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Industrial Wastewater Treatment

Endüstriyel Atık Su Arıtma

Arbiogaz has been successfully operating in 
the treatment of different types of industrial 
wastewater for more than 35 years. Since our 
establishment, we as Arbiogaz with extensive 
experience & expert staft, have been a reliable 
solution partner of industrial companies 
with more than 400 industrial wastewater 
treatment plant references. Arbiogaz aims 
to treat wastewater with high performance 
and as a result, it has succeeded in becoming 
an environmental company by increasing the 
brand value of its customers with the respect to 
the ecosystem.

The being long-life of its plants is based on;

 √ using high quality equipment & materials
 √ its versatile design 

to allow flexible operation in accordance with 
the specific needs of each customer, with high 

Arbiogaz, farklı tipteki endüstriyel atıksuların 
arıtılarak doğaya kazandırılmasında 35 yılı 
aşkındır başarıyla faaliyet sürdürmektedir. Geniş 
tecrübesiyle ve alanında uzman kadrosuyla 
kuruluşundan bugüne kadar 400’den fazla 
endüstriyel atıksu arıtma tesisi ile sanayi 
yatırımcılarının güvenilir çözüm ortağı olmuştur. 
Atıksuların yüksek performans ile arıtılmasını 
kendine amaç edinmiş ve neticesinde doğaya 
gösterdiği saygı ile müşterilerinin marka değerini 
yükselten bir çevre firması olmayı başarmıştır.

Tesislerinin uzun ömürlü olmasında, 

 √ yüksek kalitede ekipman kullanımının yanı sıra 
 √ her bir müşterisinin özel ihtiyaçlarına uygun, 

yüksek arıtma verimine sahip ve değişken 
koşullara kolay adapte olabilecek şekilde 
esnek işletime izin verecek şekilde tasarlanması 
yatmaktadır. 

treatment efficiency and easy adaptation to 
variable conditions.  Our company is proud of 
being able to provide a circular economy by 
generating heat & electrical energy during the 
treatment of wastewater and offering profitable 
solutions to its customers, as well as treating 
wastewater with its operator-friendly plants it 
has built.

Firmamız yapmış olduğu işletmeci dostu tesisler 
ile atıksuyun arıtılarak doğaya sağlıklı bir şekilde 
kavuşturulmasının yanı sıra atıksuyun arıtılması 
esnasında ısı ve elektrik enerjisi üreterek 
döngüsel ekonomi yaratmakta ve müşterilerine 
kazançlı çözümler sunabilmiş olmanın haklı 
gururunu yaşamaktadır.



www.arbiogaz.com

As it is known, many industrial organizations 
consume clean water as production raw 
material in today’s conditions where water 
resources are increasingly limited. This situation 
not only leads to an increase in the input costs 
of companies, but also to the rapid depletion of 
water resources, which are of great importance. 
Arbiogaz has also successfully implemented 
water recovery facilities in sectors where water 
consumption is high. Thus, Arbiogaz has become 
a leading environmental company in the field 
of wastewater treatment and water resources 
management with its works that are open-
minded to technological developments, have 
low investment costs and sustainable operating 
costs.

Our approach, especially in developing countries, 
directly affects both economic development and 
environmental responsibility awareness. The 
facilities we have created are regarded as an 
indispensable condition for a clean environment 
in developed countries.

Bilindiği üzere birçok endüstriyel kuruluş, su 
kaynaklarının giderek kısıtlandığı günümüz 
koşullarında temiz suyu üretim hammaddesi 
olarak tüketmektedir. Bu durum hem firmaların 
girdi maliyetlerinde büyük sarfiyatlara yol 
açmakta hem de büyük öneme sahip su 
kaynaklarının hızla tükenmesine yol açmaktadır. 
Arbiogaz, su tüketiminin oldukça fazla olduğu 
sektörlerde su geri kazanım tesislerini de 
başarıyla hayata geçirmiştir. Böylece atıksuyun 
arıtılması ve su kaynaklarının yönetimi 
konusunda teknolojik gelişmelere açık, düşük 
yatırım bedellerine ve sürdürülebilir işletme 
maliyetlerine sahip eserleri ile Arbiogaz alanında 
öncü bir çevre firması olmuştur.

Yaklaşımımız, gelişmekte olan ülkelerde gerek 
ekonomik kalkınmayı gerekse çevre sorumluluğu 
bilincini doğrudan etkilemektedir. Kurmuş 
olduğumuz tesisler, gelişmiş ülkelerde temiz 
bir çevrenin vazgeçilmez koşulu olarak kabul 
edilmektedir.

Industrial wastewater is diversified according 
to the sector to which the wastewater belongs 
and the sources of pollution in the production 
steps of that sector. Correct determination of 
treatment steps is made possible by the correct 
determination of the sources of pollution in the 
relevant wastewater. Accordingly, we can list 
our sectoral experiences in the treatment of 
industrial wastewater with solutions including 
physical, chemical, biological and if necessary 
filtration & disinfection technologies as follows;

Endüstriyel atıksular, atıksuyun ait olduğu 
sektör ve o sektörün üretim adımlarındaki kirlilik 
kaynaklarına göre çeşitlendirilmektedir. Arıtma 
adımlarının doğru belirlenmesi, ilgili atıksuyun 
içeriğindeki kirlilik kaynaklarının doğru tespiti 
ile mümkün kılınmaktadır. Buna göre fiziksel, 
kimyasal, biyolojik ve ihtiyaca göre filtrasyon ve 
dezenfeksiyon teknolojilerine sahip çözümleri ile 
endüstriyel atıksuların arıtılmasındaki sektörel 
deneyimlerimizi başlıca şu şekilde sıralayabiliriz;
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Our main experiences

• Textile Wastewater
• Paper & Paper Mill Production Wastewater
• Dairy & Dairy Products Wastewater
• Yeast Production Wastewater
• Sugar, Glucose & Fructose Production Wastewater
• Potato & Corn Processing Wastewater
• Chemistry & Petrochemical Products Wastewater
• Fruit Juice Wastewater
• Alcoholic & Nonalcoholic Beverage Wastewater
• Metal ve Heavy Industry Production Wastewater
• Automative Industry Wastewater

Başlıca deneyimlerimiz

• Tekstil Atıksuları
• Kağıt ve Kağıt Hamuru Üretimi Atıksuları
• Süt ve Süt Ürünleri Atıksuları
• Maya Üretimi Atıksuları
• Şeker Üretimi Atıksuları
• Patates ve Mısır İşleme Atıksuları
• Kimya ve Petrokimya Ürünleri Atıksuları
• Meyve Suları Üretimi Atıksuları
• Alkollü İçecekler Üretimi Atıksuları
• Metal ve Ağır Sanayi Üretimi Atıksuları
• Otomotiv Endüstrisi Atıksuları

1. Pre-Treatment (Pyscho-chemical)

Industrial wastewater contains coarse and 
fine solid particles, especially for its industrial 
production. These particles must be removed 
from the wastewater so that they do not 
damage both the treatment equipment and 

the subsequent treatment processes. We can 
consider the pre-treatment phase of the plant 
as a preliminary preparation for the trouble-
free treatment of wastewater. Solid particle 
density, oil-grease content, inorganic solids such 
as sand or clay in the water are removed at this 
stage. The pH imbalance caused by the ions is 
adjusted. If there are factors that may adversely 
affect biological treatment (such as high degree 
of hardness, high heavy metal content etc), 
solutions are provided with the precautions 
taken at this stage.

uzaklaştırılması gerekmektedir. Tesisin ön 
arıtma safhasını, atıksuyun sorunsuz bir şekilde 
arıtılabilmesi için bir ön hazırlık gibi kabul 
edebiliriz. Sudaki katı parçacık yoğunluğu, yağ-
gres içeriği, kum ya da kil gibi inorganik katıları 
bu aşamada giderilir. İyonların sebep olduğu pH 
dengesizliği ayarlanır. Biyolojik arıtmayı olumsuz 
etkileyebilecek (yüksek sertlik derecesi, yüksek 
ağır metal içeriği gibi) unsurlar söz konusu ise 
çözümler yine bu aşamada alınan tedbirler ile 
sağlanmaktadır. 

1. Ön Arıtma (Fiziksel – Kimyasal)

Endüstriyel atıksularda ait olduğu endüstriyel 
üretime özel, kaba ve ince katı parçacıklar 
bulunur. Bu parçacıkların hem arıtma 
ekipmanlarına hem de takip eden arıtma 
proseslerine zarar vermemesi için atıksudan 

Treatment Processes

Arıtma Proseslerimiz
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Our Main Pretreatment Solutions; 

•  Screening
• Grit & Grease Removal
• Asid Cracking
• Neutralization
• Coagulation – Flocculation – Pre-Sedimentation
• Dissolved air Flotation (DAF) & Microflotation

Başlıca ön arıtma çözümlerimiz; 

• Izgara
• Kum ve Yağ Tutucu
• Asit kraking
• Nötralizasyon
• Koagülasyon – Flokülasyon – Ön Çöktürme
• Çözünmüş Hava Flotasyonu ve Mikroflotasyon

2. Anaerobic Biological Treatment

High organic matter content in industrial 
wastewater may not always be easily 
biodegradable under aerobic conditions. 
In this type of wastewater, our anaerobic 
treatment processes are our primary choice 
with high treatment efficiency. With the choice 
of anaerobic treatment, we make the initial 
investment and operating costs of the facility 
advantageous for our customers by; 

 √ reducing the need for space, 
 √ reducing the amount of sludge to be disposed 

of, 
 √ and reducing the energy consumption 

In addition, we make a positive contribution 
to the our customers in their plant operation 
conditions by converting biogas to be produced 
by anaerobic treatment processes into energy.

Our Main Anaerobic Treatment Solutions;

• Completely Stirred Tank Reactor (CSTR) 
• Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) 
Reaktör
• Expanded Granular Sludge Blanket (EGSB) 
Reaktör 
• Anaerobic Filter (Packed Bed) Reactor
• Anaerobic Membrane Bioreactor (AnMBR)

2. Anaerobik Biyolojik Arıtma

Endüstriyel atıksularda yüksek organik madde 
içeriği, aerobik şartlar altında her zaman 
kolay biyobozunur şekilde olmayabilir. Bu tip 
atıksularda anaerobik arıtma proseslerimiz, 
yüksek arıtma verimleri ile öncelikli tercihimiz 
olmaktadır. Anaerobik arıtma tercihi ile 

 √ alan ihtiyacını azaltarak, 
 √ bertaraf edilmesi gereken çamur miktarının 

azaltarak ve 
 √ takip eden aerobik arıtmadaki enerji tüketimini 

azaltarak, 

tesisin ilk yatırım bedelini ve işletme maliyetlerini 
müşterilerimiz açısından avantajlı kılmaktayız. 
Ayrıca anaerobik arıtma prosesleri ile üretilecek 
biyogazı enerjiye dönüştürerek müşterilerimizin 
tesis işletme koşullarında pozitif katkı 
yaratmaktayız. 

Başlıca anaerobik arıtma çözümlerimiz;

• Tam Karışımlı Kontak Tip (CSTR) Reaktör
• Yukarı Akışlı Çamur Yataklı (UASB) Reaktör
• Genişletilmiş Granüler Çamur Yataklı (EGSB) 
Reaktör 
• Anaerobik Filtre (Dolgu Yataklı) Reaktörü
• Anaerobik Membran Biyoreaktör (AnMBR)
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3. Aerobic Biological Treatment

Activated sludge system configurations in which 
anaerobic, anoxic and oxic conditions are 
provided together should be applied in order to 
remove carbon, which refers to organic pollution 
from wastewater, and nitrogen and phosphorus, 
which are nutrients for microorganisms.  Thus, 
biological nutrient removal (BNR) will be realized 
in a holistic manner. 

However, depending on the pollution density of 
the wastewater, 

 √ conventional carbon removal, 
 √ phosphorus removal (Enhanced Biological 

Phosphorus Removal) and 
 √ nitrogen removal processes (nitrification-

denitrification) are also successfully applied by 
our company. 

3. Aerobik Biyolojik Arıtma

Atıksulardan organik kirliliği ifade eden 
karbonun, mikroorganizmalar için besi kaynağı 
olan azot ve fosforun giderilebilmesi için havasız, 
anoksik ve havalı koşulların bir arada sağlandığı 
aktif çamur sistemleri konfigürasyonlarının 
uygulanması gerekmektedir. Böylece biyolojik 
besi giderimi bütüncül olarak gerçekleştirilmiş 
olacaktır. Ancak atıksuyun içeriğindeki kirlilik 
yoğunluklarına bağlı olarak ihtiyaca göre 

 √ konvansiyonel karbon giderimi, 
 √ zenginleştirilmiş fosfor giderimi ve 
 √ nitrifikasyon-denitrifikasyon prosesleri ile azot 

gideriminin sağlandığı prosesler de firmamız 
tarafından başarıyla uygulanmaktadır. 

While applying these processes, we can specify 
the technologies we prefer to provide air 
conditions as; 

 √ jet nozzle aeration systems, 
 √ diffusion aeration systems and 
 √ surface aeration systems.

Our Main Aerobic Treatment Solutions;

• Conventional Activated Sludge Systems
• Extended Aeration System
• Sequencing Batch Reactor System
• Membrane Bioreactor System

Bu prosesleri uygularken havalı koşulları 
sağlamak için tercih ettiğimiz teknolojileri, 

 √ jet nozül havalandırma sistemleri, 
 √ difüzyon havalandırma sistemleri ve 
 √ yüzeysel havalandırma sistemleri olarak 

belirtebiliriz. 

Başlıca aerobik arıtma çözümlerimiz;

• Klasik Aktif Çamur Sistemleri
• Uzun Havalandırmalı Sistemler
• Ardışık Kesikli Reaktör Sistemi
• Membran Biyoreaktör Sistemi
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4. Filtration & Disinfection

Pre-treatment and biological treatment is completed and purified from solid particles and organic pollution 
with an efficiency of 95% and above, the wastewater is passed through filtration units for improvement 
and access to high quality, depending on the need. After the filtration unit, disinfection process is applied 
to reduce the presence or activity of pathogenic microorganisms in the wastewater. Thus, it is possible to 
reuse wastewater as treated water.

Our Main Filration Solutions;

• Sand Filter
• Activated Carbon Filter
• Ion Resin Filter
• Ultrafiltration (UF)
• Nanofiltration (NF)
• Reverse Osmosis (RO)

4. Filtrasyon & Dezenfeksiyon 

Ön arıtması ve biyolojik arıtması tamamlanarak içeriğindeki katı parçacıklardan ve organik kirliliklerden 
%95 ve üzeri verim ile arındırılan atıksular, ihtiyaca bağlı olarak iyileştirme ve yüksek kaliteye erişim 
amaçlı filtrasyon ünitelerinden geçirilir. Filtrasyon ünitesi sonrasında atıksuyun içeriğindeki patajonik 
mikroorganizmaların varlığının ya da aktivitesinin azaltılması için dezenfeksiyon işlemi uygulanır. Böylece 
atıksuyun arıtılmış su olarak tekrar geri kullanımı mümkün olmaktadır. 

Başlıca filtrasyon çözümlerimiz;

• Kum Filtresi
• Aktif Karbon Filtresi
• İyon Reçine Filtresi
• Ultrafiltrasyon (UF)
• Nanofiltrasyon (NF)
• Ters Osmoz (RO)
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