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YÖNTEMİYLE ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMUM İŞLETİM 

KOŞULLARININ BELİRLENMESİ 
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Ankara Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Gülay ÖZKAN 

Gelişmekte olan ülkelerde endüstrileşme sürecinin temel bileşenlerinden biri olma 

özelliğini sürdüren şeker fabrikaları, tarımsal kalkınma ve gelir bölüşümü, toplumun 

temel beslenme gereksiniminin karşılanması gibi vazgeçilmez işlevleri üstlenmişlerdir. 

Bu nitelikleriyle ülkemizin kalkınma stratejisi içinde de oldukça köklü bir geleneğe 

sahiptirler. Bu nedenle bu endüstriye yönelik planlama ve uygulamalar çağdaş bilimsel 

gerçekçiliğin, itinalı ve ayrıntılı çalışmaların bir ürünü olmak zorundadır. 

Kimyasal atık su arıtım yöntemleri, kolay işletme, hızlı işletmeye alınma ve nispeten 

daha yüksek verimler elde etme gibi özelliklerinden ötürü son zamanlarda daha fazla 

ilgi hak etmektedir. Bu çalışma kapsamında; Erzincan Şeker Fabrikası atık sularının 

kimyasal koagülasyon yöntemiyle arıtılabilirliği incelenmiş olup kullanılan 

kimyasalların miktarları, pH ve sistem karıştırma hızlarının Kimyasal Oksijen İhtiyacı 

(KOİ) ve Askıda Katı Madde (AKM) giderimleri üzerindeki etkileri incelenmiştir.  

Design Expert paket programı kullanılarak her bir kimyasal için optimizasyon işlemi 

uygulanmıştır. Bu şekilde sisteme özgü optimizasyon parametreleri ve birim maliyetler 

hesaplanmış olup en iyi sonuçlar FeCl3 ile alınmıştır. Bu kimyasal için 100 dev/dk. 

karıştırma hızında ve ekonomik kriterler göz önüne alınarak hesaplanan optimum pH 

7.28 ve kimyasal miktarı 2.29 g/L olurken buna karşılık olarak % 48.95 KOİ, % 55.70 

AKM giderimleri elde edilmiştir.  

2010, 98 sayfa 

Anahtar Kelimeler : Atık su arıtımı, Kimyasal çöktürme, Şeker fabrikası atık suları, 
Sayısal optimizasyon, Cevap-yüzey yöntemi 
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ABSTRACT 

Master of Science Thesis 

INVESTIGATION OF TREATMENT OF THE SUGAR INDUSTRIAL 
WASTEWATERS BY CHEMICAL COAGULATION METHOD AND 

DETERMINATION OF OPTIMUM OPERATING CONDITIONS  

Banu ALİPLİK AKIN 

Ankara University 
Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Chemical Engineering 

Supervisor: Prof. Dr. Gülay ÖZKAN 

Sugar factories, which are one of the main components of the industrial processes have 

undertaken many indispensable functions like agricultural development and income 

sharing, responding of basic feeding necessities of the society. With these qualities, 

they have also quite fundamental tradition in the development strategy of our country. 

With this respect, the planning and practices directed towards to this industry must be a 

product of contemporary scientific realism and careful and detailed studies.  

Chemical wastewater treatment methods are deserving more interest recently according 

to the specific features like simple operating, quick start-up and relatively high yields. 

In the present work, the treatment of the wastewaters of Erzincan Sugar Factory by the 

chemical coagulation method is investigated and the effects of quantities of the 

chemicals used, pH and system mixing rates on the Chemical Oxygen Demand (COD) 

and Suspended Solid (SS) removal.   

Using Design Expert package program, optimization process is applied for each 

chemical. According to this, optimization parameters special to system and unit costs 

are evaluated and the best results are taken for FeCl3. For this chemical, at the mixing 

rate of 100 rpm and considering the economical criteria, evaluated optimum pH 7.28 

and chemical quantity is 2.29 g/L and in reply to this, the removal of COD is 48.95 % 

and SS is 55.70 % 

2010, 98 pages 
Key Words : Wastewater treatment, chemical coagulation, Sugar factory wastewaters, 
numerical optimization,  response-surface methodology. 
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1.dGİRİŞ 

Son dönemlerde, hızlı endüstrileşme ve yoğun nüfus artışından kaynaklanan doğal 

kaynakların kirlenmesi ve üretkenliğini yitirmesi şeker endüstrisinin de çevre kirliliği 

açısından değerlendirilmesi gereğini gündeme getirmiştir. Bu sektörde çevresel 

kaynaklara önemli düzeyde zarar verme olgusu, su kullanımında kaynak kısıtlılığı ile 

birlikte yaşanmaktadır. Eş zamanlı bir sorun olarak, yoğun enerji kullanımının 

gerektirdiği önemli maliyet artışları da vurgulanmalıdır. Bu gerçekler, şeker fabrikaları 

için bir çevre koruma programının belirtilen sorunları içerir nitelikte ele alınmasını 

gerekli kılmaktadır. 

Ülkemizde gıda üretim sektörleri içinde önemli bir yeri olan şeker üretim sektöründe; 

son ürün kristal beyaz şekeri üreten şeker fabrikalarında, üretim prosesi sürecinde çok 

fazla miktarda su kullanılmakta ve dolayısıyla üretim sonunda prosesten çıkan su 

miktarı da fazla olmaktadır. Proses sonucunda, kirlilik yükü fazla olan sıvı atıkla 

birlikte ayrıca çamur ve katı atık oluşumu da çevre kirliliğine yol açmaktadır. Bu 

nedenle şeker fabrikalarımızın; Çevre Kanunu Yönetmeliklerinde belirtilen ve 

sanayimiz açısından önem teşkil eden yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğu 

bulunmaktadır. 

Şeker fabrikalarımızda; şeker üretim prosesinde, fazla su tüketiminin önlenmesine 

yönelik olarak suyun verimli kullanımı ve taze su miktarında minimizasyon, dolayısıyla 

proses sonucu çıkan atık su miktarının azaltılması kaçınılmazdır. Atık su miktarının 

minimum düzeye indirilmesinin yanı sıra kirliliğinin de azaltılarak, yönetmeliklerde 

belirlenen kriterlere göre uygunluğunun sağlanması gerekmektedir. 

Bu çalışmada, kimyasal arıtma yöntemlerinin giderim verimlerinin geliştirilmesini 

sağlamak ve kimyasal arıtmayı şeker fabrikası atık sularının arıtımı için daha uygun 

hale getirmeye çalışmak hedeflenmiştir. Düşük proses yatırımları, kabul edilebilir 

kirlilik giderim karakteristikleri ve özellikle elektrokimyasal koagülasyon yöntemleriyle 

kıyaslandığında düşük enerji maliyetleri ve kirletici maddelerin oksidasyonuna yol 

açmaması nedeniyle kimyasal koagülasyon yöntemi seçilmiştir. Bu yöntemle birlikte 

istatistiksel deney tasarımı metotları kullanılmış ve optimum işletim parametreleri bu 

şekilde belirlenmiştir. Ayrıca, şeker endüstrisi için arıtımda kullanılacak kimyasalların 
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maliyet değerlendirmesi yapılmış olup sistem parametrelerinin arıtım üzerindeki 

ekonomik etkileri de incelenmiştir. 
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2.sKAYNAK ARAŞTIRMASI 

Shamim et al. (1982), yaptıkları çalışmada, Musul’daki bir şeker endüstrisi atık suyunu 

incelemişler ve atık su kalitesindeki değişimleri izlemişlerdir. Bu tesisteki atık sular 

diğer gelişmiş ülkelerdeki fabrikaların atık sularıyla kıyasladıklarında, yüksek taze su 

kullanımı nedeniyle daha az konsantredir. Düşük işletim masrafları ve gerçek sisteme 

yakınlıkları nedeniyle kesikli sistemler incelenmiştir. Elde edilen verilerin literatürde 

var olan matematiksel modellere uydurulmasıyla kinetik katsayılar elde edilmiştir.  

Tünay et al. (1998), yaptıkları çalışmada, deri endüstrisi atık suları için magnezyum 

amonyum fosfat (MAP) çöktürmesinin temellerini ve kısıtlamalarını incelemişlerdir. Bu 

endüstriye uygulanan MAP çöktürmesi hem yüksek amonyum içeren ayrılmış atık 

sulara hem de birleştirilmiş atık sulara uygulanmıştır. MAP çöktürmesi sonunda elde 

edilen atık su 150 mg/L gibi bir değere sahiptir ve kullanım için ileri biyolojik arıtıma 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

Stratful et al. (2001), yaptıkları çalışmada, struvit oluşumunun 1960’lar ve öncesinde 

ilave problem oluşturduğunu belirtmişlerdir. Struvit (-magnezyum amonyum fosfat 

hekzahidrat-MgNH4PO4.6H2O), beyaz bir inorganik kristal çökeltidir ve pompa, 

havalandırma ve boru köşeleri gibi bölümlerde türbülansı arttırır. Struvit oluşumundaki 

birçok fiziksel ve kimyasal parametrenin etkisini incelemek için kesikli sistem deneyleri 

yürütmüşlerdir. Yapılan ilk deneylerde struvit oluşumunun pH 10 düzeylerinde 

başladığı ve artan pH’larda verimin de artacağı belirtilmiştir. Artan NH4
+ 

konsantrasyonu çökeltinin artan saflığına yol açar. Reaksiyon süresi 1 dakikadan 180 

dakikaya artarken, kristal boyutu da 0.1 mm’den 3 mm’ye yükselir. 

Pena et al. (2003), çalışmalarında şeker fabrikalarının yan ürünü olan melas 

fermantasyon atık suyunun ozonla kimyasal yükseltgenmesi incelemiştir. Biyolojik 

olarak arıtılmış melas atık suyunda ozonla kimyasal yükseltgeme yapılarak renk 

giderimi araştırılmıştır. Kesikli deneylerde ozon dozajının etkisi, renk gideriminde 

tepkime süresi incelenmiştir. Uygulanan ozon dozajına bağlı olarak, 30 dakika sonra 

renk giderimi % 71’den % 93’e ve KOİ giderimi % 15’den % 25’e artmıştır. TOK 

değerleri ozonlama boyunca sabit kalmıştır.  
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Dey et al. (2004), çalışmalarında, su bazlı boya üretiminin çeşitli basamaklarında 

yeniden kullanım için yeterli kalitede su üretmek amacıyla atığın kimyasal koagülasyon 

ve çapraz akım mikrofiltrasyon ile arıtımını incelemişlerdir. Koagülant miktarı 

bulanıklık ve zeta potansiyeli ölçümlerine göre optimize edilmiştir. Koagülant olarak 

alüm, polielektrolit olarak ise anyonik poliakrilamid kullanılmıştır. Değişik pH’larda 

alüm ile muamele edilen atık suyun zeta potansiyeli ölçümleri arıtılmış kolloidal 

dispersiyonun pH 4.0-5.0’te kararlı olduğunu doğrulamıştır. 

Oktav et al. (2004), yaptıkları çalışmada, süt endüstrisi atık sularından biri olan ve 

peynir yapımı sırasında ortaya çıkan peyniraltı suyunun kimyasal koagülasyonla 

arıtılabilirliliğinin incelendiği diğer bir çalışmada ise karboksi metil selüloz, FeCl3 ve 

kitosan gibi bir biyolojik polimer kullanılmıştır. Çalışma sonunda en yüksek KOI 

giderme verimi % 21 ile karboksi metil selüloz koagülantı ile gerçekleşmiştir. 

Al-Mutairi et al. (2004), yaptıkları çalışmalarda, mezbahane endüstrisi atık sularının 

kimyasal koagülasyon işlemi ile arıtılmasıyla ilgili olarak alüm, koagülant maddesi ve 

yardımcı koagülant madde olarak da polielektrolit kullanılmış ve % 3-20 KOİ, askıda 

katı madde % 98-99 ve %76-93 türbidite giderimi sağlanmıştır. 

Golob et al. (2005), yaptıkları çalışmada çöktürme floklaştırma metodunu 

kullanmışlardır. Kullandıkları inorganik çöktürücüler; Al2(SO4).18H2O, FeSO4.7H2O ve 

FeCl.6H2O dur. Kullandıkları ticari floklaştırıcı Col-floc-Ciba’dır. Çöktürücülerin 

derişimleri 1-5 ml, pH 6-9 aralıklarında çalışmışlardır. En iyi sonuca organik çöktürücü 

ile birlikte Al2(SO4)3 pH yaklaşık nötr tutularak ulaşılmıştır. 8 tane jar testi yapılmıştır. 

Her bir jar testinde kullanılan madde miktarları bulunmuştur. Bu jar testleri sonucunda 

elde edilen % atık boya, %TOK, %KOİ ve %BOİ giderim verimleri grafiğe 

geçirilmiştir. 

Eremektar et al. (2006), çalışmalarında su bazlı boya endüstrisinden elde edilen atık 

suların arıtılabilirliği üzerinde durmuşlardır. Arıtım koagülasyon-floklaştırma ve aktif 

çamur yöntemlerinden oluşmaktadır. Kullanılan koagülantlar; Sodyum bentonit, FeCl3,  

Alüm, FeSO4’dir.Optimum pH ve koagülant miktarı jar testleriyle belirlenmiştir. pH 

ayarı NaOH veya H2SO4 çözeltileri kullanılarak yapılmıştır. Optimum sonuçlar atığın 

kendi pH değerinde (5.9) ve koagülant olarak 50 mg/L FeCl3 kullanıldığında elde 
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edilmiştir. İncelenen atık su 2300 mg/L’nin üzerinde KOİ içeriğine sahiptir. Deşarj 

standartlarına göre bu değerin 200 mg/L’ye düşürülmesi gerekmektedir. Bu da KOİ 

giderimi açısından % 92’lik arıtma verimine karşılık gelmektedir. Koagülasyon-

floklaştırma yönteminin tek başına kullanılması atık suda istenen KOİ derişimlerini 

sağlamada yetersiz olduğundan kimyasal ön işlem uygulanmış atık su biyolojik 

arıtmaya yönlendirilmiştir.  
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3. KURAMSAL TEMELLER 

3.1 Şeker ve Şeker Endüstrisi 

3.1.1 Şeker ve şeker endüstrisinin tanımı  

Yunanlı bilgin ve tarihçi Dioskorides M.Ö. 50 yılında yazdığı “De Materia Medica” adlı 

eserinde, Hindistan ve Arabistan’da bir çeşit bal bulunduğunu ve bu baldan aynen tuza 

benzeyen bir madde kazanıldığını belirtmekte ve bu bala “Saccharan” adı verildiğini 

bildirmektedir. Daha sonra bu kelime, Romalı tarihçi Plinius’un kitabında “Saccharum” 

şeklinde tekrarlanmış ve Latince’ye bu şekilde geçmiştir. İngilizce’de “sugar”, 

Fransızca’da “sucre”, Almanca’da “zucker”, İtalyanca’da “zuchera”, İspanyolca ve 

Portekizce’de de ”azucar” şeklini almıştır. Türkçe’deki şeker kelimesi ise, Arapçadaki 

“sukkar” kelimesinin dilimize adapte olmuş bir şeklidir (Üçok vd. 1973). 

Bitkilerin güneşten aldıkları ışınlar etkisiyle, canlıların yaşayabilmeleri için gerekli 

temel maddeler olan oksijen, hidrojen ve karbonu birleştirerek meydana getirdikleri 

şeker, kimyadaki formülü (C12H22O11) ile adı sakaroz olan bir karbonhidrattır (Veldet 

1965).  

Şeker endüstrisi, şeker pancarı ve şeker kamışından bir dizi işlem sonucu ham şeker, 

beyaz şeker, pudra şekeri, esmer kandis, beyaz kandis, sıvı şeker, yemek ve imalat 

şurubu, şekerli şurup, yapma bal, melas, ispirto gibi ürünlerin elde edildiği üretim 

sistemi olarak tanımlanabilecek olan bir endüstri dalıdır (Zeytinoğlu 1964). 

 

3.1.2 Endüstrinin Türkiye’deki durumu 

Şeker Endüstrisinin ülkemiz genelinde dağılımı, kurulu kapasite kullanımı, kampanya 

süreleri Çizelge 3.l’de verilmiştir.  

Çizelgenin incelenmesiyle aşağıdaki temel veriler elde edilebilir: 

a) Ülkemizde 27 şeker fabrikasıyla toplam kurulu kapasite 92500 ton pancar/gün’dür, 

b) Ortalama kapasite kullanımı %94 olarak gerçekleşmektedir, 

c) Kampanya süresince işlenen pancar miktarı ise 10 929 000 tondur. 
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Çizelge 3.1’deki fabrikalardan Afyon, Alpullu, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, 

Ilgın, Kayseri, Konya, Malatya, Susurluk, Turhal ve Uşak'ta ayrıca küp şeker imal 

edilmekte, Amasya, Afyon, Erzincan, Eskişehir, Turhal tesislerinde kuruluşların ve bazı 

dış sanayinin ihtiyaçlarını karşılayan makine fabrikaları da bulunmaktadır. 

Şeker üretiminde yakıt kullanıldığından l ton pancar başına 0.05-0.06 ton yakıt 

harcanmaktadır (7000 kcal/kg kalitesinde linyit veya akaryakıt). l ton pancar için 

kullanılan buhar miktarı 0.4-0.5 ton, 1 ton pancar başına kullanılan elektrik enerjisi ise 

300 kWsaat olarak verilmektedir. 

 

Çizelge 3.1 Türkiye’deki şeker fabrikalarının kapasite ve kampanya süreleri  

Yeri Kapasite (Ton Pancar) Kampanya Süresi (Gün) 

Adapazarı 6000 98 

Afyon 6000 103 

Ağrı 3000 86 

Alpulu 4000 71 

Amasya 4800 117 

Ankara 3000 103 

Bor 3000 108 

Burdur 4800 106 

Elazığ 1800 75 

Erzincan 1850 115 

Erzurum 3000 73 

Eskişehir 7000 103 

Ilgın 6000 116 
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Çizelge 3.1 devamı 

Kastamonu 3600 103 

Kayseri 3600 103 

Konya 6000 103 

Kütahya 1500 77 

Malatya 3000 48 

Muş 3000 103 

Susurluk 7000 114 

Turhal 7000 117 

Uşak 1500 103 

 

 

3.1.3 Şeker üretim prosesi 

Şeker pancarından şeker üretim süreci başlıca üç bölümden oluşmaktadır : 

(http://www.konyaseker.com.tr/?sayfa=icerik&pgid=256&text=256) 

a) Meydan işleri ve pancarın işletmeye hazırlanması,  

b) Ham fabrika işlemleri 

c) Rafineri ünitesi 

Meydan işleri ve pancarın işletmeye hazırlanması: Şeker pancarı ekimi yapıldıktan 

sonra yılın belli aylarında sökülür. Söküm genellikle Eylül-Kasım ayları arasında yapılır 

ve sökümü yapılan pancarlar işlenmek üzere fabrikaya taşınır. Fabrikaya ulaşan 

pancarlar direkt işletmeye veya daha sonra işlenmek üzere bir süre stoklanacağı yer 

silolarına alınır. 
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Günlük işletmeye yönlendirilen pancarlar, önce fabrika sahasındaki beton silolara 

alınarak, su yardımıyla yıkama tesisine sevk edilir. Bu tesiste pancarlar, suyla beraber 

kanallardan hareket ederken, taş tutucular ağırlık farkından dolayı pancarla beraber 

gelen taşı ve kumu, ot tutucular da otu tutarak pancarı bu yabancı maddelerden 

temizlerler. Pancar daha sonra yıkama kısmına gelir ve burada suyla yıkanarak 

toprağından arındırılır. Nihai olarak bir durulama tesisinden geçen pancarlar bantlarla 

taşınarak günlük bunkere alınırlar. 

Ham Fabrika Ünitesi: Ham fabrika kısmında süreç şu bölümlerden oluşur: 

a) Pancarın kıyılması, 

b) Difüzyon işlemi, 

c) Şerbetin arıtılması, 

d) Filtrasyon, 

e) Berrak şerbetin koyulaştırılması (Tephirler) 

 

Pancarın kıyılması: Pancar bıçakları, etrafındaki kasalara rende şeklinde özel yapıya 

sahip bıçaklar yerleştirilmiş döner tambur şeklindedir. Dönüş hareketi, tamburun iç 

bölümünden beslenen pancarı prizma şeklinde kıyım haline getirir. Bir bant kantarında 

ağırlık tartımının ardından bu kıyımlar difüzyon işlemi öncesi haşlama teknesine 

gönderilir. 

  

Difüzyon işlemi: Pancardaki şekerin kıyım içerisinden şerbete alındığı cihaza Difüzör 

adı verilir. Bıçaklarda kıyılan pancar, önce bir haşlama teknesine ve buradan da difüzöre 

gelir. Bu sistemde pancar hücrelerindeki şeker, ortamdaki sıcak suya geçer. Sıcaklık 

yaklaşık 70oC civarındadır. Bu işlem, ters akım prensibine göre gerçekleşir. Yani 

difüzöre alttan kıyım girerken tam tersi yönden, üstten de sıcak su verilmektedir. 

Buradan ayrılan küspe, sistemden uzaklaşmadan önce preselerde sıkılarak, suyu 

mümkün olduğunca geri alınır. Böylece küspe içerisinde giden su ve şeker kaybı 

azaltılmış olur. Kazanılan prese suyu tekrar sisteme döndürülür. Bu uygulama, enerji 
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kazanımı açısından da gereklidir. Difüzörden alınan şerbet, içerisindeki şeker dışı 

organik ve anorganik maddelerden arındırılmak üzere arıtım istasyonuna gönderilir. 

Sıkılmış pancar küspesi hayvan yemi olarak açık dökme şeklinde satıldığı gibi, 1000 

kg’lık ambalajlanmış şekilde veya sucuk tabir edilen tonlarca küspenin tek kapalı 

ambalaj şeklinde tüketim noktasında imali de mümkündür. 

  

Ham Şerbetin Arıtılması : Arıtım işlemi şu aşamalarda gerçekleşir: 

a) Kireçlemeler, 

b) Karbonatlamalar ve filtrasyon, 

Kireçlemeler: Elde edilen ham şerbetin içindeki pancardan gelen şeker dışı maddeler 

kireç sütü ile parçalanarak çöktürülür (Kireç sütü: sönmemiş kirecin şekerli suyla veya 

suyla söndürülmesi ile elde edilen sulu sönmüş kireç). Arıtım maddesi olarak kirecin 

tercih edilmesinin nedeni, ucuz bir ham madde olması, her yerde kolayca bulunabilmesi, 

ekipmana zarar vermemesi, kullanımının kolay olması, süzme ile şerbetten 

ayrılabilmesi, çevreye zararsız bir madde olması gibidir.    

Kireçleme dört kademede uygulanır. Bu kademelerden üçü kireç sütü ilavesiyle yapılır. 

İlk üç kireçleme 1.karbonatlamadan önce, son kireçleme de 2. karbonatlamadan öncedir. 

1.kireçleme işlemi kademeli olarak uygulanır. Her kademede pH biraz daha yüksektir. 

Sıcaklık 50-55oC’dir. 

Soğuk ana kireçleme 1. kireçleme ile aynı sıcaklık aralığında fakat daha yüksek 

alkalitede yapılır. Şerbet sıcaklığı yaklaşık 85oC’ye yükseltilmiştir. 

 

 

Karbonatlamalar ve filtrasyon: Kireçleme işlemi tamamlanmış şerbet                  

1. karbonatlamaya gelir. Ortama verilen CO2‘in etkisiyle kalsiyum hidroksit yani 

Ca(OH)2 çökerek CaCO3 şeklinde katı faza geçer. Bu esnada ortamdaki diğer askıdaki 

maddeler de oluşan tortuya dahil olurlar.  
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Karbonatlamadan sonra şerbet, filtre istasyonuna gönderilerek önce yoğunlaştırma 

filtrelerinden süzülür. Ortaya çıkan yoğun çamurlu şerbet tekrar pres filtrelerden 

süzülerek tüm şerbet geri alınır. 

Süzülen şerbet tekrar arıtım istasyonuna döndürülerek son kireçlemeye tabi tutulur. Son 

kireçlemenin ardından 2. karbonatlama işlemi uygulanır ve son kireçlemede verilen ve 

daha önce ortamda kalmış olan kireç tamamen CaCO3 şeklinde katı hale geçmiş olur. 

 İkinci defa filtre dairesine gönderilen şerbet süzülerek berrak bir sulu şerbet elde 

edilmiş olur. 

Arıtılmış Şerbetin Buharlaştırılması: Sulu şerbetin buharlaştırılması, buharlaştırma 

istasyonunda (tephirlerde) gerçekleştirilir 

 

Tephir İstasyonu: Filtre edilen sulu şerbet ısıtıcılardan geçirilerek, sıcaklığı 120-

125oC'ye çıkarılır ve kademeli tephir istasyonuna gönderilir. 

Tephir istasyonu fabrikaların kapasitesine göre 4 veya 5 kademeli, her kademede 2 ya 

da üçüncü kademelerde buhar ihtiyacına göre bazen 3 tephir cihazından oluşmaktadır. 

Tephir cihazları silindirik, altı ve üstü bombeli, alt bölüme yakın yerde içerisinde dikey 

borular bulunan ısıtma kamaralı cihazlardır. Şerbetin ısıtılması için buhar kullanılır. 

Buhar ve şerbet birbirine karışmaz. İşlem sırası: 

Isıtılan şerbet I. Kademe tephire gönderilir. Buhar kazanından gelen 2.5 atü basınçta 

135oC’deki buhar, bu tephirin buhar kamarasını beslemektedir. Şerbet burada bir miktar 

yoğunlaşarak kendi akışıyla daha düşük basınçtaki bir sonraki kademeye geçer. Bu 

kademeye ısıtma buharı olarak birinci kademenin şerbet buharı beslenmektedir. İşlem 

bu şekilde devam ederek son kademede şerbet yoğunluğu % 65-70 KM (kuru madde)'ye 

ulaşır. Sıcaklığı ise 90-95oC civarındadır. Böylece tephirlerde buharlaştırma işlemi 

gerçekleştirilmiş olur. 

Tephirlerin çalışma prensibi süreklidir ve şerbet bu cihazlarda sürekli akış halindedir. 

Tephirlerde şerbet yoğunlaşırken rengi de bir miktar koyulaşabilir. Sulu şerbet 

zeytinyağı renginde iken koyu şerbet açık çay rengindedir. 
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 Rafineri Ünitesi: Koyu şerbet kristalizasyon kademeleri için rafineri ünitesine 

gönderilir. Kristalizasyon kademeleri (pişirimler) üç aşamada gerçekleştirilir: 

-         Kristal şeker pişirimi 

-         Orta şeker pişirimi 

-         Son şeker pişirimi 

  

Kristal Şeker Pişirimi: Rafineri ünitesinde kristal şeker pişirim işlemi koyu şerbetin, 

kristal beyaz şurubu, orta şeker ve afine şekerle karıştırılmasını takiben hazırlanan 

standart şurubun kuru madde içeriği % 92-93 oluncaya kadar koyulaştırılması işlemidir. 

Bu işlem sırasında şurubun içerisindeki şeker kristalleşir. 

Pişirim vakum kazanlarında geçekleştirilir. Kesikli yapılan kristal şeker pişirimlerinde 

her vakum aparatı ayrı ayrı çalışır. Önce maya vakumu olarak ayrılan bir aparatta maya 

lapası pişirilir. Bu maya lapa diğer vakum aparatlarının mayalanmasında kullanılır. 

Vakum aparatlarına alınan standart şurup buharlaştırılarak suyu uzaklaştırılır. 

Doygunluk noktasında mayalama yapılır yani ortama şeker kristalleri verilir ve pişirim 

bu kristallerle devam eder. Pişirim bittiğinde, kristal şeker lapası elde edilmiş olur. 

Vakum aparatında pişirim işlemleri eksi basınç altında yani vakum altında 

gerçekleştirilir.  

Elde edilen kristal şeker lapası kesikli çalışan kristal şeker santrifüjlerinde işlenerek, bir 

başka deyişle şeker kristalleri ortam şurubundan ayrılarak yaş kristal şeker elde edilir. 

Bu şeker kurutma-soğutma tesisine gönderilir. 

Kurutulan ve soğutulan şeker, ambalajlanmak üzere şeker bunkerine sevk edilir. Tam 

otomatik ve el değmeden çalışan ambalajlama makinelerinde bu şeker polipropilen 

şeker torbalarına doldurularak ağızları dikilir ve satış şekeri olarak şeker ambarına sevk 

edilir. Böylece beyaz kristal şeker elde edilmiş olur. 

Üretilen bu şeker 25 kg PP (polipropilen), 50 kg PP, 1000 kg büyük çuval (Big Bag) 

veya kapalı tankere dökme şeker şeklinde de piyasaya sunulmaktadır.  
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Orta Şeker Pişirimi: Kristal şeker santrifüjlerinde ayrılan şurup, orta şeker ünitesinde 

tekrar pişirim işlemine alınır. Orta şeker pişirimi sürekli pişirim prensibine göre yapılır. 

Sürekli pişirimde vakum aparatları ya üst üste yerleştirilmiş katlı vakumlar şeklinde, ya 

da yan yana seri olarak çalışan ayrı ayrı vakumlar (Kaskat) şeklinde tasarlanmıştır. Her 

ikisinde de çalışma prensibi aynıdır ve seri sürekli şekildedir.     

Sürekli pişirimde ilk vakum aparatına sürekli maya beslenirken, son vakum aparatından 

sürekli lapa alımı yapılmaktadır. Sistem otomasyonda çalıştığından her vakuma 

gerektiği kadar şurup beslemesi yapılır. 

Orta şeker son vakumundan alınan orta lapa, işlenmek üzere orta şeker sürekli 

santrifüjlerine gönderilir. Burada yine şeker kristalleri ve ortam şurubu birbirlerinden 

ayrılır. Orta şeker kristal şeker standart şurubunun karışımına girerek sisteme geri 

döner. Orta şurup ise tekrar pişirim için son şeker ünitesine gönderilir. 

  

Son Şeker Pişirimi: Orta şeker santrifüjlerinde çıkan orta şurup, son şeker pişirimine 

alınır. Son şeker pişirim vakumları da prensip olarak orta şeker pişirim sistemi ile 

tamamen aynı şekilde çalışır. Yani, seri ve sürekli sisteme göre çalışır. 1 adet orta şeker 

vakumu maya pişirimi için ayrılmıştır. 

Son şeker pişiriminden elde edilen lapa, kristalizatörlere gönderilerek nihai kristalleşme 

sağlanır. Kristalizatörlerden alınan lapa, son şeker sürekli santrifüjlerinde işlenir. 

Santrifüjlerde son şeker ve şurup ayrılır. Bu şurup melastır ve yan ürün olarak melas 

tanklarına gönderilir. Son şeker ise afine işlemine tabi tutularak yani bir miktar şurupla 

karıştırılarak lapa hazırlanır ve afine şeker sürekli santrifüjlerinde işlenir. 

Afine şeker santrifüjlerinden ayrılan şeker, orta şekerde olduğu gibi kristal şekerin 

standart şurubunun hazırlanmasında kullanılarak sisteme geri dönmüş olur. Afine şurup 

ise son şeker pişirim şurubu olarak kullanılır. 
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3.2 Şeker Endüstrisi Atık Suları 

3.2.1 Kullanılacak suların nitelikleri 

 

Şeker fabrikasında işletme suyu olarak kullanılacak sularda hiçbir zaman içme suyunda 

aranan yüksek nitelik istenmez. Buna karşı, şerbet üretiminde kullanılacak taze sularda 

fazla miktarda organik madde ve tuz bulunması da arzu edilmemektedir. Soğutma 

sularında demir ve mangan miktarlarının fazla olması, demir-mangan bakterilerinin 

çoğalarak borularda ve depolarda istenmeyen çamur şeklindeki maddelerin oluşmasına 

ve korozyona neden olurlar. Yüzdürme suyu ve pancar yıkama suyu ile işletmeye giren 

bazı maddeler özellikle toprak taneleri ve mikroorganizmalar normal olarak en geç 

şerbet temizlemede uzaklaştırılmış olur. Yalnız mikroorganizmaların sporları 

buharlaştırıcılara kadar gelebilir, onlar da buharlaştırıcılardaki yüksek sıcaklıkla ölürler. 

Su ile fabrikaya giren yabancı maddelerin böylece rafineriye girmesi önlenmiş olur. 

Rafineriden gelen yoğuşturucu soğutma suları normal olarak şeker içeren şerbetler ile 

temas etmez. Diğer taraftan özellikle buhar yoğuşturucu suyu kullanılan yerlerde, bu su 

buharlarının yoğunlaşmasından elde edildiğinden sterildir. 

 

3.2.2 Şeker endüstrisinde verimli su kullanım seçenekleri 

Şeker fabrikalarında pancarın varlığının en fazla hissedildiği meydandan başlayarak 

rafineride şekerin elde edildiği noktaya kadar gereksinim duyulan suların büyük bölümü 

fabrika içinde geri döngülü şekilde kendi çevrimlerinde (sirkülâsyonla) birçok kez 

kullanılabilmekte ve taze su kullanımında ekonomi yapılabilmektedir.  

Şeker üretim sürecinde; 100 ton pancarı işlemek için ortalama 1500−2000 m3 su, 

aşağıda belirtilen proseslerde kullanılmaktadır. 

 Yüzdürme ve yıkama; pancarın fabrikaya alınmasında (5−8 m3/ton) ve pancarın 

yıkanmasında (1.5−2 m3/ton) 

 Ekstraksiyon (difüzyon); pancar kıyımından şerbetin ekstrakte edilmesinde 

(özütlenmesinde) (0.4−0.6 m3/ton) 

 Buharlaştırma (kondenzasyon); buharlaştırma ünitesinde yer alan kondenser 

(yoğuşturucu) suyu geri sirkülâsyonunda (4−8 m3/ton) 



15 

 

 Güç üretimi; elektrik üretiminde kullanılan turbo jeneratörlerin (türbinlerin) 

soğutulmasında, kazan beslemede (0.03−0.04 m3/ton) ve cüruf söndürmede 

 Kireç hazırlama; kireç sütü hazırlanmasında, kireç ocağından üretilen gazın 

yıkanmasında (lavör) (0.07−0.1 m3/ton) 

 Diğer kullanımlar; pompa ve makinelerin soğutulmasında (0.4−0.5 m3/ton), 

filtre bezleri ve torbalarının yıkanmasında (0.03−0.06 m3/ton) (döner filtre 

kullanılması durumundaki değer) ve fabrika temizliğinde (0.02−0.03 m3/ton) 

(Perendeci ve Süral 2004). 

Taze su tüketimini azaltmak, bir pancar şekeri fabrikası için verimli su kullanımında en 

etkili çözümlerden birisi olmaktadır.  Son yıllarda Avrupa ülkelerindeki birçok şeker 

fabrikasında; kapalı su devrelerinin oluşturulması ve suların sirkülâsyonlarının 

sağlanması yoluyla, az ve orta kirlilikteki sular, yüksek kirlilikteki sulardan 

ayrılabilmekte, doğal kaynaklardan sağlanan taze suyun (derin kuyu suları, ırmak suları, 

göl ve gölet suları) kullanımında azalma sağlanarak, fabrikaların su maliyetlerinin de 

düşürülmesi mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla yaklaşık 15 m3/ton pancar olan proses 

sonucu oluşan atık su miktarı da azalmaktadır. 

  

Bu amaca ulaşmak için; fabrikalarda, su geri kazanımıyla taze suyun tüketiminin 

azaltılmasını sağlayacak çeşitli seçenekler vardır. Bu seçeneklerin birçoğu hali hazırda 

Türkiye’deki şeker fabrikalarında uygulanmaktadır. Fabrikalarda proses sürecinde 

kullanılan suların çeşitli noktalarda, kapalı çevrimlerinde sirkülâsyonları yoluyla fabrika 

içinde tekrar kullanılmalarına yönelik seçenekler aşağıda tartışılmıştır. 

Şeker üretim prosesinde kullanılan sulardan; belli koşullarda kendi içlerinde 

sirkülâsyona tabi tutulup fabrikaya geri alınarak tekrar kullanılabilen sular aşağıda 

verilmiştir. 

• Pancar yüzdürme suyu (Brükner havuzlarında durultma sonrası) 

• Pancar yıkama suyu (Brükner havuzlarında durultma sonrası) 

• Kondenser soğutma suyu 

• Mekanik aksam soğutma suları; pancar bıçak yatakları soğutma suyu, pompa 

soğutma suları vb.  

• Refrijerant soğutma suları 
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• Lavör (CO2 yıkama) suları  

• Cüruf söndürme suyu (bazı fabrikalarda kullanılır ve atılır). 

Ayrıca kazanlarda ısı geçirgenliğinin azalmasına neden olan taş oluşumu ve malzeme 

tahribatıyla sonuçlanan korozyonun önlenebilmesi ve kazanların verimli 

çalıştırılabilmeleri için diğer proseste kullanılan sular gibi kalite kriterlerinin sağlanması 

gerekli olan kazan besleme suyunun temininde, Türkşeker bünyesindeki şeker 

fabrikalarında genellikle 1. buharlaştırıcıya giren retürün (türbinin çıkış buharı) 

kondensatı kullanılarak tasarruf sağlanır. 

Fabrikada lavör suları, refrijerant soğutma suları ve çeşitli amaçlar için kullanılan 

soğutma suları az kirli sular olarak kabul edilirler. Pancar yüzdürme ve yıkama suyu 

orta kirlilikte atık su olarak kabul edilebilir. Barometrik kondenser suyu; KOİ 

(Kimyasal Oksijen İhtiyacı) içeriği değerlendirildiğinde az kirli su, azot içeriği 

değerlendirildiğinde ise yüksek kirli su olarak kabul edilmektedir.  

Barometrik kondenser suyunun sirkülâsyonu 

Şeker fabrikalarında kullanılan sular içinde; çevrimine hacimsel olarak en fazla 

miktarda geri alınarak sirkülâsyonu sağlanan su, barometrik kondenser suyudur. Son 

buharlaştırıcı ve pişirim aparatlarından gelen buharlar barometrik kondenserde 

yoğunlaştırılırlar. Buharların kondenzasyonunda kullanılan kondenser soğutma sularının 

100 pg. miktarı 400−800 m3 arasında değişmektedir. Kondenser giriş ve çıkışındaki 

sıcaklık farkını koruyan soğutma kulelerinin kullanımıyla bu suyun geri çevrimi 

sağlanır. Buharlaştırıcıdan ve vakumlardan çıkan su buharı ısı değiştiriciden geçtikten 

sonra buhar yoğunlaştırma suyuna karışır ve bu su, fölşe havuzları veya soğutma 

kulelerinde soğutulur. Sıcaklığı 40−50°C’den 15−20°C’ye düşürülmüş kondenser 

soğutma suyu kendi içindeki sirkülâsyonla kullanılır ve 100 pg. 400−800 m3 arasında su 

tasarrufunda bulunulur. 

Bu suyun kirliliğinin nedeni; sıcaklığı, oksijensiz oluşu, çözünmüş şeker ve gazları 

içermesidir. Barometrik kondenser suyunun KOİ değeri yaklaşık olarak 200−500 

mg/L’dir. Eğer buharlaştırıcının tepesine yerleştirilmiş şurup tutucu ve damlacık tutucu 

iyi çalışmazsa, KOİ değeri beklenenden yüksek bulunabilir. Türkiye’deki şeker 

fabrikalarında damlacık tutucu bulunmamaktadır. Bunlar kullanıldığı takdirde beklenen 

KOİ değerleri 2 mg/L ve daha altına düşürülebilir. 
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Özellikle anaerobik arıtımda mezofilik koşulların sağlanabilmesi için yüksek kirlilikteki 

atık su 37°C’ye ısıtılmalıdır. ANAMET (Anaerobik Metan Üretimi) tipindeki atık su 

arıtma tesislerinde, atık su bir plakalı ısı değiştiricide 37°C’ye ısıtılır. Dolayısıyla şeker 

üretim kampanyası süresince barometrik kondenser suyu, atık suyun ısıtılmasında ısıtıcı 

ortam olarak tekrar kullanılmış olur. 

Kondenser suyu fazlasının sirkülâsyonu 

Kondenser suyunun fazlası amonyum azotu içerdiği için bu su 

nitrifikasyon/denitrifikasyon prosesi ile arıtılmalıdır. NH4−N içeren kondense suyu 

fazlası anaerobik arıtımdan gelen su ile karışır. Aerobik arıtımdan sonra arıtılmış su, 

pancar yüzdürme yıkama suyu devresine pompalanır ve bu devrede çevrimi sağlanır. 

Bazı işletme koşullarında pancar yüzdürme ve yıkama suyu devresinde sirkülâsyon 

yapılmadığında, kondenser suyu fazlası doğrudan alıcı ortama deşarj edilir. Bu durumda 

NH4−N içeren su, alıcı ortamda ötrofikasyona neden olabilir. Ve eğer kondenser suyu 

nitrifikasyon/denitrifikasyon prosesine tabi tutulmazsa, deşarj değerleri ulusal 

standartlarla uyum göstermeyecektir. 

 

Pancar yüzdürme ve yıkama suyu devresinde sirkülâsyon 

Pancar yüzdürme ve yıkama suyu devresi; pancar transportu, pancar yıkama, son 

yıkama ve su ayırma ekipmanlarından oluşmaktadır. Kum, askıda ve çözünmüş katı 

madde içeren pancar yüzdürme ve yıkama suyu ızgara istasyonundan geçtikten sonra 

pancar parçacıkları ve kumun sudan ayrıldığı kum tutucudan geçer. Sonra, pancar 

toprağının çöktürüldüğü Brükner havuzu olarak bilinen çamur çöktürme havuzuna girer. 

Askıda katı maddelerin iyi çökelme karakteristiğinin sağlanması için pH’ı 6.5−7.5 

arasında olan yüzdürme suyuna Brükner girişinde pH’ı 10.5−11.0 olacak şekilde kireç 

ilave edilir. Kireç ilavesi, aynı zamanda yüzdürme suyunda bakteriyolojik enfeksiyonun 

engellenmesi için yeterli pH’ı sağlar. Mikroorganizma faaliyeti (mikroorganizmaların 

çoğalması) bu pH aralığında yavaşlamaktadır. 

Bu metot, Türkiye’ deki birçok şeker fabrikasında kullanılan bir metottur. Çökme işlemi 

tamamlandıktan sonra berrak atık su pancar yüzdürme ve yıkama suyu devresine geri 

alınır. Brüknerdeki çamurlu atık su ise, pancar toprak çamuru çöktürme havuzlarına 
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pompalanır. Bu havuzlardaki çöken kısmın üstündeki atık suya ise biyolojik arıtım 

uygulanır.  

 

3000 ton pancar işleyen bir şeker fabrikasında gerek duyulan pancar yüzdürme ve 

yıkama suyu miktarı yaklaşık 30000 m3’dür. Bu kadar taze suyun teminindeki güçlük ve 

getireceği mali yük nedeniyle pancar yüzdürme ve yıkama suyunun sirkülâsyon sonrası 

tekrar kullanılması zorunludur. Pancar yüzdürme ve yıkama sularının kirliliği; pancarla 

gelen toprağın niteliğine, pancarın yetiştirildiği tarla ortamına ve sıcaklığa bağlıdır. 

Şeker, inorganik tuzlar ve mikroorganizmalar; özellikle pancarın donmuş, çözünmüş ya 

da zedelenmiş olması durumunda pancar yüzdürme ve yıkama suyunda kirliliğe neden 

olurlar. Mekanik ve kimyasal durultma sisteminden geçen pancar yüzdürme ve yıkama 

suyundaki pancardan suya geçen şeker, anorganik tuzlar, yağlar, saponin, protein, kum 

ve toprak da giderilerek, pancarın gerektiği şekilde yıkanması sonucunda da 

mikrobiyolojik faaliyetlerde azalma sağlanmaktadır.  

Bu durumda; pancar yüzdürme ve yıkama suyu sirkülâsyon sonrası geri alındığı 

takdirde, 100 pg. gereksinim duyulacak yaklaşık 800−1000 m3 arasındaki taze su 

miktarı, 100 pg. 10−20 m3 arasına düşürülerek taze sudan tasarruf yapılmaktadır.  

Difüzör ve preselerdeki sirkülâsyon 

Fabrikalarda üretim dönemi başında difüzörler, pH 5.8−6.0 aralığındaki taze su ile 

doldurulur. Difüzörde 120 çekiş ile çalışılabilmesi için, kampanya sürecinde kıyımların 

% 22 kuru maddeye kadar sıkılabileceği kabul edilerek, 100 pg. 43 m3 difüzyon besleme 

suyuna gereksinim duyulmaktadır. Bu suyun taze su dışındaki sirkülâsyonla kazanılan 

kısmı, fabrikada çeşitli aparatlarda kullanılan buharın yoğunlaşması sonucu elde edilen 

kondensatlardan sağlanır ve kampanya süresince bu su kendi içinde devrettirilir. Küspe 

preselerinde sıkma sonucunda geri kazanılan prese suyu tekrar difüzöre alınarak 100 pg. 

yaklaşık 48 m3 prese suyu kendi içinde devrettirilir. Yukarıda belirtilen iki ayrı 

sirkülâsyonla (devre) 100 pg. toplam 90−95 m3 su tasarrufunda bulunulur.  

Türbin soğutma sularının sirkülâsyonu 

Bazı makinelerde sürekli çalışma sırasında ortaya çıkan ısının giderilmesi 

gerekmektedir. Bu soğutma işlemi soğuk suyla yapılır. Küçük soğutma kulesi, türbinden 
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gelen suyun sirkülâsyonunu sağlar. Buharlaşma kayıpları, devreye taze su ilavesiyle 

karşılanabilir. 

 

Pompa ve makine soğutma suları sirkülâsyonu 

Refrijerantlar ile gaz ve vakum pompa soğutma suları, bir depoda toplanarak barometrik 

kondense suyu devresinde kullanılmak amacıyla soğutulmak üzere soğutma kulesine 

gönderilir. Pancar bıçakları soğutma suları ve lavör (CO2 yıkama) suları da pancar son 

yıkama ünitesinde kullanılabilir.  

Cüruf söndürme suyu sirkülâsyonu 

Buhar kazanının işlevi yakıtı yakmak ve türbine buhar üretmektir. Pancar şekeri 

endüstrisinde kazanlarda oldukça farklı yakıtlar kullanılmaktadır. Doğal gaz, fuel-oil, 

maden kömürü ve linyit bu yakıtların en sık kullanılanlarıdır. Türkiye’deki şeker 

fabrikalarında genellikle, kömür ve fuel-oil yakan kazanlar kullanılmaktadır. Şeker 

prosesinde; kireç ocağında üretilen gaz yıkanır ve elde edilen CO2 şerbetteki şeker dışı 

maddelerin çökmesi ve kirecin maksimum giderimi için karbonatlama istasyonunda 

kullanılır. Özellikle kömür yakılan kazanlarda, kireç ocağından gelen CO2 yıkama suyu, 

cürufun cüruf çöktürme havuzunda çöktürülmesi için kullanılabilir. Söndürme işlemi 

sonunda üstte kalan su ise cüruf söndürme suyu devresinde tekrar kullanılabilir. 

 

Fabrika atık suyunun arıtım sonrası sirkülâsyonu 

Yüksek kirlilikteki atık sular biyolojik arıtıma tabi tutulmalıdırlar. Arıtılmış su, pancar 

yüzdürme ve yıkama suyu ve CO2 yıkama suyu olarak bu devrelere geri alınabilir ve 

arıtılmış suyun fazlası alıcı ortama deşarj edilebilir. 

 

3.2.3 Şeker endüstrisi atık sularının tanımlanması 

Şeker fabrikalarında işlenen pancarın tonu, büyüklük birimi olarak alınır ve bunun 

üzerinden fabrikaların kirli suları birbiri ile kıyaslanabilir. Kirlilik, kullanılan suya ve 

atılan suya bağlı olmadan işlenen l ton pancarda g BOİ5 olarak ifade edilir.  

 

Proseste tekrar kullanılamayacak kadar kirli ve bu nedenle sirkülâsyonları mümkün 

olmayan atık sular, arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra alıcı ortama verilebilirler. Su 
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dağılım şeması iyi hazırlanmış, su bilançosu iyi yapılmış ve uygulamaya konulmuş bir 

şeker fabrikasının ortalama kirli atık su miktarı pg. % 30−50 arasında değişmektedir. 

Buna göre bir fabrikada 100 ton pancarın işlenmesi sonucunda, mutlaka arıtılması 

gerekli olan 30−50 m3 arasında kirli atık su oluşmaktadır. 

Fabrikadan çıkan suların yaklaşık % 10−15’ini oluşturan ve fabrikaya geri alınması 

mümkün olmayan arıtılması gerekli kirli atık sular aşağıda belirtilmiştir.  

• Pancar toprak çamuru sevk suyu (Brükner havuzunun çamurlu suyu) 

• Döner filtre çamuru sevk suyu (Karbonatlama çamuru atık suyu) 

• Filtre bezleri ve torbalarının yıkama suları  

• Fabrika temizlik suları 

• Evsel atık sular 

• İyon değiştirici reçine rejenerasyon suları [Türkiye’deki şeker fabrikalarında, 

şerbet dekalsifikasyonu yöntemi (Quentin prosesi) uygulanmadığı için bu atık 

sular bulunmamaktadır]. 

 

Şeker üretim prosesinde fabrika çıkışı arıtılmamış atık sular; tipik olarak 4000−7000 

mg/L BOİ, 10000 mg/L’ye kadar KOİ, 5000 mg/L’ye kadar AKM ve yüksek miktarda 

amonyum içermektedirler. 

 

Yüksek organik kirlilikteki atık sular, ciddi boyutta çevre kirlenmesi problemlerine 

neden olurlar. Bu problemleri çözmek için şeker endüstrisi, kirlilik önleme teknolojileri 

ve atık su arıtım stratejilerini belirlemelidir. 

 

Şeker fabrikalarının prosese geri alınması mümkün olmayan yüksek kirlilikteki atık 

sularının kirlilik parametre değerleri Çizelge 3.2’de verilmiştir. 
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Çizelge 3.2 Şeker fabrikalarının yüksek kirlilikteki atık sularının kirlilik parametre değerleri 

Atık suyun cinsi pH KOİ 

(mg/L) 

BOİ5 

(mg/L) 

AKM 

(mg/L) 

Toplam 

Azot 

(mg/L) 

Toplam 

Fosfor 

(mg/L) 

Pancar toprağı sevk suyu 

Çöktürülmüş filtrasyon 

çamuru suyu (çöktürme 

sonrası) 

Filtre torbası yıkama suları 

Fabrika temizlik suları 

6.81 

 

7.2∗ 

9.7 

7.4 

4700 

 

8400 

8100 

6900 

3500 

 

5200 

5100 

4500 

− 

 

450 

− 

550 

55 

 

− 

− 

58.5 

2.60 

 

− 

− 

1.45 

∗ Çöktürme havuzuna girmeden önce, ortalama pH 10.9’dur. 

Çizelge 3.2’de kirlilik değerleri verilen yüksek kirlilikteki atık su biyolojik arıtımdan 

sonra alıcı ortamlara deşarj edilmelidir. Çizelge 3.3’de verilen Dünya Bankası 

Standardındaki şeker fabrikası BOİ5, KOİ, AKM değerlerinin, Çizelge 3.2’de belirtilen 

parametre değerlerinden belirgin bir şekilde düşük olduğu açıkça görülmektedir.  

 

Çizelge 3.3 Şeker üretim prosesi fabrika çıkışı atık suları için Dünya Bankası Standardı 
değerleri 

pH 

BOİ, mg/L 

KOİ, mg/L 

AKM, mg/L 

Yağ ve gres, mg/L 

Toplam azot, mg/L 

Toplam fosfor, mg/L 

Sıcaklık artışı, °C 

6−9 

50 

250 

50 

10 

10 

2 

≤3 
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Ülkemizdeki şeker fabrikalarının atık sularının alıcı ortamlara deşarjında; 31 Aralık 

2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de güncellenmiş olarak yeniden yayımlanmış 

ve yürürlüğe girmiş olan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan kirlilik 

kriterlerine (deşarj değerlerine) uyulması yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu 

deşarj değerleri Çizelge 3.4 ve 3.5’te verilmiştir. 

 

Çizelge 3.4 Atık su deşarj standartları (Kondenzasyon suları ile seyrelme yok ise)  

 

Parametre 

 

Birim 

Kompozit numune 

(2 saatlik) 

Kompozit numune

(24 saatlik) 

 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı, KOİ 

Askıda Katı Madde, AKM 

Balık Biyodeneyi, ZSF 

 

mg/L 

mg/L 

− 

 

500 

100 

4 

 

450 

80 

− 

 

Çizelge 3.5 Atık su deşarj standartları (Kondenzasyon suları ile seyrelme varsa)  

 

Çizelge 3.5’te yer alan; kondenzasyon suları ile seyrelme yapıldığındaki deşarj 

değerleri, seyrelme yapılmadığı durum için geçerli olan Dünya Bankası Standardı’ndaki 

değerlerden daha düşük değerlerdir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği dışında 10 Mart 

 

Parametre 

 

Birim 

 

Kompozit numune (2 saatlik) 

 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı, KOİ 

Balık Biyodeneyi, ZSF 

 

mg/L 

− 

 

60 

4 
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1995 tarih, 22223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren Su 

Ürünleri Kanunu Yönetmeliği isimli diğer bir ulusal yönetmelik de vardır. Bu 

yönetmelikte yer alan maksimum deşarj değerleri ise Çizelge 3.6’da verilmiştir. 

Çizelge 3.6 Su Ürünleri Kanunu Yönetmeliği’ne göre maksimum deşarj değerleri 

Parametre Birim Kabul edilen değerler 

pH 

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı, BOİ 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı, KOİ 

Askıda Katı Madde, AKM 

Yağ ve gres 

Toplam fosfor 

Nitrat azotu 

Amonyum azotu 

Sıcaklık artışı  

 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

°C 

5−9 

75 

255 

200 

10 

0.02 

5 

0.02 

≤3 

 

Su Ürünleri Kanunu Yönetmeliği’ndeki maksimum deşarj değerleri, Dünya Bankası 

Standardı’ndaki değerlerle uyum göstermektedir. Çizelge 3.4 ve 3.5’deki atık su 

parametre değerleri, yukarıda belirtildiği gibi Türkiye’deki tüm şeker fabrikalarının 

uymakla yükümlü olduğu maksimum deşarj değerleridir. Nehir havzası yakınında 

kurulmuş bazı şeker fabrikaları da, Su Ürünleri Kanunu Yönetmeliğine uymakla 

yükümlüdürler. 
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3.2.4 Atık suların alıcı sular üzerine etkisi 

Kirli sular akarsulara verildikten sonra içindeki partikül maddeler, akarsuyun tabanına 

çöker ve buralarda istenmeyen çamur yığınları oluşur. Su içinde çözünmüş olarak kalan 

diğer organik maddeler suda bulunan organizmalar tarafından aerobik olarak parçalanır 

ve bu arada mikroorganizmaların hücre yapıları için gerekli maddeler kullanılmış olur. 

Karbonhidrat bileşiklerinin aerobik parçalanmasında çeşitli ara ürünler oluşur ve son 

olarak karbondioksit meydana gelir. Azotlu bileşikler, nitrata ve kükürtlü bileşikler de 

sülfata dönüşür. Bu parçalanmayı yapan bakteriler genellikle bakteri yiyiciler tarafından 

yok edildikleri gibi, bir veya çok hücreli canlılar, örneğin terliksi hayvanlar, tarafından 

yenir. Bunlar da balıklar, böcek larvaları ya da küçük yengeçlere yem olur. 

Akarsulardaki kirleticileri parçalayan ve böylece akarsuların kendi kendine 

temizlenmesini sağlayan bu organizmalar genellikle oksijen kullandıklarından, kirli 

suların akarsulara verilmesi sonucu akarsulardaki oksijen miktarı azalır. Eğer çok kirli 

atık sular akarsulara verilirse, su içindeki oksijenin tamamı harcanır ve bunun sonucu 

olarak organizmalar aerobik tepkime yerine anaerobik tepkime verir. Bu durumda, 

örneğin kükürtlü organik maddeler ve inorganik maddeler kükürtlü hidrojene kadar 

parçalanır, bu ise aerobik canlılara kuvvetli zehir etkisi yapar. Oksijensiz sulardaki 

anaerobik canlıların organik kirleticileri parçalaması, oksijenli sulardaki aerobik 

canlıların parçalanmasından daha yavaştır. Böyle durumlardan sakınmak gerekir. Çünkü 

akarsularda oksijen miktarının azalması ile doğal bitkiler ve diğer canlılar yok olur ve 

bunun sonucu, aşırı koku sorunu oluşur (Whalley 1969). 

 

Eğer koşullar uygun ise, suların havadan oksijen almasını sağlayabilmek için, şeker 

endüstrisindeki atık sular, küçük şelaleler yapan ve derin olmayan kanallardan akıtılır. 

Bu şekilde oksijensiz suların, şelale yaparak düşürülmesiyle 3 mg/L'ye kadar oksijen 

aldığı saptanmıştır.  
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3.3 Arıtma Seçenekleri 

3.3.1 Atık su arıtımının önemi  

   

İnsanlar, yaşamsal ve ekonomik gereksinimleri için suyu hidrolojik çevrimden alırlar ve 

kullandıktan sonra tekrar aynı döngüye iade ederler. Bu işlemler sırasında suya karışan 

maddeler suların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini değiştirerek “Su Kirliliği” 

olarak adlandırılan olguyu ortaya çıkarırlar. Artan nüfus ve gelişen endüstrileşme 

sonucunda artan su kullanımı su kirliliğini hızlandıran bir etken olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Yeryüzünün çoğu yöresinde bir yıl içinde hidrolojik çevrim tarafından sağlanan su, o 

yörenin iklimsel özelliklerine de bağlı olarak kısıtlı bir miktarda olmaktadır. İnsan 

yaşamı için vazgeçilmez bir unsur olan suyun kullanıma uygun olan miktarı giderek 

azalmaktadır. Bu olumsuz gelişmenin önlenmesi için su kirliliğinin ciddi bir biçimde 

kontrol edilmesinin zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.  

İnsanların üretim ve tüketim faaliyetlerinin nedeni yaşamsal ve ekonomiktir. Ekonomik 

üretim ve tüketim döngülerinin her aşamasında katı, sıvı ve gaz halinde atıklar ve atık 

enerji açığa çıkmaktadır. Bu atıklar, sucul ve atmosferik ortamlar ile toprakta 

kirlenmeye ve denge bozulmalarına neden olabilmektedir. Su ve atmosfer akışkan 

ortamlardır. Bu özellikleri nedeniyle de su ve atmosfere deşarj edilen kirleticiler uzak 

mesafelere taşınabilir ve olumsuz etkilerini kirlilik kaynağından çok uzaklarda 

gösterebilirler.  

Suları kirleten kaynaklar yerel oluşumlarına göre “noktasal” ve “yaygın” kaynaklar 

olmak üzere iki gruba ayrılabilirler. Örneğin bir kanalizasyon çıkış ağzı noktasal 

kaynaktır, bir tarım arazisinde kullanılan gübrelerin nütrient bileşenleri (azot, fosfor) 

veya pestisitlerin yüzey akışları ile alıcı ortamları etkilemesi olayında ise yaygın bir 

kirlilik kaynağı söz konusudur. Genellikle fabrika atık sularının alıcı ortamlara 

verilmesinde karşılaştığımız noktasal kaynaklar doğrudan alınacak teknolojik 

önlemlerle (örneğin atık su arıtma tesislerinin kurulmasıyla) kontrol altına alınabilirler. 

Yaygın atık su kaynaklarının kontrolü ise daha zordur. Bu kaynakların alansal özelliği 
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nedeniyle doğrudan teknolojik önlemlerle kontrol altına alınması yerine, planlayıcı ve 

yönlendirici eylemler tercih edilir.  

Örneğin gübre ve pestisit kullanımının kontrollü bir biçimde yapılması, arazi 

kullanımının planlanması, yerleşim ve endüstri yer seçimlerinin çevresel boyutlarının da 

dikkate alınması bu tür önlemlerdir. Zaman zaman bu tür yönlendirici önlemler noktasal 

kaynakların kontrolünde de kullanılabilir.  

Yüzeysel ve yeraltı sularının kalitesi;  

• Bölgedeki nüfus yoğunluğu,  

• Ekonomik etkinlikler,  

• Arazi kullanım şekli,  

• Doğal ekolojik ve hidrolojik yapı,  

• Su kirliliği kontrolü konusunda alınacak teknolojik, planlayıcı, ekonomik ve 

yasal unsurların bir bileşkesidir.  

Çeşitli endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan atık suların içinde bazen eser miktarlarda 

bazen de yüksek miktarlarda ağır metaller bulunur. Ağır metaller deşarj ortamlarındaki 

canlı yaşam üzerinde, konsantrasyonları ile doğru orantılı olarak toksik etki yaparlar. 

Özellikle kadmiyum, civa, kurşun ve krom gibi ağır metaller, besin zinciriyle girdikleri 

canlı bünyelerinden atılamadıkları için canlılarda fizyolojik olarak birikime neden 

olurlar ve bünyede belirli sınır derişimlerin aşılması halinde toksik etki yaparlar. Bu 

birikim sonucunda sularda yaşayan balıklar ve diğer canlılar ölebilir. Hatta bu tür su 

ürünleriyle beslenen insanların yaşamı bile tehlikeye girebilir. Örneğin, vücuttaki civa 

birikimi 25 mg’ı bulduğu zaman nörolojik bozukluklar, 25−100 mg arasında görme ve 

işitme bozuklukları, denge bozuklukları ve parmak uçlarında dokunma hissinin 

azalması, 200 mg üzerindeki birikimlerde ise sağırlık, körlük, felç ve ölüm ortaya 

çıkmaktadır.  

Yapay organik kimyasal maddeler özellikle çeşitli endüstriyel faaliyetlerden 

kaynaklanmaktadırlar. Tarım alanlarında kullanılan pestisit ve herbisitler, suda doğal 

olarak güç parçalanabilen bileşiklerdir.  Bu tür bileşiklerin bir kısmı, canlı bünyelerinde 

ağır metallerinkine benzer birikimlere ve toksik etkilere neden olurlar; diğer bir kısmı 

ise canlı bünyede mutajen ve kanserojen etkiler yaparlar. Geniş bir biçimde tarım 
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yapılan arazilerde kullanılan tarım ilaçları genellikle çok dayanıklı olduklarından, 

ayrışmaları yıllarca sürebilir. Bunlar hem toprak kirlenmesine hem de dolaylı olarak su 

kaynaklarının önemli ölçüde kirlenmelerine neden olmaktadır. Endüstrilerden 

kaynaklanan yapay organik maddeler kolay parçalanabilir ve bozunur olduklarından bu 

tür maddeler sularda canlıların yaşaması için gerekli olan çözünmüş oksijen miktarını 

da olumsuz yönde etkilemektedir.  

Yağlar ve benzeri maddeler de su yüzeyini kaplayarak estetik açıdan olumsuz bir 

görüntü oluştururlar. Yüzeyde oluşan bu yağ tabakası sulara atmosferden oksijen 

transferini büyük ölçüde engeller ve atık suların neden olduğu kritik oksijen dengelerini 

olumsuz bir biçimde etkiler. Organik bileşikler olan yağlar da birer alıcı ortam 

kirleticileridirler. Yağların kökenleri; sulardaki ayrışabilirliklerini ve çözünebilirliklerini 

doğrudan etkiler. Bitkisel ve hayvansal kökenli yağların alıcı su ortamlarında 

parçalanmaları, mineral kökenli yağlara oranla daha hızlıdır. Alıcı su ortamlarına evsel 

ve endüstriyel atık sularla karışan yağların ötesinde özellikle liman trafiği, tanker 

kazaları, sintine ve balast sularının boşaltımı denizlerimizde mineral yağlarla kirlenmeyi 

hızlandırmaktadır. Ayrıca karada tankerlerle yapılan petrol, fuel-oil ve akaryakıt 

taşınımları sırasında oluşabilecek kazalar sonucunda çevreye yayılan yağlar gerek 

yüzeysel gerekse yeraltı suları için önemli kirlenme riskleri oluştururlar.  

Sentetik deterjanlar da, içerdikleri fosfor nedeniyle alıcı ortamlarda ötrofikasyona neden 

olurlar. Ayrıca, deterjanların sularda neden olduğu köpük, estetik bir sorun olarak ortaya 

çıkar. Bunun da ötesinde, deterjanlar kimyasal yapılarına bağlı olarak alıcı su 

ortamlarında çeşitli düzeylerde kirliliğe neden olurlar.  

Su kirliliği sadece atık sularla alıcı ortamlara verilen çeşitli maddelerden kaynaklanmaz. 

Atık suların içerdiği atık enerji de su kirliliğine neden olmaktadır. Özellikle termik ve 

nükleer santrallerin soğutma suları alıcı ortamlarda çok olumsuz etkiler yaratır. Su 

ortamlarının sıcaklığının artması ekolojik dengenin bozulmasına neden olur. Bunun da 

ötesinde sıcaklık artışı sulardaki biyokimyasal reaksiyonları hızlandırır. Böylece oksijen 

tüketim hızı artar. Öte yandan oksijenin sudaki doygunluk derişimi sıcaklığın artışıyla 

azalır. Böylece artan sıcaklıklarda, bir yandan oksijen tüketimi hızlanan biyokimyasal 

faaliyetler nedeniyle artarken, suların oksijen kazanma hızları yavaşlar. Alıcı su 

ortamlarına yukarıda etkileri anlatılan organik kirlilik yükü vermekle atık ısı vermek, 
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sonuçta aynı etkileri doğurur. Ayrıca sulardaki doğal sıcaklık dağılımları bu 

ortamlardaki ekolojik denge ve canlı yaşamı açısından büyük önem taşır. Atık ısı 

deşarjları bu dengeleri tamamıyla bozabilir.  

Endüstriyel ve evsel kullanımdan kaynaklanan atık sular inorganik tuzlar da içerirler. 

Alıcı ortamlarda tuz içeriğinin bir miktar artışı yukarıda sayılan diğer kirleticilere 

kıyasla daha az zararlı etkiler yapmakla beraber yükselen tuz derişimleri, suların gerek 

içme ve kullanma suyu, gerekse de tarımsal sulama suyu olarak kullanım kalitelerini 

olumsuz yönde etkilerler. 

Atık suların içerdiği askıdaki katı maddeler, bu suların deşarj edildiği alıcı ortamlarda 

birikintilere ve dip çamuru oluşmasına neden olurlar. Dip çamuru oluşumu, su 

ortamlarının tabanında gelişen (bentik) canlıların yaşamını engeller. Askıda katı 

maddeler organik kökenli iseler oluşan dip çamuru zamanla anaerobik ayrışmaya uğrar 

ve yukarıda çözünmüş organik madde için belirtilen tüm sakıncalı durumlar bu kez 

tabanda oluşur. Aşırı miktarda askıda katı madde içeren atık suların alıcı ortamlara 

verildiği kanalizasyon çıkış ağızlarının çevresinde su yüzeyine kadar yükselen ve estetik 

olmayan görünümler oluşur. Askıda katı maddeler sulardaki bulanıklığı artırırlar ve ışık 

geçirgenliğini azaltırlar. Bunun sonucunda sağlıklı bir ekosistem için gerekli olan 

fotosentez - respirasyon dengeleri bozulur. Alıcı su ortamlarına evsel ve endüstriyel atık 

suların getirdiği askıda katı maddelerin yanı sıra, ormanların ve meraların tahribi,  

yamaç alanlarında tarım yapmak için orman ve mera alanlarının açılması, yanlış hayvan 

otlatılması, sanayi ve yerleşim için yanlış yer seçimi gibi etkiler doğal toprak örtüsünün 

yok olmasına ve büyük boyutlara varan erozyona yol açmaktadır. Bunun sonucunda 

verimli toprak üst katmanları su ortamlarına taşınmakta ve askıda katı madde yükü 

olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu şekilde oluşan erozyon ürünleri, taşınıp geldikleri 

baraj ve göllerin dolmasına ve bu yapay doğal su kaynaklarının zamanla yok olmasına 

neden olmaktadır. Bu toprakların taşınması ve sellerin oluşumu yerleşme yerlerine zarar 

vermekte, tarım alanlarını kullanılmaz derecede tahrip etmekte ve toprağın taşındığı 

yerler verimsizleşmektedir.  

Çeşitli karakterizasyonda yüzeysel ve yeraltı suyu kullanımları, doğal toprak örtüsünün 

yok olması, kentsel alanlar, madencilik alanları ve tarım arazileri gibi yaygın kaynaklar, 

diğer yandan evsel ve endüstriyel atık su deşarjları gibi noktasal kaynaklardan alıcı 
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ortamlara ulaşan kirleticiler; bu su kaynaklarını büyük ölçüde kirletmekte ve alıcı suyun 

eğlence ve dinlenme açısından rekreasyon alanlarında kullanımı da büyük ölçüde 

engellenmektedir.  

Sonuç olarak; temiz ve sürdürülebilir bir çevre için yukarıda bahsedilen tüm 

nedenlerden dolayı; atık suların arıtılması ve alıcı ortamlara arıtıldıktan sonra verilmesi 

son derece önem taşıyan kaçınılmaz bir olgudur. 

3.3.2 Başlıca kontrol parametreleri 

 

Şeker pancarından şeker üretimi sonucu çıkan şeker rafine atık suları karakteristiği 

BOİ5, KOİ, askıda katı madde, alkalinite, çözünmüş katılar, azot formları, toplam fosfor 

derişimleri, toplam ve fekal koliform, sıcaklık ve pH değerleri ile tanımlanabilir. BOİ5, 

askıda katı maddeler ve pH değeri en önemli çıkış suyu parametreleridir. 

 

3.3.3 Kontrol ve arıtma teknolojisi 

 

Şeker pancarı süreç sularına uygulanabilecek başlıca arıtma ve deşarj yöntemleri atık 

suların yeniden kullanımı, pıhtılaştırma, havuz veya lagünlerde bekletme ve sulamadır. 

Fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerin karma kullanımı da uygulanabilir. Ancak 

yukarıda belirtilen yollardan başarılı sonuçlar elde etmek daha kolaydır. Şeker pancarı 

endüstrisindeki mevsimsel karakteristikler, lagünler ve araziye bırakma gibi basit 

yöntemlerin uygulanmasını çekici kılmıştır.  

 

3.3.4 Arıtma süreçleri 

 

Şeker pancarı süreci atık suları, fabrikanın yeri, atık arıtım ve deşarjı için gerekli arazi 

olup olmadığına göre değişen yöntemlerle ele alınır. Pek çok fabrikada, derin anaerobik 

havuzlar kullanılırken bazı fabrikalar aerobik havuzlar ve süreçler kullanırlar. Bazı 

fabrikalar, atıkların alıcı ortama hiç deşarj edilmeden araziye ya da havuzlara verilmesi 

yöntemini kullanırlar. Kuru iklimlerde, lagün veya havuzlardan çıkan sular tarımsal 

sulamada kullanılabilir. Ülkemizde ise geri döngü uygulamaları yapılmakla beraber 

atıkların alıcı ortama verilmeden deşarj standardını sağlayacak derecede bir kontrol 
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sistemi olmamakta, yine atık suların büyük bir kısmı arıtılmadan alıcı ortama deşarj 

edilmektedir. Kullanılan havuzlar ise çökebilen maddelerin ayrılmasını bir ölçüde 

sağlayan ve bu havuzların üst kısmındaki nispeten duru suyun fabrika içi süreçlerde 

(pancar yüzdürme ve yıkama süreci) tekrar kullanılabilmesine imkan veren bir çeşit 

dengeleme havuzu niteliğinde olup bu doğal tasfiye dışında ayrıca çöktürme havuzları 

kullanılmakta ve bu havuzlarda biriken çamur da çamur havuzları adıyla bilinen 

havuzlar yardımıyla araziye serilerek uzaklaştırılmaktadır. Bu çamur havuzlarının 

drenaj suyu da yine atık su olarak alıcı ortama deşarj edilmektedir. Bütün bunlardan da 

görüleceği üzere şeker fabrikaları için deşarj standardını sağlayacak havasız ve havalı 

sistemler kullanılmalıdır.  

 

3.3.5 Şeker endüstri atık sularının arıtım sistemleri 

 

Fabrikada kullanılan bazı sular çok fazla miktarda kirlilik içerdiklerinden, bu suların 

fabrikada tekrar kullanılma olanağı yoktur ve bu suların arıtılarak akarsulara verilmesi 

gerekmektedir. İyi bir su bilânçosu uygulayan fabrikalarda arıtılması gerekli atık kirli su 

miktarı % 30 ile % 50 dolaylarındadır. Başka bir deyimle 100 ton pancarın işlenmesiyle 

ortaya çıkacak arıtılması gerekli su miktarı 30 ile 50 m3 arasında bulunmaktadır. 

Şeker fabrikası atık sularının arıtılması; fabrikadaki çalışma koşullarına, kullanılan 

süreçlere ve alıcı suyun çeşidine ve büyüklüğüne bağlıdır. Soğutma suları gibi az kirli 

suların arıtımında özel işlemler gerekmez, sadece suyun sıcaklığının düşürülmesi 

yeterlidir. Kimyasal olarak kirletilmiş suların arıtılmasında ise büyük güçlükler ortaya 

çıkmaktadır. Şeker fabrikaları atık sularının arıtım teknikleri aşağıdaki gibi 

sınıflandırılabilmektedir:  

• Fiziksel Arıtım 

• Kimyasal Arıtım 

• Biyolojik Arıtım 

Şeker pancarı yıkayıcılarından gelen sular, kazan alt suyu gibi katı haldeki kirlilikleri 

içeren sular için en önemli nokta askıda katı maddelerin ve yüzer haldeki katıların 

(toprak, kum, yapraklar ve kökler) uzaklaştırılmasıdır. Bunun için fiziksel arıtım 

yöntemleri kullanılır. 
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3.3.5.1 Fiziksel arıtım 

 

Su, çöktürme havuzlarından geçirilerek yüzen kirlilikler alınır ve ondan sonra çeşitli 

tipteki döner ızgaralardan ve eleklerden geçirilerek iri katı maddeler uzaklaştırılır. 

Bundan sonra atıklar kum tutucu ve ön çökeltim havuzlarına verilir. Kum tutucularda 

atık sulardaki kum ayrılır. Toprak havuzlar (lagünler) çoğunlukla çok ince askıda katı 

maddelerin (çoğunlukla iyi kalite, verimli toprak), ayrılması için kullanılır. Çamur bu 

lagünlerden çalışma sezonu sonunda uzaklaştırılır. Bu çökeltim havuzları yüzeyde 

oksijen aktarımını engelleyen köpük tabakası oluşması nedeniyle çok yeterli değildir. 

Çamur kolaylıkla çürüyebilir, çıkış suyu ile uzun zaman temasta kalabilir ve çamurun 

anaerobik ayrışma ürünleri suyun içine difüze olabilir. En iyi sonuçlar bağıl olarak hızlı 

akan atık sular ile beslenen çökeltim havuzlarında elde edilir. 

 

3.3.5.2 Kimyasal arıtım 

 

Süreç sularının kimyasal arıtımı, bu sular kapalı çevrimde geri döndürüldüklerinde 

gerekli olmaktadır. Bu durumda iki arıtım yöntemi uygulanabilir: 

• Kireçleme 

• Sülfürik asit ile kimyasal muamele 

Kireçleme işlemi albuminli bileşiklerin ve çok ince parçacıkların yumaklaşma ve 

çökelmesine yardım eder. Aynı zamanda bakteri giderme özelliği de vardır. Çamur 

dikey çökelme tankından periyodik olarak alınır ve atıklar sürekli çalışan CO2 

doyurucusuna verilir. Çıkış akımının pH’ı 8.5’tur. Çökelen kalsiyum karbonat 

süspansiyonda kalır ve şeker pancarı parçacıkları ile birlikte çökelir. 

İkinci yöntemde, kolloidal bileşikler süreç suyundan sülfürik asit ile koagüle edilir.         

% 0.03-0.05 (şeker pancarı ağırlığı) oranında sülfürik asit kullanılarak iyi bir 

koagülasyon ve çökelme elde edilir. Kuru kolloidler, atıklardan melas ve şeker pancarı 

hamuru ile birlikte geri kazanılır ve hayvan yemi olarak kullanılır. İşlenen 100 000 ton 

şeker pancarı için, yaklaşık 100 ton kuru kolloid elde edilir ve 30-50 ton sülfürik asit 

kullanılır. Bu yöntem atıkların sürece tamamen döndürülmesini amaçlamaktadır. 

Koagüle edilmiş çamur, doğrudan inek yemi olarak kullanılmaz; çünkü inorganik 

tuzların derişimi yüksektir. Uygun kurutucularla, şeker pancarı hamuru ve melas ile 
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birlikte işleme tabi tutulur. Kurutma ve öğütmeden sonra ürün hayvan yemi olarak 

piyasaya sunulur. 

 

3.3.5.3 Biyolojik arıtım 

 

Şeker endüstrisi atık suları yüksek oranda organik kirlilik içermektedirler. Organik 

kirlilik içeren fabrika atık suları, anaerobik (oksijensiz) ve aerobik (oksijenli) olmak 

üzere biyolojik yollarla arıtıldıktan sonra alıcı ortamlara deşarj edilebilirler. 

Ülkemizdeki şeker fabrikaları da atık sularını, öncelikle yukarıda belirtilen Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliğinde ve ayrıca Su Ürünleri Kanunu Yönetmeliğinde yer alan deşarj 

limitlerine göre arıtılmış olarak deşarj etmekle yükümlüdürler.Biyolojik arıtımda; atık 

su içinde çözünmüş veya askı halinde bulunan organik maddelerin, 

mikroorganizmalarla parçalanarak çözünen veya gaz olarak atmosfere yayılan kararlı 

inorganik bileşenlere dönüştürülmesi gerçekleşir. Bunun sonucunda oluşan 

mikroorganizmalar, organik maddeleri yeni hücrelere ve yeni atık ürünlere dönüştürerek 

kirliliği giderirler. Atık su arıtımında kullanılan yöntemler; aerobik ve anaerobik olmak 

üzere ikiye ayrılırlar. Aerobik sistemlerde oksijen ile karıştırılan mikroorganizmalar, 

organik maddeleri CO2, H2O ve basit inorganik tuzlara dönüştürürler. Dolayısıyla 

organik maddelerin çevreye zararlı etkileri giderilmiş olur.  

Anaerobik arıtım, kirlilik yükleri çok yüksek olan endüstriyel atık suların arıtımında 

etkili ve ekonomik bir arıtma yöntemidir. Bu yöntemle, organik maddeler 

mikroorganizmalar tarafından oksijensiz bir ortamda CH4 ve CO2’e dönüştürülürler. 

Anaerobik parçalanmanın aşamaları Şekil 3.1’de verilmiştir. 

 
Şekil 3.1 Anaerobik arıtımın aşamaları 
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Anaerobik arıtımda, organik maddelerin parçalanması dört aşamada gerçekleşir. Birinci 

aşamada; fermantatif bakterilerin ürettiği enzimler tarafından hidrolize olarak 

degredasyona uğrayan (parçalanan) karbonhidratlar, proteinler ve yağlar gibi kompleks 

organik maddeler; şekerler, aminoasitler ve peptitler gibi daha basit bileşiklere 

indirgenirler.  

İkinci aşama asidojenesiste, asidojenik fermantatif bakterilerin aktiviteleri sonucu 

yüksek moleküllü (uzun zincirli) organik asitlerden yağ asitleri oluşur (asetik asit, 

propiyonik asit, bütirik asit vb). Asetojenesis olarak adlandırılan üçüncü aşamada; 

organik asitler, asetojenik bakteriler tarafından H2, CO2 ve asetata, ayrıca oluşan bu H2 

ve CO2’in bir miktarı da homoasetojenik bakteriler tarafından yine asetata 

dönüştürülürler. Metanojenesis olarak isimlendirilen son aşamada, metanojenik 

bakterilerin aktiviteleri sonucu CO2 indirgenmesi ve asetatın dekarboksilasyonu ile 

metan oluşur. 

Atık sularda amonyak giderimi için yaygın olarak kullanılmakta olan metot, evreleri 

Şekil 2’de verilen nitrifikasyon ve denitrifikasyondur. Nitrifikasyon, sulu ortamdaki 

amonyum iyonlarının ototrofik nitrosomonas ve nitrobakter türü nitrit yapıcı (nitrifying) 

bakteriler tarafından aerobik koşullarda nitrat ve nitrite dönüştürülmesidir.  

Nitrifikasyon iki basamakta gerçekleşir. İlk basamakta amonyum nitrite, ikinci 

basamakta ise nitrit nitrata dönüşür. Denitrifikasyon ise oluşan nitratın anoksik 

koşullarda azot gazına dönüşmesi olarak tanımlanır.  

Denitrifikasyon da iki basamakta gerçekleşir. İlk basamakta oluşan nitrat nitrite, ikinci 

basamakta ise nitrit, azot gazına dönüşür.  

 

 
Şekil 3.2 Nitrifikasyon ve denitrifikasyonun evreleri 
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Doğal Arıtım : Şeker fabrikası atık sularına bazen doğal arıtım yöntemleri de 

uygulanmaktadır. Bu yöntemde atık sular, önce toprak ve tortu tanelerinden 

dinlendirilerek ayrıldıktan sonra doğal arıtım için su toplama havuzlarına, toprak veya 

çim araziye yağmurlama veya salma sulama şeklinde verilirler. Doğal arıtımda su kendi 

kendini doğal olarak içerdiği bakteriler yardımıyla arıtacağından bu işlem çok uzun 

zaman almaktadır. 

Su toplama havuzlarında yapılan doğal arıtımda havuz güneş ışınlarının ve oksijenin 

yeter miktarda nüfuz edeceği bir derinlikte (1.5 m) olmalıdır. Bu da havuz derinliğinin 

az ve yüzeyin fazla olmasıyla sağlandığından büyük alanlara gereksinme duyulan bir 

yöntem oluşturur.  

 

3.4 Kimyasal Arıtım Yöntemleri 

 

3.4.1 Kimyasal koagülasyon prosesi ve uygulamaları 

 

Kimyasal koagülasyon, kolloidal süspansiyon içindeki yüklü partiküllerin zıt yüklü 

iyonlarla karşılıklı çarpışması ile nötralize edilip bir araya toplanarak çökelmelerin 

sağlanması olayıdır. Flokülasyon ise oluşan bu yumakların daha büyük floklar 

oluşturulması için yapılan işlemdir. Bu amaçla, uygun kimyasal maddeler ilave edilir. 

Alüm gibi bir kimyasal madde atık suların arıtımı için uzun sürelerden beri geniş ölçüde 

kullanılmıştır. Koagülasyon, kolloidal partiküllerin net yüzey yükünün azaltılması 

sonucu elektrostatik itme kuvvetiyle sıkışması ile bir araya gelip yeterli Van Der Waals 

kuvvetiyle tutunup birikmesi ile gerçekleştirilir. Elektrolitteki zıt yüklerin neden olduğu 

elektriksel çift tabakanın itme potansiyelindeki azalma, yüzey yükünün azalması ile 

sağlanır (Eckenfelder, 1989). 

 

Koagülasyon, askıda ve kolloid formdaki atık maddelerin giderilmesinde kullanılır.        

1 nm - 0.1 nm boyuttaki parçacıklar kolloid olarak tanımlanırlar. Bu partiküller 

kendiliklerinden çökelmezler ve klasik fiziksel arıtma yöntemleriyle giderilemezler 

(Öztürk vd. 2005). 
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Atık sudaki kolloidler hidrofobik veya hidrofilik olabilirler. Hidrofobik kolloidler 

(çamur, vs.) sıvı ortama bir yakınlık göstermezler ve elektrolit ortamda kararsızdırlar. 

Bunlar kolayca koagüle olabilirler. Proteinler gibi hidrofilik kolloidler ise suya yakınlık 

gösterirler. Absorbe olan su flokülasyonu geciktirir ve bu yüzden etkin bir koagülasyon 

için özel işlem gerektirir. (Öztürk vd. 2005, Eckenfelder 1989). 

 

Kolloid maddeler elektriksel özelliğe sahiptirler. Bu özellikleri itici güç oluşturarak bir 

araya toplanmayı ve çökmeyi engeller. Kolloid maddelerin kararlılığı itici elektrostatik 

güçlere, hidrofilik kolloidler durumunda ise koagülasyonu engelleyen su tabakasında 

çözünmeye bağlıdır. Kolloid maddelerin kararlılığı önemli ölçüde elektrostatik yüke 

bağlı olduğundan flokülasyon ve koagülasyon sağlamak için bu yükün nötralizasyonu 

gerekir (Öztürk vd. 2005). Yani kolloidlerin destabilizasyonunun gerçekleşmesi gerekir. 

Bu olay birkaç adımda gerçekleşebilir  (Şengül ve Küçükgül 1997). 

 

1. Suya ilave edilen zıt yüklü iyonlar vasıtasıyla çift tabaka sıkıştırılarak tanecikler 

arasındaki itme etkisi azaltılır. 

2. Suya ilave edilen metal iyonları veya polimerlerin tanecik yüzeyinde 

adsorplanmasıyla taneciğin yüzeyinde bulunan potansiyel azaltılır. 

3. Koagülantların ilavesiyle oluşan metal hidroksitler çökerken beraberinde kolloidleri 

de sürükler.  

4. Organik polimerlerin suya verilmesi durumunda kolloidlerin etrafını sararak köprü 

oluşturur. 

Zeta potansiyeli, elektrostatik yükün büyüklüğü ile yani stabilizasyonun derecesi ile 

ilgilidir. Kolloid bir çözeltide stabilizasyonun bozulması dolayısı ile çökmenin 

sağlanması için zeta potansiyelinin düşürülmesi gerekir. Endüstriyel atık suların 

çoğunda kolloid maddeler negatif yüklü olduğundan atık suya yüksek değerlikli katyon 

ilavesi ile zeta potansiyeli düşürülür. Optimum koagülasyon zeta potansiyeli sıfır 

olduğunda ortaya çıkar, bu nokta izoelektrik noktası olarak adlandırılır. Etkin bir 

koagülasyon ± 0.5 mV zeta potansiyeli aralığının üstünde oluşur. Koagülasyon prosesi 

mekanizması Şekil 3.3’de verilmiştir (Öztürk vd. 2005, Eckenfelder 1989). 
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Şekil 3.3 Koagülasyon mekanizması (Öztürk vd. 2005) 

 

Koagülasyon ve flokülasyon prosesi üç ana bölümden meydana gelmektedir. Birincisi 

koagülant ilavesi ile hızlı karıştırma, ikincisi yardımcı koagülant madde ilavesi ile yavaş 

karıştırma ve son olarak oluşan yumakların çökeltilmesi için çökelme işlemlerinden 

oluşur. Hızlı karıştırma işlemi ile koagülant maddenin suya hızlı bir şekilde homojen 

olarak dağılması sağlanır. Bu işlem oldukça kısa olmakla birlikte 15 sn-5 dk arasında 

gerçekleşebilir. Ancak süre uzadıkça oluşan yumakların kırılması söz konusu olabilir. 

Bu uygulamada hız 200-300 dev/dk arasında kullanılabilir. Yavaş karıştırma işlemi 

taneciklerin bir araya getirilip yumakların daha da büyük hale getirilmesi için yapılır. 

Karıştırma genellikle 15-45 dk arasında ve 20-120 dev/dk arasında 

gerçekleştirilmektedir. Oluşan yumakların çökelerek uzaklaştırılması için çökeltim 

süresi 30-60 dakika arasındadır (Şengül ve Küçükgül 1997).  

 

3.4.1.1 Koagülant özellikleri 

 

Koagülasyon ve flokülasyon işlemlerine birçok unsur etki etmektedir. Bunlar pH, su 

kalitesi, karıştırma hızı ve süresi, sıcaklık, koagülant madde cinsi, suyun alkalinitesi v.b. 



37 

 

olarak sıralanabilir. Bu işlemde kullanılan en önemli koagülantlar Al+3, Fe+3 tuzları ve 

kireçtir. Alkalinite bulunan bir ortamda suya alüm ilave edildiğinde aşağıdaki reaksiyon 

gerçekleşmektedir (Öztürk vd. 2005). 

 

Al2(SO4)3.18H2O+ 3Ca(OH)2 →3CaSO4 + 2Al(OH)3 +18H2O    (3.1) 

 

Alüminyum hidroksit Al2O3.x H2O kimyasal formunda olup amfoterik yapıdadır. Yani 

asit ya da baz gibi davranır. Asidik şartlarda: 

[Al+3][OH-]3=1.9x10-33         (3.2) 

pH 4’de çözeltide 51.3 mg/L Al+3 mevcuttur. Alkali şartlarda ise susuz alüminyum oksit 

çözünür: 

Al2O3+2OH-→2AlO2
- + H2O        (3.3) 

[AlO2
-][H+]=4x10-13         (3.4) 

Alüm flokları pH 7.0’de çok az çözünür. pH 7.6’nın altında ise flok yükü pozitif, pH 

8.2’nin üstünde ise negatiftir. Bu limitler arasında flok yükü karışıktır. Bu ilişki zeta 

potansiyeline bağlı olarak Şekil 3.4’de verilmiştir. 

Bununla birlikte sulu ortamın pH değerine bağlı olarak Al(OH)+2, Al2(OH)2
+4 ve 

Al(OH)4
- gibi diğer iyonik türler sistemde mevcut olabilir. 

 
Şekil 3.4 Alüminyum hidroksit için zeta potansiyeli-pH ilişkisi (Öztürk vd. 2005) 

 

Demir tuzları da yaygın olarak kullanılan bir koagülanttır. pH 3-13 aralığında 

çözünmeyen sulu demir hidroksit oluşur: 

Fe+3 +3OH- → Fe(OH)3        (3.5) 

[Fe+3][OH-]3 =10-36         (3.6) 



38 

 

Asidik pH’da flok yükü pozitif, alkali pH’da negatif, pH 6.5-8.0 aralığında ise karışık 

yüklüdür. Ortamda anyonların bulunması flokülasyon derecesini etkiler. Sülfat iyonu 

asit aralığında flokülasyonu yükseltir, alkali aralığında ise düşürür. Klorür iyonu hem 

asit hem bazik pH’da flokülasyon derecesini biraz yükseltir. Kireç gerçek bir koagülant 

değildir ancak bikarbonat alkalinitesiyle birleşerek kalsiyum karbonat, ortofosfat ile 

birleşerek kalsiyum hidroksiapatit oluşturur. Magnezyum hidroksit yüksek pH 

seviyelerinde çöker. İyi ayırma için ortamda bir miktar jelimsi Mg(OH)2 olması gerekir, 

ancak bu durumda oluşan çamurun susuzlaştırılması zorlaşır. Kireç çamuru genellikle 

sıkıştırılabilir, susuzlaştırılabilir ve tekrar kullanım için kalsiyum karbonatı kirece 

dönüştürmek üzere kalsinleştirilir (Öztürk vd. 2005). 

 

3.4.1.2 Koagülant yardımcıları 

 

Bazı kimyasalların ilavesi ile daha büyük hızla çöken flok oluşumu ile koagülasyon 

hızlanır. Bu kimyasallara örnek olarak, kil, polielektrolit (anyonik, katyonik, nanyonik), 

aktif silika v.b. maddeler kullanılmaktadır. Aktifleştirilmiş silika çok ince alüminyum 

hidrat parçacıklarını birbirine bağlayan kısa zincirli bir polimerdir. Silika yüksek 

dozlarda, elektronegatif özelliğinden dolayı flok oluşumunu engeller. En uygun doz     

5-10 mg/L’dir (Öztürk vd. 2005). 

 

Polielektrolitler yüksek molekül ağırlıklı polimerlerdir. İçerdikleri adsorplanabilen 

gruplardan dolayı partiküller veya yüklü floklar arasında köprü oluştururlar. Alüm veya 

demir (III) klorür ile birlikte düşük dozlarda (1-5 mg/L) polielektrolit ilavesi ile büyük 

floklar (0.3 – 1 mm) oluşur. Polielektrolitler pH’dan etkilenmeksizin kolloidin etkin 

yükünü azaltarak koagülasyonu sağlarlar. Üç tip polielektrolit vardır: katyonik 

polielektrolitler, negatif kolloid veya flokları adsorplar; anyonik polielektrolitler, 

kolloid parçacıklarda anyonik gruplarla yer değiştirerek kolloid ve polimer arasında 

hidrojen bağına izin verir; iyonik olmayan (nanyonik) polimerler ise katı yüzeyleri ile 

polimerdeki polar gruplar arasında hidrojen bağı ile parçacıkları adsorplayarak 

floklaşmalarını sağlar. Koagülantların genel uygulamaları Çizelge 3.7’de verilmiştir 

(Öztürk vd. 2005). 
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Çizelge 3.7 Kimyasal koagülant uygulamaları  

Kimyasal Madde Formülü Rengi Asit veya alkaliliği 

Alüminyum Sülfat Al2(SO4)3.14H2O Beyaz, katı form Asit 

Sodyum Alüminat NaAlO2.nH2O Beyaz Alkali 

Demir (III) klorür FeCI3.6H2O 

Kahverengi,katı 

veya sıvı form 

Asit 

Demir Sülfat Fe(SO4)3.9H2O 

Sarımsı-kahverengi, 

katı form 

Asit 

Demir (II) Sülfat FeSO4.7H2O Yeşil, katı Asit 

Sönmüş Kireç Ca(OH)2 Beyaz Alkali 

Sönmemiş Kireç CaO Beyaz Alkali 

 

 

3.5 Deneysel Sistemlerin Optimizasyonu ve Cevap-yüzey Yöntemi 

 

Yapılan araştırmalarda incelenen kimyasal reaksiyonun veya reaksiyon zincirinin 

mekanizmasının bilinip bilinmemesi önem arz eder. Mekanizması bilinen reaksiyonlar 

zincirinin girdileri ve koşullar bilindiğinde model oluşturularak sonuçlar tahmin 

edilebilir ve deneyler bu şekilde planlanabilir. Ancak daha önce mekanizması açığa 

çıkarılmamış, kompleks, birden fazla reaksiyon zincirinin ve mekanizmasının aynı 

ortamda aynı zaman dilimi içinde farklı hızlarla geliştiği durumlarda deneylerin 

planlanması ve model oluşturulması daha güç bir iştir. Bu tarz deneylerin planlanması 

ve yürütülmesinde son yıllarda yaygınlaşarak kullanımı artan cevap-yüzey metodu 

(response-surface methodology) geliştirilmiştir. 

 

Bu metotta sistemin vereceği cevaba veya cevaplara uygun olarak matematiksel ve 

istatistiksel verileri bir algoritma ışığında düzenleyerek uygun bir yaklaşım 

fonksiyonuyla deney sonuçlarını modellemek ve genelleştirmek hedeflenmiştir. Son 

yıllarda bilimsel araştırmalarda ve sanayi uygulamalarında bu yönteme sıklıkla 

başvurulmaktadır. 
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İstenen cevap veya cevaplara uygun bir algoritma geliştiren bu yaklaşım ve bu 

yaklaşımla çalışan bilgisayar programları bağımsız değişkenler üzerinden deneylerin 

planlanması, yürütülmesi ve model oluşumunu sağlar. 

 

Binomial olarak rastgele istenen cevap veya cevapların eldesinden sonra ise cevap-

yüzey metodu tüm bağımlı ve bağımsız değişkenleri birbirine bağlayan ve aralarındaki 

ilişkiyi ortaya çıkartan bir matematiksel model geliştirir. Modelin uyumluluğunun 

istatistiksel olarak sınanmasından sonra öngörülen alanda cevapları elde etmek ve 

istenen optimizasyonu geliştirmek mümkündür.  

 

3.5.1 Deneysel verilerden matematiksel model geliştirilmesi 

 

Deneysel veriler sonucunda açığa çıkan ve incelenmekte olan etken tüm değişkenler 

metodik olarak bir araya getirilir ve çoklu regresyonla analiz edilerek bir sonuç model 

oluşturulur. Bu analizler sonucunda deney koşullarındaki çalışma prensipleri ve 

yaklaşım fonksiyonu tanımlanarak sistem cevabı öngörülür. 

 

3.5.2 Deneysel tasarım 

 

Deneylerin planlanması ve tasarımında merkezi kompozit tasarım en uygun yaklaşım 

olarak kullanılmaktadır (Design-Expert User’s Guide, 2001). Kompozit tasarımlar, 

ikinci derece yüzeylerin katsayılarını belirleyebilmek için nokta sayısı arttırılmış birinci 

dereceden faktöriyel tasarımlardır. Üç farklı bağımsız değişkenin olduğu ve araştırmacı 

tarafından a, b ve c olarak tanımlanan bir merkezi kompozit tasarımının matematiksel 

sonucu Çizelge 3.8’de verilmektedir  
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Çizelge 3.8 Üç değişkenli “Merkezi Kompozit” tasarımının matematiksel ifadesi 

DENEY NO a b c 

1 +α +β +θ 

2 +α +β -θ 

3 +α -β +θ 

4 +α -β -θ 

5 -α +β +θ 

6 -α +β -θ 

7 -α -β +θ 

8 -α -β -θ 

9 +α 0 0 

10 -α 0 0 

11 0 +β 0 

12 0 -β 0 

13 0 0 +θ 

14 0 0 -θ 

15 0 0 0 

16 0 0 0 

17 0 0 0 

18 0 0 0 

19 0 0 0 

20 0 0 0 

 

Burada α, β, θ değerleri sırasıyla a, b ve c değişkenlerinin bulunduğu aralığın 

tanımlanması için kullanılmıştır. α, β ve θ değerleri aralıktaki orta değerden pozitif ve 

negatif yönde ne kadar uzaklaşılacağını göstermektedir. 

  

3.5.3 Sayısal optimizasyon 

 

Sayısal optimizasyonda cevap-yüzey metodunu kullanan Design-Expert 8.0.3.1 

bilgisayar programı cevapların ve faktörlerin gereksinimlerine ve birbirleriyle 

ilişkilerine göre farklı faktör seviyelerinin kombinasyonlarını ortaya çıkarır. 



42 

 

Optimizasyon için uygulanabilen amaçlar doğrultusunda istenen yaklaşım fonksiyonu 

maksimize veya minimize edilebilir, hedef gösterilerek, kısıtlama getirilerek veya 

istenen değerler arasında hesaplanabilir. İşlemde, öncelikle her parametre için minimum 

ve maksimum seviyeler belirlenmelidir. Her amaç için istenen yaklaşım fonksiyonunun 

şekli büyüklüğü belli bir ağırlık oranı atanarak ayarlanabilir.  

 

3.5.4 Ağırlık oranı 

 

Ağırlık oranı programca 1’den 5’e kadar atanan ve bir değişkenin önem ve 

programlayıcının öngörüsüne bağlı olarak ne derecede modele katılacağı konusunda 

algoritmaya verilen değerdir. 

Değişkenlerin birbirlerine maliyet, önem vb bakımından üstünlükleri farklı olduğundan 

değişkenlerin biri veya daha fazlası minimize, optimize veya maksimize edilerek 

istenilen en verimli optimum koşulların eldesi sağlanır. Tüm bu yaklaşımlar ve 

sonuçları Design-Expert 8.0.3.1 paket programı tarafından gerçekleştirilerek cevaplar 

matematiksel ve iki veya üç boyutlu grafiksel formlarda araştırmacıya sunulur. 

 

3.5.5 Cevap-yüzey yönteminde modelin belirlenmesi 

 

Design-Expert 8.0.3.1 programı belirtilen kriterlere en iyi uyum gösteren polinom 

modelini otomatik olarak önerir. Model uyumunda özetlenen istatistiksel bilgiler 

incelenerek çalışma için farklı modeller de seçilebilir. Model sonuç değeri Eşitlik 3.7 ve 

3.8’de tanımlanmıştır. 

Sonuç Değeri1 = (M)(L)(Pred R-Squared)       (3.7) 

Sonuç Değeri2 = (M)(L)(Adj R-Squared)       (3.8) 

Yukarıdaki M ardışık modeldeki fark karelerin toplamı, L ise uyum göstermeyen sonuç 

değerleridir. Pred R-Squared, modelde belirlenen kısıtlayıcı verilerin varyasyonunun 

ölçüsü; Adj R-Squared ise modelde belirlenmiş tüm değerlerin ortalamadaki 

varyasyonunun ölçüsüdür. Adj R-Squared modele değer katkısı olmayan terimlerin 

sayısı arttıkça azalır. Pred R-Squared ve Adj R-Squared değerlerinin birbirinden 0.2’den 

fazla olduğu durumlarda deneysel verilerde veya uygulanan modelde bir sorun oluştuğu 

anlaşılmaktadır (Design-Expert User’s Guide, 2001). 
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4.DMATERYAL VE YÖNTEM 

Şeker fabrikası atık suyunun kimyasal koagülasyon yöntemiyle arıtılabilirliğinin 

incelenmesi için öncelikle deşarj noktasından atık su numuneleri alınarak sistem 

üzerindeki kirlilik parametreleri belirlenmiştir. 

4.1 Deney Sistemi 

4.1.1 Atık su tanımlanması 

Deneysel çalışmalarda, ortalama kapasitesi 1850 Ton pancar/gün olan Erzincan Şeker 

Fabrikası çıkışından temin edilen atık sular kullanılmıştır. Erzincan Şeker Fabrikası atık 

suları çöktürme havuzlarından geçirilerek yüzen kirlilikleri alınır, çeşitli tipteki döner 

ızgaralardan ve eleklerden geçirilerek iri katı maddeler uzaklaştırılır. Daha sonra kum 

tutucu ve ön çökeltim havuzlarına verilir. Burada kireçle muamele edilen atık sular 

deşarja verilir. Çalışılan örnekler bu deşarj noktasından alınmıştır. Atık su 

homojenliğini sağlamak için çeşitli örnekler alınarak karıştırma işlemi uygulanmıştır. 

Kullanım fazlası olan atık sular yeniden kullanılıncaya kadar +4oC’deki ortamda en 

fazla 1 haftaya kadar bekletilerek kullanılmıştır. Çizelge 4.1’de kullanılan atık suya 

ilişkin çeşitli parametreler verilmiştir. 

Çizelge 4.1 Erzincan Şeker Fabrikası atık suyuna ilişkin özellikler 

Parametre Birim Kabul edilen değerler       

pH 

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı, BOİ 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı, KOİ 

Askıda Katı Madde, AKM 

İletkenlik 

Bulanıklık 

Sıcaklık 

 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mS/cm 

NTU 

°C 

6.13−7.21 

1300-1600 

2050-2550 

300-350 

48.3 

45.2 

22-25 
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4.1.2 Deney düzeneği ve deneysel çalışma 

Kimyasal arıtma, çöktürme ve filtreleme işlemleri uygulanan arıtma tesislerinde, zaman 

zaman uygulanan kimyasal dozajında değişiklik yapmak gerekmektedir. Bu durumda en 

önemli problem kimyasal işlemlerde değişiklik yaparken çıkış suyunda yüksek kaliteyi 

korumaktır. Bu koşullarda laboratuar JAR TEST cihazının kullanılması aynı anda 8 

deneyin yapılmasına olanak vermesi açısından yararlıdır.  

 

Şekil 4.1 Jar test aparatının şematik gösterimi 

Deneysel çalışmalarda şeker endüstrisi atık suyu ihtiva eden sabit hacimli, kesikli bir 

reaktör kullanılmıştır. Atık suyun arıtımında kimyasal çöktürme metodu kullanılmıştır. 

pH, karıştırma hızı ve kimyasal çöktürücülerin cins ve miktarının askıda katı maddeye 

ve kimyasal oksijen ihtiyacına etkileri incelenmiştir.  

4.1.3 Kimyasallar 

Yapılan deneysel çalışmalarda kimyasallar 3 grupta kullanılmıştır : 

1. pH ayarlaması amacıyla; sülfürik asit (H2SO4, Merck) ve sodyum hidroksit 

(NaOH, Merck) 

2. KOİ analizlerinde; potasyum dikromat (K2Cr2O7, Merck), gümüş sülfat 

(Ag2SO4, Merck) ve sülfürik asit (H2SO4, Merck) 

3. Koagülant kimyasalları olarak; Alüminyum Sülfat (Al2(SO4)3.18H2O, Merck), 

Demir (II) Sülfat (FeSO4.7H2O, Merck) ve Demir (III) Klorür (FeCl3.6H2O, 

Merck) 
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4.2 Yöntem  

4.2.1 Deneylerin Planlanması  

Çalışmalar iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, kimyasalların ön arıtım 

performansları incelenerek çalışma aralıkları saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci 

aşamasında ise bağımlı ve bağımsız değişkenlere bağlı olarak sayısal optimizasyon 

uygulamaları incelenmiştir. 

4.2.1.1 Kontrol deneylerinin uygulanması 

Birinci aşamada, kimyasal ön arıtım yapılarak arıtım performansları incelenmiştir. Jar 

test ekipmanı kullanılarak çeşitli pH, ve çöktürücü madde dozajlarında sistemin arıtım 

performansı incelenerek daha sonra yapılacak olan optimizasyon deneyleri için bir fikir 

oluşturulması sağlanmıştır.  

500 mL olarak alınan atık su numunesi üzerinde çeşitli miktarlarda çöktürücü madde 

[Alüminyum Sülfat (Al2(SO4)3.18H2O), Demir (II) Sülfat (FeSO4.7H2O) ve Demir (III) 

Klorür (FeCl3.6H2O)] eklenmiş, daha sonra istenilen pH ayarlaması yapıldıktan sonra 

150 dev/dk’da 5 dakika hızlı karıştırma, 50 dev/dk’da 15 dakika yavaş karıştırma ve 

bunu takiben 1 saat çökelme için bekleme yapılmıştır. Daha sonra alınan numunelerden 

istenilen analizler yapılmıştır.  

4.2.1.2 Sayısal optimizasyon uygulamaları 

Deneylerin ikinci aşamasında ise her bir çöktürücü için, belirlenen sınır değerleri 

Design Expert paket programına girilerek sistemin önerdiği deneyler yine önerilen 

koşullarda yapılmış ve buna göre optimizasyon prosedürü uygulanmıştır. Optimum 

koşullar belirlenirken Design-Expert 8.0.3.1 programı deneme sürümü altındaki Cevap-

Yüzey Yöntemi (CYY) kullanılmıştır. Bu program, deneysel sonuçlar kullanılarak bir 

matematiksel model oluşturmak ve seçilen kriterlere göre optimum üretim koşullarını 

belirlemek amacıyla değerlendirilmiştir. Bu programın kullanılmasının ana nedeni en az 

sayıda deney yaparak sistemin bütünleşik cevabını fonksiyon olarak görebilmek ve 

optimizasyonu gerçekleştirmektir. Bu programın genel işleyişinde sistemden alınan 

cevap, cevaba etkiyen parametrelerin aynı anda değiştirilmesi ile sağlanır. Böylece 

sistemden alınan cevaba, etkiyen faktörlerin iç etkisinin olup olmadığı da incelenmiş 
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olur. Program uygulanırken ve etkin parametreler saptanırken aşağıda verilen temel 

kriterler izlenecektir. 

1- Deney sistemini etkilediği düşünülen ve araştırmacı tarafından bağımsız ve kolay 

olarak değiştirilebilen parametreler göz önüne alınmıştır. Bu parametreler seçilirken 

literatür taraması yapılmış ve bu doğrultuda üretimi etkileyen kritik parametrelere karar 

verilmiştir.  

2- Sistemde değiştirilen her bağımsız değişkene karşı sistemin tepkisinin net olarak 

ölçülebilmesi bağımsız değişkenlerin saptanmasında göz önüne alınan temel unsurdur. 

3- Bağımsız değişkenler için, değişim aralığının mümkün olduğu kadar dar seçilmesine 

önem verilmiştir.  

4- Deney sayısını en aza indirmek için bağımsız değişken sayısı mümkün olan en az 

seviyeye düşürülmüştür. 

Çizelge 4.2’de Design Expert girişinde kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenler ile 

değişim aralıkları belirtilmiştir. 

 

Çizelge 4.2. Bağımsız-bağımlı değişkenler ve değişim aralıkları 

Bağımsız Değişken Değişim Aralığı Bağımlı Değişken 

pH 

Karıştırma Hızı 

Kimyasal Çöktürücü Miktarı 

6-10 

100-200 dev/dk 

0.1-5.0 g/L 

 

Kimyasal oksijen ihtiyacı giderimi (%) 

Askıda katı madde giderimi (%) 

  

Bu çalışmada, iki seviyeli faktoriyel deneysel tasarım yöntemine göre pH, karıştırma 

hızı, kimyasal çöktürücünün cinsi ve miktarı bağımsız değişken, kimyasal oksijen 

ihtiyacı (KOİ) ve askıda katı madde (AKM) bağımlı değişken alınarak maksimum KOİ 

ve AKM giderim değerini verecek işletim parametreleri optimizasyon yöntemine göre 

belirlenmiştir. 
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4.2.2 Analitik yöntemler 

4.2.2.1 pH 

Ölçümler EMAF marka 0.01 hassasiyetli pHmetre ile yapılmıştır. Cihazın probu 

numune içine daldırılıp sabit değer okununcaya kadar bekletilmiş ve alınan değer 

kaydedilmiştir. 

4.2.2.2 Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) 

KOİ analizi Standart Metotlardaki (APHA, 2005) 5220.C’de belirtilen Kapalı Reflux, 

titrimetrik yönteme göre yapılmıştır. 

2.5 mL numune üzerine 1.5 mL standart potasyum dikromat çözeltisi (0.0167 M) ve 3.5 

mL sülfürik asit reaktifi eklenmiştir. Bu işlemler şahit numune için de tekrarlanmıştır. 

Bunlar 148oC’deki geri soğutmalı termoreaktörde 2 saat süre ile kaynatılıp, oda 

sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra 0.1 M standart demir amonyum sülfat titrantı 

(FAS) ile titrasyon yapılmıştır. Öncelikle şahit için sarfiyat “A” okunmuş, ardından 

numune için sarfiyat “B” okunmuştur. Günlük olarak FAS çözeltisinin molaritesi 

kontrol edilmiştir. Bunun için 2.5 mL saf su üzerine 1.5 mL standart potasyum dikromat 

çözeltisi ve 3.5 mL sülfürik asit reaktifi eklenmiş ve kaynatmadan titrasyon yapılıp, 

sarfiyat okunmuştur. 

FAS Molarite = (1.5 / mL Sarfiyat) x 0.1      (4.1) 

Sonuç olarak hesaplanan KOİ miktarı, 

KOİ (mg/L) = (A-B)x8000xFAS Molarite / Numune Hacmi (mL)    (4.2)  

 

4.2.2.3 Askıda katı madde (AKM) 

AKM analizi Standart Metotlardaki (APHA, 2005) 2540.D’de belirtilen yönteme göre 

yapılmıştır. 

Filtre kâğıdı (gözenek çapı 0.45 µm) 103-105oC’deki etüvde 1 saat süreyle sabit tartıma 

gelinceye kadar bekletilmiştir. Etüvden alınan filtre kâğıdı 30 dakika süreyle 

desikatörde soğutulmuş ve tartılmıştır (A). Daha sonra uygun miktarda numune vakum 
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hattı kullanılarak süzülmüş ve filtre kâğıdı yeniden etüve konularak 1 saat süreyle sabit 

tartıma gelmesi beklenmiştir. Çıkarılan filtre kâğıdı desikatörde 30 dakika soğutulup 

tartılmıştır (B). 

Sonuç olarak hesaplanan AKM miktarı, 

AKM (mg/L) = (B-A)x1000  / Numune Hacmi (mL)     (4.3)  
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5.DBULGULAR VE TARTIŞMA 

5.1 Şeker Endüstrisi Atık Suyunun Kimyasal Koagülasyonu 

Şeker fabrikası atık suyunun kimyasal koagülasyon yöntemiyle arıtılabilirliğinin 

incelenmesi ve ileride yapılacak optimizasyon çalışmaları amacıyla sistem üzerindeki 

pH ve çöktürücü madde miktarı etkisi araştırılmıştır. 

5.1.1 Kimyasal koagülasyon üzerine pH etkisi 

Sistem üzerindeki pH etkisi incelenirken davranışı etkileyen diğer faktörler sabit 

seçilerek araştırmalar yapılmıştır. Kullanılan her bir çöktürücü için sabit 150 dev/dk 

karıştırma hızı ile 2.5 g/L dozajda ve pH 2-12 arasında değişen değerlerde olmak üzere 

deneyler verilen prosedürlere göre uygulanmış ve bu şartlarda KOİ ve AKM giderimleri 

incelenerek sonuçlar Çizelge 5.1, 5.2 ve 5.3’de gösterilmiştir.  

Çizelge 5.1 Alüminyum sülfat için pH’ın kimyasal koagülasyon üzerine etkisi    

pH Giriş 

KOİ 

Çıkış 

KOİ 

Giriş 

AKM 

Çıkış 

AKM 

% KOİ 

Giderimi 

% AKM 

Giderimi

2 2163 1962 313 258 9.3 17.8 

3 2163 1826 313 251 15.6 20 

4 2163 1687 313 223 22 28.8 

5 2163 1663 313 218 23.1 30.3 

6 2163 1335 313 163 38.3 48 

7 2163 1203 313 122 44.4 61.1 

8 2163 1014 313 105 53.1 66.6 

9 2163 1073 313 110 50.4 65 

10 2163 1467 313 195 32.2 37.7 

11 2163 1832 313 251 15.3 20 

12 2163 1975 313 294 8.7 6.3 
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Çizelge 5.2 Demir (III) klorür için pH’ın kimyasal koagülasyon üzerine etkisi    

pH Giriş 

KOİ 

Çıkış 

KOİ 

Giriş 

AKM 

Çıkış 

AKM 

% KOİ 

Giderimi 

% AKM 

Giderimi

2 2163 1903 313 254 12 18.8 

3 2163 1845 313 234 14.7 25.3 

4 2163 1735 313 240 19.8 23.3 

5 2163 1588 313 212 26.6 32.4 

6 2163 1289 313 157 40.4 49.9 

7 2163 1118 313 116 48.3 63 

8 2163 939 313 91 56.6 71.1 

9 2163 1034 313 112 52.2 64.4 

10 2163 1365 313 179 36.9 43 

11 2163 1903 313 247 12 21 

12 2163 1962 313 284 9.3 9.3 

 

Çizelge 5.3 Demir (II) sülfat için pH’ın kimyasal koagülasyon üzerine etkisi    

pH Giriş 

KOİ 

Çıkış 

KOİ 

Giriş 

AKM 

Çıkış 

AKM 

% KOİ 

Giderimi 

% AKM 

Giderimi

2 2163 1921 313 262 11.2 16.3 

3 2163 1897 313 260 12.3 17.1 

4 2163 1730 313 238 20 24 

5 2163 1666 313 230 23 26.6 

6 2163 1380 313 172 36.2 45 

7 2163 1356 313 136 37.3 56.6 

8 2163 1287 313 150 40.5 52.2 
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Çizelge 5.3 Demir (II) sülfat için pH’ın kimyasal koagülasyon üzerine etkisi  (devamı) 
9 2163 1419 313 184 34.4 41.4 

10 2163 1551 313 200 28.3 36.2 

11 2163 1925 313 258 11 17.7 

12 2163 1964 313 263 9.2 16.1 

 

Yukarıda verilen çizelgedeki sonuçlara göre pH değişiminin % KOİ ve % AKM 

giderimleri üzerindeki etkisi grafiksel olarak Şekil 5.1 ve 5.2’de verilmiştir. 
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Şekil 5.1 Kimyasal koagülasyonda pH’ın KOİ giderimi üzerine etkisi 



52 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
pH

A
K

M
 G

id
er

im
i (

%
)

Alüminyum Sülfat

Demir Klorür

Demir Sülfat

 

Şekil 5.2 Kimyasal koagülasyonda pH’ın AKM giderimi üzerine etkisi 

 

Şekiller incelendiğinde görüleceği gibi tüm koagülantlar için pH’a bağlı olarak % KOİ 

ve % AKM giderimi, pH belirli bir değere kadar arttığında belirgin bir artış göstermiş 

ancak pH 7-8‘den itibaren giderimler düşmüştür. Bu nedenle ilerdeki optimizasyon 

çalışmalarında pH aralığı 6-10 olarak seçilmiştir. 

 

5.1.2 Kimyasal koagülasyon üzerine koagülant dozajının etkisi 

 

Kimyasal koagülasyon prosesine koagülant dozajının etkisini belirleyebilmek için pH’ın 

etkisinin incelendiği deneylerde elde edilen sonuçlar kullanılmıştır. pH 8’de yürütülen 

deneylerde her bir koagülant için dozaj 0.1-5.0 g/L aralığında değiştirilerek dozajın KOİ 

ve AKM giderimleri üzerindeki etkileri incelenmiş olup belirtilen sonuçlar elde 

edilmiştir (Çizelge 5.4, 5.5 ve 5.6). 
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Çizelge 5.4 Alüminyum sülfat için koagülant dozajının kimyasal koagülasyon üzerine etkisi   

Koagülant 

dozajı, g/L 

Giriş 

KOİ 

Çıkış 

KOİ 

Giriş 

AKM 

Çıkış 

AKM 

% KOİ 

Giderimi 

% AKM 

Giderimi

0.1 2253 1667 303 213 26 29.9 

0.2 2253 1525 303 202 32.3 33.3 

0.3 2253 1577 303 192 30 36.7 

0.4 2253 1555 303 181 31 40.5 

0.5 2253 1496 303 166 33.6 45.3 

1.0 2253 1478 303 179 34.4 41 

1.5 2253 1350 303 165 40.1 45.6 

2.0 2253 1104 303 145 51 52.2 

3.0 2253 1228 303 151 45.5 50.3 

4.0 2253 1262 303 162 44 46.6 

5.0 2253 1262 303 159 44 47.7 

 

Çizelge 5.5 Demir (III) klorür için koagülant dozajının kimyasal koagülasyon üzerine etkisi   

Koagülant 

dozajı, g/L 

Giriş 

KOİ 

Çıkış 

KOİ 

Giriş 

AKM 

Çıkış 

AKM 

% KOİ 

Giderimi 

% AKM 

Giderimi

0.1 2253 1658 303 212 26.4 30 

0.2 2253 1575 303 212 30.1 30.1 

0.3 2253 1582 303 191 29.8 37 

0.4 2253 1570 303 179 30.3 41.1 

0.5 253 1498 303 162 33.5 46.6 

1.0 2253 1428 303 157 36.6 48.1 

1.5 2253 1253 303 152 44.4 50 
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Çizelge 5.5 Demir (III) klorür için koagülant dozajının kimyasal koagülasyon üzerine etkisi (devamı) 

2.0 2253 1077 303 142 52.2 53.3 

3.0 2253 1120 303 145 50.3 52.2 

4.0 2253 1093 303 151 51.5 50.1 

5.0 2253 1129 303 148 49.9 51.1 

 

Çizelge 5.6 Demir (II) Sülfat için koagülant dozajının kimyasal koagülasyon üzerine etkisi   

Koagülant 

dozajı, g/L 

Giriş 

KOİ 

Çıkış 

KOİ 

Giriş 

AKM 

Çıkış 

AKM 

% KOİ 

Giderimi 

% AKM 

Giderimi

0.1 2253 1685 303 216 25.2 28.8 

0.2 2253 1579 303 206 29.9 32 

0.3 2253 1575 303 192 30.1 36.6 

0.4 2253 1532 303 181 32 40.4 

0.5 2253 1552 303 167 31.1 45 

1.0 2253 1503 303 178 33.3 41.4 

1.5 2253 1401 303 182 37.8 40 

2.0 2253 1354 303 169 39.9 44.3 

3.0 2253 1343 303 182 40.4 39.9 

4.0 2253 1257 303 186 44.2 38.6 

5.0 2253 1397 303 203 38 33 

 

Yukarıda verilen çizelgedeki sonuçlara göre koagülant dozajının % KOİ ve % AKM 

giderimleri üzerindeki etkisi grafiksel olarak Şekil 5.3 ve 5.4’de verilmiştir. 



55 

 

0

10

20

30

40

50

60

0 1 2 3 4 5
Koagülant Dozajı, g/L

K
O
İ 

G
id

er
im

i (
%

)

Alüminyum Sülfat

Demir Klorür

Demir Sülfat

 

Şekil 5.3 Kimyasal koagülasyonda koagülant dozajının KOİ giderimi üzerine etkisi 
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Şekil 5.4 Kimyasal koagülasyonda koagülant dozajının AKM giderimi üzerine etkisi 
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Şekiller incelendiğinde görüleceği gibi tüm koagülantlar için dozaja bağlı olarak % KOİ 

ve % AKM giderimi, dozaj 2 g/L düzeylerine kadar bir artış göstermiş, sonrasında dozaj 

artışının giderimleri çok fazla etkilemediği gözlenmiştir. Bu nedenle ilerdeki 

optimizasyon çalışmalarında koagülant dozaj aralığı 0.1-5.0 g/L olarak seçilmiştir. 

 

5.2 Kimyasal Koagülasyon Optimizasyon Deneyleri 

 

Kimyasal koagülasyon mekanizmasında ortam pH’ı, karıştırma hızı ve kimyasal 

koagülasyon miktarı bağımlı olarak etkindir. Şeker endüstrisi atık sularının fiziksel 

arıtıma uğraması, şeker fabrikalarının kış mevsimi şartlarında çalışılması gibi 

etkenlerden dolayı deşarj atık suyu sıcaklığı genellikle 22-25oC aralığında olmakta, 

ayrıca deneysel çalışmalar sırasında alınan numuneler +4oC’de bekletilmektedir. Bu 

nedenlerle sıcaklık sistem üzerinde bağımsız bir parametre olarak düşünülmemiştir.  

Şeker endüstrisi atık sularının kimyasal koagülasyonunun yapılması deneylerinde 

optimum işletim koşullarının belirlenmesi için Design Expert 8.0.3.1 (deneme sürümü) 

paket programı altındaki cevap yüzey yöntemi (CYY) kullanılmıştır. Yapılan 

deneylerde arıtım üzerinde etkisi olan parametrelerden, çalışmaların birinci aşamasında 

belirlenen başlangıç ortam pH’ı, karıştırma hızı ve kimyasal çöktürücü miktarı bağımsız 

parametreler olarak belirlenmiş ve program yardımıyla istatistiksel deney tasarımı 

yapılarak deneyler gerçekleştirilmiştir. Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) ve Askıda katı 

maddenin (AKM) yüzde giderimleri bağımlı değişkenler (sistemden alınacak cevaplar) 

olarak belirlenmiştir.   

Çizelge 5.7, 5.8 ve 5.9’da koagülasyon parametreleri ve sistemden alınan cevaplar 

verilmiştir. 
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Çizelge 5.7 Alüminyum sülfat için koagülasyon bağımsız değişkenleri ve sistemden alınan cevaplar 

  Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişkenler 

Std Run pH Koagülant 

miktarı, g/L 

Karıştırma 

Hızı, dev/dk  

KOİ Giderimi, 

% 

AKM Giderimi, 

% 

8 1 10 5 200 29.7 35.05 

6 2 10 0.1 200 14.04 19.66 

14 3 8 2.55 200 45.57 52.89 

20 4 8 2.55 150 42.13 39.6 

13 5 8 2.55 100 39.73 43.67 

19 6 8 2.55 150 38.63 41.26 

18 7 8 2.55 150 38.54 42.94 

16 8 8 2.55 150 39.52 37.93 

5 9 6 0.1 200 17.64 22.01 

15 10 8 2.55 150 39.62 44.21 

4 11 10 5 100 40.99 31.04 

11 12 8 0.1 150 25.56 25.32 

10 13 10 2.55 150 30.86 35.16 

12 14 8 5 150 54.27 64.03 

17 15 8 2.55 150 38.39 43.71 

1 16 6 0.1 100 16.68 32.13 

3 17 6 5 100 43.94 46.85 

9 18 6 2.55 150 38.07 43.76 

7 19 6 5 200 40.02 42.53 

2 20 10 0.1 100 12.17 23.92 
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Çizelge 5.8 Demir (III) klorür için koagülasyon bağımsız değişkenler ve sistemden alınan cevaplar 

  Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişkenler 

Std Run pH Koagülant 

miktarı, g/L 

Karıştırma 

Hızı, dev/dk  

KOİ Giderimi, 

% 

AKM Giderimi, 

% 

8 1 10 5 200 41.14 46.49 

6 2 10 0.1 200 24.93 29.51 

14 3 8 2.55 200 63.94 76.31 

20 4 8 2.55 150 54.09 58.54 

13 5 8 2.55 100 46.66 52.26 

19 6 8 2.55 150 48.19 55.61 

18 7 8 2.55 150 44.16 48.33 

16 8 8 2.55 150 44.81 43.86 

5 9 6 0.1 200 36.49 42.28 

15 10 8 2.55 150 55.8 56.45 

4 11 10 5 100 45.02 49.46 

11 12 8 0.1 150 28.14 32.33 

10 13 10 2.55 150 43.61 50.86 

12 14 8 5 150 63.88 69.78 

17 15 8 2.55 150 55.7 61.61 

1 16 6 0.1 100 30 35.71 

3 17 6 5 100 50.82 58.78 

9 18 6 2.55 150 47.91 57.26 

7 19 6 5 200 55.31 61.2 

2 20 10 0.1 100 14.74 18.33 
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Çizelge 5.9 Demir (II) sülfat için koagülasyon bağımsız değişkenler ve sistemden alınan cevaplar 

  Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişkenler 

Std Run pH Koagülant 

miktarı, g/L 

Karıştırma 

Hızı, dev/dk  

KOİ Giderimi, 

% 

AKM Giderimi, 

% 

12 1 10 5 200 30.41 40.87 

6 2 10 0.1 200 13.77 21.75 

14 3 8 2.55 200 45.84 50.35 

20 4 8 2.55 150 51.64 58.12 

13 5 8 2.55 100 30.75 48.12 

19 6 8 2.55 150 46.74 50.59 

18 7 8 2.55 150 40.6 47.68 

16 8 8 2.55 150 46.37 44.55 

5 9 6 0.1 200 25.85 30.57 

15 10 8 2.55 150 47.93 53.01 

4 11 10 5 100 38.21 44.23 

11 12 8 0.1 150 21.55 28.14 

10 13 10 2.55 150 30.76 26.45 

12 14 8 5 150 50.38 56.86 

17 15 8 2.55 150 45.02 49.29 

1 16 6 0.1 100 18.89 24.71 

3 17 6 5 100 41.55 46.7 

9 18 6 2.55 150 38.37 44.05 

7 19 6 5 200 41.27 44.59 

2 20 10 0.1 100 7.87 15.68 
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5.2.1 Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) gideriminin modellenmesi 

 

Design Expert 8.0.3.1 paket programı yardımı ile gerçekleştirilen istatistiksel analizler 

sonucunda tüm çöktürücüler için % KOİ giderimini tanımlayan modelin quadratic 

model olduğuna karar verilmiştir. Bunun sistem tarafından seçilmesindeki etken Adj R-

Squared ve Pred R-Squared değerleri arasındaki farkın tüm koagülant türleri için 

birbirine diğer modellere nazaran yakın olmasıdır. % KOİ giderimi modellenmesine 

ilişkin istatistiksel analizler kimyasallar için sırasıyla Ek 1‘de ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Analizler sonucunda KOİ giderimini seçilen bağımsız koagülasyon parametrelerinin 

gerçek değerlerine bağlayan matematiksel ifadeler Eşitlik 5.1, 5.2 ve 5.3’de gösterildiği 

gibi elde edilmiştir. 

Alüminyum Sülfat için, 

 KOI  =  

-134.85241 

+36.41923   * pH 

+11.90811   * Miktar 

+0.20532   * Hiz 

-0.13163   * pH * Miktar 

-8.07500E-003   * pH * Hiz 

-0.018408   * Miktar * Hiz 

-2.26886   * pH2 

-0.60399   * Miktar2 

-3.56182E-004   * Hiz2    (5.1) 

 

Demir (III) Klorür için, 

 KOI = 

-80.91701 

+29.53734  * pH 

+12.54894  * Miktar 

-0.037291  * Hiz 
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+0.17474  * pH * Miktar 

-5.83750E-003  * pH * Hiz 

-0.016398  * Miktar * Hiz 

-1.97886  * pH2 

-1.27704  * Miktar2 

+6.49818E-004  * Hiz2    (5.2) 

 

Demir (II) Sülfat için, 

 
 KOI = 

-138.74029  

+29.81157  * pH 

+11.43839  * Miktar 

+0.66324  * Hiz 

+0.22704  * pH * Miktar 

-0.010725  * pH * Hiz 

-0.021367  * Miktar * Hiz 

-1.93920 * pH2 

-1.05903  * Miktar2 

-1.61073E-003  * Hiz2    (5.3) 

 

Şekil 5.5, 5.6 ve 5.7’de önerilen model ile deneysel olarak gözlenen KOİ giderimi 

grafikleri verilmiştir. Grafik üzerindeki sistem tarafından otomatik olarak belirlenen 

renk kutucuklarının maviden kırmızıya doğru dönüşmesi, KOİ giderimlerinin arttığını 

ifade etmektedir. Grafiklerin R2 değerleri yine her bir grafik üzerinde gösterilmiştir. 
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Şekil 5.5 Alüminyum sülfat için deneysel olarak gözlenen (actual) ve modelden  
hesaplanan (predicted) KOİ giderim grafiği 
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Şekil 5.6 Demir (III) klorür için deneysel olarak gözlenen (actual) ve modelden 
hesaplanan (predicted) KOİ giderim grafiği 
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Şekil 5.7 Demir (II) sülfat için deneysel olarak gözlenen (actual) ve modelden 
hesaplanan (predicted) KOİ giderim grafiği 

 

Şekiller incelendiğinde KOİ giderimlerinin modelle arasındaki kısmen de olsa 

uyumluluk verilen modelin sistem parametreleri çerçevesinde uygun olarak kabul 

edilebileceğini göstermektedir.  

 

5.2.2 Askıda katı madde (AKM) gideriminin modellenmesi 

 

Design Expert 8.0.3.1 paket programı yardımı ile gerçekleştirilen istatistiksel analizler 

sonucunda tüm çöktürücüler için % AKM giderimini tanımlayan modelin quadratic 

model olduğuna karar verilmiştir. Bunun sistem tarafından seçilmesindeki etken Adj R-

Squared ve Pred R-Squared değerleri arasındaki farkın tüm koagülant türleri için 

birbirine diğer modellere nazaran yakın olmasıdır. % AKM giderimi modellenmesine 

ilişkin istatistiksel analizler kimyasallar için sırasıyla Ek 2‘de ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Analizler sonucunda AKM giderimini seçilen bağımsız koagülasyon parametrelerinin 

gerçek değerlerine bağlayan matematiksel ifadeler Eşitlik 5.4, 5.5 ve 5.6’da gösterildiği 

gibi elde edilmiştir. 

Alüminyum Sülfat için, 

AKM  = 
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-64.56704 

+30.16497  * pH 

+7.19811  * Miktar 

-0.22425  * Hiz 

-0.32474  * pH * Miktar 

+0.017738  * pH * Hiz 

+0.014357  * Miktar * Hiz 

-2.13250  * pH2 

-0.55227  * Miktar2 

+1.16000E-004  * Hiz2     (5.4) 

 

Demir (III) Klorür için, 

 AKM = 

-37.09824 

+23.72277  * pH 

+15.04723  * Miktar 

-0.27897  * Hiz 

+0.15612  * pH * Miktar 

-9.75000E-004   * pH * Hiz 

-0.018673  * Miktar * Hiz 

-1.68773  * pH2 

-1.62531  * Miktar2 

+1.38964E-003  * Hiz2     (5.5) 

 

Demir (II) Sülfat için, 

AKM  = 

-142.27110  

+47.26723  * pH 

+9.31353  * Miktar 
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R2 = 0.7892 

-0.10776  * Hiz 

+0.29745  * pH * Miktar 

-1.30000E-003  * pH * Hiz 

-0.017755  * Miktar * Hiz 

-3.11955  * pH2 

-0.87100  * Miktar2 

+6.02727E-004  * Hiz2    (5.6) 

 

Şekil 5.8, 5.9 ve 5.10’da önerilen model ile deneysel olarak gözlenen AKM giderimi 

grafikleri verilmiştir. Grafik üzerindeki sistem tarafından otomatik olarak belirlenen 

renk kutucuklarının maviden kırmızıya doğru dönüşmesi, AKM giderimlerinin arttığını 

ifade etmektedir. Grafiklerin R2 değerleri yine her bir grafik üzerinde gösterilmiştir. 
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Şekil 5.8 Alüminyum sülfat için deneysel olarak gözlenen (actual) ve modelden 
hesaplanan (predicted) AKM giderim grafiği 
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Şekil 5.9 Demir (III) klorür için deneysel olarak gözlenen (actual) ve modelden 
hesaplanan (predicted) AKM giderim grafiği 
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Şekil 5.10 Demir (II) sülfat için deneysel olarak gözlenen (actual) ve modelden 
hesaplanan (predicted) AKM giderim grafiği 

 

Şekiller incelendiğinde AKM giderimlerinin modelle arasındaki kısmen de olsa 

uyumluluk verilen modelin sistem parametreleri çerçevesinde uygun olarak kabul 

edilebileceğini göstermektedir. Özellikle yüksek AKM giderimlerinde sapmalar göze 

çarpmaktadır.    
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5.2.3 Kimyasal koagülasyonun optimizasyonu 

Şeker endüstrisi atık sularının arıtımını sağlamak için yapılacak işlemlerde göz önünde 

bulundurulması gereken başlıca faktörlerden biri de kullanılacak kimyasalların sisteme 

yükleyeceği maliyettir. Bu bakımdan yapılacak optimizasyon işleminde kimyasal ve 

işletim giderlerinin en düşük seviyede tutulması gerekmektedir. Ancak maliyet etkisi 

gözlemlemek için ilk olarak parametrelerin ekonomik etkileri dikkate alınmadan 

optimizasyon çalışmaları yapılmış ve Çizelge 5.10’daki sonuçlar elde edilmiştir. 

 

Çizelge 5.10 Maliyet düşünülmeden yapılan optimizasyon çalışmaları için sonuçlar 

Koagülant pH Koagülant 

miktarı, 

g/L 

Karıştırma hızı, 

dev/dk 

KOİ 

Giderimi, % 

AKM 

Giderimi, % 

ASa 

DKb 

DSc 

7.38 

7.26 

7.72 

5.00 

3.97 

5.00 

100 

200 

132 

51.7384 

60.9898 

49.7460 

51.1100 

68.3426 

56.2368 

(a Alüminyum Sülfat, b Demir (II) Sülfat, c Demir (III) Klorür) 

 

Yapılan çalışmanın ikinci safhasında KOİ ve AKM giderimlerinin en düşük işletme 

maliyetli olanaklarla sağlanması düşünülmüş ve yapılan optimizasyon bu hedefleri 

içermiştir. Çizelge 5.11, 5.12 ve 5.13’de koagülantlara özgü optimizasyon ile ilgili amaç 

ve sınırlamalar verilmiştir. Karıştırma hızı ile kullanılan kimyasalların miktarları 

minimumla sınırlandırılırken sistemden maksimum KOİ ve AKM giderimlerini elde 

edecek cevaplar istenmiştir. Çalışılan pH aralığının atık su karakterizasyonunda verilen 

deşarj pH’ına yakın olması nedeniyle pH ayarlama maliyeti göz ardı edilmiş ve aralıkta 

herhangi bir değer olmasının yeterli olacağı belirtilmiştir. 
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Çizelge 5.11 Alüminyum Sülfat için optimizasyon şartları 

Parametre Hedef En düşük değer En yüksek değer 

pH 

Karıştırma Hızı, dev/dk  

Koagülant miktarı, g/L 

KOİ giderimi, % 

AKM giderimi, % 

Önemsiz 

Minimum 

Minimum 

Maksimum 

Maksimum 

6 

100 

0.1 

12.17 

19.66 

10 

200 

5.0 

54.27 

64.03 

 

Çizelge 5.12 Demir (III) klorür için optimizasyon şartları 

Parametre Hedef En düşük değer En yüksek değer 

pH 

Karıştırma Hızı, dev/dk  

Koagülant miktarı, g/L 

KOİ giderimi, % 

AKM giderimi, % 

Önemsiz 

Minimum 

Minimum 

Maksimum 

Maksimum 

6 

100 

0.1 

14.74 

18.33 

10 

200 

5.0 

63.94 

76.31 

 

Çizelge 5.13 Demir (II) Sülfat için optimizasyon şartları 

Parametre Hedef En düşük değer En yüksek değer 

pH 

Karıştırma Hızı, dev/dk  

Koagülant miktarı, g/L 

KOİ giderimi, % 

AKM giderimi, % 

Önemsiz 

Minimum 

Minimum 

Maksimum 

Maksimum 

6 

100 

0.1 

7.87 

15.68 

10 

200 

5.0 

51.64 

58.12 
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Çizelgelerde belirtilen kriterlere uygun olarak elde edilen koagülasyon şartları da 

koagülantlara özgü olarak Çizelge 5.14, 5.15 ve 5.16’da verilmiştir. Çizelgelerde her bir 

koagülant için paket programın istediği deney setleri yapılarak bu setler sonucu oluşan 

KOİ ve AKM değerlerine göre sistemin önerdiği optimum çalışma şartları sunulmuştur. 

Sistem optimum çalışma şartlarını istatistiksel olarak hesapladığı tercih edilebilirlik 

faktörüne göre vermektedir.  

Çizelge 5.14 Alüminyum sülfat için belirtilen şartlardaki optimizasyon sonuçları 

Sıra pH Koagülant 

miktarı, g/L 

Karıştırma 

hızı, dev/dk

KOİ 

Giderimi, %

AKM 

Giderimi, % 

Tercih 

edilebilirlik 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

7.54 

7.56 

7.57 

7.54 

7.52 

7.53 

7.50 

7.60 

7.47 

7.55 

7.73 

2.32 

2.33 

2.30 

2.29 

2.33 

2.35 

2.34 

2.40 

2.40 

2.11 

1.95 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

39.4158 

39.4973 

39.3765 

39.2728 

39.4799 

39.5986 

39.4985 

40.0068 

39.8823 

38.0893 

37.1735 

45.1064 

45.1251 

45.0458 

45.0208 

45.1738 

45.2384 

45.2209 

45.3589 

45.4905 

44.3244 

43.4651 

0.672 

0.672 

0.672 

0.672 

0.672 

0.672 

0.671 

0.671 

0.671 

0.670 

0.667 

 

Çizelge 5.15 Demir (III) klorür için belirtilen şartlardaki optimizasyon sonuçları 

Sıra pH Koagülant 

miktarı, g/L 

Karıştırma 

hızı, dev/dk

KOİ 

Giderimi, %

AKM 

Giderimi, % 

Tercih 

edilebilirlik 

1 

2 

3 

7.28 

7.24 

7.37 

2.29 

2.29 

2.32 

100 

100 

100 

48.9539 

48.9227 

49.1699 

55.6975 

55.7180 

55.8341 

0.706 

0.706 

0.705 
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Çizelge 5.15 Demir (III) klorür için belirtilen şartlardaki optimizasyon sonuçları (devamı) 

4 

5 

6 

7.28 

7.56 

8.16 

2.21 

2.18 

2.56 

100 

100 

100 

48.4698 

48.2125 

49.5543 

55.1810 

55.6054 

55.6516 

0.705 

0.704 

0.690 

 

Çizelge 5.16 Demir (II) sülfat için belirtilen şartlardaki optimizasyon sonuçları 

Sıra pH Koagülant 

miktarı, g/L 

Karıştırma 

hızı, dev/dk

KOİ 

Giderimi, %

AKM 

Giderimi, % 

Tercih 

edilebilirlik 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7.62 

7.59 

7.62 

7.55 

7.63 

7.47 

2.33 

2.30 

2.29 

2.32 

2.49 

2.11 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

37.8373 

37.6716 

37.5810 

37.7912 

38.7779 

36.4439 

49.1584 

49.9835 

48.9163 

49.0740 

50.0523 

47.7423 

0.736 

0.736 

0.736 

0.736 

0.736 

0.734 

 

Çizelge 5.14, 5.15 ve 5.16’da belirtilen koagülasyon şartlarında en yüksek tercih 

edilebilirlik oranlarına sahip olan 1. sıradaki şartlar optimum veriler olarak seçilmiştir. 

Şekil 5.11, 5.12 ve 5.13’te her bir koagülant için KOİ gideriminin optimum şartlardaki 

değerleri grafik üzerinde gösterilmiştir. Bulunan KOİ ve AKM giderim değerlerin 

Çizelge 5.10’da maliyetler düşünülmeden hesaplanan optimum değerlerden düşük 

olması ekonomik parametrelerin sistem üzerindeki etkilerini göstermektedir.  
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Şekil 5.11 Alüminyum sülfat için sabit hız ve optimum şartlardaki KOI-AKM grafikleri 
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Şekil 5.12 Demir (III) klorür için sabit hız ve optimum şartlardaki KOI-AKM grafikleri 
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Şekil 5.13 Demir (II) sülfat için sabit hız ve optimum şartlardaki KOI-AKM grafikleri 
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5.3 Kimyasal Koagülasyon Maliyet Değerlendirmesi 

Şekil 5.11, 5.12 ve 5.13 incelendiğinde her bir koagülant için, koagülant dozajı artışına 

ve çalışılan pH aralığının 7-8 olmasına bağlı olarak giderim verimlerinin artarak 

maksimuma ulaştığı görülmektedir. Bunun yanı sıra çalışmanın amaçlarından biri olan 

en uygun işletim maliyetine ulaşabilmek adına, işletim maliyetini etkileyen etkenler 

olarak kullanılan kimyasalların miktarları ve tank karıştırma hızı düşünülerek paket 

program içerisinde minimum dozaj ve hız düzeylerini verecek noktalarda optimizasyon 

yapılmış ve sistem tarafından belirlenen en uygun giderim değerleri yine her bir grafiğin 

üzerinde çerçeve içerisinde sunulmuştur. 

Maliyet hesaplarının içinde, malzeme (kimyasallar) gibi direkt maliyetlerin yanı sıra 

işçilik, bakım ve amortisman gibi dolaylı maliyetler de yer almaktadır. Bu çalışmada 

dolaylı maliyetler tam olarak bilinemediği için sadece direkt maliyetler göz önünde 

bulundurularak ekonomik değerlendirme yapılmıştır. Maliyet hesaplamalarında 

kullanılan parametreler ve fiyatları Çizelge 5.16’da görülmektedir.  

Çizelge 5.17 Maliyet hesaplarında kullanılan ekonomik parametreler (Özyonar 2007) 

Parametre adı Fiyat 

($/kg) 

Kimyasal maliyeti 

Al2(SO4)3.18H2O

FeCl3.6H2O

Fe2(SO4)3.7H2O

 

0.40 

0.34 

0.40 

 

Optimizasyon için kullanılan parametreler göz önüne alındığında karıştırma hızının 

maliyeti doğrusal olarak etkilediği görülmektedir. Bu nedenle sistemin verdiği 100 

dev/dk değeri anlamlıdır. Koagülant dozajlarında ise hali hazırda en yüksek giderim 

değeri alüminyum sülfat, demir (III) klorür ve demir (II) sülfat için 2.32, 2.29 ve 2.33 
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g/L olarak belirlenmişti. Çizelge 5.17’de görüldüğü üzere, 0.50 m3/ton pancar atık su 

oluşan bir şeker fabrikası için yaklaşık miktarlarda koagülantın kullanılacağı arıtım 

işlemlerinde maliyet olarak da en düşük tutardaki demir (III) klorür tercih edilebilir 

durumdadır. 

Çizelge 5.18 Şeker Fabrikası için maliyet hesabı (1 ton pancar başına) (Özyonar 2007). 

Parametre adı Fiyat 

($/kg)

Optimum Dozaj 

 (g/L) 

Kullanılacak 

miktar 

(kg/ton 

pancar) 

Toplam Tutar 

($/ton pancar)

 

Kimyasal maliyeti  

Al2(SO4)3.18H2O 

FeCl3.6H2O 

Fe2(SO4)3.7H2O 

 

0.40 

0.34 

0.40 

 

2.32 

2.29 

2.33 

 

1.160 

1.145 

1.165 

 

0.464 

0.389 

0.466 
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6.DSONUÇ 

Bu çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 

 

Kimyasal koagülasyon deneylerinde KOİ giderim verimlerinin tüm koagülantlar için 

diğer yöntemlere göre (biyolojik yöntemler) düşük kaldığı gözlenmiştir. Bunun nedeni 

kirliliğe neden olan kirleticilerin organik kökenli olması ve kimyasal koagülasyonun 

çözünmüş madde gideriminde tek başına çok fazla etkili olmamasıdır. 

 

Koagülant maddeleri kendi aralarında kıyaslandığında en yüksek arıtım performansına 

demir (III) klorür ile ulaşıldığı gözlenmiştir. Bu madde için cevap yüzey yöntemi 

kullanılarak yapılan optimizasyon deneylerinde en uygun seçeneğin pH 7.28 ve 2.29 

g/L çöktürücü madde miktarı ile 100 dev/dk karıştırma hızında elde edildiği 

görülmüştür. Performans açısından sırasıyla alüminyum sülfat ve demir (II) sülfat takip 

etmektedir. Optimum koşullarda alüminyum sülfat için % 39.42 KOİ ve % 45.11 AKM; 

demir (III) klorür için % 48.95 KOİ ve % 55.70 AKM; demir (II) sülfat için % 37.84 

KOİ ve    % 49.16 AKM giderimleri elde edilmiştir.  

 

Maliyet düşünülmeden yapılan hesaplamalarda ise optimum koşullarda alüminyum 

sülfat için % 51.74 KOİ ve % 51.11 AKM; demir (III) klorür için % 60.99 KOİ ve % 

68.34 AKM; demir (II) sülfat için % 49.75 KOİ ve % 56.24 AKM giderimleri elde 

edilmiştir. Giderimlerin değerlerinin önemli ölçüde değişmesi maliyetin sistem 

üzerindeki etkisini göstermektedir. 

 

Yapılan optimizasyona ait dağılım grafiklerinde koagülant dozajı artışına ve optimum 

pH’larda çalışılmasına bağlı olarak giderimlerde tepe noktaları bulunmasına rağmen, 

maliyet hesaplaması göz önünde bulundurularak sistemin verdiği çalışma şartları ve 

optimum giderimler belirlenmiştir.  

 

Hesaplanan maliyet parametreleri ile optimizasyon programının verdiği değerlerin 

birbirleriyle örtüştüğü görülmüştür. Demir (III) klorürün koagülant kullanıldığında en 

yüksek giderimin en düşük maliyetle elde edileceği tespit edilmiştir. 
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Şeker endüstrisi atık sularının arıtımında kimyasal koagülasyon yöntemi düşük yatırım 

ve işletim maliyetleri ile kabul edilebilir arıtım sonuçlarına sahip olması özellikleriyle 

tercih edilebilir bir arıtım metodudur. Ancak yine de diğer arıtım seçenekleriyle birlikte 

düşünülmesi gereksinimlere uygun giderim sonuçları verecektir. Ayrıca ileride 

yapılacak çalışmalarda, yardımcı koagülant kullanımının giderime etkisi ve sıcaklığın 

etkisinin incelenmesi literatüre katkı sağlayabilir. 

 

Özellikle şeker endüstrisi atık sularının kimyasal arıtımı ve kullanılan optimizasyon 

tekniği göz önünde bulundurulduğunda çalışmanın literatüre orijinal bir katkı 

sağlayacağı ve endüstriyel uygulamalarda ortaya koyduğu önerilerden yararlanılacağı 

düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

KAYNAKLAR 

Al-Mutairi, N.Z., Hamoda, M.F, and Al-Ghusain, I. 2004. Coagulant Selection and                   

 Sludge Conditioning in a Slaughterhouse Wastewater Treatment Plant. 

 Bioresource Technology, 95; 115–119. 

American Public Heath Association, American Water Works Association & Water  

Environmental Federation. 2005. Standard methods for the examination of water 

and wastewater, 21. baskı. Washington, DC : APHA. 

Dey B.K., Hashim M.A., Hasan S., Sen Gupta B. 2004. Microfiltration of Water-Based

 Paint Effluents. Advances in Environmental Research, 8; 455-466. 

Eckenfelder, W. W. Jr. 1989. Industrial Water Pollution Control (Second Edition). 

McGraw-Hill Internal Editions, Civil Engineering Series, Printed in Singapore. 

Eremektar G., Goksen S., Germirli Babuna F., Dogruel S. 2006. Coagulation-

 Flocculation of Wastewaters from a Water-Based Paint and Allied Products 

 Industry and its Effect on Inert COD. Journal of Environmental Science and 

 Health, Part A, 41; 1843-1852. 

Golob, V., Vinder, A. And Simonic, M. 2005. Efficiency of Coagulation/Flocculation

 Method for the treatment of Dyebath Effluents’. Dyes and Pigments 67; 93-97. 

http-1 : Şeker Üretim Prosesi 
http://www.konyaseker.com.tr/?sayfa=icerik&pgid=256&text=256,2010 

Koyuncu, A.G. 2006. Şeker Endüstrisi Atık Sularının Elektrokimyasal Yöntemlerle

 Arıtımı. Yüksek Lisans Tezi, AÜ, Eskişehir. 

Oktav, E. Canlı, Ö., ve Şengül, F. 2004. Süt Endüstrisi Atık Sularının Kimyasal Ön 

 Arıtımı. 9.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 165-170, İstanbul 

Okur, O. 2006. Peyniraltı Atık Suyundan Etil Alkol Üretilmesinin Modellenmesi.

 Yüksek Lisans Tezi, HÜ, Ankara. 

Özdemir , K. 2005. Meyve Suyu Fabrikası Atık Sularının Elektrokimyasal Olarak

 Arıtılması. Yüksek Lisans Tezi, HÜ, Ankara. 



79 

 

 Öztürk, İ., Timur, H., ve Koşkan, U. 2005. Atık Su Arıtımının Esasları. T.C Çevre ve

 Orman Bakanlığı, Ankara. 

Özyonar, F. 2007. Entegre Et ve Et Ürünleri Tesisleri Atık Sularının Kimyasal 

Koagülasyon ve Elektrokoagülasyon Yöntemleriyle Arıtılabilirliğinin 

İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, CÜ, Sivas. 

Pena, M., Coca, M., Gonzalez, G., Rioja, R., Garcia M.T. 2003. Chemical Oxidation

 of Wastewater from Molasses Fermentation with Ozone. Chemosphere, 51; 

 893-900. 

Perendeci, A., Süral, D. 2004. Türkiye’deki Şeker Fabrikalarında Atık Su Kirliliği ve 

Arıtım Stratejileri. 9.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler 

Kitabı, 281-288 

Shamim, A., Mahmoud, T.A. 1982. Wastewater From a Sugar Refining Industry. Water

 Research, Vol. 16; 345-355. 

Stratful, I., Scrimshaw, M.D., Lester, J.N. 2001. Conditions Influencing the

 Precipitation of Magnesium Ammonium Phosphate. Water Research, Vol. 35; 

 4191-4199. 

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (3 Şubat 2005). 

Şengül, F., ve Küçükgül, E.Y. 1997. Çevre Mühendisliğinde Fiziksel- Kimyasal Temel 

İşlemler ve Süreçler. Dokuz Eylül Üni. Mühendislik Fak. Yayınları, 153; 4. 

Baskı. 

Tunay, O., Kabdasli, I., Orhon, D., Kolcak, S. 1998. Ammonia Removal by
 Magnesium Ammonium Phosphate Precipitation in Industrial Wastewaters. 
 Water Science and Tehnology. Vol.36, Is. 2-3; 225-228. 

Üçok, O., Akıncı, Minci. 1973. Cumhuriyetimizin 50.Yılında Şeker Sanayimiz. Sf.13, 

Ankara. 

Veldet, T. 1965. Vücudumuzun En Önemli, En Tatlı, En Saf, En Ucuz Kuvvet 

Kaynağı Şekerdir. Pancar Dergisi. 

Whalley, H.C.S. De. 1969. International Commission for Uniform Methods of 

Sugar Analysis. Çeviren, Perihan Güray, Ankara. 

Zeytinoğlu, E.1964. Türkiye’deki Şeker Endüstrisi, İstanbul 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    EKLER 

 

EK 1 KOİ Giderim Modellemesinin İstatistiksel Analizi 

EK 2 AKM Giderim Modellemesinin İstatistiksel Analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

EK 1 KOİ Giderim Modellemesinin İstatistiksel Analizi 

(Design Expert 8.0.3.1 orijinal çıktıları) 

Koagülant : Alüminyum Sülfat 

 

 



82 

 

 

 

 



83 

 

 

 

 



84 

 

Koagülant : Demir (III) Klorür 

 

 



85 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 



87 

 

Koagülant : Demir (II) Sülfat 

 

 



88 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 



90 

 

EK 2 AKM Giderim Modellemesinin İstatistiksel Analizi 

(Design Expert 8.0.3.1 orijinal çıktıları) 

Koagülant : Alüminyum Sülfat 

 

 



91 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 



93 

 

Koagülant : Demir (III) Klorür 

 

 



94 

 

 

 

 



95 

 

 

 

 



96 

 

Koagülant : Demir (II) Sülfat 

 

 



97 

 

 

 

 



98 

 

ÖZGEÇMİŞ 

 

Adı Soyadı  : Banu ALİPLİK AKIN 

Doğum Yeri  : Kırıkkale 

Doğum Tarihi  : 01.04.1980 

Medeni Hali  : Evli 

Yabancı Dili  : İngilizce 

 

Eğitim Durumu 

 

 Lise   : Kırıkkale Süper Lisesi (1994-1998) 

 Lisans   : Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

     Kimya Mühendisliği Bölümü (1998-2002) 

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

     Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı (2002-2010) 

 

Çalıştığı Kurumlar ve Yıl 

 

 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Erzincan Şeker Fabrikası (2004 - 2010) 

 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Kırıkkale Barut Fabrikası (2010 - -) 

 

 

 

 

 

 

 


