak çalışmakta ve test sonuçlarımıza göre verimleri oldukça 

iyidir. Tıkanma problemi olmayan bu difizörler işletme ve bakım açısından da oldukça 
güvenlidir. Tesis kapandığında dahi çekvalf özelliği gösterdiğinden yıllardır hiçbir tıkanma ile 
karşılaşmadık.  

a. Diğer sistemlere göre en verimlidir. En az işletme gideri düşük enerji kullanımından dolayı 
bu difüzörlerle sağlanabilir. 

b. Türkiye’da kışın özellikle geceleri hava sıcaklığı –10 C’ye kadar düştüğünden biyolojik 
havalandırma bakteriler açışsından risklidir. Dipten sıcak hava enjeksiyonu yapan bu 
difizörler bu açıdan en iyi çözümdür. 

c. Kesinlikle tıkanma problemi olmaz. 
d. Çevre açısından aerasöl problemi olmadığından sağlıklıdır. 
e. Herbir difüzör 0-15 m3/saat gibi değişken debilerde çalışabildiğinden oksijen kontrolü 

birden fazla hava üfleyicisi kullanılarak rahatlıkla yapılabilir. Bu şekil de ikinci bir enerji 
tasarrufu sağlanabilir. 

 
2. AQUA TURBO AERATÖRLER : 

 

Bu tip aeratörlerle ilgili Türkiye’deki en çok bilgi 
birikimi olan firmalar arasında sayılabiliriz. 22 kW–75 
kW arasındaki Aqua Turbo aeratörleri çeşitli tesislerde 
firmamız tarafından ekipman temini ve montajı 
yapılmış ve devreye alınmıştır. Ayrıca Belçika’daki 
üreticisi Aqua Systems firması nezaretinde birçok 
tesiste tarafımızdan ziyaret edilmiştir. 

Diğer aeratörlere göre (tersi savunulsa bile) daha 
verimli olduğu kuşkusuz bir gerçektir. Aerasöl 
problemi daha azdır. Kalitesi paslanmaz çelik olduğundan iyidir. Bakım problemi en azdır.  



 

Bütün bu avantajların yanı sıra Türkiye gibi kışın soğuk iklimlerde problemsiz olarak 

çalışabilmesi için daha düşük kapasitelerdeki batık aeratörlerle takviye edilmesi gerekir.  

 

3. YÜKSEK HIZLI AERATÖRLER : 
 

Bu tip aeratörler tararım açısından Aqua Turbo’ya çok benzerler. Ancak Aqua Turbo daha ileri 
bir versiyondur. Zaten Aqua Turbo’nun ortaya çıkma nedeni yüksek hızlı bu aeratörlerin 
istenen verimleri karşılayamamasından dolayıdır. Çark sistemi değiştirilerek burgu sistemine 
geçilmiştir.  

Bu aeratörlerin verimi konusunda çeşitli yorumlar yapılmasına rağmen yine de bu raporda 
üretici firma hesapları dikkate alınmıştır. (Aqua Aerobic Systems ABD) 

 

4. DÜŞÜK HIZLI AERATÖRLER : 
 

Ülkemizde de yaygın bir şekilde kullanılan bu 
aeratörler üretimi yerli firmalar tarafından da 
yapılmaktadır. Oksijen verimleri difüzör ve Aqua 
Turbolara göre düşüktür.  

Redüktör ile akuple olduğundan bakım masrafları 
daha fazladır. Bu aeratörlerde oksijen kontrolü 
ülkemizde dur-kalk çalıştırılarak yapılmaktadır. 
Homojen dağılım ve bakteri kalitesi açısından bu 
yöntem son derece sakıncalıdır. 

 
5.  JET (SPİRAL) AERATÖRLER : 

 
Bu tip aeratörler yur dışında artık yavaş yavaş kullanım dışı kalırken, ülkemizde son 10 yılda 
yaygın olarak kullanılmıştır. Bunun nedeni aynı hacimde birden fazla kullanılması ve oksijen 
konrolünün aeratörlere göre daha kolay yapılmasıdır. Ancak daha bilimsel bir yaklaşımla bu 
aeratörler incelendiğinde bir çok kötü özelliği ile karşılaşıyoruz.  

a. Oksijen verimleri çok düşüktür. Amerikan ve 
Avrupalı üreticiler bunu kabul edip hesaplama 
yöntemlerinde de açıkça gözükmekteyken 
Türkiye’deki bir çok firma bu aeratörleri yanlış 
kabullerle verimli göstermektedirler. Alman 
Fuchs firmasınından Leonhard Fuchs bu 
durumu yazı ile teyit etmiş, ayrıca Spiral 
aeratörlerin 1 kg O2/kwh değerinden daha fazla 
oksijen verimine sahip olmadığını 1,5 kg 
O2/kWhr değerinde oksijen verimine sahip 
olduğunu savunanların ise dürüst olmadığını 
belirmiştir. Benim yaptığım test ölçümleri ise 

Amerikan Framco Environmental Technologies firması ile aynı değerleri vermiştir. 
Hesaplarımda bu firmanın değerlerini esas kabul ettik. 

b. Derin havuzlarda dipte birikmeler oluyor ve iyi karışım sağlanamıyor. 



 

REFERANSLAR 

 
1. Oksijen ihtiyacının saptanmasında : Alman Profösör Koots’un kitabı  Behandelig van 

afvalwater (Atıksu Arıtma) kitabı esas alınmıştır. 
 

2. Difüzörlerin Verim ve Enerji Hesabında Alman Oxyflex firması hesapları ve Prof Dr. H.J. 
Pöpel’in çalışmaları esas alınmıştır. 

 
3. Aqua Turbo Aeratörlerin verim hesabında üretici Belçikalı firma Aqua Systems firmasının 

hesapları kullanılmıştır. 
 
4. Yüksek Hızlı Aeratörlerin verim hesabında Amerikan Aqua Aerobic Systems firması 

hesapları kullanılmıştır. 
 
5. Jet (Spiral) Aeratörlerin verim hesabında Amerikan Framco Environmental 

Technologies firmasının hesapları kullanılmıştır. 
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