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PAKET ATIKSU ARITMA TESİSLERİ 

Paket tesisler olarak bilinen prefabrik arıtma tesisleri bireysel uygulamalar ve küçük topluluklar için 

atıksu arıtımında sık sık kullanılır. Paket tesisler 3800 m3/gün’ ün üzerinde kapasiteye ulaşabilmesine 

rağmen, 3,8-760 m3/gün aralığındaki atıksu debisi için yaygın olarak kullanılır. Bireysel olarak evlerde 

kullanılması için küçük paket tesisler geliştirilmiştir. Uygun şekilde dizayn edilen ve işletilen bu tür 

tesisler küçük atıksu debileri için genellikle tatmin edici arıtım sağlarlar.  

Biyolojik arıtımda paket tesisler ilk kullanılmaya başlandığında, oksidasyonun tamamen 

başarılmasıyla, fazla biyolojik çamur atılmayacağı düşünülürdü. Ancak sistemde çamur birikimi 

olmakta ve bu çamurun periyodik olarak sistemden deşarj edilmesi gerekmektedir. Aşağıda paket 

tesislerde karşılaşılan işletme problemleri, en çok kullanılan paket tipleri ve paket tesisler için 

önerilen dizayn yöntemleri izah edilmiştir.  

Paket tesis tipleri 

3,8-760 m3/gün aralığındaki debiler için biyolojik arıtma yapan paket tesislerin en yaygın kullanılanı 

uzun havalandırmalı aktif çamur prosesidir. Bunlara ilave olarak, hem aerobik hem de anaerobik 

prosesleri içeren hibrid sistemler de geliştirilmiştir.  

Paket tesislerin dizayn ve işletme problemleri 

Biyolojik arıtımda (genellikle aktif çamur prosesinin bazı tipleri) kullanılan paket tesislerin 

performansını etkileyen ve dizayn ile işletme sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurlar (U.S. EPA, 

1977): 

 1. Hidrolik şok yükler; küçük topluluklardan kaynaklanan debide büyük değişimler 

 2. Hem debi hem de BOİ yükünde çok büyük düzensiz değişimler. 

 3. Uzun havalandırma sistemleri için 3:1’lik çamur geri devir oranının bütün normal 

şartları sağlaması gerekmektedir.  

 4. Köpük ve gresin son çöktürmeden giderilebilmesi için uygun koşullar. 

 5. Çamur taşınımı sonucunda son çöktürmede denitrifikasyon. 

 6. Atık çamurun kontrol altında tutulması ve atılması için doğru yaklaşım. 

 7. Havalandırma tankındaki MLSS uygunluğunun kontrolü 

 8. Uygun köpük giderme tedbirleri. 

 9. Büyük ve hızlı sıcaklık değişimi. 

 10. Hava sağlama oranının kontrolü. 

 11. Yetersiz arıtma performansına ve koku problemine sebep olabilen organik ve katı yüklere 

uygun dizayn. 
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Paket tesislerin performans gelişimi 

Paket tesislerde yüksek performans; arıtma birimlerinin iyi bir şekilde boyutlandırılmasıyla (özellikle 

son çöktürmenin) ve pompalar için akım değerlerinin kesin olarak belirlenmesiyle sağlanabilir. 

Arazide işletmelerinin belirsizliği sebebiyle, saatlik pik debideki hidrolik yük 24-33 m3/m2gün olarak 

sınırlandırılmıştır. Geri devir atık çamurun havalandırma ünitesine girişi sağlanmalıdır. Son çöktürme 

tankı ayrıca, çamur toplama ekipmanları ve biriken köpüğün giderimi için etkili bir sistemle teçhiz 

edilmelidir. Prefabrik paket tesis için kritik kriterlerin belirlenmesi bir örnekle gösterilmiştir. 

 

Şekil 1 Küçük bölgeler için paket tesisin şematik görünüşü 

Örnek 6:  

650 ailenin ikamet ettiği küçük bir bölgeden kaynaklanan atıksular prefabrik paket arıtma tesisi ile 

yapılacaktır. Bir evde ortalama olarak 3,1 kişinin oturduğu tahmin edilmektedir. Atıksu debisi 0,227  

m3/kişi.gün’dür ve debi, BOİ, AKM için pik faktör 2,5’tir. Paket tesis tipini seçiniz ve tesisin başlıca 

elemanlarını boyutlandırınız.  

1. Mutfak kaynaklı atıkların kişi başına BOİ miktarı : 99 g/kişi.gün 

2. Mutfak kaynaklı atıkların kişi başına toplam askıda katı madde miktarı : 110 g/kişi.gün  

3. Mutfak kaynaklı atıkların kişi başına TKN-N miktarı : 15 g/kişi.gün 

4. Atıksu debisi : 0,227 m3/kişi.gün 

5. Günlük pik debi oranı : 2,5 

6. Saatlik pik debi oranı : 4,0-1,0 

7. N için günlük pik oranı : 1,5 

8. F/M oranı : 0,05 

9. MLSS işletme seviyesi : 3000-6000 mg/L 

10. BOİ5 : 0,65 KOİ 
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11. Amonyak nitrifikasyonu için 4,6 mgO2/L gerekmektedir. 

Çözüm 

1. Atıksuyun ortalama ve pik debi tahminleri. 

 

a. Toplam kişi sayısı 

     650 x 3,1 kişi/hane = 2015 kişi 

 

b. 0,227 m3/kişi.gün’ e göre otalama debi: 

     2015 kişi x 0,227 m3/kişi.gün = 457 m3/gün 

 

b.  2,5 faktörüne göre günlük pik debi: 

     457 m3/gün x 2,5 = 1143 m3/gün 

 

2. Arıtılacak günlük ortalama ve pik BOİ, AKM ve N kütle yüklerinin belirlenmesi. 

a. 0,099 kg/kişi.gün değeri için ortalama BOİ yükü: 

 

     BOİ, kg/gün = 2015 x 0,099 kg/kişi.gün = 199,5 kg/gün 

 

   2,5 pik faktörü için, pik BOİ yükü: 

 

     199,5 kg/gün x 2,5 = 499 kg/gün 

 

   Ortalama 457 m3/gün debi için BOİ konsantrasyonu 

 

     BOİ, mg/L = (199,5 kg/gün)/(457 m3/gün) = 437 mg/L 

 

b. 0,11 kg/kişi.gün değerine göre, günlük ortalama AKM yükü: 
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     AKM, kg/gün = 2015 x 0,11 kg/kişi.gün = 222 kg/gün 

 

   2,5 pik faktörü için, pik AKM yükü: 

 

     222 kg/gün x 2,5 = 555 kg/gün 

 

Ortalama 457 m3/gün debi için AKM konsantrasyonu 

     BOİ, mg/L = (222 kg/gün)/(457 m3/gün) = 485,8 mg/L 

 

c. 0,015 kg/kişi.gün değerine göre, günlük ortalama N yükü: 

     N, kg/gün = 2015 x 0,015 kg/kişi.gün = 30,2 kg/gün 

 

1,5 pik faktörü için, pik N yükü: 

     30,23 kg/gün x 1,5 = 45,3 kg/gün 

 

Ortalama 457 m3/gün debi için N konsantrasyonu 

     BOİ, mg/L = (30,2 kg/gün)/(457 m3/gün) = 69,1 mg/L 

 

3. Arıtma proses tipinin seçimi. 

a. Uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi paket tesisi önerildi. Bu proses tipinin seçilmesinin 

başlıca nedenleri: (1) çok iyi çıkış suyu kalitesi, (2) azot ve fosfor giderilebilmesi, (3) daha 

düşük çamur üretimi, (4) daha basit olması ve (5) işletme kolaylığıdır. 

b. Kaba katıların giderimi için delikli elek kullanılacaktır ve ön çöktürme tesisi kullanılmayacaktır. 

4. Arıtma prosesinin elemanlarının boyutları 

a. 1 gün olarak belirlenen süre kullanılarak, ortalama debi için gereken havalandırma tankı 

hacminin belirlenmesi: 

       Hacim = (457 m3/gün) x (1,0 gün) = 457 m3 
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b. Havalandırma sistemi gereken pik ihtiyacı sürekli sağlamalıdır. Böylece, oksijen transfer 

verimi %6 kabul edilerek ve pik organik yüke dayanarak, gereken havalandırma sistemi 

kapasitesi belirlenir.  

Sağlanan oksijen, amonyağın nitrite dönüşümü ve karbonlu organik maddelerin oksidasyonu için 

yeterli olmalıdır. Denitrifikasyon sebebiyle oksijen ihtiyacındaki azalma ihmal edilirse; 
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Standart sıcaklıkta ve basınçta havanın spesifik ağırlığı 1,2 kg/m3 kabul edilir ve bunun ağırlıkça 

%23,2’si oksijendir. 
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c. 4 saatlik pik faktörü ve 33 m3/m2.gün debi için, son çöktürme havuzu için gereken yüzey 

alanı: 
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