BĠYOREAKTÖR DEPOLAMA ALANLARINDA ÇAMUR ĠLAVESĠNĠN
ATIK STABĠLĠZASYONUNA ETKĠSĠ

PROJE NO: 108Y343

Proje Yürütücüsü

Prof.Dr. F. Dilek SANİN
AraĢtırmacı

Dr. Esra TINMAZ

AĞUSTOS 2010
ANKARA

ÖNSÖZ
Bu çalışmada, evsel katı atıklara endüstriyel atıksu arıtma tesisi çamuru ilavesinin
atık stabilizasyonuna ve dolayısıyla sızıntı suyu ve depo gazı kompozisyonuna
etkileri üç set çalışmada ve dokuz reaktörde incelenmektedir. Çalışmada kullanılan
anaerobik reaktörler, sızıntı suyu geri devirli ve geri devirsiz olarak çalıştırılmıştır.
Farklı karışım oranlarının etkilerinin belirlenebilmesi için birinci set çalışmada,
reaktörler sadece evsel katı atıkla, ikinci set çalışmada ağırlıkça 1:2 oranında
endüstriyel çamur ve evsel katı atık karışımı ile üçüncü sette ise 1:1 oranında
endüstriyel çamur ve evsel katı atık karışımı ile doldurulmuştur. Çalışma
kapsamında, ayrıca, geri devrettirilen sızıntı suyunun reaktör içindeki bekleme
süreleri değiştirilerek, anaerobik biyoreaktörlerde sızıntı suyu bekleme süresinin atık
stabilizasyonuna, sızıntı suyu ve depo gazı kompozisyonuna etkileri incelenmiştir.
Reaktörlere evsel nitelikli endüstriyel çamur eklenmesinin reaktör içindeki
biyokimyasal reaksiyonları önemli ölçüde hızlandırdığı gözlenmiştir. Bu hızlanma
takip edilen metan gazı miktarları ile açıkça ortaya konmuştur. Ayrıca katı atık
reaktörlerinde atığın düşük tamponlama kapasitesi sebebi ile yaşanan uzun süreli pH
düşmelerine çamur eklenen reaktörlerde raslanmamıştır.
Reaktörlerde sızıntı
suyunun geri devrettirilmesinin de gaz üretimi üzerine önemli olumu etkileri
gözlenmiştir. Sızıntı suyunun geri devir rejiminin ve katı atık içinde bekletme
süresinin çok önemli olmadığı, günde 1 saat bekletmenin gaz üretimini hızlandırmaya
yeterli olduğu belirlenmiştir.
Takip edilen sızıntı suyu parametreleri de reaktörlerin arasındaki farkı ortaya
koymakla beraber, bu fark gaz üretiminde gözlenen farka kıyasla çok daha ufak
boyutlarda gözlenmiş, bazı durumlarda fark göz ardı edilebilecek boyutta olmuştur.
Katı atık depolama sahalarının işletiminde biyoreaktör uygulamasının bir örneğinin
değerlendirildiği bu çalışma TÜBİTAK Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri
Araştırma Grubu tarafından desteklenmiştir. Bu kapsamda TÜBİTAK ÇAYDAG‟a
çalışmayı desteklediği için teşekkür etmeyi bir borç biliriz. Ayrıca çalışmada kullanılan
endüstriyel çamurun temin edildiği Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş Ankara
Fabrikası yetkililerine de teşekkür ederiz.
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ÖZET
Katı atık bertarafında, atıkların depolama alanlarında depolanması, ekonomik olması
ve uygulamanın kolaylığı gibi nedenlerle sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Depolama
sırasında anaerobik koşullar altında atıklar stabilize olurken sızıntı suyu ile metan ve
karbondioksit gazları oluşur. Son yıllarda, depolama alanları ve bu alanlardaki
atıkların bozunma prosesleri konusundaki bilgi birikiminin artması, depolama
teknolojileri ile ilgili biyoreaktör depolama yöntemi gibi gelişmeler üzerinde etkili
olmuştur. Biyoreaktör depolama alanları, atıkların organik kısmının hızlı bir şekilde
bozunmasına ve kısa sürede stabil atığın oluşmasına neden olan kapalı ve kontrollü
mikrobiyolojik sistemlerdir. Biyoreaktör depolama alanları depolanan atığın minimum
sürede stabil hale gelecek şekilde işletilmelerinin yanı sıra depolamadan doğabilecek
çevresel etkilerin de minimuma inmesini amaçlamaktadır. Biyoreaktör depolama
alanlarında, atıkların biyolojik bozunmasının hızlandırılması amacıyla, atıkların
parçalanması, sızıntı suyunun geri devrettirilmesi, havalandırma, pH ayarlaması,
sıcaklık kontrolü ve besin maddesi veya çamur ilavesi gibi yöntemler
uygulanmaktadır.
Bu çalışmada, evsel katı atıklara evsel nitelikli endüstriyel atıksu arıtma tesisi çamuru
ilavesinin atık stabilizasyonuna ve dolayısıyla sızıntı suyu ve depo gazı
karakteristiğine etkileri üç set şeklinde dokuz reaktörde incelenmiştir. Çalışmada
kullanılan anaerobik reaktör, sızıntı suyu geri devirli ve geri devirsiz olarak
çalıştırılmıştır. Farklı karışım oranlarının etkilerinin belirlenebilmesi için birinci set
reaktörler sadece evsel katı atıkla, ikinci set reaktörler ağırlıkça 1:2 oranında
endüstriyel çamur ve evsel katı atık karışımı ile üçüncü set reaktörler ise 1:1
oranında endüstriyel çamur ve evsel katı atık karışımı ile işletilmişlerdir. Çalışma
kapsamında, ayrıca, geri devrettirilen sızıntı suyunun reaktör içindeki bekleme
süreleri değiştirilerek, anaerobik biyoreaktörlerde bekleme süresinin atık
stabilizasyonuna, sızıntı suyu ve depo gazı kompozisyonuna etkileri incelenmiştir.
Yapılan çalışmada reaktörlere evsel nitelikli endüstriyel çamur eklenmesinin reaktör
içindeki biyokimyasal reaksiyonları önamli ölçüde hızlandırdığı gözlenmiştir. Bu
hızlanma takip edilen metan gazı miktarları ile net olarak ortaya konmuştur. Ayrıca
katı atık reaktörlerinde atığın düşük tamponlama kapasitesi sebebi ile yaşanan uzun
süreli pH düşmelerine çamur eklenen reaktörlerde raslanmamıştır. Reaktörlerde
sızıntı suyunun geri devrettirilmesinin de gaz üretimi üzerine önemli olumu etkileri
gözlenmiştir. Sızıntı suyunun geri devir rejiminin ve katı atık içinde bekletme
süresinin çok önemli olmadığı, günde 1 saat bekletmenin gaz üretimini hızlandırmaya
yeterli olduğu belirlenmiştir.
Takip edilen sızıntı suyu parametreleri de reaktörlerin arasındaki farkı ortaya
koymakla beraber, fark gaz üretiminde gözlenen farka kıyasla çok daha ufak
boyutlarda gözlenmiş, bazı durumlarda bu fark göz ardı edilebilecek boyutta
olmuştur.
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ABSTRACT
Landfills are widely used for the disposal of municipal solid waste (MSW) primarily
due to their economical advantage and simplicity in application. Anaerobic reactions
during landfilling stabilizes the waste and produces leachate as well as methane and
carbon dioxide gases. In recent years, due to the improved knowledge of landfill
behavior and decomposition processes of waste, there has been a significant
motivation to upgrade existing landfill technology, via the “landfill as a bioreactor”
approach. The bioreactor landfills operated for the purpose of transforming and
stabilizing the decomposable organic waste constituents help enhance
microbiological processes. The bioreactor landfill significantly increases the extent of
waste decomposition, conversion rates and process effectiveness over what would
otherwise occur within the landfill. Techniques that can be used to enhance biological
degradation of waste in bioreactor landfills include shredding, leachate recirculation,
aeration, pH adjustment, temperature control and addition of nutrients and sludge.
In this study, effects of a domestic-natured industrial sludge addition on waste
stabilization and leachate characteristics to a synthetically prepared municipal solid
waste in bioreactor landfills will be investigated in three sets with nine simulated
bioreactors. The reactors used in this study will be operated anaerobically with and
without leachate recirculation. In the first set, the reactors will be loaded only with
municipal solid waste (control reactor set); in the second set the reactors will be
loaded with industrial sludge and municipal solid waste, at a weight ratio of industrial
sludge to MSW as 1:2; in the third set reactors will be loaded with industrial sludge
and municipal solid waste, at a weight ratio of the industrial sludge to MSW as 1:1 in
order to compare the effects of addition of industrial sludge to MSW. In the study,
effects of retention time for recirculated leachate in reactors on solid waste
stabilization as well as leachate and gas characteristics are also investigated.
Results showed that addition of sludge sped up the biochemical reactions in the
reactors significantly. This speeding-up was clearly indicated by the methane
production that was followed routinely during the reactor operation. Besides, in
reactors into which the sludge addition was done, the long term low pH of lechate
which is typically experienced in solid waste reactors due to the low buffering
capacity of solid wastes was not observed. The recycle of leachate during reactor
operation also positively affected the gas production. It was observed that the
leachate recirculation scheme and time that leachate spends in the reactor are not
that critical; leachate recirculation for just one hour daily was enough to speed up the
gas production
The measured leachate quality parameters, even though indicated some difference
between the reactors, these differences observed were small in magniturde as
compared to those of gas and in some cases the differences were negligible.
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1 GiriĢ
Katı atık bertarafında, atıkların depolama alanlarında depolanması, ekonomik olması
ve uygulamanın kolaylığı gibi nedenlerle sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Depolama
sırasında anaerobik koşullar altında atıklar stabilize olurken sızıntı suyu ile metan ve
karbondioksit gazları oluşur. İyi tasarlanmış depolama sahaları, sızıntı suyunu etkin
bir şekilde toplarken, oluşan depo gazlarını da uygun şekilde yöneterek oluşabilecek
çevre ve halk sağlığı risklerinin ortadan kaldırır.
Son yıllarda, depolama alanları ve bu alanlardaki atıkların bozunma prosesleri
konusundaki bilgi birikiminin artması, depolama teknolojileri ile ilgili biyoreaktör
depolama yöntemi gibi gelişmelerin ortaya çıkması üzerinde etkili olmuştur.
Biyoreaktör depolama alanları, atıkların organik kısmının hızlı bir şekilde
bozunmasına ve kısa sürede stabil atığın oluşmasına neden olan kapalı ve kontrollü
mikrobiyolojik sistemlerdir. Biyoreaktör depolama alanları depolanan atığın minimum
sürede stabil hale gelecek şekilde işletilmelerinin yanı sıra depolamadan doğabilecek
çevresel etkilerin de minimuma inmesini amaçlamaktadır. Biyoreaktör depolama
yönteminin avantajları; stabilizasyon sürecinin hızlanması, sızıntı suyu kalitesinin
iyileşmesi ve bunun sonucunda arıtım ihtiyacının ve maliyetinin azalması, depo gazı
oluşumunun hızlanması ve oluşan depo gazının kontrol edilebilmesi, olumsuz
çevresel etkilerin azalması, depolama ve kapatılan alanların iyileştirme maliyetlerinin
düşmesi, potansiyel risklerin azalması, alanın işletildiği ve kapatıldığı süreçlerdeki
tüm kirletici konsantrasyonların azalması olarak özetlenebilir. Biyoreaktör depolama
alanlarında, atıkların biyolojik bozunmasının hızlandırılması amacıyla sisteme çamur
ilavesinin yapılması önerilen yöntemler arasındadır.
Bu çalışmada, evsel katı atıklara evsel nitelikli bir endüstriyel atıksu arıtma tesisi
çamuru ilavesinin atık stabilizasyonuna ve dolayısıyla sızıntı suyu ve depo gazı
karakterine olan etkileri üç set kapsamında işletilen dokuz reaktörde incelenmiştir.
Çalışmada kullanılan anaerobik reaktörler, sızıntı suyu geri devirli ve geri devirsiz
olarak işletilmişlerdir. Farklı çamur karışım oranlarının etkilerinin belirlenebilmesi için
birinci set çalışmada, reaktörler sadece evsel katı atıkla doldurulmuştur (kontrol
reaktör seti). İkinci set çalışmada reaktörler ağırlıkça 1:2 oranında endüstriyel çamur
ve evsel katı atık karışımı ile üçüncü sette ise 1:1 oranında endüstriyel çamur ve
evsel katı atık karışımı ile doldurulmuşlardır. Çalışma kapsamında ayrıca, geri
devrettirilen sızıntı suyunun reaktör içindeki bekleme süreleri değiştirilerek, anaerobik
biyoreaktörlerde bekleme süresinin atık stabilizasyonuna, ve sızıntı suyu ve depo
gazı karakterine olan etkileri incelenmiştir.

1.1

Literatür Özeti

Katı atıkların depolama sahalarına atılarak bertaraf edilmesi uzun zamandır
uygulanan en yaygın ve ekonomik bertaraf yöntemidir. Atıkların uzun süreli
depolanması sırasında organik atıklar bozunup mineralize olurlar. Gerçekleşen
biyokimyasal reaksiyonlar sonucu metan ve karbodioksioksit gazları oluşur; ayrıca
biyokimyasal reaksiyonlar ve atığın sıkışması sebebi ile sızıntı suyu ortaya çıkar.
Depolama alanlarında gözlenen biyolojik reaksiyonlar, ortamda bulunan bakteriler

aracılığıyla gerçekleşmektedir. Ortamda oksijen bulunup bulunmamasına göre,
biyolojik
reaksiyonlar,
aerobik
veya
anaerobik
bakteriler
tarafından
gerçekleştirilmektedir. Biyolojik bozunma prosesinde, ortamdaki oksijen tüketilene
kadar kısa süreli aerobik bozunma gözlenmektedir. Aerobik şartlarda gerçekleşen
bakteriyolojik faaliyetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan karbon kaynağı, atık
içindeki çözünmüş şekerlerdir. Bozunma sırasında O2 tüketilmekte ve sonuçta
yaklaşık olarak %100 oranında CO2 içeren depo gazı oluşmaktadır. Ortamdaki
oksijenin tükenmesiyle birlikte, anaerobik bozunma başlamakta ve organik madde,
CO2, CH4 ve eser miktarda NH4 ve H2S‟e dönüşmektedir (Tchobanoglous ve
diğ.,1993 ve McBean ve diğ., 1995). Atığın bozunma mekanizması, atık kütlesinin
nem içeriği, sıcaklığı, oksijen konsantrasyonu vb. parametrelere bağlı olarak
değişiklik göstermektedir.
Katı atıkların organik kısmının anaerobik olarak bozunması üç aşamada
gerçekleşmektedir. Aşamalar Şekil 1.1„de gösterilmektedir. İlk aşama, kompleks
organik polimerlerin (polisakkaritler, proteinler, nükleik asitler) ve lipitlerin,
fermantasyon bakterileri tarafından üretilen enzimler yardımıyla monomerlere
(monosakkaritler, aminoasitler, vb) dönüştüğü hidroliz aşamasıdır. İkinci aşamada, ilk
aşamada oluşan basit yapıdaki bileşiklerin metanojenik olmayan mikroorganizmalar
(asidojenler) tarafından fermentasyonunun gerçekleştiği asit oluşum (asidojenik)
aşamasıdır. Bu aşamada, uçucu yağ asitleri, alkoller, CO2, su ve asetik asit oluşumu
gerçekleşir. Üçüncü aşama olan metan oluşum (metanojenik) aşamasında,
metanojenler vasıtasıyla hidroliz ve asit oluşumu aşamalarında oluşan ara ürünler,
kararlı son ürünler olan metan ve karbondioksite dönüşürler. CH4 ve CO2 oluşumu
atığın stabil hale geldiğinin bir göstergesidir (Tchobanoglous ve diğ., 1993).

Şekil 1.1 Katı Atıkların Anaerobik Bozunma Aşamaları (Tchobanoglous ve diğ., 1993)
Atık stabilizasyon sürecinin hızlandırılması, depolama alanlarının daha verimli
çalışması ve olası olumsuz etkilerinin azaltılması açısından oldukça büyük bir öneme
2

sahiptir. Yapılan çalışmalarda atık stabilizasyonunun hızlandırılması amacıyla farklı
yöntemler denenmiştir. Atıkların parçalanması, sıkıştırılması, atıklara evsel çamur,
enzim ve tampon ilave edilmesi ve sızıntı suyunun geri devrettirilmesi atık
stabilizasyonun hızlandırılması amacıyla uygulanan yöntemlerdir (Yuen, 2001).
Biyoreaktör depolama sahası kavramı da bu amaçla yakın geçmişte ortaya çıkmış ve
uygulamaya dönüşmüştür. Biyoreaktör depolama alanları, atıkların organik kısmının
hızlı bir şekilde bozunmasının sağlanarak kısa sürede stabil atığın oluşmasını
öngören kapalı ve kontrollü sistemlerdir. Biyoreaktör depolama alanları depolanan
atığın minimum sürede stabil hale gelecek şekilde işletilmelerinin yanı sıra
depolamadan doğabilecek çevresel etkilerin de minimuma inmesini amaçlamaktadır.
Biyoreaktör depolama alanlarında uygulanan temel proses, atık bozunması sırasında
oluşan sızıntı suyunun depolama alanı içine geri devrettirilmesidir. Sızıntı suyunun
geri devri, biyolojik olarak parçalanabilen atıkların daha hızlı parçalanabileceği bir
ortam oluşmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda sızıntı suyunun da kısmen
arıtımını sağlamaktadır (url-1, 2006). Şekil 1.2‟de tipik bir biyoreaktör depolama
alanının şematik görünümü verilmiştir.
Sıcaklık Kontrolü
Sızıntı Suyu Geri Devri
Yağış
Buharlaşma

Gaz
Giriş/Çıkışı

Depolama Alanı
Sızıntı
Suyu
Arıtma
Tesisi

Sızıntı Suyu
Toplama
Tankı

Yüzey Akışı
Sızıntı Suyu

Besin Maddesi,
Aşı, Tampo
İlavesi

Şekil 1.2 Biyoreaktör Depolama Alanı Şematik Görünümü
Tasarım ve işletme açısından aerobik, anaerobik ve hibrit (aerobik-anaerobik) olmak
üzere üç tip biorektör depolama alanından söz etmek mümkündür.
Aerobik biyoreaktör depolama alanlarından oluşan sızıntı suyu reaktör tabanından
alınarak sızıntı suyu toplama tankında toplanır. Toplanan sızıntı suyu, atığın nem
muhtevası ayarlanarak kontrollü bir şekilde alan içine geri devrettirilir. Atık kütlesi
içine hava girişi yatay ve/veya düşey hava boruları ile sağlanır. Oluşan depo gazının
karbondioksit içeriği yüksektir. Aerobik biyoreaktör depolama alanlarına ait şematik
görünüm Şekil 1.3‟te verilmiştir (url-2, 2006).
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Şekil 1.3 Aerobik Biyoreaktör Depolama Alanı (url-3, 2006)
Anaerobik biyoreaktör depolama alanlarında nem ihtiyacı sızıntı suyu geri devriyle
veya su ilavesi ile sağlanır. Bozunma anaerobik ortamda gerçekleşir ve oluşan depo
gazının metan içeriği yüksektir. Anaerobik biyoreaktör depolama alanlarına ait
şematik görünüm Şekil 1.4‟te verilmiştir (url-3, 2006).
Hibrit (aerobik-anaerobik) biyoreaktör depolama alanlarında aerobik ve anaerobik
sistemler ardaşık olarak uygulanmaktadır. Alanların üst kısmında atığın bozunabilir
kısmının hızlı bir şekilde bozunması sağlanırken alt kısımlarda ise oluşan gaz
toplanmaktadır. Aerobik biyoreaktör depolama alanlarıyla karşılaştırıldığında hibrit
alanlarda metanojenik aktivitenin daha çabuk başladığı belirlenmiştir (url-1, 2006).

Şekil 1.4 Anaerobik Biyoreaktör Depolama Alanı (url-4, 2006)
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Atıkların anaerobik ortamda bozunarak stabil hale gelmeleri esasına dayalı olan
konvansiyonel depolama alanları, her ne kadar zemin ve üst yüzey geçirimsizliğinin
sağlandığı ortamlar olsalar da insan ve çevre sağlığı açısından sahip oldukları bir
takım riskler söz konusudur. Bu tür alanlarda depolanan atıkların bozunması sonucu
oluşan sızıntı suları, yüksek konsantrasyonlarda organik bileşikler, ağır metaller ve
patojenler içermektedir. Konvansiyonel depolama alanlarında atıkların stabilizasyon
sürecinin uzun olması nedeniyle oluşan sızıntı sularının olumsuz etkileri uzun süre
devam edebilmektedir. Depolama alanının taban geçirimsizliği sağlanmış olsa bile
geçirimsiz taban zamanla tahrip olabilmekte ve sızıntı suyu depolama alanı dışına
çıkabilmektedir. Depolama alanında oluşan depo gazı, anaerobik koşullar altında
yüksek oranda metan ve uçucu organik bileşikler içermektedir. Geçirimsiz tabakada
ve gaz toplama sisteminde meydana gelebilecek bir tahribat, depo gazının yeraltı
suyuna karışarak, su ortamının kirlenmesine neden olabilmektedir (USEPA, 2000).
Son yıllarda yapılan araştırmalarla, katı atıkların konvansiyonel depolama alanları
yerine biyoreaktör depolama alanlarında depolanmalarının çevre sorunlarının
azaltılmasında etkin rol oynadığı belirlenmiştir. Atıkların, kontrollü şartların sağlandığı
aerobik veya anaerobik biyoreaktörlerde depolanması, konvansiyonel metotla
depolamaya göre atık stabilizasyonu, depolama alanının kullanım süresinin artması,
kapatılan alanın rehabilitasyon maliyetinin düşük olması gibi üstünlüklere sahiptir
(Adeleke, 2003).
Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma çamurlarının miktarları her geçen gün önemli
ölçüde artmaktadır. Bu çamurların sık uygulanan bir bertaraf yöntemi de katı atık
depolama sahalarında depolanmasıdır.
Bu uygulama sistemde oluşacak
biyokimyasal reaksiyonları olumlu yönde etkileyebileceği gibi arıtma çamuru içinde
uygun bir bertaraf yöntemi oluşturmaktadır. Biyoreaktör depolama yöntemi evsel
nitelikli endüstriyel atıksu çamurları için de faydalı bir uygulama yaratır. Oluşan
biyogaz sebebi ile çamurun yararlı yönde bir değerlendirmesi olarak görülmektedir.
Valencia ve diğ. (2008) tarafından yapılan çalışmada, simüle biyoreaktör depolama
alanlarında septik çamurun arıtımına alternatif olarak evsel katı atıklarla birlikte
depolanması durumu incelenmiştir. Kontrol reaktörüne 30 kg evsel katı atık, ikinci
reaktöre 25 kg evsel katı atık ve 8,5 kg septik çamur (ıslak ağırlık olarak)
doldurulmuştur. Reaktörlerden oluşan sızıntı suyu haftada üç defa manüel olarak geri
devrettirilmiştir (±1 L/hafta ve ıslak ağırlıkta %45 nem için). Sadece evsel katı atık
depolanan reaktörde BOİ/KOİ oranı çalışma süresince 0,6–0,65 arasında kalırken,
septik çamur ilave edilen reaktörde bu değer 300 günde 0,6‟ya ve 450 günde 0,2‟ye
düşmüştür. Sadece evsel katı atık depolanan reaktörde TOK konsantrasyonu 20
g/L‟ye düşmüş ve 300 günden sonra 10 g/L‟de sabitlenmiştir. Septik çamur ilave
edilen reaktörde ise ilk 250 günde hızlı bir düşüş olmuş ve 450 günde 2 g/L‟ye kadar
düştüğü tespit edilmiştir.
Jun ve diğ., (2007) tarafından yapılan çalışmada, havalandırmanın ve çamur
ilavesinin etkileri incelenmiştir. Reaktörler, havalandırmasız, çamur ilavesiz, sızıntı
suyu geri devirli (Reaktör A); havalandırmalı, çamur ilavesiz, sızıntı suyu geri devirli
(Reaktör B) ve havalandırmalı, çamur ilaveli, sızıntı suyu geri devirli (Reaktör C)
olarak işletilmiştir. Her üç reaktöre de haftada 3 kere sızıntı suyu geri devri
uygulanmış (max 1,8 L) ve havalandırmalı reaktörlere çalışma başlangıcından
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itibaren 0,5 L/dak hava verilmiştir. Çalışma sonucunda Reaktör B‟deki KOİ
gideriminin Reaktör A‟dekinden %13,78; Reaktör C‟dekinin ise Reaktör B‟dekinden
%5,11 daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre havalandırmanın
ve çamur ilavesinin azot gideriminde etkili olduğu ve azot giderim oranlarının Reaktör
A, B ve C de sırasıyla % 40, 74 ve 84 olduğu belirlenmiştir.
Ağdağ ve Sponza (2007) tarafından yürütülmüş olan çalışmada karışık endüstriyel
çamurların evsel katı atıklarla simüle anaerobik biyoreaktörlerde depolanması
incelenmiştir. Kontrol reaktörüne hiçbir ilave yapılmamışken diğer reaktöre 1:1 ve 1:2
oranında çamur ilave edilmiştir. Tüm reaktörlerde 300 ml/gün sızıntı suyu geri devri
uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, karışık endüstriyel çamurun evsel katı
atıklarla karıştırılmasının KOİ ve UYA gideriminde etkili olduğu belirlenmiştir. Kontrol,
1:1 karışım ve 1:2 karışım olan reaktörlerde KOİ giderimi sırasıyla % 83, 87 ve 89 ve
UYA giderimi %91, 94 ve 96 olarak belirlenmiştir. BOİ/KOİ oranları kontrol, 1:1
karışım ve 1:2 karışım olan reaktörlerde sırasıyla, 0,92‟den 0,01‟e, 0,83‟ten 0,15‟e ve
0,75‟ten 0,006‟ya düşmüştür.
He ve diğ. (2005) tarafından yapılan çalışmada, Hanhzhou Tianzhiling depolama
alanında izole edilmiş bir bölgede oluşturulan ve metanojenik fazda çalıştırılan geri
devirli anaerobik biyoreaktörde atığın bozunması süreci izlenmiştir. Reaktör 105 gün
çalıştırılmış ve bu süre sonunda oluşan metanın tüm gazın %70‟inden fazla olduğu
ve biyoreaktör uygulamasının atık stabilizasyonunu hızlandırdığı ve oluşan metan
miktarını arttırdığı belirlenmiştir.
Sponza ve Ağdağ (2005) tarafından yapılan çalışmada, anaerobik geri devirli
reaktörde, evsel katı atığın parçalanmasının ve sıkıştırılmasının atık bozunması
üzerindeki etkisi üç reaktörde incelenmiştir. 1. reaktör ön işlem görmemiş atıkla
(kontrol reaktörü), 2. reaktör 0,5–1 cm boyutlarına parçalanmış atıkla, 3. reaktör ise
sıkıştırılmış atıkla doldurulmuştur. Her üç reaktörde, 300ml/gün sızıntı suyu geri
devrettirilmiştir. Parçalanmış atıkların bulunduğu reaktördeki atıkların toplam fosfor,
toplam azot ve NH4-N konsantrasyonlarının 8, 6.5, 0.56 mg/g değerlerinden 0.3, 0.4,
ve 0.1 mg/g değerlerine düştüğü gözlenmiştir. Parçalanmış atıkların bulunduğu
reaktörden oluşan sızıntı suyunun BOİ5/KOİ oranının 0.44 olduğu ve atığın
boyutunun küçülmesinin atığın bozunma süresini kısalttığı belirlenmiştir.
Ağdağ ve diğ., (2005 (a), (b)) ve Ağdağ (2004) tarafından yapılan çalışmalarda, Evsel
atıksu arıtma tesisi çamuru ile evsel katı atıkların birlikte depolanmasının etkilerini
belirlemek amacıyla dizayn edilen 1. reaktöre (kontrol reaktörü) yalnızca organik
kökenli evsel katı atık; 2. reaktöre ağırlıkça 3:1 oranında evsel atık ve çamur; 3.
reaktöre ağırlıkça 1:3 oranında evsel atık ve çamur doldurulmuştur. Çalışma sonunda
arıtma çamuru ilave edilen reaktörlerdeki sızıntı sularının (özellikle 3.reaktör) pH, KOİ
ve UYA konsantrasyonları bakımından kontrol reaktörlerinden daha iyi olduğu
gözlenmiş. En yüksek BOİ giderimi 3. reaktörde gözlenmiş. Çalışma süresince
reaktörlerdeki metan yüzdeleri, birinci (kontrol), ikinci ve üçüncü reaktörlerde %58,
%60 ve %70‟tir.
Ritzkowski ve diğ. (2003) tarafından yapılan çalışmada havalandırmanın etkisi
incelenmiştir. Havalandırma işlemi üç aşamalı olarak uygulanmıştır. 1.aşama
havalandırma 20 L hava/gün ile 12 hafta, 2. aşama havalandırma 70 L hava/gün ile 6
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hafta ve 3. aşama havalandırma 320 L hava/gün ile 6 hafta yapılmıştır. 1. aşama
havalandırma ile TKN ve NH4-N konsantrasyonlarında %15-35 oranında azalma
sağlanmıştır. 70 L/gün havalandırmanın son 3 haftasında daha da büyük oranda
azalma gözlenmiştir. Artan hava girişiyle birlikte bu parametrelerde %80 giderim elde
edilmiştir. Havalandırmanın sülfat konsantrasyonu üzerinde etkili olmadığı
belirlenmiştir.
Das ve diğ. (2002) tarafından yapılan bir çalışmada, mevcut bir depolama alanı bir
biyoreaktör olarak işletilmiştir. Çalışmanın ilk 9 ayında (Ocak - Eylül 1997)
biyoreaktöre hava verilerek aerobik şartlar sağlanmıştır. Takip eden 5 ayda ise
reaktör anaerobik (Ekim 1997 - Şubat 1998) olarak çalıştırılmış ve elde edilen
sonuçlar karşılaştırılarak aerobik depolama alanı uygulamasının atık stabilizasyonu
açısından anaerobik depolamaya göre daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir.
Read ve diğ. (2002) tarafından yapılan çalışmada, mevcut bir alanın stabilize
edilmesi amacıyla, depolama alanında hazırlanmış olan bir hücrede, atığın nem oranı
%40‟tan %70‟e çıkarılmış, atık sıcaklığı 45-50 oC‟de tutulmuş ve hava verilerek
ortamın aerobik olması sağlanmıştır. Çalışma sonucunda, alanda depolanan atık
elenmiş ve elek altı malzemenin kompost olarak nitelendirilebileceği ve örtü
malzemesi olarak kullanılabileceği, kalan kısmın ise geri kazanılabilir maddelerden
oluştuğu gözlenmiştir.
Warith (2002) tarafından yapılan çalışma üç reaktörde yürütülmüştür. I. reaktörde
(kontrol reaktörü) sadece sızıntı suyu geri devrettirilmiştir. 2. reaktöre pH‟ı
tamponlamak amacıyla NaOH ve besi maddesi ihtiyacını karşılamak üzere azot ve
fosfor ilavesi yapılmış ve 3. reaktöre evsel atıksu arıtma tesisi çamuru (geri
devrettirilen sızıntı suyunun %5‟ine eşdeğer) ilave edilmiştir. Biyolojik bozunmanın,
besin maddesi ilavesi olan reaktörde, diğer iki reaktöre göre daha hızlı olduğu
belirlenmiştir. 1., 2. ve 3. reaktörlerde gözlenmiş olan oturma oranları sırasıyla, %37,
%40 ve %50‟dir. En yüksek ağır metal konsantrasyonu, çamur ilave edilmiş reaktörde
tespit edilmiştir.
Erses ve Onay (2003) tarafından yürütülmüş olan çalışmada, metanojenik koşullar
altında evsel katı atıklarla birlikte depolanan ağır metallerin davranışı incelenmiştir.
Çalışmada, oda sıcaklığında geri devirli ve geri devirsiz olarak işletilen iki reaktör
kullanılmıştır. Reaktörlere parçalanmış ve sıkıştırılmış atık doldurulup metanojenik
koşullar sağlandıktan sonra Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‟nde belirtilen sınır
değerleri aşmayacak miktarlarda ağır metal (Fe, Cu, Ni, Cd, Zn) ilave edilmiştir.
Reaktörlerde haftalık 1 litre sızıntı suyu geri devrettirilirken yağışı simule etmesi için
500 ml su; asit inhibisyonunun önlenmesi amacıyla ise KOH ve Na2CO3 ilave
edilmiştir. 10 gün sonunda reaktörlerde indirgeyici koşulların oluşması nedeniyle %90
oranında ağır metal giderimi sağlanmıştır.
Ritzkowski ve Stegmann (2001) tarafından Almanya‟daki Kuhstedt depolama
alanında yapılan çalışmada, havalandırmanın sızıntı suyundaki ağır metal
konsantrasyonları üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur. Çalışma sonucunda,
havalandırmanın etkisiyle sızıntı suyunun redoks potansiyelinin düştüğü ve atık
içindeki ağır metallerin sızıntı suyu ile daha kolay taşınabildiği belirlenmiştir. Ancak
taşınımın tüm metaller için aynı düzeyde olmadığı gözlenmiştir. 200 günlük çalışma
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sonucunda atıktaki kadmiyumun %0.1‟inin, nikelin %0.37‟sinin, bakırın %0.50‟sinin
sızıntı suyuna geçtiği görülürken, kurşunun %0.02‟sinin, kromun ise %0.04‟ünün
sızıntı suyuna geçtiği belirlenmiştir.
San ve Onay (2001) tarafından yapılan çalışmada, sızıntı suyu farklı geri devir
rejimlerinin atık bozunma mekanizması üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla
oda sıcaklığında (34 oC) biri geri devirli diğeri ise geri devirsiz olarak işletilen 1 m
yüksekliğinde 35 cm yarıçapında iki anaerobik reaktör kullanılmıştır. Reaktörler
doldurulduktan sonra anaerobik şartların sağlanması amacıyla reaktörlerden azot
gazı geçirilmiştir. Yıllık 20 cm‟lik yağış miktarının simule edilebilmesi için reaktörlere
haftalık 500 ml su ilavesi yapılmıştır. Çalışmada, sızıntı suyu geri devir miktarı ve
sıklığı periyodik olarak değiştirilmiş ve haftada dört defa 2 L sızıntı suyunun geri
devrettirilmesi durumunda atık stabilizasyonunda en yüksek verim elde edildiği
belirlenmiştir.
Anaerobik depolama alanlarıyla karşılaştırılmak üzere, mekanik-biyolojik ön
arıtmanın, havalandırmanın (mekanik ve doğal sirkülasyonla) ve kombinasyonlarının
verimliliği denenmiştir. Bu amaçla 100 cm yüksekliğinde 18 cm çapında plexiglas
kolonlardan yapılan reaktörler kullanılmıştır. Aerobik olarak çalıştırılan kolona 8,14 kg
atık konulmuş ve 100 L/saat hava girişi sağlanmıştır. Anaerobik kolona ise 9,32 kg
atık konulmuştur. Çalışma 120 gün sürmüştür. En hızlı bozunmanın aerobik kolonda
olduğu ve havalandırma ile sızıntı suyu kalitesinin iyileştiği belirlenmiştir (Cossu ve
diğ., 2001-a, 2003).
Japonya‟da mevcut bir düzenli depolama alanında aerobik, semi-aerobik ve
anaerobik depolama alanlarındaki etkiler gözlenmiş. Sızıntı suyunun geri
devrettirilmesi ve havalandırma ile atığın daha hızlı bozunduğu tespit edilmiştir.
Bozunma sonucu elde edilen stabil haldeki ürünün, ara veya son örtü malzemesi ve
alan düzenlenmesi amacıyla kullanılabileceği belirlenmiştir. (Matsufuji ve diğ, 2001 &
Read ve diğ., 2001).
Cossu ve diğ.. (2001-b) tarafından yapılan bir diğer çalışmada kullanılan
reaktörlerden ilk ikisi aerobik olarak çalıştırılarak reaktör tabanından 16 L/saat
hızında, haftada üç gün ve günde 6 saat olmak üzere hava verilmiştir. 1. reaktöre
haftada 1,5 L distile su verilmiş ve aynı hacimde sızıntı suyu reaktör tabanından
alınmıştır. 2. reaktör de aerobik olarak işletilmiş ancak geri devir için reaktörde oluşan
sızıntı suyu kullanılmıştır. 3. reaktör ise anaerobik olarak çalıştırılmış ve 1,5 L/hafta
hızında distile su verilmiştir. Çalışma sonucunda depolama alanının aerobik olarak
çalıştırılmasının atık stabilizasyonunu hızlandırdığı ve sızıntı suyu kalitesini
iyileştirdiği belirlenmiştir.
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2

Birinci ve ikinci rapor dönemlerinde yapılan çalıĢmalar

Projenin ilk 6 aylık çalışma ve ilk rapor döneminde, öncelikle sadece katı atık içeren 1
set reaktör kurulmuş ve işletilmeye başlanmıştı. Yaklaşık olarak 2,5 aylık bir sürede
reaktörlerin pH değerinin metan bakterileri için optimum değer kabul edilen 6-8
aralığına ulaşabilmesi için çalışılmış ancak başarı elde edilememişti. 2,5 ay sonunda
bu seri reaktörlerin çalışmasına son verilmesine karar verilmiş, reaktörler boşaltılmış
ve sonra tekrar yeni atıkla doldurulmuş ve çalışmaya başlanmıştı. Daha sonra 2. ve
3. set reaktörlerin kurulmasına geçilmiştir.
Çalışmanın 2. ve 3. setinde kullanılacak çamurun elde edilmesine yönelik proje
önerisinin hazırlanması sürecinde, Kırklareli Lüleburgaz‟daki Bahçıvan Gıda San. ve
Tic. A.Ş. ve Konya‟da bulunan Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. ile bağlantıya
geçilmişti. Daha sonra projenin kabulü ve başlamasını takiben Bahçıvan Gıda‟nın
arıtma tesisindeki dekantörün bozuk olması ve Konya Şeker Fabikasının dönemsel
üretim yapmaları ve görüşülen dönemlerde çamur olmaması nedeniyle farklı tesis
arama zorunluluğu doğmuştur. Bu amaçla, Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş
Lüleburgaz Fabrikası ve Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş Ankara Fabrikası ile
görüşülmüştür. Tesislerin yapısı, işleyiş prensipleri ve lojistik açıdan örneklerin
alınması konusundaki değerlendirmeler sonucunda kullanılacak olan arıtma
çamurunun Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş Ankara Fabrikası‟ndan
alınmasına karar verilmiştir. Bu dönemde söz konusu fabrikanın arıtma ile ilgili birimi
ile iletişime geçilmiş, çamur alınarak ön çalışma amaçlı küçük ölçekli reaktörler
kurulmuş ve olumlu sonuç alınması ile de bu çamurla çalışılmaya karar verilmiştir.
Büyük ölçekli reaktörlerin kurulması aşamasında fabrika bakıma alınmış ve üretime
ara verilmiştir. Fabrikanın bakımının bitmesi beklenmiş ancak gecikmenin
yaşanmaması amacıyla bu arada alternatif tesisler de aranmıştır. Ankara‟da evsel
nitelikli çamur üreten tesislerin büyük bir kısmının organize sanayi bölgesinde yer
aldığı ve kendi arıtma tesisleri bulunmadığı bilinmektedir. Organize sanayi bölgesi
arıtma tesisinden alınan çamurun ise proje amaçlarına uygun bir çamur olmayacağı
değerlendirilmiştir. Arayışlarımız sonunda kendi arıtma tesisi olan Coca Cola İçecek
Fabrikası (Altındağ/Ankara) ve Ülker Ankara Fabrikası ile görüşülmüştür. Yapılan
görüşmeler sonucunda Coca Cola İçecek Fabrikasında çamurun sistem içinde geri
devir yaptırıldığı ve çamur üretimlerinin bulunmadığı öğrenilmiştir. Ülker Ankara
Fabrikasına ait arıtma tesisinin de teknik yapısından dolayı çamur vermeye uygun
olmadığı belirlenmiştir. Her şeye rağmen Coca Cola Fabrikasının çökeltim tankından
çalışmamızda kullanılabilmek için çamur alınmış, laboratuarımıza getirilmiş, ancak
çamurun karakterizasyonu sonucunda susuzlaştırılmamış ve su içeriğinin istenenden
çok fazla olması nedeniyle çalışma kapsamında kullanılamayacağına karar
verilmiştir. Bu sırada Balıkesir Susurluk Yörsan Süt Ürünleri Fabrikası ve Eskişehir
Pınar Süt ürünleri Fabrikası ile de iletişime geçilmiş, ancak bu tesislerden de olumlu
bir geri dönüş alınamamıştır.
Tüm bu görüşmeler sonucunda sorunun
çözülememesinden dolayı bir gelişme elde edilememiştir. Bu nedenle Anadolu Efes
Biracılık ve Malt San. A.Ş Ankara Fabrikası‟nın bakımının tamamlanması
beklenmiştir. Bu arada Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş Ankara Fabrikası‟nın
telefonlarımıza cevap vermemesi sonucunda tesisin çamur vermek konusunda
çekinceleri olduğu düşünülmüştür. Daha sonra tesis üst yönetimi ile iletişime
geçilmeye çalışılmış, bu konuda başarı sağlanmış ve projenin hedefleri ve çamur
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kullanım amaçlarımız kendilerine açıklanmıştır. Bunu takiben tesis yöneticileri daha
önceki birtakım olumsuz tecrübelerinden dolayı çamurlarını vermek konusunda
endişe ettiklerini ancak bizim çalışmamız kapsamında ikna olduklarını belirtmiş ve
çamur verebileceklerini bildirmişlerdir.
Bunun üzerine tesisten çamur getirilmiş ve 5‟er litrelik reaktörler kurulmuştur. Ancak
yukarıda sayılan bu durum projemizde önemli bir gecikmeye neden olmuştur.
Çalışma planınında 2. iş paketinde üç set reaktörün de kurulumunun tamamlanacağı
planlanmış ancak reaktörlerde kullanılacak çamurun temin edilememesi nedeniyle
sadece 1. set reaktörler planlanan tarihte kurulmuş, 2. ve 3. set reaktörler Ocak
(2010) ayı içinde kurulabilmiştir. Talebimiz üzerine proje rapor süresinin 1 Haziran
2010 tarihinden 1 Eylül 2010 tarihine kadar uzatılmasıyla reaktörler tatmin edici
süreler boyunca işletilebilmişlerdir. Projenin Ocak 2010-Ağustos 2010 tarihleri
arasındaki döneminde tüm reaktörler düzenli ve problemsiz olarak çalıştırılmış,
veriler toplanmış ve sonuç raporu hazırlanmıştır. Reaktörlerde oluşan toplam gazın
ve gazdaki metan yüzdesinin Haziran 2010‟dan itibaren düştüğü gözlenmiştir.
Reaktörlerdeki biyolojik faaliyetlerin önemli ölçüde sonlandığına inandığımız Temmuz
2010‟da reaktörler sonlandırılmış ve katı atık üzerindeki analizler yapılmıştır. Bu
işletim süresiyle 1. set katı atık reaktörleri 241 gün, 2. ve 3. set katı atık+çamur
reaktörleri de 145 gün çalıştırılmışlardır.
Projedeki idari gelişmeler de şu şekilde olmuştur: Projeye araştırmacı olarak destek
veren Dr. Esra Tınmaz, Nisan 2010 sonu itibarı ile doğum iznine ayrılmış, Mayıs
2010 sonunda da doğum yapmıştır. Projenin çok yoğun analiz yüküne sahip olması
ve devam eden analizler sebebi ile bu sürede önce Y. Lisans öğrencim Işıl Gürler,
daha sonraki aşamalarda da yine Y. Lisans öğrencim olan Muneer Ahmed projedeki
analizleri gerçekleştirmiş, proje raporunun yazılmasına katkıda bulunmuşlardır.
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3 Yöntem
3.1

Reaktörlerdeki atık kütlelerinin özellikleri

Çalışma kapsamında kullanılan evsel katı atık örneği tipik bir evsel katı atık
kompozisyonunu temsil eder şekilde sentetik olarak hazırlanmıştır. Atık bileşenleri
Tablo 3.1‟de verilmiştir. Evsel katı atık örneğini oluşturan tüm bileşenler 2 cm den
küçük olacak boyutlarda parçalanmıştır. Atık kompozisyonundaki organik madde
bileşeni köpek maması kullanılarak elde edilmiştir.
Tablo 3.1 Sentetik Evsel Katı Atık Bileşenleri
BileĢen

%

BileĢen

%

Organik
Madde

60

Naylon poşet

1

Ofis kağıdı

5

Tekstil

5

Gazete
kağıdı

5

Alüminyum

2

Karton

5

Demir

3

Plastik

9

Cam

5

Tablo 3.1‟de belirtilen oranlarda hazırlanan atığın sıkıştırılmamış yoğunluğu 152
kg/m3 (kuru ağırlık olarak) olarak ölçülmüştür. Hazırlanan atığın elemental
komposizyonunda C, H, N ve S oranları sırasıyla %45,80, %6,69, %2,50 ve %0,20
olarak analiz edilmiştir. Reaktörlere doldurulan atık kütlesinin nem içeriği %60
oranında olacak şekilde, reaktörlerin işletim özelliklerine bağlı kalınarak, distile su,
arıtma çamuru ve aşı ilaveleri ile sağlanmıştır.
Reaktörlere ilave edilecek aşı çamuru, Ankara Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi İşletmesi
anaerobik çürütücü çıkışından temin edilmiştir. Çalışmada kullanılan aşı çamurunun
elemental komposizyonunda C, H, N ve S oranları sırasıyla %20,53, %3,05, %3,73
ve %0,73 olarak analiz edilmiştir. Aşı ilavesi yapılmadan önce aşı çamuru bir süre
yoğunlaştırılarak katı madde ihtivasının artması sağlanmıştır.
3.2

Laboratuvar ölçekli anaerobik biyoreaktörler

Çalışma, laboratuar ölçekli anaerobik simüle biyoreaktörlerde yürütülmüştür.
Çalışmada, camdan imal edilmiş olan reaktörler kullanılmıştır. Reaktörler, 30 cm
yüksekliğinde 20 cm çapındadır ve 5 L hacme sahiptir. Reaktörlerin alt kısımlarına,
oluşacak sızıntı suların toplanabileceği sızıntı suyu toplama kapları yerleştirilmiştir.
Sızıntı suyu kabı 1 L hacme sahip olup istenen aralıklarla numune alabilmeyi
sağlayacak çıkışları mevcuttur. Geri devirli reaktörlerde, sızıntı suyu, sızıntı suyu
toplama kabından alınarak peristaltik pompa ile atıkların üst yüzeyinden geri
devrettirilmiştir. Reaktörler üst kısımlarından 4 L‟lik hacme sahip gaz toplama
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haznelerine bağlantı sağlanmıştır. Reaktörler, sızıntı suyu kapları ve gaz hazneleri
gerekli vana sistemleri aracılığıyla gerektiğinde birbirinden izole edilebilecek şekilde
bağlanmıştır. Reaktörlerin, gaz toplama haznelerinin ve sızıntı suyu toplama
kaplarının görünümü ve genel görünüm Şekil 3.1 ve 3.2‟de verilmiştir. Tüm reaktörler
anaerobik olarak işletilmişlerdir.
Tablo 3.2 Çalışmada Kullanılan Reaktör Tipleri, Atık Özellikleri ve Uygulanacak
Sızıntı Suyu Geri Devir Yöntemleri
Set
No

SET 1

SET 2

SET 3

Reaktör
Adı

Uygulanan Yöntem

Atık Özelliği

R11

Sızıntı suyu geri devirsiz

Evsel katı atık

R12

Günde bir sızıntı suyu geri devri

Evsel katı atık

R13

Günde bir sızıntı suyu drenajı

Evsel katı atık

R21

Sızıntı suyu geri devirsiz

R22

Günde bir sızıntı suyu geri devri

R23

Günde bir sızıntı suyu drenajı

R31

Sızıntı suyu geri devirsiz

R32

Günde bir sızıntı suyu geri devri

R33

Günde bir sızıntı suyu drenajı

Endüstriyel arıtma çamuru + Evsel katı atık
(1:2 oranında)
Endüstriyel arıtma çamuru + Evsel katı atık
(1:2 oranında)
Endüstriyel arıtma çamuru + Evsel katı atık
(1:2 oranında)
Endüstriyel arıtma çamuru + Evsel katı atık
(1:1 oranında)
Endüstriyel arıtma çamuru + Evsel katı atık
(1:1 oranında)
Endüstriyel arıtma çamuru + Evsel katı atık
(1:1 oranında)

Reaktörler, Tablo 3.2‟de belirtilen karışım oranlarına sahip atıklarla bir kez
doldurulmuş ve çalışma sonuna kadar aynı atıkla çalışılmıştır. Reaktörler
doldurulduktan sonra, reaktörlerden azot gazı geçirilerek anaerobik şartların
oluşması sağlanmıştır.
Reaktörler çalışma süresince 35±1 oC sabit sıcaklığın sağlandığı sıcak odada
tutularak mezofilik koşullarda çalışması sağlanmıştır. Reaktörlere Ankara ili uzun
yıllar yağmur miktarı ortalamasını simüle etmek için haftada 350 mL ultra saf su
verilmiştir.
Çalışmada öncelikle, metanojenik şartların oluşması için gerekli pH değerinin
sağlanabilmesi amacıyla toksik etki yaratmayacak düzeyde Na2CO3 (100 g/L) ve
K2CO3 (171,6 g/L) ile pH ayarlaması yapılmış ve pH nın metanojenik şartlar için
uygun seviyeye gelmesi beklenmiştir. Bu şekilde katı atık reaktörlerindeki sızıntı
suları yaklaşık 7-8 haftalık bir süre içinde nötralize edilebilmiş, sızıntı suyu analizleri
de bu haftadan sonra başlatılmıştır. Barlaz ve diğ. (1989) tarafından yapılmış olan
çalışmada da pH ayarlamasının çalışmamıza benzer şekilde 7 hafta sürdüğü
vurgulanmıştır.
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Şekil 3.1 Reaktörlerin, Gaz Toplama Haznelerinin ve Sızıntı Suyu Toplama
Kaplarının Görünümü

Şekil 3.2 Reaktörlerinin Genel Görünümü
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3.3

Analiz yöntemleri

Çalışma süresince, reaktörlerde oluşan sızıntı suyu numunelerinin analizleri
yapılarak her bir parametrenin değişimi izlenmiştir. Periyodik olarak her bir reaktörde
oluşan gaz miktarı ve bileşenleri ölçülmüştür. Reaktör sonlandırma aşamasında ise
reaktörlerdeki katı atığın analizi yapılmıştır. Çalışma kapsamında yapılan
parametrelerinin analiz yöntemleri Tablo 3.3‟te verilmiştir.
Tablo 3.3 Analiz Yöntemleri

Sızıntı Suyu

Numune

Katı Atık

Depo Gazı

Parametre

Analiz Yöntemi

pH

APHA (1998) Metod No: 4500

ORP

Çözünmüş numunede, ORP probu

Klorür

APHA (1998) Metod No: 4110 B

Sülfat

APHA (1998) Metod No: 4110 B

İletkenlik

APHA (1998) Metod No: 2510 B

Alkalinite

APHA (1998) Metod No: 2320 B

KOİ

USEPA Dichromate COD Metod (Jirka and Carter,
1975)

BOİ

APHA (1998) Metod No: 5210 B

NH 4-N

+

APHA (2005) Metot No: 4500 NH3 F

TKN-N

APHA (1998) Metot No: 4500-Norg B

Toplam gaz hacmi, CH4, CO2

Açık tüp manometre ve Gaz Kromotografisi

Uçucu Katı Madde

APHA (1998) Metod No: 2540 E

Nem

APHA (1998) Metod No: 2540 G

C, H, N, S

Elemental Analiz Metodu
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4 Deneysel ÇalıĢma Sonuçları
4.1

Gaz analizlerinin sonuçları

Katı atıkların organik kısmının anaerobik olarak bozunması üç aşamada
gerçekleşmektedir İlk aşama, kompleks organik polimerlerin ve lipitlerin,
fermentasyon bakterileri tarafından üretilen enzimler yardımıyla monomerlere
(monosakkaritler, aminoasitler, vb) dönüştüğü hidroliz aşamasıdır. İkinci aşama, ilk
aşamada oluşan basit yapıdaki bileşiklerin asidojenler tarafından fermentasyonunun
gerçekleştiği asit oluşum (asidojenik faz) aşamasıdır. Bu aşamada, uçucu yağ
asitleri, alkoller, CO2, su ve asetik asit oluşumu gerçekleşir. Üçüncü aşama olan
metan oluşum (metanojenik faz) aşamasında, metanojenler vasıtasıyla hidroliz ve
asit oluşumu aşamalarında oluşan ara ürünler, kararlı son ürünler olan metan ve
karbondioksite dönüştürülürler. CH4 ve CO2 oluşumu atığın stabil hale geldiğinin bir
göstergesidir. (Tchobanoglous ve diğ., 1993).
İlk setteki her üç reaktörde de çalışmanın başlangıcındaki birkaç gün içinde sızıntı
suyu pH değerinde hızlı bir düşüş olmuştur. Bunun parçalanma sürecinin doğal bir
sonucu olduğu bilinmekle birlikte pH değerindeki bu azalmanın metanojenik şartların
oluşumunu olumsuz etkilediği de bilinmektedir. Her mikroorganizma grubunun
faaliyetlerini sürdürebileceği optimum bir pH aralığı olmakla birlikte, genel olarak
metan bakterileri için optimum pH aralığının 6-8 arasında olduğu söylenebilir.
Optimum pH değerinin sağlanabilmesi amacıyla, nötral pH değerlerine ulaşılana
kadar önce Na2CO3 (100 g/L) ve daha sonra da K2CO3 (171,6 g/L) ile pH ayarlaması
yapılmış ve pH nın nötral seviyeye ulaşması sağlanmıştır. pH değerinin artmasıyla
birlikte CH4 içeriğinde yükselme kaydedilmiştir. Gaz analizleri gaz ölçüm silindirlerinin
her doluşunda hem toplam gaz hacmini ölçmek, hem de gazın kompozisyonunu
izlemek amacı ile yapılmıştır. Gaz üretim miktarlarına bağlı olarak reaktör işletiminin
bazı aşamalarında 2-3 günde bir, ya da günde bir, bazı aşamalarında ise günde
birden çok kereler yapılmıştır.
Birinci set reaktörler (R11, R12, R13) 241 gün, 2. (R21, R22, R23) ve 3. (R31, R32,
R33) set reaktörler ise 145 gün süreyle çalıştırılmış ve elde edilen sonuçlar ilgili
grafiklerde verilmiştir. R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32 ve R33
reaktörlerinin toplam gaz miktarı ve gaz kompozisyonları sırasıyla Şekil 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9‟da gösterilmiştir.
Çalışma sonucu elde edilen veriler incelendiğinde, 1. set reaktörlerden R11‟de
148.899,2 mL, R12‟de 386.247,3 mL ve R13‟te 300.159,7 mL toplam gaz üretildiği
görülmektedir. İkinci set reaktörlerden R21‟de üretilen kümülatif gaz miktarı
231.377,2 mL, R22‟de 121.513,6 mL ve R23‟te 41.299,9 mL olarak belirlenmiştir.
Son setteki reaktörlerde ise R31‟de 168.550,9 mL, R32‟de 239.627,6 mL, R33‟te ise
171.803 mL toplam gaz üretilmiştir. Metan miktarları ise 1. sette R11‟de 33.003,34
mL, R12‟de 85.867,09 mL ve R13‟te 73.410,56 mL olarak ölçülmüştür. İkinci set
reaktörlerden R21‟de üretilen kümülatif metan miktarı 90.784,29 mL, R22‟de
15.271,31 mL, R23‟te 2.509,97 mL olarak belirlenmiştir. Son setteki reaktörlerde ise
R31‟de 80.224,23 mL, R32‟de 55.035,95 mL, R33‟te 82.343,44 mL metan gazı
üretilmiştir.
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İlk sette üretilen gaz miktarları karşılaştırıldığında toplamda en fazla gaz üreten ve
CH4 üretimi en fazla olan reaktör R12 reaktörüdür. İkinci sette kümülatif gaz ve metan
miktarları en fazla olan reaktör R21 reaktörüdür. Üçüncü sette ise toplamda en çok
gaz üreten reaktör R32 reaktörü iken en çok metan üreten reaktör ise R33
reaktörüdür. Çalıştırılan 3 set reaktörün sonuçları kendi içlerinde değerlendirildiğinde
sızıntı suyu geri döngüsünün katkısı ortaya çıkmaktadır. Her üç sette de gerek
toplam gaz üretimi gerekse toplam metan üretiminin en yüksek olduğu reaktörler
sızıntı suyunun geri döngüsünün yapıldığı reaktörlerdir. Çalışılmış olan iki tip geri
dönüş reaktörü arasında ise (sızıntı suyunun katı atık reaktörü içinde günde 1 saat
bekletildiği -2. set ve 23 saat bekletildiği – 3. set) önemli bir fark olmadığı
görülmektedir.
Çalışmamızın en önemli hedeflerinden bir tanesi de çamur ilavesinin anaerobik
biyoreaktörlerde gaz üretimine nasıl bir etkisinin olduğunun incelenmesiydi.
Literatürdeki bilgiler gözlenen en önemli etkilerin gaz üretiminin çok erken
aşamalarda başlaması, daha hızlı artarak devam etmesi ve daha çabuk sonlandığı
yönünde idi. Elde edilen sonuçları biz de bu çerçevede değerlendirdik. Oluşan
kümülatif metan miktarlarını üç tip reaktör için de aynı zaman bazına oturtarak
inceledik. Tablo 4.1 elde edilen sonuçları özetlemektedir. Metan gazı oluşum hızı
incelendiğinde reaktörlerdeki çamur miktarının artmasıyla metan gazının daha hızlı
oluştuğu görülmektedir. Arıtma çamurunu katı atıkla birebir eşit miktarda içeren son
set reaktörlerde 15. günün sonunda diğer setlere kıyasla en az 2 ila 400 kat daha
fazla metan üretilmiştir. Benzer eğilimler diğer zamanlar için de tablodan izlenebilir.
Bir diğer önemli fark da sadece katı atık bulunduran reaktörlerde (ilk set) toplam
metan üretimine son derece yavaş bir hızla ilerlendiği görülürken, maksimum metan
üretimlerine 120 günlük reaktör işletiminden sonra yaklaşılmakta olduğu
izlenmektedir. Öte taraftan içinde çamur bulunduran reaktörlerde (örneğin son set)
maksimum metan üretime yaklaşık 1,5-2 aylık bir reaktör işletimi sonucunda büyük
oranda erişildiği görülmektedir. Bu sonuçlar da çamur ilavesinin katı atık depolama
sahasındaki reaksiyonları ciddi miktarlarda hızlandırabileceğine işaret etmektedir.
Ayrıca reaktörlerin günlük ürettikleri gazda maksimum metan gazı yüzdeleri
ölçüldüğü zamanlara bakıldığında da 1. set reaktörlerin 2. ve 3. set reaktörlere göre
yaklaşık 3 ay gecikme yaşadığı görülmektedir.
Tablo 4.1 Tüm Reaktörlerde Kümülatif Metan Gazı Üretiminin Zamanla İlişkisi
Küm. Metan Gazı (mL)
ÇalıĢtığı Gün
Sayısı
R11

15

26

53

99

362,19

887,91

1547,15

2181,23

4055,62 16922,29 32984,08

R12

49,53

52,32

83,36

3581,67

22105,14 85260,06 85867,10

R13

47,03

47,03

47,03

5880,85

12343,07 59025,65 73385,37

R21

9415,70

45956,28 51598,32 52813,40 53813,24 54269,55

-

R22

539,72

2369,89

3267,47

12110,86 14397,80 15271,31

-

R23

52,50

1800,04

1844,31

2505,43

-

113

-

145

-

229

R31

22721,23 72991,66 78321,75 79727,23 79874,14 80224,23

-

R32

27378,08 50494,48 53909,15 54978,20 55028,81 55035,95

-

R33

18945,75 74984,40 80327,39 82052,78 82244,48 82343,44

-
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Şekil 4.1 R11 Reaktörü Gaz Kompozisyonu

Şekil 4.2 R12 Reaktörü Gaz Kompozisyonu
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Şekil 4.3 R13 Reaktörü Gaz Kompozisyonu

Şekil 4.4 R21 Reaktörü Gaz Kompozisyonu

18

Şekil 4.5 R22 Reaktörü Gaz Kompozisyonu

Şekil 4.6 R23 Reaktörü Gaz Kompozisyonu

19

Şekil 4.7 R31 Reaktörü Gaz Kompozisyonu

Şekil 4.8 R32 Reaktörü Gaz Kompozisyonu

20

Şekil 4.9 R33 Reaktörü Gaz Kompozisyonu

4.2

Sızıntı Suyu Analizleri

Katı atık depo sahalarından oluşan sızıntı suları, kirlilik derecesi yüksek ve heterojen
yapıya sahip olan atıksulardır. Sızıntı suyunun bileşimi, depolanan atıkların
kompozisyonu, mevsimsel şartlar, organik madde muhtevası, depo sahasının
hidrojeolojik yapısı, işletme şartları ve depo yaşına bağlı olarak önemli değişiklikler
göstermektedir. Katı atık depo sahalarından oluşan sızıntı suları genellikle yüksek
konsantrasyonlarda kolay ayrışabilen ve ayrışamayan organik maddelerle inorganik
iyonları ihtiva ederler (Reinhart, 1996).
Reaktörlerden oluşan sızıntı sularının pH değerlerinin nötral seviyeye ulaşması ve
bununla birlikte oluşan gazın metan içeriklerinin artmaya başlaması ile birlikte sızıntı
suyu analizlerine başlanmıştır. R11 den alınan ilk sızıntı suyu örneğinin konduğu
kabın kırılması nedeniyle analizleri yapılamamıştır. Bunun dışında analizler düzenli
olarak yapılmıştır. Analizler, reaktörlerin gaz üretmesini takiben yaklaşık on günde
bir, daha sonraları ise haftalık olarak yapılmıştır. Reaksiyonların yavaşlamasını
takiben son aşamalarda ise yine 10-14 günlük aralıklarla analizlere devam edilmiştir.
BOİ analizi ise iki haftada bir olacak şekilde yapılmaya devam edilmiştir.
4.2.1 pH
Atıkların anaerobik ayrışması sırasında, bakteriyel faaliyetler için gerekli olan uygun
pH değerlerinin sağlanması oldukça önemlidir. Çoğu bakteri türü hidrojen (H +) ve
hidroksit (OH-) iyon konsantrasyonlarına karşı oldukça hassastır. Depo ortamında
aşırı organik asit üretiminden kaynaklanan düşük pH değerleri metan bakterilerinin
faaliyetlerinin durmasına sebep olabilmektedir. Metan bakterileri pH 6-8 aralığında
faaliyet gösterirler. Optimum CH4 oluşumu pH 7.0-7.2 aralığında görülmektedir. pH
değerinin 6 nın altına düşmesi metan bakterileri üzerinde toksik etki gösterebilir. pH
değerlerinin nötr olması durumunda atık ayrışma proseslerinin daha hızlı
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gerçekleştiği gözlenmiştir. Aerobik reaktörlerde pH‟nın alkali değerlere ulaşması,
anaerobik reaktörlere göre daha kısa sürede gerçekleşmektedir. (Christensen ve
Kjeldsen, 1989; Ritzkowski ve Stegmann, 2001; Ağdağ ve Sponza, 2004; Bilgili,
2005; Kim, 2005; Jun ve diğ., 2007; Erses ve diğ., 2008).
Çalışma kapsamında incelenen 1. set reaktörlerde çalışmanın başlangıcında pH
değerinde hızlı bir düşüş gözlenmiştir. Bunun nedeninin çamurun aksine katı atıkta;
özellikle sentetik olarak hazırlanan katı atıkta tamponlayıcı ajanların bulunmayışı
olduğu düşünülmüştür. Metan bakterileri için gerekli optimum pH değerinin
sağlanabilmesi amacıyla, nötral pH değerlerine ulaşılana kadar önce Na 2CO3 (100
g/L) ve daha sonra da K2CO3 (171,6 g/L) ile pH ayarlaması yapılmış ve reaktörlerin
doldurulmasından yaklaşık 7 hafta sonra pH nın nötral seviyeye ulaşması
sağlanmıştır.
Reaktör işletimi sırasında reaktörlerden R11, R12, R23 ve R31‟in bazı dönemlerde
pH değeri belli süreler için düşük değerlerde seyretmiştir. Bu süreler genelde kısa
süreler olmuştur. Diğer reaktörlerin düşük pH değerlerinin nedeni tam olarak
bilinmemekle beraber en uzun süreli olarak düşük pHnın ölçüldüğü R23 reaktöründe
görülen bu düşüşün sebebinin gaz toplama silindirleri içinde bulunan tuzlu-asitli su
çözeltisinin vakum etkisi ile reaktör içine girmesi olduğu tesbit edilmiştir. Aynı şekilde
R12 reaktörüne de tuzlu asitli su girdiği düşünülmektedir. Çünkü R12 reaktörünün
iletkenlik ve sodyum değerlerinde de kısa süreli yükselme görülmektedir. Gaz ölçüm
silindirinin içindeki çözelti, NaCl ve H2SO4 içermektedir ve bu çözeltinin reaktör içine
girmesi ile ilgili reaktörlerdeki Na, Cl ve SO4 konsantrasyonlarında da artış gözlenmiş,
buna karşın pH değerleri düşmüştür. Bu reaktörlerde pH nın nötral seviyeye
yükseltilebilmesi için 1. set reaktörlerde olduğu gibi Na2CO3 (100 g/L) ve K2CO3
(171,6 g/L) ile pH ayarlaması yapılmıştır.
İkinci ve üçüncü set reaktörler için ölçülmüş olan pH değerlerinin, aynı işletim
süresinde, ilk sette ölçülen pH değerleriyle karşılaştırıldığında daha yüksek olduğu,
metan bakterileri için optimum pH değerine çok daha kısa sürede ulaşıldığı
görülmektedir. Bunun nedeninin reaktörlere ilave edilmiş olan çamurun tamponlama
kapasitesi olduğu düşünülmektedir.
Tüm işletilen reaktörlerin pH değerlerinin zamana karşı değişimleri Şekil 4.10‟da
verilmiştir. Bu şekilden de görüleceği gibi 1. set reaktörler için sızıntı suyu
nötralizasyon süresi 47 gün, 2. ve 3. set reaktörler içinse 18 gündür. Bu sürelerin
kıyaslanmasıyla da arıtma çamurunun sahip olduğu tamponlama kapasitesi kolayca
ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 4.10 Sızıntı Suyu pH Değişimi

4.2.2 Redoks Potansiyeli
Katı atık düzenli depo sahalarında redoks potansiyeli, atıkların ayrışma
mekanizmalarının belirlenmesinde kullanılır. Genel olarak, aerobik ayrışma sırasında
ortaya çıkan yüksek redoks potansiyeli atıkların daha hızlı ayrışmasını sağlarken,
anaerobik ayrışma prosesleri düşük redoks potansiyellerinde gerçekleşir (Sharer,
2001). ORP ölçümleri hangi bileşenin elektron kabul edici olduğunun belirlenmesi için
yapılır. Christensen ve Kjeldsen (1989) ve Pohland (1980) tarafından yapılan
çalışmalarda metan oluşumu için optimum ORP‟nin genel olarak -100 ile -300 mV
arasında değişen değerlerde olduğu belirlenmiştir.
Analiz sonuçlarına göre tüm reaktörlerinin ORP değerleri, literatürde metan oluşumu
için optimum değer kabul edilen sınır değerler arasında ölçülmüştür. Çok kısıtlı
zamanda ORP sınırlı sayıda reaktörde 0 ile -100 arasında yer almıştır. Reaktörlerin
izlenen redoks potansiyeli değerleri Şekil 4.11‟de verilmiştir.

23

Şekil 4.11 Sızıntı Suyu Redoks Potansiyeli Değişimi

4.2.3 Ġletkenlik
İletkenlik sızıntı suyundaki iyonların toplam konsantrasyonlarının ve bu iyonların
elektrik iletkenliklerinin bir göstergesidir. Genel olarak depolama alanlarında oluşan
sızıntı sularının iletkenlikleri zamanla azalma göstermektedir. İletkenliğin azalmasının
nedeni metaller, klorür ve sülfat gibi bazı kolay taşınabilir iyonların yıkanması, artan
indirgen koşullarda sülfatın sülfite indirgenmesi ve sülfitin ağır metal-sülfit kompleksi
oluşturarak çökelmesidir (Jun ve diğ., 2007; Erses ve diğ., 2007). Konvansiyonel
depolama alanlarında seyrelme etkisiyle klorür konsantrasyonu zamanla azalır.
Ancak geri devirli sistemlerde, uzun zamanda, sızıntı suyunun geri devrettirilmesi
(oluşan sızıntı suyunun %100 oranında geri devrettirilmesi durumunda) klorür
konsantrasyonun zamanla sabit kalmasına veya artmasına neden olur (Reinhart ve
Townsend, 1998).
Reaktörlerdeki iletkenlik değerleri birbirlerine yakın değerler olarak ölçülmüştür.
Ancak reaktörlerden R12, R22 ve R23 reaktörlerinde daha yüksek iletkenlik değerleri
ölçülmüştür. Bu durumun nedeninin, R23 reaktöründe gaz toplama silindiri içinde
bulunan tuzlu-asitli (NaCl + H2SO4) su çözeltisinin vakum etkisi ile reaktör içine girmiş
olmasıdır. R12 reaktörüne de tuzlu-asitli su çözeltisinin vakum etkisi ile reaktör içine
girmiş olabileceği düşünülmektedir çünkü pH ve Na değerlerinde de sapma
görülmüştür. R22 reaktörü için tam bir açıklama yapılamazken ölçülen değerin
ölçümden kaynaklı bir hata olabileceği düşünülmektedir. Tüm reaktörlerdeki iletkenlik
değerlerinin zaman içinde değişimleri Şekil 4.12‟de verilmiştir.
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Şekil 4.12 Sızıntı Suyu iletkenlik Değişimi

4.2.4

Alkalinite

Alkalinite, asit nötralizasyon kapasitesini ifade eden bir terimdir. İşletilen reaktörlerde
biyolojik aktivitenin oluşumu sırasında gerçekleşen reaksiyonlardan dolayı pH‟nın
düşmesine neden olabilecek uçucu ve diğer asitlerin sistem tarafından tamponlanma
kapasitesini ifade etmektedir. Katı atıkların içinde yer alan kolay bozunabilen organik
maddelerin bozunması ile ortamdaki uçucu yağ asidi ve CO2 konsantrasyonları artar
ve pH 5‟in altına kadar düşer (Quasim ve Chiang, 1994). Alkalinitenin düşük olması,
düşen pH‟nın tamponlanamamasına ve biyolojik aktivitenin azalmasına ve/veya
durmasına neden olabilir. Anaerobik sistemlerde biyolojik aktivitenin sağlanabilmesi
için gerekli minimum alkalinite değeri Thcobanoglous ve Burton (1979) tarafından
1000–5000 mg CaCO3 /L olarak önerilmektedir.
Çalışma süresince tüm reaktörlerde birbirlerine yakın alkalinite değerleri gözlenmiştir.
Ölçülen alkalinite değerleri Şekil 4.13‟te verilmiştir. İşletim süresince zamanın
ilerlemesi ile alkalinitede bir miktar düşüş gözlenmiştir. Bunun da anaerobik biyolojik
aktivitelerden kaynaklandığı düşünülmüştür.
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Şekil 4.13 Sızıntı Suyu Alkalinite Değişimi
4.2.5 BOĠ ve KOĠ
Sızıntı suyunun organik içeriğinin göstergesi olarak BOİ ve KOİ parametreleri sızıntı
suyunun ihtiva ettiği organik maddelerin biyolojik olarak bozunabilirliğini ve
sözkonusu organik maddelerin oksijen eşdeğerini ifade etmektedir. BOİ/KOİ oranı
sızıntı suyundaki organik maddelerin bozunabilirliğinin ve depolama alanının
stabilizasyonunun bir göstergesidir. Düşük BOİ/KOİ oranı sızıntı suyundaki biyolojik
olarak bozunabilen organik karbonlu maddelerin miktarının düşük olduğunu ve zor
bozunan organik bileşenlerin fazla olduğunu gösterir. Atığın bozunma sürecinde
organik bileşiklerin miktarı asit fazından metan fazına doğru değişiklik
göstermektedir. Asidik fazda yüksek organik içeriğiyle karakterize edilen sızıntı
suyunun BOİ/KOİ oranı 0,4‟ten büyüktür ancak pH, metan içeriği ve gaz oluşumu
düşüktür. Asit fazında BOİ/KOİ oranın 0,4‟ten büyük olması bozunmanın iyi
olduğunun bir göstergesidir. Asit fazından metan fazına geçildikçe, pH artar, BOİ,
KOİ ve BOİ/KOİ oranı düşer. Metan fazında atık içindeki biyolojik olarak bozunabilen
organik madde içeriği düşmekte ve bunun sonucunda BOİ/KOİ oranı 0,1‟e kadar
düşmektedir (Ehrig, 1989; Alvarez-Varquez ve diğ., 2004; Jun ve diğ., 2007).
Depolanan atıkların büyük kısmını %50 selolüz, % 15 lignin, %10 hemiselüloz, %5
protein (nişasta, pektin ve diğer çözünebilir şekerler) içeren organik maddeler
oluşturmaktadır (Barlaz, 1992). Selüloz, metanojenler için en önemli karbon kaynağı
olup, anaerobik şartlar altında oldukça zor bozunmaktadır. Yarı ömrü 15 yıl kadar
olan selüloz ve hemiselülozdan oluşan metan, oluşan toplam metanın %90‟ını
oluşturur (Swarbrick, 2001). Bu kompleks organiklerin oksijen varlığında bozunma
oranları artar ve organik karbon, CO2 ve suya çevrilir. Cossu ve diğ. (2003), aerobik
ve anaerobik reaktörler için KOİ değerlerini 120 günlük çalışma sonunda 800 ve
20000 mg/L olarak ölçmüşlerdir. Erses ve diğ (2007)‟nin çalışmasında, anaerobik
reaktörde 462 günde %90 oranındaki KOİ giderimi sağlanmıştır. Borling ve diğ.
(2004)‟in çalışmasında anaerobik reaktörlerdeki BOİ, KOİ ve BOİ/KOİ oranları
sırasıyla 134 mg/L, 305 mg/L ve 0,45 olarak belirtilmiştir. Erses ve diğ. (2007),
anaerobik reaktörlerde başlangıçta 0,7 olan BOİ5/KOİ oranının 0,05‟e düştüğünü
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belirtmişlerdir. Kjeldsen ve diğ. (2002) asidik fazda BOİ 5/KOİ oranının 0,58;
metanojenik fazda ise 0,06 olduğu belirtilmiştir. Borling ve diğ. (2004) ise anaerobik
reaktörlerde 365 günlük çalışma sonucunda bu değerin 0,45 olduğunu
gözlemlemiştir. Jun ve diğ. (2007) sızıntı suyu geri devirli havalandırmasız
reaktörlerde BOİ5/KOİ oranını 0,24 olarak belirlemişlerdir.
Reaktörlerin sonlandırıldığı aşamada birinci set reaktörlerden R11, R12 ve R13‟te
sırasıyla %98,6, %98,9 ve %99,5 KOİ giderimi sağlanırken, ikinci set reaktörlerden
R21, R22 ve R23 te %95,9, %95,5 ve %66,75 ve üçüncü sette R31, 32 ve 33 te ise
%95,4, %96,9 ve %91,6 giderim sağlanmıştır. İkinci ve üçüncü set ile ilk set
karşılaştırıldığında, 145 gün çalıştırılmış olan 2. ve 3. set reaktörlerdeki KOİ
gideriminin, 241 gün çalıştırılmış olan 1. set reaktörlerin KOİ giderimine yaklaştığı
görülmektedir. Bu sonuç da yine çamur ilavesinin reaktörlerdeki biyolojik
reaksiyonların hızını önemli ölçüde arttırdığını göstermektedir.
Birinci set reaktörlerinin işletiminin ortasına denk düşen, ikinci ve üçüncü set
reaktörler içinse sonlandırmaya yakın bir süre olan 124. gün KOİ giderim değerleri
her üç set için karşılaştırılmıştır. Ölçülen değerlere bakıldığında KOİ giderim verimi ilk
set için ortalama % 87 iken, 123. gündeki 2. ve 3. setteki reaktörlerin ortalama KOİ
giderimi % 92 olarak belirlenmiştir. Buna göre 1. sette KOİ gideriminin 2. ve 3. sete
göre daha düşük değerlerde olduğu görülmektedir. Bu verilere göre de, çamur
ilavesinin KOİ gideriminde hızlandırıcı etkisi olduğu sonucuna varılmaktadır.
KOİ parametresine benzer şekilde BOİ5 parametresi de zamanla birlikte tüm
reaktörlerde azalma eğilimi göstermektedir. Başlangıçtaki BOİ5/KOİ oranları R11‟de
0,95, R12‟de 0,97, R13‟te 0,79, R21‟de 0,86, R22‟de 0,80, R23‟te 0,91, R31‟de 0,72,
R32‟de 0,76 ve R33‟te 0,79 olarak belirlenmiştir. Bu oranlar işletim sonunda ise
R11‟de 0,22, R12‟de 0,69, R13‟te 0,32, R21‟de 0,12, R22‟de 0,09, R23‟te 0,93,
R31‟de 0,04, R32‟de 0,19 ve R33‟te 0,08 olarak izlenmiştir. Kruse tarafından 1994‟de
Almanya‟daki 33 katı atık depolama sahasında yapılan çalışmaya göre asidik fazda
0,4 ve üstünde başlayan BOİ5/KOİ oranları, metanojenik fazda 0,2‟nin altına düşer.
Bu aralığa tuzlu-asitli çözeltiyi çekmiş olan (ve olduğu düşünülen) reaktörler dışındaki
tüm reaktörler büyük oranda uymaktadır.
Sızıntı suyunda ölçülen BOİ5 ve KOİ değerleri Şekil 4.14 ve Şekil 4.15‟te verilmiştir.
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Şekil 4.14 Sızıntı Suyu KOİ Değişimi

Şekil 4.15 Sızıntı Suyu BOİ5 Değişimi
4.2.6 Azot BileĢikleri
Amonyak, depo sahalarında genellikle proteinlerin ve aminoasitlerin ayrışması
sonucu ortaya çıkar. Atıkların ayrışması sırasında sızıntı suyunda ortaya çıkan
azotun büyük bir kısmını amonyak azotu oluşturmaktadır. Bu nedenle bazı
araştırmacılar amonyağı, sızıntı suyunun en önemli bileşeni olarak göstermişlerdir
(Kruempelbeck ve Ehrig, 1999; Christensen, vd, 1998). Evsel katı atıklar yaklaşık
olarak %4 oranında protein içermekte olup, organik azotun bozunması sonucu
amonyak (NH3-N) açığa çıkar (Price, 2003). Sızıntı sularında bulunan yüksek
konsantrasyonlardaki amonyum azotu metan oluşumunu inhibe edebilmektedir
(İnanç ve diğ, 2000; Ağdağ ve Sponza, 2004). Yapılan çalışmalarda amonyak
konsantrasyonlarının sızıntı suyunda 500-1000 mg/L arasında değiştiği ve bu
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konsantrasyonlarda zamanla önemli bir değişimin meydana gelmediği belirlenmiştir
(Kjeldsen, vd, 2002).
Amonyum iyon konsantrasyonu özellikle 1. set reaktörlerde başlangıçta daha yüksek
miktarlarda ölçülmüş; çamur içeren reaktörlerde ise daha düşük değerlerde
gözlenmiştir. Bunun sebebinin katı atık reaktörlerine eklenen ve organik fraksiyonu
temsil eden köpek mamasının yüksek protein vb. içeriğinden kaynaklanmış
olabileceği düşünülmüştür. Reaktör işletiminin yaklaşık son 6-7 haftalık süresinde ise
amonyum konsantrasyonu tüm reaktörler için literatürde vurgulandığı şekilde 5001000 mg/L aralığına yerleşmiştir.
Toplam Kjeldahl azotu (TKN) NH3-N (ya da NH4-N) ile organik azotun toplamından
oluşur. Ehrig (1989) tarafından yapılan çalışmaya göre sızıntı suyundaki toplam
Kjeldahl azotu değeri metanojenik fazda 40 ile 3425 mg/L arasında değişmektedir.
Tüm reaktörler incelendiğinde TKN değeri en yüksek 4228 mg/L, en düşük 358 mg/L
bulunmuş ve genellikle bu değerlerin 1000 ile 2500 mg/L arasında değiştiği
görülmüştür.
Çalışmalar yapılırken Kjeldahl cihazının bozuk olması sebebiyle numuneler bir süre
saklanmak durumunda kalınmıştır. Özellikle 06.05.2010 tarihli ve önceki numuneler
asitlendirilerek saklanmasına karşın muhtemelen uzun saklama süreleri sebebiyle
TKN sonuçları zaman zaman beklenenden daha düşük çıkmıştır.
Azot parametreleri; NH4-N ve TKN değişim grafikleri sırasıyla Şekil 4.16 ve 4.17‟de
verilmiştir.

Şekil 4.16 Sızıntı Suyu NH4-N Değişimi
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Şekil 4.17 Sızıntı Suyu TKN Değişimi

4.2.7

Klorür

Klorür biyolojik ayrışmaya karşı dirençli bir madde olduğundan, klasik anaerobik depo
sahalarında genellikle sızıntı suyunda seyrelme olup olmadığını belirlemek
maksadıyla kullanılmaktadır (US EPA, 2004). Ehrig ve Scheelhaase (1993), klasik
depo sahalarında asidojenik ve metanojenik fazlar arasında Cl- konsantrasyonları
bakımından bir fark olmadığını tesbit etmişlerdir. Andreottola ve Cannas (1992) da
benzer bir şekilde sızıntı suyunun geri devrettirilmediği depo sahalarında Cl konsantrasyonlarının depo yaşına bağlı olarak infiltrasyon sonucu çok yavaş bir
şekilde azaldığını bildirmişlerdir (Bilgili, 2005). Konvansiyonel depolama alanlarında
seyrelme etkisiyle klorür konsantrasyonu zamanla azalır. Ancak geri devirli
sistemlerde, uzun zamanda, sızıntı suyunun geri devrettirilmesi (oluşan sızıntı
suyunun %100 oranında geri devrettirilmesi durumunda) klorür konsantrasyonun
zamanla sabit kalmasına veya artmasına neden olabilir (Reinhart ve Townsend,
1998).
Reaktörlerde ölçülen klorür değerleri Şekil 4.18‟de verilmiştir. R12, R22 ve R23
reaktörlerinde Cl- parametresi diğer reaktörlerdekilere göre daha yüksek olarak
ölçülmüştür. Bu durumun nedeninin R12 ve R23 reaktörlerinde, daha önce de
belirtildiği gibi, gaz toplama silindirleri içinde bulunan tuzlu-asitli (NaCl+H2SO4) su
çözeltisinin vakum etkisi ile reaktör içine girmiş olması olduğu düşünülmektedir. Bu
durumun önüne geçilmesi ile birlikte Cl konsantrasyonu azalmaya başlamıştır.
Ölçülen Cl- değerleri büyük oranda 100 mg/L ile 3000 mg/L arasında yer almıştır. R22
reaktörü değerinde daha kısa süreli yükselme gözlenmiş bunun da muhtemel bir
ölçüm hatasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir.
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Şekil 4.18 Sızıntı Suyu Klorür Değişimi
4.2.8 Sülfat
Sülfür bileşikleri katı atık ve sızıntı suyunda çözünebilir sülfat ve çökelebilen sülfit
formlarında bulunurlar. Sülfit bileşikleri, anaerobik ayrışma sırasında, sülfat ve diğer
sülfat ihtiva eden inorganik bileşiklerin ayrışması ve ayrıca proteinlerin parçalanması
sonucu ortaya çıkarlar. Ehrig ve Scheelhaase (1993) anaerobik sistemlerde asit
safhasından metan oluşum safhasına geçişte sülfat konsantrasyonlarının azaldığını
belirtmişlerdir. Bu azalmanın sebebi sülfatın sülfite indirgenmesi olarak açıklanmıştır.
Reaktörlerde ölçülen sülfat değerleri Şekil 4.19‟da verilmiştir. Ölçülen değerler büyük
oranda 3000 mg/L‟nin altında kalırken, R23, R22 ve R12 reaktörlerinde SO4
parametresi işletimin belli bir döneminde diğer reaktörlerdekilere göre daha yüksek
olarak ölçülmüştür. Bu durumun nedeninin, daha önce belirtildiği gibi, sözkonusu
reaktörlerin gaz toplama silindirleri içinde bulunan tuzlu-asitli (NaCl+H2SO4) su
çözeltilerinin vakum etkisi ile reaktör içine girmiş olması olduğu düşünülmektedir.
Özellikle klorür ve sülfat parametrelerinin benzer eğilimler izlemesi bu düşüncedeki
doğruluğu teyit etmektedir. Vakum etkisinin ortadan kalkmasıyla SO4 konsantrasyonu
azalmaya başlamıştır.
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Şekil 4.19 Sızıntı Suyu SO4 Değişimi

4.2.9 Sodyum ve Potasyum
Depolama alanlarında oluşan sızıntı sularındaki metal konsantrasyonları temel olarak
4 faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Bunlar, pH, redoks potansiyeli, kompleks
oluşturma eğilimi ve iyon kuvvetidir. pH‟nın etkisi genel olarak metallerin çökelme ve
sorpsiyon proseslerini etkilemektedir. Çökelme ve sorpsiyon proseslerinin yüksek
pH‟da gerçekleşmesinden dolayı pH‟nın yüksek olduğu metan fazında sızıntı
suyundaki Na ve K‟un ise kompleks oluşturma ve çökelme özellikleri daha da düşük
ve çözünürlükleri ise yüksek olduğu için bu maddelerin sızıntı suyundaki
konsantrasyonları zamanla azalmamaktadır. (Cossu ve Serra, (1989); Bilgili, (2006);
Jun ve diğ., (2007); Qu ve diğ., (2008); Erses ve diğ. (2005, 2008); İnanç ve diğ.,
(2007)).
Reaktörlerde ölçülen sodyum ve potasyum değerleri Şekil 4.20 ve 4.21‟de verilmiştir.
Metan bakterileri için gerekli optimum pH değerinin sağlanabilmesi amacıyla, özellikle
sadece katı atık ile işletilen reaktörlere nötral pH değerlerine ulaşılana kadar önce
Na2CO3 (100 g/L) ve daha sonra da K2CO3 (171,6 g/L) ile pH ayarlaması yapılmıştır.
Na2CO3 ve K2CO3 ilavelerinden sonra sızıntı suyundaki Na ve K
konsantrasyonlarında artış gözlenmiştir. Ayrıca, R12, R22 ve R23 reaktörlerinde Na
parametresi diğer reaktörlerdekilere göre daha yüksek olarak ölçülmüştür. Bu
durumun nedeninin, daha önce de belirtildiği gibi, sözkonusu reaktörlerin gaz
toplama silindirleri içinde bulunan tuzlu-asitli su çözeltilerinin vakum etkisi ile reaktör
içine girmiş olması olduğu düşünülmektedir. Gaz ölçüm silindiri içindeki çözelti,
doymuş NaCl içermektedir. Ayrıca H2SO4 da içerdiğinden bu reaktörlere sızıntı suyu
nötralizasyonu gerekmiştir. Bu durum da Na konsantrasyonunun hızlı düşmesine
engel olmuştur.
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Şekil 4.20 Sızıntı Suyu Na Değişimi

Şekil 4.21 Sızıntı Suyu K Değişimi
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4.2.10 Metaller
Çalışma sırasında sızıntı suyunda kalsiyum ve magnezyumun dışında bazı ağır
metaller de ölçülmüştür. Bu metaller kurşun, bakır, krom, nikel, kadmiyum ve
çinkodur.
Şekil 4.22 ve 4.23 sırası ile kalsiyum ve magnezyumun zaman içindeki değişimini
göstermektedir. Kalsiyum değerlerinin bazı reaktörlerde zaman zaman 1,5 ile 3 g/L
gibi değerlerde ölçülmesine rağmen, genellikle 500 çoğunlukla da 250 mg/L
değerinin altında yer aldığı görülmüştür.
Benzer şekilde magnezyum ise sadece katı atık içeren reaktörlerde başlangıçta 200350 mg/L değerleri aralığında ölçülmüş olsa da zamanla düşmüş ve tüm reaktörlerde
büyük oranda 200 mg/L‟nin altında seyretmiş; çoğunlukla da 75 mg/L‟nin altında yer
almıştır.
Reaktörlerin sızıntı suyunda ağır metallerin izlenmesi sonucunda bakır, krom, nikel,
kadmiyum ve çinko değerleri Şekil 4.24 ile Şekil 4.28 arasındaki grafiklerde
özetlenmiştir. İzlenen metallerden kurşun konsantrasyonları deteksiyon sınırının
altında yer aldığı için ölçülememiştir.
Ölçülen metallerin sızıntı suyundaki varlıkları Çinko > Nikel > Krom > Bakır >
Kadmiyum olarak görülmüştür. Ancak bu değerler genel olarak düşük aralıklarda
seyretmişler, örneğin bakır, krom, nikel ve kadmiyum tüm reaktörlerde tüm işletim
sürecinde 1 mg/L‟nin altında kalmıştır. Bu metallerden en yüksek çözünürlüğe ve
zehirliliğe sahip olan kadmiyum ise tüm işletim süresince 0,15 mg/L ya da bu değerin
altında ölçülmüştür.

Şekil 4.22 Klasiyum İyonunun Reaktörlerin Sızıntı Suyunda Zaman İçindeki Değişimi
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Şekil 4.23 Magnezyum İyonunun Reaktörlerin Sızıntı Suyunda Zaman İçindeki
Değişimi

Şekil 4.24 Bakır İyonunun Reaktörlerin Sızıntı Suyunda Zaman İçindeki Değişimi
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Şekil 4.25 Krom İyonunun Reaktörlerin Sızıntı Suyunda Zaman İçindeki Değişimi

Şekil 4.26 Nikel İyonunun Reaktörlerin Sızıntı Suyunda Zaman İçindeki Değişimi
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Şekil 4.27 Kadmiyum İyonunun Reaktörlerin Sızıntı Suyunda Zaman İçindeki
Değişimi

Şekil 4.28 Çinko İyonunun Reaktörlerin Sızıntı Suyunda Zaman İçindeki Değişimi

4.3

Katı Atık Üzerinde Yapılan Anlizler

Birinci set reaktörler 241 gün; 2. ve 3. set reaktörler ise 145 gün işletimi takiben
sonlandırılmıştır. Bu konudaki iki istisna çalışmaların sonuna yaklaşırken reaktör ve
sızıntı suyu kabını bağlayan hattaki cam vananın kırılması ile işletimi 104. günde
sona eren R23 ile aynı nedenlerle işletimi 230. günde sona eren R12 reaktörleridir.
Bu reaktörlerin tekrar kurulması çalışma son aşamasına yaklaştığı için mümkün
olmamıştır.
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Tablo 4.2‟de reaktörlerin isimleri işletim süreleri, reaktör sonlandırma aşamasındaki
nem içerikleri, ucucu katı madde içeriği ve elemental kompozisyonlarının ortalama
değerleri verilmiştir.
Reaktörlerin sonlandırılması aşamasında tüm reaktörlerin içindeki su 2 gün boyunca
drene edilmiş ve sızıntı suyu kabına boşaltılması sağlanmıştır. Daha sonra reaktörler
açılmış; üç eşit parçaya ayrılmış ve her bir parçadan homojen örnekler alınmıştır. Bu
örneklerde öncelikli olarak atığın nem muhtevası ölçülmüştür. Daha sonra atık
35oC‟de üç gün kurutulmuş; İstanbul‟da İSTAÇ tesisindeki öğütücülerde öğütülmüş
ve toz haline getirilmiştir. Daha sonra katı üzerinde yapılması gereken tüm analizler
bu kurutulmuş ve öğütülmüş örnekler üzerinde yapılmıştır. Evsel atıkta, çamurda ve
işletim süresi sonunda reaktörlerde metal - Zn, Ca, Mg, Cr, Cd, Cu, Ni ve Pb analizleri yapılmıştır. Katı atıkta metal analiz sonuçları ortalama değerleri ve uçucu
katı madde değerleri Tablo 4.3‟de verilmiştir.
Tablo 4.2 İşletilen Reaktörler, Reaktörlerin İşletim Süreleri ve İşletim Süresi Sonunda
Ölçülen Bazı Parametreler
Reaktör
Ġsimleri

ĠĢletim
Süresi
(gün)

Nem
(%)

UKM
(%)

C
(%)

H
(%)

N
(%)

S
(%)

R11

241

55,09

74

50,75

5,33

3,51

0,32

R12

229

40,92

66

42,84

5,21

1,95

1,38

R13

241

32,08

71

41,28

5,48

2,49

0,50

R21

145

40,69

45

38,45

4,21

2,70

0,64

R22

145

57,38

49

35,69

4,58

2,51

0,54

R23

104

48,05

49

28,32

4,22

2,04

1,32

R31

145

67,71

41

20,14

2,88

1,84

0,49

R32

145

60,34

41

21,52

3,01

2,04

0,73

R33

145

56,22

32

17,26

2,71

2,46

0,70
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Tablo 4.3 Katı Atıkta Metal Analizi Sonuçları
Zn
(mg/g)

Ca
(mg/g)

Mg
(mg/g)

Cr
(mg/g)

Cd
(mg/g)

Cu
(mg/g)

Ni
(mg/g)

Pb
(mg/g)

Katı Atık

1,349

0,000

0,000

0,036

0,000

0,041

0,054

0,000

Çamur

5,514

0,000

0,000

0,069

0,001

0,041

0,023

0,000

R11

0,093

0,000

0,000

0,008

0,000

0,017

0,011

0,000

R12

0,312

0,000

0,000

0,015

0,000

0,031

0,055

0,000

R13

0,123

0,000

0,000

0,032

0,000

0,028

0,017

0,000

R21

0,879

0,000

0,001

0,026

0,000

0,045

0,049

0,000

R22

1,110

0,000

0,000

0,047

0,000

0,053

0,047

0,000

R23

1,885

0,000

0,000

0,048

0,000

0,057

0,053

0,000

R31

2,025

0,000

0,000

0,069

0,000

0,101

0,082

0,000

R32

2,963

0,000

0,000

0,060

0,000

0,084

0,067

0,000

R33

1,348

0,000

0,000

0,058

0,000

0,079

0,067

0,000
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5 Sonuçların Özetlenmesi
Bu çalışmada, evsel katı atıklara endüstriyel atıksu arıtma tesisi çamuru ilavesinin
atık stabilizasyonuna ve dolayısıyla sızıntı suyu ve depo gazı karakterizasyonuna
etkileri üç set çalışmada ve dokuz reaktörde incelenmektedir. Çalışmada kullanılan
anaerobik reaktör, sızıntı suyu geri devirli ve geri devirsiz olarak çalıştırılmıştır. Farklı
karışım oranlarının etkilerinin belirlenebilmesi için birinci set çalışmada, reaktörler
sadece evsel katı atıkla, ikinci set çalışmada reaktörler ağırlıkça 1:2 oranında
endüstriyel çamur ve evsel katı atık karışımı ile üçüncü sette ise 1:1 oranında
endüstriyel çamur ve evsel katı atık karışımı ile doldurulmuştur. Çalışma
kapsamında, ayrıca, geri devrettirilen sızıntı suyunun reaktör içindeki bekleme
süreleri değiştirilerek, anaerobik biyoreaktörlerde bekleme süresinin atık
stabilizasyonuna, sızıntı suyu ve depo gazı kompozisyonuna etkileri incelenmiştir.
Çalışma sonucunda elde edilen ana bulgular aşağıda özetlenmektedir.
1. Birinci set reaktörler (3 reaktör) yaklaşık 8 aylık, ikinci ve üçüncü set reaktörler
(6 toplam reaktör) ise yaklaşık 5 aylık işletim sürelerince çalıştırılmışlardır.
2. Reaktörlere arıtma çamuru eklenmesi reaktörlerdeki anaerobik reaksiyonları
önemli ölçüde hızlandırmıştır.
Bu hızlanmanın en önemli göstergeleri
reaktörlerde üretilen toplam gaz ve metan gazı miktarları olmuştur. Sonuçlar
göstermektedir ki örneğin ilk iki haftalık reaktör işletiminde sadece katı atıkla
işletilen reaktörler henüz çok düşük miktarlarda gaz üretirken, çamur ilave
edilmiş reaktörler önemli ölçüde toplam gaz ve metan gazı üretimi
yapmışlardır. İlerleyen dönemlerde çamur içeren reaktörler gaz üretiminde
yavaşlarken, katı atıkla işletilen reaktörlerin hızlandığı gözlenmiştir. Atıkların
stabilizasyon döneminde ise tüm reaktörler gaz üretim hızlarını
düşürmüşlerdir. Sonuçlar arıtma çamuru eklenen sistemlerdeki anaerobik
reaksiyonların çok daha kısa sürelerde tamamlanabileceğini göstermiştir.
3. Benzer şekilde reaktörlere arıtma çamuru ilavesinin reaktör içindeki pH
değerine ve sızıntı suyunda ölçülen pH değerlerine önemli boyutlarda
tamponlayıcı etkisi bulunduğu gözlenmiştir. Katı atık depolama sahalarının ve
benzer şekilde laboratuvar ölçekli katı atık reaktörlerinin en önemli
sorunlarından olan başlangıç aşaması düşük pH sorunu, yeterli tamponlayıcı
maddeleri içeren çamur ilavesi ile çözülebilmiştir.
4. Çalıştırılan 3 set reaktörün sonuçları kendi içlerinde değerlendirildiğinde sızıntı
suyu geri döngüsünün önemli bir katkısı olduğu ortaya çıkmaktadır. Her üç
sette de gerek toplam gaz üretimi gerekse toplam metan üretiminin en yüksek
olduğu reaktörler sızıntı suyunun geri döngüsünün yapıldığı reaktörler
olmuştur. Çalışılmış olan iki tip geri devir reaktörü arasında ise (sızıntı
suyunun katı atık reaktörü içinde günde 1 saat bekletildiği -2. set ve 23 saat
bekletildiği – 3. set) önemli bir fark olmadığı görülmektedir.
5. Reaktör işletiminde sızıntı suyu geri devir uygulamasının ya da çamur
ilavesinin takip edilen sızıntı suyu parametreleri üzerinde yarattığı fark gaz
üretiminde gözlenen farka kıyasla çok daha ufak boyutlarda gerçekleşmiş,
bazı durumlarda bu fark göz ardı edilebilecek boyutta olmuştur.
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6. Sızıntı suyunda takip edilen BOİ5 ve KOİ parametreleri ile BOİ5/KOİ oranları
reaktörlerin, anaerobik reaktörlerden beklenen eğilimleri göstererek
çalıştıklarını ve sağlıklı işlediklerini göstermiştir.
7. Gerek sızıntı suyunda gerekse katı atık içerisinde tehlikeli koşullar yaratma
potansiyeline sahip ağır metal miktarları oldukça düşük olarak ölçülmüştür.
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