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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

2019-2020 GÜZ YARIYILI 

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI DERSİ 
  

1. Yerleşim bölgesine ait nüfusları ve atıksu miktarlarını 15’er yıllık periyotlar halinde 30 sene 

için hesaplayınız (proje 2019’da hazırlanmaktadır).  

2. Toplam atıksu miktarı (evsel ve endüstriyel) ile 15’er yıllık periyotlar için BOi5 ve Azot 

yüklerini hesaplayınız.  

3. Arıtma tesisine kullanılmış suları getiren kanal, zemin yüzeyinden 2 metre aşağıdadır. Arıtma 

sistemine ait tüm ünitelerin zemin üstünde kurulması istenmektedir. Tesisin yapılacağı 

zeminin eğimi %1’dir.  

4. Izgara yapısı plan ve kesiti (Ölçek : 1/10 veya 1/20)  

5. Kum tutucu plan ve kesiti (Ölçek : 1/20)  

6. Ön çöktürme havuzu plan ve kesiti (Ölçek : 1/50) 

Not: Projede ön çöktürme havuzunun giriş ve çıkış yapısı detayları verilmelidir.  

7. Klasik aktif çamur havalandırma havuzu plan ve kesiti (Ölçek : 1/50)  

Projede aktif çamur havalandırma havuzunun giriş ve çıkış yapısı ile birlikte difüzör 

detayı da verilmelidir. 

8. Son çöktürme havuzu plan ve kesiti (Ölçek : 1/50)  

9. Projede son çöktürme havuzunun giriş ve çıkış yapısı detayları verilmelidir.  

10. Çamur yoğunlaştırma ve susuzlaştırma üniteleri (Ölçek : 1/50)  

11. Tüm sistemin genel vaziyet planı ve hidrolik profili İSTENMEKTEDİR. 

 

PROJE BİLGİLERİ 

Tarihler hocaların kendi planına göre değişiklik gösterebilir. 

Hafta  Kontrol Tarihi  Kontrol Listesi  

2 26.09.2019 Ders ve proje hakkında öğrencilere bilgi verilmesi, 

nüfus, debi ve kirlilik yükü örnek hesaplamaların 

yapılması 

3 3.10.2019 Nüfus hesapları ve kirlilik yüklerinin tayini 

4 10.10.2019 Izgara yapısının projelendirilmesi 

5 17.10.2019 Terfi merkezi ve Kum tutucunun projelendirilmesi 

6 24.10.2019 Ön çöktürme havuzunun boyutlandırılması 

7 31.10.2019 Ön çöktürme havuzunun giriş ve çıkış yapısının 

projelendirilmesi 

8 7.11.2019 Aktif çamur havalandırma havuzunun 

boyutlandırılması 

9 14.11.2019 Aktif çamur havalandırma havuzunun oksijen 

ihtiyacının hesabı, difüzörlerin yerleştirilmesi, 

havuzun giriş ve çıkış yapısının projelendirilmesi 

10 21.11.2019 Son çöktürme havuzunun boyutlandırılması 

11 28.11.2019 Son çöktürme havuzunun giriş ve çıkış yapısının 

hesabı 

12 5.12.2019 Çamur yoğunlaştırma ve susuzlaştırma ünitesinin 

projelendirilmesi 

13 12.12.2019 Hidrolik profil ve genel vaziyet planı 

14 19.12.2019 Proje Teslimi ve imtihanı 

 


