
DİYARBAKIR İLİ BİSMİL İLÇESİ

ATIK SU ARITMA PROJESİ



ÖNSÖZ

Bu proje ile Diyarbakır ilinin Bismil ilçesinin atık sularının 2040 yılı sonuna kadar arıtılması için

gerekli tesisin boyutlandırılması, artıma ünitelerinin seçilmesi ve dizaynı amaçlanmıştır. Projenin

yapımında ilçenin sosyo-kültürel yapısı, ekonomisi, nüfus dağılımı göz önünde

bulundurulmuştur. Hesaplar, tesisin beş yıllık bir inşaat süresi sonunda 2010 yılında devreye

girmesini ve 30 yıl süreyle hizmet etmesini sağlayacak şekilde yapılmıştır.
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deşarj standartlarına uygun hale getirilmesi amaçlanmıştır. 
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arıtımını esas alan bir tesisin yapımını içermektedir. Bu tesisin planlanmasında nüfus artışı, olası 

göçler, sanayi büyümesi tahminler çerçevesinde dahil edilmiştir. Hata payları hesaplara yansımış 

olup, her zaman artı tarafta kalınması esas alınmıştır.
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IV.DİYARBAKIR BİSMİL

I. Bismil Tarihi

        İlçe Basmıl Kabilesi adı altında, Urfa ve şimdiki Arak Mezopotamya yöresinden gelenler 

tarafından kurulmuştur.Bismil’de çıkan eski mezar taşları 250-400 yıllıktır. Halkının önemli bir 

kısmı da Türkmen`dir. Bunların bir kısmının Konya ve bir kısmının da Musul tarafından 

geldikleri söylenir.Önceleri köy durumunda olan Bismil, bir ara nahiye olmuş, Mermer ve 

Akpınar da buraya bağlanmıştı.Sonra bu teşkilat dağıtılarak adı Şark olarak belirlenen bu nahiye 

merkezden idare olunmuştur. 1926 yılında yapılan idari bölünmede Şark nahiyesi’nin merkezi bu

kez Seyithasan Köyü olmuş ve bu köy buraya bağlanmış, 1936 yılında da Bismil Diyarbakır’ın 

altıncı ilçesi olmuştur. Bismil Diyarbakır’ın önemli tahıl merkezlerindendir. Dicle nehri, ilçe 

tarımının hayat kaynağıdır.

        İlçe yeni kurulduğu için burada herhangi bir tarihi anıt bulunmamaktadır.Ancak Türkmen 

Hacı Köyü’nde Kabasakal, Sarısakal ve Yedi Kızlar Türbeleri Koği Tepe, Saladum ve Matar 

Köylerinde bulunan höyükler incelenmeye değer enteresan yerlerdir. 

        Kurtuluş, Fatih, Bozkurt, Akpınar, Altok,Dicle, Şentepe, Esentepe mahallelerinden oluşan 

Bismil’in merkeze olan uzaklığı 52 km’dir. İlçeye bağlı 105 köy, 90 mezra vardır.Tepe beldesi 

olarak 1 belde Yukarısalat olarak da 1 nahiyesi vardır. 
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        Bismil, 1936 yılında ilçe olan Bismil, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Diyarbakır iline

bağlı en büyük ilçedir.  Kuruluşu yeni  olmakla beraber  son yıllarda  yapılan arkeolojik kazılar

neticesinde tarihinin çok eskilere dayandığı anlaşılmıştır. İlçe yakınlarında bulunan bazı köylerde

çok eski yerleşim ve ören yerlere rastlamak mümkündür. 

    Bismil  Güneydoğu  Anadolu  Bölgesinde  olup,  Diyarbakır'a  bağlı en  büyük  ilçesidir.

Diyarbakır'ın 13 ilçesi içerisinde nüfus ve yüz ölçümü itibari ile Diyarbakır'ın en büyük ilçesidir.

Yüz ölçümü 17 bin km2 dir.

     Eski adı Bahremki veya Tepe-i Barava olan Tepe Beldesi tarihi kalıntıların ve eski yerleşim

yerlerinin  bulunduğu bir  beldedir.  Bu beldenin  güney  doğusunda  bulunan ve  yüksekliği  100

metre olan Cimşit Höyüğünün üstünde her devre ait çanak, çömlek, iri tuğla ve kiremit parçaları

ile taştan yapılmış gülleler bulunur. Bu höyüğün üstünde Şeyh Mehmet Ziyareti (türbesi) vardır.

(Basri KONYAR Diyarbakır Yıllığı 1936)

     Bismil’in yanı başında bulunan Aralık  köyünde de tarihi  kalıntılar mevcuttur. Bu köyün

güneyindeki Doruç ve hazine kumu mevkiinde tarihi kalıntılara rastlanmıştır. Kurmuşlu çayı ile

Dicle  nehrinin  birleştiği  yerde  yapılan  kazılarda  Asurlulara  ait  bazı eserler  bulunmuştur.  

Bundan 4.000 yıl  önce(M.ö.2000)  Asurlular  ile Huriler  arasında Dicle  ovasının paylaşımı ve

Mezopotamya  üzerinde  egemen  olma  isteğiyle  sürekli  savaşlar  meydana  gelmiştir.  Asurlular

şimdiki Üçtepe köyünde bulunan ve halen çok büyük bir kısmı tepe altında bulunan büyük bir

saray yaparak,burayı Hurilere saldırıda ileri üs karakolu olarak kullanmışlardır. Bu sarayın adı

Tuşpa  olup,  Asur  kralı Asurbanipal  tarafından  yapıldığı tahmin  edilmektedir.  Bu  Sarayın

bulunması 1865 yılında ünlü İngiliz seyyahı Taylor'un Bismil'e gelerek Üçtepe höyüğü üzerinde

yapmış olduğu  kazıda  Asurca  yazılı iki  dikilitaş'ı bulması ile  başlamıştır.  İngiliz  seyyah
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Taylor,bulduğu bu  dikili  taşları alarak  dünyaca  ünlü  en  büyük  müze  olan  Biritish  Müzesine

götürmüş ve halen bu kitabeler orada sergilenmektedir. 

      1989 yılında dünyanın harikalarından sayılan ve 6 metre kalınlığında ve adı tarihte Tuspa

olarak geçen büyük bir Asur Sarayının kalıntıları bulundu. Yine bu kazılarda Huriler, Asurlular,

Romalılar ve Helenistik çağa ait bir çok altın,bronz heykeller, çeşitli paralar,cam eşyalar ve çok

sayıda  tarihi  eserler  bulunmuştur.  Bulunan  bu  eserler  halen  Diyarbakır  Müzesinde

sergilenmektedir.  Ancak  daha  önce  bulunan  dikilitaşlar  Kitabeler  ne  yazık  ki  ülkemize

getirtilememiştir. Bu höyüğün dünyanın en eski yerleşim birimlerinden biri olduğu ve bulunan

sarayı Asurlara ait dünyanın en büyük casusluk merkezi olduğu kazılarla ortaya çıkarılmıştır.(Bu

yazı Bismil Haber Gazetesinin 1989 yılında yayınlanan 47.sayısından alınmıştır.)

     Asurlar stratejik önemi bulunan bu sarayı Şimdiki Diyarbakır'a bağlamak için Üçtepe ile

Ambar  beldesi  arasında  bulunan  Dicle  nehri  üzerine  bir  karayolu  köprüsü  yaptırmıştır.  İpek

Yolunun güney kolu bu köprü vasıtası ile yapılmakta idi. Bu köprünün kalıntılarının halen Dicle

altında mevcut  olduğu, taşlarının da demiryolu  köprülerinde kullanıldığı rivayet  edilmektedir.

Asurlar  M.Ö.  1050 yılında  Hurileri  büyük  bir  yenilgiye  uğratarak  Mezopotamya’nın  içlerine

çekilmelerini sağlamıştır. Bu savaşta Dicle nehrinin insan kanından dolayı kırmızı aktığı rivayet

edilmektedir.  Asur  Orduları yaptıkları her  seferde  hem Huri,hem  de  Urartu  medeniyetlerine

büyük  zarar  vermişlerdir.  Asur  Kralı Salmanasar'ın  Tuspa'da  ortaya  çıkarılan  ve  kendi  adına

diktirdiği  ve  halen  Londra  Biritish  müzesinde  sergilenen  iki  dikilitaşta  (kitabede),"Güzel

Fidanlıkları dağıttım, dillere destan asma bağlarını tahrip eyledim, bahçeleri ve eşsiz güzellikteki

sarayları atlarımızın  ayakları altında  ezdim,  sazlık  kadar  sık  ormanları yaktırıp  kestirdim"

sözlerine rastlanmıştır.
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      Daha sonra Huriler toparlanarak Asurlulara büyük bir saldırı düzenleyerek Asurluların 

Diyarbakır havalisi üzerindeki hakimiyetine son vermiştir. İşte bu nedenle halen ilçenin 

bulunduğu çevre çok eskilerde de çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Bağdat’ta elde edilen

bazı arşivler doğrultusunda Ilısu Barajı suları altında kalacak olan Bismil’e bağlı Bozçalı 

köyündeki Cano Tepesi, Köprübaşı, Aşağısalat, Kenantepe, Yukarısalat, Şahin Tepesi, Körtik 

Tepesi, Demirhöyük, Ziyaret Tepesinde kazılar yapılmış ve bir çok eser kurtarılmıştır.

      İlçenin ismi ile ilgili rivayetlere gelince; İlçenin Kuruluşu yeni olmakla beraber adının varlığı 

ile ilgili şimdiye kadar 3 görüş ortaya atılmaktadır. Bu üç görüş ve rivayet çeşitli zaman 

dilimlerinde meydana geldiği için üç görüşün de haklılık payları mevcuttur. 

BİRİNCİ RİVAYET:Bundan takriben 2000 yıl önce İran tarafından gelen köle tacirleri Bismil'in 

Kurmuşlu köyü yakınlarında konaklarken köleler arasında çıkan bir isyanla köle tacirlerinin imha

edildiği ve bu kafilede bulunanların uzun yıllar halen kalıntıları bulunan eski mağara ve 

köprünün bulunduğu mevkide kalarak hayvancılık ve balıkçılıkla uğraştıkları tahmin 

edilmektedir. Dicle Nehrinin sık sık yatak değiştirmesi sonucunda yapılan evlerin yıkılması ile 

yerleşim yerlerini değiştirmek zorunda kaldıkları ve bu amaçla halen harabeleri bulunan ve 

Bismil'in içme suyunun önemli bir kısmının sağlandığı KIRK-PIYAR mevkiinde 20 evlik bir 

yerleşim yeri kurdukları ve Farsça da BİSTMAL olarak adlandırılması sonucunda Dicle’nin 

Şimdiki güney kesiminden geçen İpek Yolu kervancıları bu mevkiye BİSTMAL dediği ve daha 

sonraki yıllarda bu adın Bismil olarak değiştirildiği rivayet edilmektedir.

İKİNCİ RİVAYET-Evliye Çelebi 1600 lı yıllarda Seyahatnamesinde 

Diyarbakır hanlarında konaklayan Kervan sahiplerinin biri birine "PİS MİLİ" nasıl geçtiklerini 

sorduklarını,çünkü Dicle nehrinin oluşturduğu ve bataklık haline gelen alüvyonları (ki;bu yörede 
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buna MİL denildiği bilinmektedir)deve kervanlarının aşmakta zorlandıkları ve bu mevkiin 

PİSMİL olarak adlandırıldığı ve daha sonraki yıllarda PİSMİL adının BİSMİL olarak 

değiştirildiği rivayet edilmektedir.

ÜÇÜNCÜ RİVAYET-1700 li yılların başında tahminen Konya'dan veya Musul'dan gelen bir 

aşiret şimdiki Of Köyü ve Pamuk Çay karşısındaki DOLAMA mevkii denilen yerde yerleşim 

alanı kurup,bilahare Dicle nehrinin güney kesiminde konakladıkları ve bu aşiretin isminin 

BASMİL aşireti olduğu ve bu yerleşim yerine uzun zaman BASMİL denildiği ve Cumhuriyet 

döneminde adının BİSMİL olarak değiştirildiği rivayet edilmektedir. Üç görüş de çeşitli zaman 

birimlerinde meydana çıktığı için haklılık payları çoktur. Ancak rivayet ne olursa olsun İlçemizin

isminin BESMELEYİ (Bismillahi Rahmani Rahim) çağrıştırdığı,yani BİSMİLLAH'ın ilk iki 

hecesi olan BİSMİL olması bizler için mutluluk kaynağıdır.

Arkeologlar tarafından yapılacak kazılar neticesinde Bismil'in tarihi hakkında daha fazla bilgi 

elde edileceği tahmin edilmektedir 
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V.NÜFUS VE DEBİ HESAPLARI

İller Bankası Metoduna Göre Diyarbakır-Bismil’in Gelecekteki Nüfusu:

Diyarbakır-Bismil  Nüfus Sayımları:
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
3596 3472 4444 9403 12775 19059 24862 39834

P : Nüfus hızı sayısı
Ns : Son nüfus sayımı
Ni : İlk nüfus sayımı
Ng : Gelecek nüfus
ts  : Son sayım tarihi
ti : İlk sayım tarihi
t : Son nüfus yılı ile projenin yapıldığı yıl arasındaki yıl farkı

a1 = 1960-1955=5
a2 = 1965-1960=5
a3 = 1970-1965=5
a4 = 1975-1970=5
a5 = 1980-1975=5
a6 = 1985-1980=5
a7 = 1990-1985=5

P = (
a NiNs  -1)*100

P1 = [( 3472-3596)1/5-1]*100 = -0,69
P2 = [( 4444-3472)1/5-1]*100 = 5,06
P3 = [( 9403-4444)1/5-1]*100 = 16,171
P4 = [( 12775-9403)1/5-1]*100 = 6,321
P5 = [( 19059-12775)1/5-1]*100 = 8,330
P6 = [( 24862-19059)1/5-1]*100 = 5,460
P7 = [( 39834-24862)1/5-1]*100 = 9,886

Port = 7,22
Port = 7,22 > 3 olduğundan Port = 3 alınmıştır.

Ng = Ns *(1 + P/100 )t

N2010 = 39834 *(1 + 3/100 )2010-1990  ≈ 71945 kişi
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N2025 = 39834 *(1 + 3/100 )2025-1990  ≈ 112087 kişi
N2040 = 39834 *(1 + 3/100 )2040-1990 ≈ 174629 kişi

Tablo 1: Bismil ilçesi nüfus değerleri

YIL 2010 2025 2040
NÜFUS 71945 112087 174629

Tablo 2: Diyarbakır Nüfus-Yaş dağılımının Türkiye ile karşılaştırılması

 0-14 
Yaş 
Grubu

15-24 
Yaş 
Grubu

25-54 
yaş 
Grubu

55 + 
Yaş 
Grubu

Diyarbakır 48 21 25 6
Türkiye 35 20 33 12
Fark + 13 + 1 - 8 - 6

Debi Hesapları :

 Debi`lerin genel formülleri

24///max 21 sıızmasanayievh QnQnQQ 

24/)(max24 sıızmsanayiev QQQQ 
Qmin = max Qev / n3 + Qsanayi / n4 + Qsızma /24 

(Kaynak : Atıksuların Arıtılması I  , Veysel Eroğlu)
n1 : 

2010 = 14
2025 = 16
2040 = 16

Evsel Su ihtiyacı 170 lt/N-gün alınmış, bu debinin %80`inin kanalizasyona intikal ettiği kabul 

edilmiştir. ( Bkz. İller Bankası Yönetmeliği , Cumali Kınacı Ders Notları)

Evsel Debiler :
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2010

Ortalama Evsel su ihtiyacı  (m3/gün)               Max. Evsel su ihtiyacı (m3/gün)

Qevsel = 0,170 * 71945 =12230,65                   Qevsel = 1,5 * Ort Qevsel = 14676.78

 2025

Ortalama Evsel su ihtiyacı (m3/gün)               Max. Evsel su ihtiyacı (m3/gün)

Qevsel = 0,170 * 112087 =19054,79                Qevsel = 1,5 * Ort Qevsel = 28582,185

2040

Ortalama Evsel su ihtiyacı (m3/gün)               Max. Evsel su ihtiyacı (m3/gün)

 Qevsel = 0,170 * 174629 =29686,93               Qevsel = 1,5 * Ort Qevsel = 44530,395        

 Bahçeler ve Yeşil Alanlar ( qort = 0,15*10-3 m3/N-G , qmax = 5*10-3 m3/N-G)

Diyarbakır İli Bismil İlçesi ‘nde 25000 m2 bahçe ve yeşil alan olduğu farzedilmiştir.

Yıllar Qort (m3/G) = qort *25000 Qmax (m3/G) = qmax *25000
2010 3,75 125
2025 3,75 125
2040 3,75 125

2025 ve 2040 yılları için de aynı alanın olduğu kabul edilmiştir.

 Lokantalar ( qort = 15*10-3 m3/Kapasite-G , qmax = 20*10-3 m3/Kapasite-G)

2010 yılında 300, 2025 yılında 600, 2040 yılında 900 kişi kapasitelik lokantaların olduğu 
kabul edilmiştir.
Yıllar Qort (m3/G) = qort * Kapasite Qmax (m3/G) = qmax * Kapasite
2010 4,5 6
2025 9,0 12
2040 13,5 18

 Oteller ( qort = 100*10-3 m3/Kapasite-G , qmax = 250*10-3 m3/Kapasite-G)
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2010 yılında 500, 2025 yılında 1000, 2040 yılında 1500 kişi kapasitelik lokantaların 
olduğu kabul edilmiştir.

Yıllar Qort (m3/G) = qort * Kapasite Qmax (m3/G) = qmax * Kapasite
2010 50 125
2025 100 250
2040 150 375

 Ekmek Fırınları (qort = 3 m3/ton-G , qmax = 4 m3/ton-G)

2010 yılında 1 ton, 2025 yılında 1,5 ton, 2040 yılında 2 ton ekmek üretimi olduğu kabul 
edilmiştir.

Yıllar Qort (m3/G) = qort * Ekmek Qmax (m3/G) = qmax * Ekmek
2010 3 4
2025 4,5 6
2040 6 8

 Esnaf (Kasap, Berber v.s)

Yıllar Σ Q (m3/G)
2010 250
2025 500
2040 750

 Hayvancılıkta Kullanılan Su 
(Küçükbaş qort = 10*10-3 m3/Adet-G , qmax = 20*10-3 m3/Adet-G)
(Büyükbaş qort = 50*10-3 m3/Adet-G , qmax = 80*10-3 m3/Adet-G)

2010 yılında 500 büyükbaş,2500 küçükbaş; 2025 yılında 750 büyükbaş,5000 küçükbaş; 
2040 yılında 1000 büyükbaş,10000 küçükbaş hayvan olduğu kabul edilmiştir.
(qort * Adet)T = (qort * Adet)küçükbaş + (qort * Adet)büyükbaş

(qmax * Adet)T= (qmax * Adet)küçükbaş + (qmax * Adet)büyükbaş 

Yıllar Qort (m3/G) = (qort * Adet)T Qmax (m3/G) = (qmax * Adet)T

2010 50 90
2025 87,5 160
2040 150 280

 Hamamlar (qort = 300*10-3 m3/Kapasite-G , qmax = 350*10-3 m3/Kapasite-G)

2010,2025 ve 2040 yılları için  250 kişi kapasitelik hamamların olduğu kabul edilmiştir.

Yıllar Qort (m3/G) = qort * Kapasite Qmax (m3/G) = qmax * Kapasite
2010 75 87,5
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2025 75 87,5
2040 75 87,5

 Okullar (qort = 2*10-3 m3/N-G , qmax = 10*10-3 m3/N-G)

Nüfusun % 10 unun öğrenci olduğu kabul edilmiştir.

Yıllar Qort (m3/G) = qort * 0,10*N Qmax (m3/G) = qmax * 0,1*N
2010 12,011924 60,06259
2025 18,714304 93,57152
2040 29,15642 145,7821

 Normal İşlerde Çalışanlar (qort = 25*10-3 m3/İşçi-G , qmax = 30*10-3 m3/İşçi-G)

2010 yılı için 5000 işçi, 2025 yılı için 10000 işçi, 2040 yılı için 20000 işçi normal işlerde 
çalışıyor kabul edilmiştir.

Yıllar Qort (m3/G) = qort * İşçi Qmax (m3/G) = qmax * İşçi

2010 125 150

2025 250 300

2040 500 600

 Kirli İşlerde Çalışanlar (qort = 50*10-3 m3/İşçi-G , qmax = 100*10-3 m3/İşçi-G)

2010 yılı için 1000 işçi, 2025 yılı için 2500 işçi, 2040 yılı için 5000 işçi kirli işlerde 
çalışıyor kabul edilmiştir.

Yıllar Qort (m3/G) = qort * İşçi Qmax (m3/G) = qmax * İşçi

2010 50 100

2025 125 250

2040 250 500

 Hastaneler (qort = 250*10-3 m3/Yatak-G , qmax = 600*10-3 m3/Yatak-G)

2010 yılında 750, 2025 yılında 1500, 2040 yılında 2000 yatak kapasiteli hastanelerin 
olduğu kabul edilmiştir.

Yıllar Qort (m3/G) = qort * Yatak Qmax (m3/G) = qmax * Yatak
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2010 187,5 450
2025 375 900
2040 500 1200

 İdari Binalar (qort = 20*10-3 m3/N-G , qmax = 25*10-3 m3/N-G)

İdari Binalarda çalışanlar nüfusun %5 ini oluşturmaktadır.

Yıllar Qort (m3/G) = qort * 0,05*N Qmax (m3/G) = qmax * 0,05*N

2010 60,05962 75,074525

2025 93,57152 116,9644

2040 145,7821 182,227625

Endüstriyel Debiler : 

Mezbaha Debisi : 

Ortalama Atıksu Debisi : 6,3 m3 / ton Karkas ağırlık ( 3.End. Kirlenme Kont.Sempozyumu,sf. 22)

Günlük ortalama et tüketimi kişi başı 200 gr olarak kabul edilmiştir.

2010 :

Et Tüketimi : (200/1000000) ton/N-gün * 71945 N = 14,389 ton/gün 

Kullanılan su : Ort. Qmezbaha

6,3 m3 / ton Karkas ağırlık * 14,389 = 90,6507 m3/gün

 Max. Qmezbaha = Ort. Qmezbaha *1,5 olarak alınmıştır.

Max. Qmezbaha = 90,6507 m3/gün * 1,5 = 136 m3/gün

2025 : 
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Et Tüketimi : (200/1000000) ton/N-gün * 112087 N = 22,4174 ton/gün  

Kullanılan su : Ort. Qmezbaha

6,3 m3 / ton Karkas ağırlık * 22,4174 = 141,23 m3/gün

Max. Qmezbaha = 141,23 m3/gün * 1,5 = 211,845 m3/gün

2040 : 

Et Tüketimi : (200/1000000) ton/N-gün * 174629 N = 34,9258 ton/gün 

Kullanılan su : Ort. Qmezbaha

6,3 m3 / ton Karkas ağırlık * 34,9258 = 220,03 m3/gün

Max. Qmezbaha = 220,03 m3/gün * 1,5 = 330 m3/gün

Tekstil Debisi : 

Tekstil işletmelerinde ortalama kapasite ile çalışılması durumunda kullanılan su miktarı 1000 

m3/gün ‘dür. ( 6.End. Kirlenme Kont.Sempozyumu,sf. 20, Tablo 2) 

Bu debi 2010 yılı itibariyle 1250 m3/gün olarak alınmıştır. Yıllara göre nüfusla orantılı olarak 

arttığı kabul edilmiştir.

Max. Q = Ort. Q * 1,5 olarak kabul edilmiştir

Max. Q = 1250 * 1,5 ≈ 1875 m3/gün

2025 : 
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Ort.Q = 1250 * 112087 / 71945 = 1947 m3/gün 

Max. Q = 1947 * 1,5 ≈ 2921 m3/gün

2040 :

Ort.Q = 1947 * 174629 / 112087 ≈3000 m3/gün 

Max. Q = 3000 * 1,5 = 4500 m3/gün olarak hesaplanmıştır.

Pamuk Yağı İşletmesi Debisi :

Pamuk yağı kombinalarında ortalama kapasite ile çalışılması durumunda ortalama atıksu debisi 

(Qort) 240 m3/gün mertebesindedir. ( 3.End. Kirlenme Kont.Sempozyumu,sf. 122 )  

Bu debi 2010 yılı itibariyle 250 m3/gün olarak alınmıştır. Yıllara göre nüfusla orantılı olarak 

arttığı kabul edilmiştir.

Max. Qpamuk yağı = Ort. Qpamuk yağıa *1,5 olarak alınmıştır.

Max. Qpamuk yağı = 250*1,5 =375 m3/gün

2025 : 

günmQ

xQ

/390

71945

112087
250

3



Max. Qpamuk yağı = 390*1,5 =585 m3/gün

17



2040 :

günmQ

xQ

/4.608

112087

174629
390

3



Max. Qpamuk yağı = 608,4*1,5 ≈ 913 m3/gün 

Ortalama  Evsel  Atıksu Debisi

İhtiyaç debisinin %80 inin atıksuya dönüştüğü kabul edilir

Yıllar Σ Qort(m3/G)  (Evsel Qort)
2010 13102*0,80= 10481,6
2025 20697*0,80= 16557,6
2040 32260*0,80= 25808

Ortalama  Endüstriyel  Atıksu Debisi

İhtiyaç debisinin % 80 inin atıksuya dönüştüğü kabul edilir.

Yıllar Endüstriyel Qort  (m3/G) 
2010 1591*0,8= 1272,8
2025 2478*0,8= 1982,4
2040 3828*0,8= 3062,4

Maksimum  Evsel  Atıksu Debisi

İhtiyaç debisinin %80 inin atıksuya dönüştüğü kabul edilir

Yıllar Σ Qort(m3/G)  (Evsel Qort)
2010 16199*0,80= 12959,2
2025 31258*0,80= 25006,4
2040 48802*0,80= 39041,6

Maksimum Endüstriyel  Atıksu Debisi
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İhtiyaç debisinin % 80 inin atıksuya dönüştüğü kabul edilir.

Yıllar Endüstriyel Qort  (m3/G) 
2010 2386*0,8= 1908,8
2025 3718*0,8= 2974,4
2040 5743*0,8= 4594,4

Sızdırma Debisi

Sızdırma debisi evsel debinin % 5 oranında alınmıştır.
2010 yılı için sızdırma debisi Qsızdırma = 0,05*10481,6= 524,08  m3/gün
2025 yılı için sızdırma debisi Qsızdırma = 0,05*16557,6= 827,88 m3/gün
2040 yılı için sızdırma debisi Qsızdırma = 0,05*25808= 1290,4m3/gün

Atıksu debilerinin hesabında evsel,sanayi ve sızma ve baca kapaklarından giren yağmursuyu 
debileri dikkate alınmalıdır.Sonuç olarak;

Qh=maxQev/n1+Qsanayi/n2+Qsızma/24

Q24=(maxQev+Qsanayi+Qsızma)/24

Qmin=ortQev/n3+Qsanayi/n4+Qsızma/24

n1,n2,n3,n4sabitleri göstermektedir

n1 sabiti gün içindeki salınımları temsil eder ve nüfusa bağlı olarak değişmektedir.Nüfusa bağlı 
olarak değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

NÜFUS <1.000 1.000–10.000 10.000-100.000 100.000-
1.000.000

< 1.000.000

n1 (sa / gün) 10 12 14 16 18–20

                                  Nüfusa Bağlı Olarak n1 Değerleri

n2 değeri,sanayi kuruluşunun vardiya sayısı kabul edilir.Projede bu sayı 1 kabul edilerek 8 sa/gün 
alınmıştır. (n2 = 8)

n3 değeri, projede 38 , n4 değeri de 24 olarak seçilmiştir.  

2010 yılı için;

Qh = 12959,2 / 14 + 1272,8 / 8 + 524,08 / 24 ≈ 1106,6 m3/saat

Q24=(12959,2  + 1272,8  + 524,08 ) / 24 = 765,88 m3/saat

Qmin=10481,6 / 38 +  1272,8  / 24 + 524,08 / 24 ≈ 350,7 m3/saat

2025 yılı için;

Qh= 25006,4 / 16 + 1982,4  / 8 + 827,88 / 24 ≈ 1845,2 m3/saat
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Q24= (25006,4  + 1982,4 + 827,88) / 24 ≈1159m3/saat

Qmin=16557,6/ 38 + 1982,4 / 24 + 827,88/ 24 ≈ 552,82 m3/saat

2040 yılı için;

Qh= 39041,6/ 16 + 3062,4/ 8 + 1290,4 / 24 ≈ 2876,67 m3/saat

Q24= (39041,6 + 3062,4+ 1290,4) / 24 = 1808,1 m3/saat

Qmin=25808 / 38 + 3062,4/ 24 + 1290,4 / 24 ≈  860,52 m3/saat

Kirlilik Yükü Hesapları : 

Evsel Atıksu Özellikleri ( Cumali Kınacı Ders Notları)

AKM 80    g/N.gün

BOI5 30-80    ≈  60 g/N.gün

KOI 80-200  ≈ 120  g/N.gün

T. Azot 10-18   ≈ 12  g/N.gün

T. Fosfor  3-6      ≈  4   g/N.gün

Endüstri için Deşarj Standartları

AKM 500mg/l

KOI 4000mg/l

Yağ-Gress 250mg/l

Endüstri için Kanala Deşarj Standartları(S.K.K.Y ,Tablo.25’e göre.)

2010 Yılı Yükleri

1)Evsel Yük:

    LBOI = 60 / 1000 * 71945 = 4316,7 kg BOI5/gün   

    LAKM= 80 / 1000 * 71945 = 5755,6 kg AKM/gün

    LKOI  = 120 / 1000 * 71945 = 8633,4 kg KOI/gün 

    LT.Azot  = 12 / 1000 * 71945 = 863,34 kg T. Azot/gün
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    LT.Fosfor  = 4 / 1000 * 71945 = 287,78 kg T. Fosfor/gün  

2) Mezbaha Yükü:

BOİ5 = 12,4 kg/ton K.A 

KOİ = 18,5 kg/ton K.A   

AKM = 3,8 kg/ton K.A

Yağ&Gres = 1,3 kg/ton K.A

Toplam Fosfor (P) = 0,5 kg/ton K.A

TKN = 1,5 kg/ton K.A    (3.End. Kirlenme Kont.Sempozyumu,sf. 22 )

BOİ5 Yükü : 12,4 kg/ton K.A *  14,389 ton/gün = 178,4236 kg BOI5/gün

BOİ5 Kons. : 178,4236 kg/gün / 90,6507 m3/gün = 1,968 kg/m3 *1000 = 1968 g/m3 ≈ 2000 mg/l

KOİ Yükü : 18,5 kg/ton K.A *  14,389 ton/gün = 266,1965 kg KOİ /gün

KOİ Kons. : 266,1965 kg/gün / 90,6507 m3/gün = 2,9365 kg/m3 *1000 ≈ 2937 g/m3 ≈ 3000 mg/l

AKM Yükü : 3,8 kg/ton K.A * 14,389 ton/gün = 54,6782 kg AKM /gün

AKM Kons. : 54,6782 kg/gün / 90,6507 m3/gün ≈ 600 mg/l 

Yağ&Gres Yükü : 1,3 kg/ton K.A * 14,389 ton/gün = 18,7057 kg Yağ&Gres /gün

Yağ&Gres Kons. : 18,7057 kg/gün / 90,6507 m3/gün ≈ 200 mg/l

Toplam Fosfor (P)  Yükü : 0,5 kg/ton K.A * 14,389 ton/gün ≈ 7,20 kg Toplam Fosfor (P) /gün 

Toplam Fosfor (P) Kons. : 7,20 kg /gün / 90,6507 m3/gün ≈  80 mg/l

TKN Yükü = 1,5 kg/ton K.A *  14,389 ton/gün = 21,5835 kg TKN /gün

TKN Kons. : 21,5835 kg/gün / 90,6507 m3/gün ≈ 250 mg/l

3) Tekstil Yükü:

BOİ5 = 500 mg /l

KOİ = 800 mg /l

AKM = 350 mg /l 

Yağ&Gres = 100 mg /l 

TKN = 100 mg /l 
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Top.  Fosfor (P) = 10 mg /l  (6.End. Kirlenme Kont.Sempozyumu,sf. 30 )

BOİ5 Yükü : 1250 m3/gün * 500 mg /l / 1000 = 625 kg BOI5/gün

KOİ Yükü : 1250 m3/gün * 800 mg /l / 1000 = 1000 kg KOİ/gün

AKM Yükü : 1250 m3/gün * 350 mg /l / 1000 = 437,5 kg AKM/gün 

Yağ&Gres Yükü : 1250 m3/gün * 100 mg /l / 1000 = 125 kg Yağ&Gres /gün 

Fosfor Yükü : 1250 m3/gün * 10 mg /l / 1000 = 12,5 kg Fosfor/gün 

4) Pamuk Yağı Yükü:

BOİ5 = 21000 mg /l  - Kanala Deşarj Yönetmeliğine göre 1800 mg /l

KOİ = 32000 mg /l - Kanala Deşarj Yönetmeliğine göre 4000 mg /l

AKM = 6000 mg /l - Kanala Deşarj Yönetmeliğine göre 500 mg /l

Yağ&Gres = 9900 mg /l( 24 sa kompozit numune)-Kanala Deşarj Yönetmeliğine göre 1800 mg /l

 ( 3.End. Kirlenme Kont.Sempozyumu,sf. 132 , Tablo 2.3 )

 BOİ5 Yükü : 250 m3/gün * 1800 mg /l / 1000 = 450 kg BOI5/gün

KOİ Yükü : 250 m3/gün * 4000 mg /l / 1000 =1000kg KOİ/gün

AKM Yükü : 250 m3/gün * 500 mg /l / 1000 = 125 kg AKM/gün 

Yağ&Gres Yükü : 250 m3/gün *250 mg /l / 1000 = 62,5 kg Yağ&Gres /gün 

2025 Yılı Yükleri

1)Evsel Yük:

    LBOI = 60 / 1000 * 112087 = 6725,22 kg BOI5/gün

    LAKM= 80 / 1000 * 112087= 8966,96 kg AKM/gün

    LKOI  = 120 / 1000 * 112087= 13450,44 kg KOI/gün

    LT.Azot  = 12 / 1000 * 112087 = 1345,044 kg T. Azot/gün

    LT.Fosfor  = 4 / 1000 * 112087 = 448,348 kg T. Fosfor/gün  

2) Mezbaha Yükü:

BOİ5 Kons. :≈ 2000 mg/l
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BOİ5 Yükü : 2000 mg/l *141,23 m3/gün /1000    ≈ 282,46 kg BOI5/gün

KOİ Kons. ≈ 3000 mg/l

KOİ Yükü : 3000 mg/l *141,23 m3/gün /1000    ≈423,7 kg KOİ /gün

AKM Kons. ≈ 600 mg/l 

AKM Yükü : 600 mg/l *141,23 m3/gün /1000    ≈84,75 kg AKM /gün

Yağ&Gres Kons. ≈ 200 mg/l

Yağ&Gres Yükü : 200 mg/l *141,23 m3/gün /1000    ≈ 28,25 kg Yağ&Gres /gün

Toplam Fosfor (P) Kons. ≈  80 mg/l

Toplam Fosfor (P)  Yükü : 80 mg/l * 141,23 m3/gün /1000 ≈11,3 kg Toplam Fosfor (P)  /gün

TKN Kons. ≈ 250 mg/l

TKN Yükü = 250 mg/l *141,23 m3/gün /1000    ≈ 35,3 kg TKN /gün

3) Tekstil Yükü:

BOİ5 = 500 mg /l

KOİ = 800 mg /l

AKM = 350 mg /l 

Yağ&Gres = 100 mg /l 

TKN = 100 mg /l

 Top. Fosfor (P) = 10 mg /l  (6.End. Kirlenme Kont.Sempozyumu,sf. 30 )

BOİ5 Yükü : 1947  m3/gün * 500 mg /l / 1000 = 973,5 kg BOI5/gün

KOİ Yükü : 1947  m3/gün * 800 mg /l / 1000 = 1557,6 kg KOİ/gün

AKM Yükü : 1947  m3/gün * 350 mg /l / 1000 = 681,45 kg AKM/gün 

Yağ&Gres Yükü : 1947 m3/gün * 100 mg /l / 1000 = 194,7 kg Yağ&Gres /gün 

Fosfor Yükü : 1947  m3/gün * 10 mg /l / 1000 = 19,47 kg Fosfor/gün 

4) Pamuk Yağı Yükü:

BOİ5 = 21000 mg /l  - Kanala Deşarj Yönetmeliğine göre 1800 mg /l
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KOİ = 32000 mg /l - Kanala Deşarj Yönetmeliğine göre 4000 mg /l

AKM = 6000 mg /l - Kanala Deşarj Yönetmeliğine göre 500 mg /l

Yağ&Gres = 9900 mg /l( 24 sa kompozit numune)-Kanala Deşarj Yönetmeliğine göre 1800 mg /l

 ( 3.End. Kirlenme Kont.Sempozyumu,sf. 132 , Tablo 2.3 )

BOİ5 Yükü :390 m3/gün * 1800mg /l / 1000 =702 kg BOI5/gün

KOİ Yükü :390 m3/gün * 4000 mg /l / 1000 = 1560 kg KOİ/gün

AKM Yükü :390 m3/gün * 500 mg /l / 1000 = 195 kg AKM/gün 

Yağ&Gres Yükü : 390  m3/gün *250 mg /l / 1000 = 97,5 kg Yağ&Gres /gün 

2040 Yılı Yükleri

1)Evsel Yük:

    LBOI = 60 / 1000 * 174629 ≈ 10478 kg BOI5/gün

    LAKM= 80 / 1000 * 174629 ≈ 13970 kg AKM/gün

    LKOI  = 120 / 1000 * 174629 ≈ 20956 kg KOI/gün

    LT.Azot  = 12 / 1000 * 174629 ≈ 2095,6 kg T. Azot/gün

    LT.Fosfor  = 4 / 1000 * 174629 ≈  700 kg T. Fosfor/gün  

2) Mezbaha Yükü:

BOİ5 Kons. :≈ 2000 mg/l

BOİ5 Yükü : 2000 mg/l * 220,03 /1000 ≈ 440,1 kg BOI5/gün

KOİ Kons. ≈ 3000 mg/l

KOİ Yükü : 3000 mg/l *220,03 m3/gün /1000  ≈660,1 kg KOİ /gün

AKM Kons. ≈ 600 mg/l 

AKM Yükü : 600 mg/l *220,03 m3/gün /1000  ≈132 kg AKM /gün

Yağ&Gres Kons. ≈ 200 mg/l

Yağ&Gres Yükü : : 200 mg/l *220,03 m3/gün /1000 ≈ 44 kg Yağ&Gres /gün

Toplam Fosfor (P) Kons. ≈  80 mg/l

Toplam Fosfor (P)  Yükü : 80 mg/l * 220,03 m3/gün /1000 ≈ 17,6 kg Toplam Fosfor (P)  /gün
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TKN Kons. ≈ 250 mg/l

TKN Yükü = 250 mg/l *220,03 m3/gün /1000  ≈ 55 kg TKN /gün

3) Tekstil Yükü:

BOİ5 = 500 mg /l

KOİ = 800 mg /l

AKM = 350 mg /l 

Yağ&Gres = 100 mg /l 

TKN = 100 mg /l

 Top. Fosfor (P) = 10 mg /l  (6.End. Kirlenme Kont.Sempozyumu,sf. 30 )

BOİ5 Yükü : 3000  m3/gün * 500 mg /l / 1000 = 1500 kg BOI5/gün

KOİ Yükü : 3000  m3/gün * 800 mg /l / 1000 = 2400 kg KOİ/gün

AKM Yükü : 3000  m3/gün * 350 mg /l / 1000 = 1050 kg AKM/gün 

Yağ&Gres Yükü : 3000 m3/gün * 100 mg /l / 1000 = 300 kg Yağ&Gres /gün 

Fosfor Yükü : 3000  m3/gün * 10 mg /l / 1000 = 30 kg Fosfor/gün 

4) Pamuk Yağı Yükü:

BOİ5 = 21000 mg /l  - Kanala Deşarj Yönetmeliğine göre 1800 mg /l

KOİ = 32000 mg /l - Kanala Deşarj Yönetmeliğine göre 4000 mg /l

AKM = 6000 mg /l - Kanala Deşarj Yönetmeliğine göre 500 mg /l

Yağ&Gres = 9900 mg /l( 24 sa kompozit numune)-Kanala Deşarj Yönetmeliğine göre 1800 mg /l

 ( 3.End. Kirlenme Kont.Sempozyumu,sf. 132 , Tablo 2.3 )

BOİ5 Yükü :608,4 m3/gün * 1800 mg /l / 1000 = 1095,12 kg BOI5/gün

KOİ Yükü : 608,4  m3/gün * 4000 mg /l / 1000 = 2433,6 kg KOİ/gün

AKM Yükü : 608,4  m3/gün * 500 mg /l / 1000 = 304,2 kg AKM/gün 

Yağ&Gres Yükü : 608,4  m3/gün *250 mg /l / 1000 ≈ 152,1 kg Yağ&Gres /gün 
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Evsel Atıksu Yükleri  ( kg/gün)

Yük
hesapları

Nüfus BOİ5 KOİ AKM YAĞ&GRES TKN TP

2010 71945 4316,7 8633,4 5755,6 - 863,34 287,78

2025 112087 6725,22 13450,44 8966,96 - 1345,044 448,348

2040 174629 10478 20956 13970 - 2095,6 700

Mezbaha Yükleri  ( kg/gün)

Yük
hesapları

Nüfus BOİ5 KOİ AKM YAĞ&GRES TKN TP

2010 71945 178,4236 266,1965 54,6782 18,7057 21,5835 7,2

2025 112087 282,46 423,7 84,75 28,25 35,3 11,3

2040 174629 440,1 660,1 132 44 55 17,6

Tekstil Yükleri  ( kg/gün)

Yük
hesapları

Nüfus BOİ5 KOİ AKM YAĞ&GRES TKN TP

2010 71945 625 1000 437,5 125 - 12,5

2025 112087 973,5 1557,6 681,45 194,7 - 19,47

2040 174629 1500 2400 1050 300 - 30

Pamuk Yağıl Yükleri  ( kg/gün)

Yük
hesapları

Nüfus BOİ5 KOİ AKM YAĞ&GRES TKN TP
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2010 71945 450 1000 125 62,5 - -

2025 112087 702 1560 195 97,5 - -

2040 174629 1095,12 2433,6 304,2 152,1 - -

Toplam Yükler : Evsel Atıksu Yükü + Endüstriyel Yükler ( kg/gün )

Yük
hesapları

Nüfus Top. BOİ5 Top.
KOİ

Top.
AKM

Top.
YAĞ&GRES

Top.
TKN

TP

2010 71945 5570,1236 9899,59 6372,7782 206,2057 884,9235 307,48

2025 112087 8683,18 16991,74 9928,16 320,45 1380,344 479,118

2040 174629 13513,22 26449,9 15456,2 496,1 2150,6 747,6

Tablo 30:

Deşarj Standartları

ATIKSULARIN ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNE DEŞARJINDA 

ÖNGÖRÜLEN ATIKSU STANDARTLARI
Parametre Kanalizasyon

sistemleri tam
arıtma ile

sonuçlanan atıksu
altyapı tesislerinde

Kanalizasyon
sistemleri derin deniz
deşarjı ile sonuçlanan

atıksu altyapı
tesislerinde

Sıcaklık (˚C) 40   40
PH 6.5-10.0 6.0-10.0

Askıda katı madde (mg/l) 500  350
Yağ ve gres (mg/l) 250   50

Katran ve petrol kökenli
yağlar (mg/l)

50   10

Kimyasal oksijen ihtiyacı
(KOİ) (mg/l)

4000  600

SO4
= (Sülfat) (mg/l) 1000 1000

Toplam Sülfür (S) (mg/l) 2      2
Fenol (mg/l) 20     10

Serbest klor (mg/l) 5      5
Toplam azot (N) (mg/l) - (a)     40

Toplam fosfor (P) (mg/l) - (a)     10
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Arsenik (As) (mg/l) 3     10
Toplam siyanür (Toplam

CNˉ) (mg/l)
10     10

Toplam kurşun (Pb) (mg/l) 3      3
Toplam kadmiyum (Cd)

(mg/l)
2      2

Toplam krom (Cr) (mg/l) 5      5
Toplam civa (Hg) (mg/l) 0.2         0.2
Toplam bakır (Cu) (mg/l) 2      2
Toplam nikel (Ni) (mg/l) 5      5
Toplam çinko (Zn) (mg/l) 10     10
Toplam kalay (Sn) (mg/l) 5      5

Toplam gümüş (Ag) (mg/l) 5      5
Clˉ (Klorür) (mg/l) 10000      -

Yüzey aktif maddeler Biyolojik olarak parçalanması Türk 
Standartları Enstitüsü standartlarına 
uygun olmayan maddelerin boşaltımı 
prensip olarak yasaktır.
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Izgaralar

  Tasfiye tesislerinde ızgaralar,su içinde bulunabilecek katı maddelerin pompalara ve benzeri 

diğer tesislere zarar vermesini önlemek ve yüzücü maddeleri sudan ayırmak için teşkil 

edilir.Büyük tesislerde umumiyetle kaba ve ince ızgara olmak üzere iki ızgara arka arkaya 

konulur.Kaba ızgaralar,ince ızgaraların çabuk tıkanmasını önlediği gibi ince ızgaraların yüklerini 

de azaltır.

  Sular ızgaralara bir yaklaşım kanalından gelir.Bu kanalda çökelmeleri önlemek bakımından 

hızın 0.5 m/s den küçük, ayrıca aşırı hızdan dolayı ızgarada tutulan maddelerin çubuk 

aralıklarından sürüklenmemesi için 3.5 – 7.0 m/s den büyük olmaması istenir.

  Projede tasarlanan kaba ızgara elle temizlenecek, ince ızgaralar ise mekanik olarak 

temizlenecektir.

1.Izgara Hesabı

1.1 Yaklaşım kanalı boyutlandırılması

Bağlantı kanalı için 1/800 eğimde 1000mm çaplı daire kesitli bir kanal düşünülmüştür. Bu 

kanalda, maksimum debide su hızının 1 m/sn civarında olması hedeflenmiştir. Kanal çapının 

seçiminde ekteki tablo(tablo 1) kaynak olarak kullanılmıştır. Tablodan, aşağıdaki veriler elde 

edilmiştir.

F = 0,786 m2

p = 3,14 m

R = 0,250 m

R  = 0,5

c = 58,9
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Hesaplarda 2040 maksimum ve 2025 minimum debileri kullanılmıştır.

Qmax = 800 lt/sn

Qmin = 154 lt/sn

J = 1/800

N = 0,013

    xAjxRxnQd 2

1

3

2
1

     
4

14,31
800

125,0013,0
1

2

2

1

3

2 x
xxxQd 

snmQd /839,0 3

Q/Qd = 0,8/0,839 = 0,95

Ekteki grafiklerden;

Q maks için

h/D = 85%

V/Vd=105%

Q min için

h/D = 0,23

V/Vd = 0,04

mh 85,0

snmv /9,0

288,09,0/8,0/ mvQA 

mB 05,185,0/88,0 

1,05 m aralık alanı 25 mm lik boşlukların 42 tanesine denk gelmektedir.

Boşluklar 41 tane 10 mm çaplı demir çubukla bölünecektir.
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Toplam çubuk genişliği = 410 mm

Izgara Toplam Genişliği = 1,05 + 0,41 = 1,46 m 

Verimlilik Yüzdesi = 1,04/1,46 = 71%

1.2 Giriş kanalı

j > 0,00021 olmalı

  xAxjHB
BxHxnQ 2

13/2

2
1 









cmZ 101 

mh 95,01,085,0 

B=1,46m

n = 0,013

j = 0,00029 bulunur, uygundur.

Enerji Denklemi : 

Lh
g

V
dZ

g

V
dZ 

22

2
2

22

2
1

11











g

V

g

V
kxhL 22

2
2

2
1

k=0,3

Z1=10

Z2=0m

d1=0,85m

V1=0,9m/sn

d2= 0,87m

V2= 0,63m/sn bulunur.
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V= Q/(1,04x0,87) = 0,88 < 0,9 m/sn, uygundur.

Yük Kaybı : 








 


g

vV

c
hL 2

1 22

c = 0,7

mhL 027,0  bulunur.

Denge ızgaradan sonraki kısım içinde yazılırsa;

Lh
g

V
d

g

V
d 

22

2
3

3

2
2

2

d3 = 0,84 m

V3 = 0,52 m/sn

% 50 tıkanma durumu;

Lh
g

V
d

g

V
d 

22

2
3

3

2`
2`

2

96,0`
2 d m

V2`=0,57m/sn

Vt=1,60 m/sn

mmh 15,0162,0
62,19

57,060,1

7,0

1 22

50 






 


-Havalandırmalı Kum Tutucu Dizaynı-

Çok uzaklarda bulunan yağış alanlarından toplanan ve uzun akış süreleri sebebiyle septik hale 
geçen sulara bir ön havalandırma tatbik ederek mekanik ve biyolojik tasfiyenin verimini 
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arttırması sebebiyle tesis için havalandırmalı kum tutucu tercih edilmiştir.Olağan bakım ve tamir 
işleri için kum tutucuyu periyodik olarak boşaltmak gerekeceğinden iki bölmeli hesaplanmıştır.

Debi:

Qh  = 2876,67 m3/saat = 2876,67 / 3600 sn/saat = 0,80 m3/sn

Kum tutucu hacminin belirlenmesi: 

Ortalama bekletme süresi 4 dakika (literatürde 2-5 dakika aralığında) alındığında, eşit hacimli 
(bölmeli) iki kum tutucu tankı için hacim hesabı:

V = ½*0.80(m3/sn)*240(sn) = 96 m3 (Tek bir ünitenin hacmi)

Boyutların belirlenmesi: 

Genişlik-derinlik oranı: 1,5:1(literatürde 1:1 – 5:1 aralığında)   ve derinlik 3 m alındığında;

Hava payı = 0,6 m

Toplam Derinlik = 0,6 + 3 = 3,6 m

Genişlik = 1,5*3 = 4,5 m

Uzunluk = Hacim/genişlik*derinlik = 96 / 4,5*3 = 7,1 m

Yüzey Alanı = 7,1*4,5 = 31,95 m2 

Difüzör Donanımı: Tabandan 0,6 m yükseklikte.

Tek ünitenin çalışması durumunda gerçek bekletme süresi: t = 4,5*7,1*3/0,80*60 = 2 dakika.

İki ünitenin çalışması durumunda gerçek bekletme süresi: t = 4 dakika.

Havalandırma sistemi:

Birim uzunluk başına hava ihtiyacı 0.3m3/m.dk (literatürde 0.2 – 0.5 aralığında) alınırsa;

Hava ihtiyacı = 7,1*0.3 = 2,13 m3/dk (Herbir kum tutucu ünitesi için)

Toplam hava ihtiyacı = 2,13*2 = 4,26 m3/dk

Difüzör tipi: Swing tip.

Kum miktarı 4 -200 m3/106 m3 aralığından 30 m3/106 m3 seçilirse,

Günlük çıkan kum miktarı = 2876,67 m3/sa * 24 sa/gün * 30 m3/106 m3 = 2.07 m3/gün
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Yüzey Yükleme Kontrolü:

İki ünite de devrede iken: Overflow rate: (0,80 m3/sn * 86400 sn/gün)/(7,1*4,5*2) = 1081,65 
m3/m2.gün 

Bir ünite devre dışı iken: Overflow rate= 2163,3 m3/m2.gün

                                               Aerated Grit Chamber
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                                           Aerated Grit Chamber

Tesise giren AKM konsantrasyonu = Top. AKM (kg/gün) / [ Qh (m3/sa) * 24 (sa/gün) ]

Tesise giren BOİ5  konsantrasyonu = Top. BOİ5 (kg/gün) / [ Qh (m3/sa) * 24 (sa/gün) ]

                                                            

2010 için,

Tesise giren AKM Kons. (mg/l) = Top.AKM (kg/gün) / [ Qh (m3/sa) * 24 (sa/gün) ] *1000 g/kg

                                                         = [6372,7782 / ( 1106,6*24)] *1000 ≈ 240 (mg/l)

Tesise giren BOİ5 Kons. (mg/l) = Top. BOİ5 (kg/gün) / [ Qh (m3/sa) * 24 (sa/gün) ] *1000 g/kg

                                                         = [5570,1236 / ( 1106,6*24)] *1000 ≈ 210 (mg/l)

2025 için,

Tesise giren AKM Kons. (mg/l) = Top.AKM (kg/gün) / [ Qh (m3/sa) * 24 (sa/gün) ] *1000 g/kg
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                                                         = [9928,16 / ( 1845,2 * 24)] *1000 ≈ 224 (mg/l)

Tesise giren BOİ5 Kons. (mg/l) = Top. BOİ5 (kg/gün) / [ Qh (m3/sa) * 24 (sa/gün) ] *1000 g/kg

                                                         = [8683,18 / (1845,2 * 24)] *1000 ≈ 196 (mg/l)

2040 için,

Tesise giren AKM Kons. (mg/l) = Top.AKM (kg/gün) / [ Qh (m3/sa) * 24 (sa/gün) ] *1000 g/kg

                                                         = [15456,2 / ( 2876,67 * 24)] *1000 ≈ 224 (mg/l)

Tesise giren BOİ5 Kons. (mg/l) = Top. BOİ5 (kg/gün) / [ Qh (m3/sa) * 24 (sa/gün) ] *1000 g/kg

                                                         = [13513,22 / ( 2876,67 * 24)] *1000 ≈ 196 (mg/l)

ÖN ÇÖKELTME HAVUZUNUN HESABI

Ön  çökeltme  havuzunun  amacı  biyolojik  arıtma  ünitesinin  kirletici  yükünü  azaltmaktır.  Bu
havuzlarda  özellikle  AKM  ve  BOİ giderimi  sağlanır.  AKM giderme  verimi   60-70,  BOİ5
giderme verimi ise  30-35 arasında değişir. AKM ve BOI5 giderme verimi çökeltim havuzunda
yüzey yüküne ve AKM konsantrasyonuna bağlı olarak değişir.
 
    Dikdörtgen planlı iki ön çökeltme havuzu, birbirinden bağımsız işletilmek üzere 
projelendirilecektir. İhtiyaç halinde, bir ünite devre dışı kaldığı zaman, atıksuların havalandırma 
havuzuna alınması için bir by-pass imkanı temin edilmelidir. MaxQg debisinde yüzeysel hidrolik 
yük QA ≤ 40 m3/m2.gün  ve bekletme süresi 1-2  saat arasında olması istenmektedir.

    Ön Çökeltme Havuzu Boyutlarının Hesabı:

2025 Yılı 

    Ortada ortak bir duvarı olan dikdörtgen planlı ve iki gözlü çökeltme havuzlarının boyutlarını 
hesaplayalım. MaxQg = 1845,2 m3/saat= 0,512 m3/sn için her bir gözden geçen debi 0,512/2 = 
0,256 m3/sn ve tavsiye edilen yüzey yükü 36 m3/m2.gün  olduğundan;

            Yüzey alanı = 0,256*86400/36 = 615 m2

   bulunur. Dikdörtgen havuzlarda, tipik (uzunluk/genişlik) oranı 4 olduğundan 

                   (b)*4(b) = 615;       b= 12,4 m

                    L = 4b = 4*12,4 = 49,6 m
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    elde edilir. Çökeltme havuzlarının makine teçhizatını yapan firmalar 2 ft (=61 cm) uzunluk
artımlarına  göre  donatım  elemanlarını  imal  etmektedirler.  Bu  sebeple,  aşağıdaki  boyutlar
seçilmiştir:

    Genişlik =b= 44 ft = 13,64 m

     Uzunluk =L=176 ft = 54,56 m

    Tavsiye edilen su yüksekliği havuz kenarında 3,5 m'dir (Değişim aralığı 2,5-5 m ) Havuzun
ortasındaki su yüksekliğini bu sebeple 3,2 m kabul edelim. Buna göre (uzunluk / derinlik) oranı
54,56/3,2 = 17,05 olur. ( Bu oranın tavsiye edilen değişim aralığı 7-18 olduğundan boyutlar bu
bakımdan da uygun seçilmiştir. 0,6 m'lik bir hava payı bırakılırsa havuzun ortalama derinliği
3,2+0,6 =3,8 m olur.

    Şimdi yüzey yükünü kontrol edelim. MaxQg = 0,512 m3/sn için her bir havuza tekabül eden
akım 0,512/2 = 0,256 m3/sn olduğundan;

                   QA = 0,256*86400 / (13,64*54,56 ) = 29,72<36 m3/m2.gün 

    bulunur.  Şimdi  de  bekletme  süresini  kontrol  edelim.  Havuzun  ortalama  hacmi
(3,2)*(13,64)*(54,56) = 2381,4 m3 olduğundan bekletme süresi

                       MaxQg için       T = 2381,4/(0,256*3600) =2,6 st>1,5 st

    bulunur.

Ön Çökeltme Havuzlarının Giriş Yapısının Hesabı

Kum  tutucudan  borularla  alınan  atıksular,  çökeltme  havuzlarının  dağıtım  kanallarına  orta
noktalarından boşaltılırlar. Dağıtım kanalları, havuz genişliğince uzanır. Genişliği 0,9 m olan
dikdörtgen bir enkesite sahiptir. Dağıtım kanallarının, yan duvarlarında kenar uzunluğu 20 cm
olan kare şeklinde 8 batmış orifis bulunur. Bu orifislerden havuza geçen su, 0,8 m ileride, su
yüzeyinin 5 cm altına konulmuş bulunan 1,0 m genişliğinde bir dalgıç perdeye çarpar. Çökeltme
havuzunun giriş kanalında su seviyesi, birleşim ve dağıtım kutusundaki su seviyesini altındadır.
ΔH seviye farkı, giriş, sürtünme, dirsek ve benzeri yersel kayıplar ile çökeltme havuzunun giriş
kanalına  geçişteki  yük  kaybının  toplamına  eşittir.  Bu  kayıplar  hidrolik  profil  çıkarılırken
hesaplanır.

    Çökeltme havuzunun giriş veya diğer ismiyle dağıtım kanalı ile havuz arasında meydana
gelen yük kaybını bulmak için Şekilde (1) ve (2) kesitleri arasında enerji denklemini yazmak
gerekir.

                         ΔZ = V2
2/2g - V1

2/2g + hk

    Bu  hızlar,  Qmax için  hesaplanır.  Çökeltme havuzundaki  V2 yatay hızı  küçük olup ihmal
edilebilir. Çökeltme havuzuna sular orta noktadan girip sağlı sollu iki yöne ayrıldığından, her
kanal, debinin yarısını dağıtır. Bir havuza isabet eden debi 0,512/2 = 0,256 m3/sn olduğundan,
her bir kanalın dağıttığı debi, bunun yarısı kadar, yani 0,512/4 = 0,128 m3/sn olur. Çökeltme
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havuzu giriş kanalında su yüksekliğini proje mühendisi tespit eder. Giriş kanalının başında su
yüksekliğini 1,0 m kabul edelim. Kanal genişliği 0,90 m olsun. Buna göre maksimum debide
kanaldaki  hız  0,128/(0,9*1,0)  =  0,14  m/sn  <  0,35  m/sn  bulunur.  Akım orifislerden  havuza
geçerken kanalda debi azalır. Bu sebeple, giriş borusu başlangıcından itibaren, kanalda genişlik
ve derinlik düşürülür.  Üniform debi dağılımı hipotezine göre orifisten geçen debi 0,256/8 =
0,032 m3/sn kabul edilebilir. Yaklaşık olarak orifis denkleminde ΔZ yerine kanalda ve kısa orifis
borularındaki yük kayıpları toplamı konulabilir. Batmış orifis formülü kullanıldığına göre Cd =
0,61 ve kare şeklindeki orifis alanı A = 0,2*0,2 m2 olduğundan, maksimum debi için

                                       Q = Cd A√(2g ΔZ)

                ΔZ = [ 0,032 / (0,512*0,22*√(2*9,81))]2 = 0,124 m

    bulunur.

Dağıtım kanallarında hız sınırı geçilmediğinden boyutlar uygundur. Ancak batmış orifis için de
benzer hız kontrolünün yapılması gerekir.

       V = √(2g ΔZ) = √(2*9,81*0,124) = 1,56 m/sn <2,0 m/sn

       V = Cd√(2g ΔZ) = 0,61*1,56 = 0,95 m/sn <1,2 m/sn>0,6 m/sn

olduğundan hız şartları sağlanmaktadır.

    Ön Çökeltme Havuzu Çıkış Yapısının Hesabı

    Dikdörtgen savak kullanıldığı zaman, savağın hidrolik yükü çok küçük çıkar. Bu sebeple
çoğunlukla üçgen savaklar yapılır. Birim uzunluktan savaklanmasına müsaade edilen debi 186
m3/m.gün olarak verilmektedir. MaxQg debisinde, bir havuza giren akım   (0,512/2)*86400 =
22118 m3/gün olduğundan, savak boyu 22118/186 = 118,9 m bulunur. Toplama kanallarının her
iki tarafında üçgen savaklar tertip edilecektir. Toplama kanalları 0,6 m genişliğinde dikdörtgen
kesite sahip olacak şekilde yapılacaktır.  Toplama kanalları ile havuz duvarı arasında 0,60 m
mesafe bırakılacaktır. Aynı şekilde dalgıç perde de savağın 0,60 m ilerisine konacaktır. Buna
göre  mevcut  savak  uzunluğu  2(L+13,64-1,20)  +  2[(L-1,20)  +  (13,64-2,40)]  şeklinde
hesaplanabilir.  Burada  L,  toplama  kanalı  dış  kenarının  boyuna  doğrultudaki  uzunluğunu
gösterir. Bu değer, yukarıda hesaplanan 118,9 m'ye eşit olmalıdır:

                          2(L+12,44) + 2[(L-1,20) + 11,24] = 118,9

Buradan

                          4L + 44,96 = 118,9;      L = 18,48 m ≈19 m

elde edilir.

    Toplama kanallarının her  iki  kenarında merkezden merkeze 25 cm aralıklarla konulmuş
90o'lik üçgen savaklar yer alır. Buna göre metre uzunluğa 4 savak, yukarıda hesaplanan 118,9 m
uzunluğa ise 118,9*4 = 476 savak isabet eder. Savak plağının uçlarında kafi yer bırakmak için
toplam olarak 476-4 = 472 adet üçgen savak yapılacaktır.  MaxQg geçerken beher üçgenden
savaklanan debi 0,256/472 = 5,42*10-4 m3/sn ve savağın hidrolik yükü;

                                Q = (8/15)*Cd* √(2g)*tg(θ/2)*H5/2

                                            Cd = 0,584;      θ = 90o

                           5,42*10-4  = (8/15)*0,584*√(2*9,81) )*H5/2
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                                    H =0,0434 m = 4,34 cm ≈4,5 cm

Ön Çökeltme Havuzu Çıkış Kanalının Boyutlarının Tayini

Çıkış toplama kanalları, ortada 1*1 m boyutunda, kare şeklinde bir kutuda birleşir. Çökeltilmiş
sular  bir  boru  ile  buradan  alınarak,  havalandırma  havuzu  girişindeki  dağıtım  ve  birleşim
kutusuna iletilir. 

                     Çıkış kanal genişliği: 60 cm

                     Çıkış kutusu genişliği: 100 cm

                      Çıkış borusu çapı: 60 cm

    Hidrolik  profilin  tespiti  sırasında  çıkış  kutusunda  su  yüksekliği  100  cm  olarak  tespit
edilmiştir.  Bu  yapı  içindeki  su  yüksekliği  öyle  olmalıdır  ki  boruya  girişteki  yük  kayıpları
çıkarıldığı  zaman  bulunan  değer  boru  çapına  eşit  olsun.  Yani  kanal  tam dolu  aksın.  Çıkış
noktasında toplama kanalı tabanını, çıkış kutusu tabanından 45 cm yukarıda yapalım. Buna göre
çıkış  noktasında  y2 su  yüksekliği  y2 =1,00–0,45  =0,55  m  olur.  Maksimum  debide  her  bir
havuzdan geçen debi 0,512/2 = 0,256 m3/sn'dir.  Toplam savak uzunluğu 118,9/2 = 59,45 m
olduğundan, birim uzunluktan savaklanan debi q = 0,128/60 = 0,00213 m3/m.sn elde edilir. Bu
noktadaki kritik derinlik, dikdörtgen kesit formülüne göre hesaplanırsa 0,5 m bulunur. Bu değer,
yukarıda  hesaplanan  y2 =  1,00-0,45  =  0,55  m'den  küçük  olduğundan,  bu  noktada  suların
toplama  kutusuna  geçişinde  batmış  mansap  şartları  söz  konusu  olacaktır.  Savaklar  her  iki
taraftan su aldığından, N=2 'dir. Bu sebeple, su ayrım noktasında su yüksekliği

                  y1 = √ ( y2
2 + 2(qLN)2/(gb2y2))

            y1 = √(0,552 + 2(0,00213*19*2)2/(9,81*0,62*0,55)) = 0,56 m

bulunur. Sürtünme, türbülans ve dirsek kayıpları sebebiyle, buna yüzde 42 nispetinde bir ilave
edilirse, bu noktada su yüksekliği 0,56*1,42 = 0,78 m olur. 0,53 m'lik bir hava payı göz önünde
tutulursa çıkış kanalında toplam derinliği 1,32 m olur. Buna göre giriş kanalındaki su yüzü kotu,
çıkış kutusundaki su kotuna, kret yüksekliğini (=85 cm), savağın hidrolik yükünü (=4,5 cm) ve
giriş yapısındaki yük kaybını (=13 cm) ekleyerek bulunur. (85+4,5+13 = 102,5 cm)

2045 Yılı 

2045 MaxQg/2025 MaxQg = 0,799/0,512 = 1,56 

   2025 yılı iki ön çökeltme havuzuna ek olarak iki tane daha inşa edilecek ve böylece toplam 4 
tane ön çökeltme havuzu inşa edilmiş olacaktır. Ortak duvarları olan dikdörtgen planlı ve dört 
gözlü çökeltme havuzlarının boyutlarını hesaplayalım. MaxQg = 0,799 m3/sn için her bir gözden 
geçen debi 0,799/4 = 0,199 m3/sn ve tavsiye edilen yüzey yükü 36 m3/m2.gün  olduğundan;

2025  yılı boyutları geçerlidir. 

b= 13,64 m      L=54,56 m

Tavsiye edilen su yüksekliği havuz kenarında 4,5 m' dir (Değişim aralığı 2,5-5 m ) Havuzun
ortasındaki su yüksekliğini bu sebeple 4 m kabul edelim. Buna göre (uzunluk / derinlik ) oranı
54,56/4 = 13,64 olur. (Bu oranın tavsiye edilen değişim aralığı  7-18 olduğundan boyutlar bu
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bakımdan da uygun seçilmiştir. 0,6 m'lik bir hava payı bırakılırsa havuzun ortalama derinliği
4+0,6 =4,6 m olur.

    Şimdi yüzey yükünü kontrol edelim. MaxQg = 1,044 m3/sn için her bir havuza tekabül eden
akım 0,799/4 = 0,199 m3/sn olduğundan;

                   QA = 0,199*86400 / (13,64*54,56 ) = 23,2<36 m3/m2.gün 

    bulunur.  Şimdi  de  bekletme  süresini  kontrol  edelim.  Havuzun  ortalama  hacmi
(4)*(13,64)*(54,56) = 2976,8 m3 olduğundan bekletme süresi

                       MaxQg  için       T = 2976,8/(0,199*3600) =2,5 st>1,5 saat

    bulunur. Bekletme süresi tavsiye edilen 1-2 saat ve done olarak verilen 1,5 saat değerinden
büyük olduğundan uygundur.

Ön Çökeltme Havuzlarının Giriş Yapısının Hesabı

Kum  tutucudan  borularla  alınan  atıksular,  çökeltme  havuzlarının  dağıtım  kanallarına  orta
noktalarından boşaltılırlar. Dağıtım kanalları, havuz genişliğince uzanır. Genişliği 0,9 m olan
dikdörtgen bir enkesite sahiptir. Dağıtım kanallarının, yan duvarlarında kenar uzunluğu 20 cm
olan kare şeklinde 8 batmış orifis bulunur. Bu orifislerden havuza geçen su, 0,8 m ileride, su
yüzeyinin 5 cm altına konulmuş bulunan 1,0 m genişliğinde bir dalgıç perdeye çarpar. Çökeltme
havuzunun giriş kanalında su seviyesi, birleşim ve dağıtım kutusundaki su seviyesini altındadır.
ΔH seviye farkı, giriş, sürtünme, dirsek ve benzeri yersel kayıplar ile çökeltme havuzunun giriş
kanalına  geçişteki  yük  kaybının  toplamına  eşittir.  Bu  kayıplar  hidrolik  profil  çıkarılırken
hesaplanır.

    Çökeltme havuzunun giriş veya diğer ismiyle dağıtım kanalı ile havuz arasına meydana gelen
yük kaybını bulmak için Şekilde (1) ve (2) kesitleri arasında enerji denklemini yazmak gerekir.

                         ΔZ = V2
2/2g - V1

2/2g + hk

    Bu  hızlar,  Qmax için  hesaplanır.  Çökeltme havuzundaki  V2 yatay hızı  küçük olup ihmal
edilebilir. Çökeltme havuzuna sular orta noktadan girip sağlı sollu iki yöne ayrıldığından, her
kanal, debinin yarısını dağıtır. Bir havuza isabet eden debi  0,799/4 = 0,199 m3/sn olduğundan,
her bir kanalın dağıttığı debi, bunun yarısı kadar, yani 0,799/8 = 0,099 m3/sn olur. Çökeltme
havuzu giriş kanalında su yüksekliğini proje mühendisi tespit eder. Giriş kanalının başında su
yüksekliğini 1,0 m kabul edelim. Kanal genişliği 0,90 m olsun. Buna göre maksimum debide
kanaldaki  hız  0,099/(0,9*1,0)  =  0,11  m/sn  <  0,35  m/sn  bulunur.  Akım orifislerden  havuza
geçerken kanalda debi azalır. Bu sebeple, giriş borusu başlangıcından itibaren, kanalda genişlik
ve derinlik düşürülür.  Üniform debi dağılımı hipotezine göre orifisten geçen debi 0,199/8 =
0,025 m3/sn kabul edilebilir. Yaklaşık olarak orifis denkleminde ΔZ yerine kanalda ve kısa orifis
borularındaki yük kayıpları toplamı konulabilir. Batmış orifis formülü kullanıldığına göre Cd =
0,61 ve kare şeklindeki orifis alanı A = 0,2*0,2 m2 olduğundan, maksimum debi için

                                       Q = Cd A√(2g ΔZ)

                ΔZ = [ 0,025 / (0,61*0,22*√(2*9,81))]2 = 0,053 m
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    bulunur.

Dağıtım kanallarında hız sınırı geçilmediğinden boyutlar uygundur. Ancak batmış orifis için de
benzer hız kontrolünün yapılması gerekir.

       V = √(2g ΔZ) = √(2*9,81*0,053) = 1,024 m/sn <2,0 m/sn

       V = Cd√(2g ΔZ) = 0,61*1,35 = 0,625 m/sn <1,2 m/sn>0,6 m/sn

olduğundan hız şartları sağlanmaktadır.

    Ön Çökeltme Havuzu Çıkış Yapısının Hesabı

    Dikdörtgen savak kullanıldığı zaman, savağın hidrolik yükü çok küçük çıkar. Bu sebeple
çoğunlukla üçgen savaklar yapılır. Birim uzunluktan savaklanmasına müsaade edilen debi 186
m3/m.gün olarak verilmektedir. MaxQg debisinde, bir havuza giren akım   (0,799/4)*86400 =
17258 m3/gün'  dür.  Savak boyu 118,9 m bulunmuştu Toplama kanallarının her iki  tarafında
üçgen savaklar tertip edilecektir. Toplama kanalları 0,6 m genişliğinde dikdörtgen kesite sahip
olacak  şekilde  yapılacaktır.  Toplama  kanalları  ile  havuz  duvarı  arasında  0,60  m  mesafe
bırakılacaktır.  Aynı  şekilde  dalgıç  perde  de  savağın  0,60  m ilerisine  konacaktır.  Buna göre
mevcut savak uzunluğu L = 19 m elde edilmişti.

    Toplama kanallarının her  iki  kenarında merkezden merkeze 25 cm aralıklarla konulmuş
90o'lik üçgen savaklar yer alır. Buna göre metre uzunluğa 4 savak, yukarıda hesaplanan 242 m
uzunluğa ise 118,9*4 = 476 savak isabet eder. Savak plağının uçlarında kafi yer bırakmak için
toplam olarak 476-4 = 472 adet üçgen savak yapılacaktır.  MaxQg geçerken beher üçgenden
savaklanan debi  0,199/472 = 4,21*10-4 m3/sn ve savağın hidrolik yükü;

                                Q = (8/15)*Cd* √(2g)*tg(θ/2)*H5/2

                                            Cd = 0,584;      θ = 90o

                          4,563*10-4  = (8/15)*0,584*√(2*9,81) )*H5/2

                                    H =0,0405 m = 4,05 cm ≈4,1 cm

Ön Çökeltme Havuzu Çıkış Kanalının Boyutlarının Tayini

Çıkış toplama kanalları, ortada 1*1 m boyutunda, kare şeklinde bir kutuda birleşir. Çökeltilmiş
sular  bir  boru  ile  buradan  alınarak,  havalandırma  havuzu  girişindeki  dağıtım  ve  birleşim
kutusuna iletilir. 

                                                     Çıkış kanal genişliği: 60 cm

                                                     Çıkış kutusu genişliği = 100 cm

Çıkış borusu çapı = 60 cm

Hidrolik profilin tespiti sırasında çıkış kutusunda su yüksekliği 100 cm olarak tespit edilmiştir.
Bu yapı içindeki su yüksekliği öyle olmalıdır ki boruya girişteki yük kayıpları çıkarıldığı zaman
bulunan değer boru çapına eşit  olsun.  Yani kanal  tam dolu aksın.  Çıkış noktasında toplama
kanalı tabanını, çıkış kutusu tabanından 45 cm yukarıda yapalım. Buna göre çıkış noktasında y2

su yüksekliği  y2 =1,00–0,45 =0,55 m olur.  Maksimum debide her  bir  havuzdan geçen debi
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0799/4 = 0,199 m3/sn' dir. Bu akım iki taraftan toplanarak ortadaki çıkış kutusuna geldiğinden,
y2 derinliğinin teşekkül ettiği noktaya kadar, toplama kanallarında suyun akış yolu 11,84/2  +
17,05  +(11,84–1,00)/2  =  35,74  m  bulunur.  Toplam  savak  uzunluğu  118,9/2  =  59,45  m
olduğundan, birim uzunluktan savaklanan debi q = 0,9987/59,45 = 0,00167 m3/m.sn elde edilir.
Bu noktadaki kritik derinlik, dikdörtgen kesit formülüne göre hesaplanırsa 0,5 m bulunur. Bu
değer, yukarıda hesaplanan y2 = 1,00-0,45 = 0,55 m'den küçük olduğundan, bu noktada suların
toplama  kutusuna  geçişinde  batmış  mansap  şartları  söz  konusu  olacaktır.  Savaklar  her  iki
taraftan su aldığından, N=2 'dir. Bu sebeple, su ayrım noktasında su yüksekliği

                  y1 = √ ( y2
2 + 2(qLN)2/(gb2y2))

            y1 = √(0,552 + 2(0,00167*19*2)2/(9,81*0,62*0,55)) = 0,56 m

bulunur. Sürtünme, türbülans ve dirsek kayıpları sebebiyle, buna yüzde 42 nisbetinde bir ilave
edilirse, bu noktada su yüksekliği 0,56*1,42 = 0,78 m olur. 0,53 m'lik bir hava payı göz önünde
tutulursa çıkış kanalında toplam derinliği 1,32 m olur. Buna göre giriş kanalındaki su yüzü kotu,
çıkış kutusundaki su kotuna, kret yüksekliğini (=85 cm), savağın hidrolik yükünü (= 4,1 cm) ve
giriş yapısındaki yük kaybını (=9,3 cm) ekleyerek bulunur. (85+4,1+9,3 = 98,4 cm)

ÇAMUR MİKTARLARI

    Mümkün olduğu kadar yoğun bir çamur elde etmeye çalışılır. Normal olarak ilk çökeltme
havuzu  çamurunun  özgül  ağırlığı  1,03  olup  katı  madde muhtevası  % 3-6  civarındadır.  Bu
projede, ön çökeltme havuzundan çıkan çamurun katı madde muhtevası %4,5 alınacaktır. 

2025 yılı

Girişte TAKM = 9928,16 kg TAKM/gün olup bunun % 62'si  çökelmektedir. Buna göre, bir
havuzdan  çıkan  çamur  miktarı  9928,16*0,62  =  6155,46  kg/gün,  iki  havuz  olduğu  için
2*6155,46 = 12311 kg/gün olarak bulunur. Katı maddenin özgül kütlesi 1,03 g/cm3 ve çamurun
katı madde muhtevası yüzde 4,5 olduğundan, bir havuzdan çıkan çamur debisi

                          Q = (6155,46 *10-3) / (1,03*0,045*24*60) = 0,092 m3/dk

Bulunur.

    Her  havuz  ayrı  çamur  pompası  ile  donatılacaktır.  Bir  pompa devre  dışı  kaldığında,  her
pompa, her iki havuza da hizmet verebilecek şekilde tertip edilecektir. Her pompanın çalışma
periyodu  18  dk  olacak,  bunun  1,5  dakikasında  pompa  çalışacak,  geri  kalan  zaman  içinde
çalışmayacaktır. Buna göre pompa kapasitesi (0,092*18)/1,5 = 1,1 m3/dk olur. Her iki havuzun
çamurunu bir pompa uzaklaştırırsa, periyot azalır ve 9 dakikaya iner. 

             T = (1,1*1,5)/(0,112*2) = 9 dk 

Ön Çökeltme Havuzu Çıkış Suyu Kalitesi

İyi projelendirilip işletilen bir çökeltme havuzunun BOİ ve TAKM giderme verimi bazı şekiller
üzerinde gösterilmiştir. Bu şekiller üzerindeki eğriler, madde giderim verimini yüzeysel hidrolik
yükün fonksiyonu olarak vermektedir. Max Qg debisinde gerçek yüzey yükü 29,72 m3/m2.gün
olduğundan, şekillerden BOİ giderme verimi % 33, TAKM giderme verimi %62 olur.  Giriş
suyunun özellikleri bilindiğinden, bu giderme verimleri yardımıyla,  ön çökeltme havuzundan
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çıkan suyun kalitesi bulunabilir. Buna ön çökeltme havuzundan çıkan su için BOİ5 ve TAKM
yükleri

        BOİ5 = 8683,18 (kg/gün)*(1-0,33) =5818 kg/gün

        TAKM = 9928,16 (kg/gün)*(1-0,62) = 3773 kg/gün

Şeklinde hesaplanabilir. Bir günde ön çökeltmeden çıkan toplam atıksu hacmi ise

        0,512*86400 – 12311/(1,03*103*0,045) =44236,8–265,6 = 43971,2 m3/gün

olur. Çıkış suyunun BOİ5  ve TAKM değerleri  şu şekilde bulunur:

        BOİ5 = (5818/43971,2)*1000 = 132 mg/lt

        TAKM = (3773/43971,2)*1000 = 86 mg/lt
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