Municipal Wastewater Treatment
Kentsel Atık Su Arıtma

Municipal Wastewater Treatment
ARBİOGAZ A.Ş. has been serving in the field
of Environmental Technologies since 1985 and
has wide experience and know-how with
over hundreds of design, construction and
commissioning references regarding design,
construction and commissioning domestic
wastewater treatment plants on the basis of
urban and organized industrial zones .
As a result of increasing population and life activities,
water resources are rapidly being consumed and
polluted. With the necessity of protecting water
resources and reducing water consumption, the issue
of treating waste water has gained more importance.

Kütahya Wastewater Treatment Plant – Construction Year:2016 –
Capacity: 98.000 m3/day
Kütahya Atıksu Arıtma Tesisi – Yapım Yılı:2016 – Kapasite: 98.000 m3/gün

Municipal Wastewater Treatment
Arbiogaz establishes turnkey plants serving a wide population range from small settlements to large
cities with the perfect combination of high treatment efficiency, low operating costs and easy operation.

Kentsel Atık Su Arıtma
ARBİOGAZ A.Ş. 1985 yılından bu yana Çevre
Teknolojileri alanında hizmet vermekte olup, evsel
nitelikli atık su arıtım tesisi kurulumu konusunda
kentsel ve organize sanayi bölgelerine yönelik
100’ün üzerinde tasarım, yapım ve devreye alma
referansı ile engin bir tecrübe ve bilgi birikimine
sahiptir.
Gün geçtikçe artan nüfus ve yaşam faaliyetleri
sonucunda su kaynakları hızla tükenmekte ve
kirlenmektedir. Su kaynaklarının korunması ve
su tüketiminin azaltılması gerekliliği ile beraber
atık suların arıtılması konusu daha da önem
kazanmıştır.

Akşehir Wastewater Treatment Plant – Construction Year:2016 – Capacity:
15.000 m3/day
Akşehir Atıksu Arıtma Tesisi – Yapım Yılı:2016 – Kapasite: 15.000 m3/gün

Kentsel Atık Su Arıtma Tesisleri
Arbiogaz establishes turnkey plants serving a wide population range from small settlements to large
cities with the perfect combination of high treatment efficiency, low operating costs and easy operation.

www.arbiogaz.com

Municipal Wastewater Treatment
Arbiogaz establishes turnkey plants serving a wide population range from small settlements to large
cities with the perfect combination of high treatment efficiency, low operating costs and easy operation.
The design of treatment plants are based on the
discharge standards specified in the regulations
and the production standards such as TSE, DIN
etc. In cases where conventional methods do not
meet the required discharge standards, many
advanced technology treatment techniques such
as aerobic and anaerobic biological treatment
processes, membrane bio-reactor (MBR),
nitrogen and phosphorus removal, multimedia
filtration and membrane filtration are applied in
terms of an environmentally friendly approach.
Disinfection systems are established with
filtration, ultrafiltration and chlorine, ozone

Muğla Wastewater Treatment Plant – Construction Year:2011 –
Capacity: 17.111 m3/day
Muğla Atıksu Arıtma Tesisi – Yapım Yılı:2011 – Kapasite: 17.111 m3/gün

or UV (ultraviolet) oxidation methods if the treated wastewater from the wastewater treatment plant is
discharged to the sensitive receiving environment or recycled as irrigation or service water to be utilized
at wastewater treatment plant. In addition, the sludge dewatering and sludge drying systems required to
minimize the amount of sewage sludge resulting from treatment are also designed and built by Arbiogaz.

Kentsel Atık Su Arıtma Tesisleri
Arbiogaz establishes turnkey plants serving a wide population range from small settlements to large
cities with the perfect combination of high treatment efficiency, low operating costs and easy operation.
Arıtma tesislerinin tasarımında yönetmeliklerde
belirtilen deşarj standartları ve TSE, DIN vb…
üretim standartları esas alınmaktadır. Çevreci bir
yaklaşım açısından konvansiyonel yöntemlerin
gereken deşarj standartlarını sağlamadığı
durumlarda aerobik ve anaerobik biyolojik
arıtma prosesleri, membran bio-reaktör (MBR),
azot ve fosfor giderimi, multimedya filtrasyon ve
membran filtrasyon gibi pek çok ileri teknoloji
arıtma teknikleri uygulanmaktadır. Atık su
arıtma tesisinden çıkan arıtılmış atık suların
hassas alıcı ortama deşarjı veya sulama suyu ya
da atık su arıtma tesisinde kullanım suyu olarak

Küçükköy Municipality Wastewater Treatment Plant –
Construction Year:2011 – Capacity: 111.426 m3/day
Küçükköy Atıksu Arıtma Tesisi – Yapım Yılı:2011 – Kapasite: 111.426 m3/gün

geri kazanımı söz konusu ise filtrasyon, ultrafiltrasyon ile klor, ozon veya UV (ultraviyole) oksidasyonu
yöntemleri seçilerek dezenfeksiyon sistemleri kurulmaktadır. Bununla beraber, arıtma sonucu meydana
gelen arıtma çamuru miktarını en aza indirmek için gereken çamur susuzlaştırma ve çamur kurutma
sistemleri de Arbiogaz tarafından tasarlanmakta ve inşa edilmektedir.

www.arbiogaz.com

Organized Industrial Zones Waste Water Treatment Plants
Organized Industrial Zones (OIZ) wastewater is
a combination of industrial waste water varies
depending on the industry characterization in
the organized industrial zone and domestic
waste water. Arbiogaz has many years of
experience and knowledge in OIZ Waste Water
Treatment and designs and builds treatment
plants where operational flexibility and safety
are very significant since seasonal fluctuations
are very high.
Çerkezköy OIZ Municipal and Industrial WWTP – Construction Year:2008 –
Capacity: 80.000 m3/day
Çerkezköy OSB Evsel ve Endüstriyel AAT – Yapım Yılı:2008 – Kapasite: 80.000
m3/gün

Arbiogaz provides extension/rehabilitation
services for existing wastewater treatment
plants in order to meet the increasing capacity
requirements due to population growth and/or
to meet changed discharge limits.
Yeşil Çevre OIZ Municipal and Industrial WWTP 2nd Phase– Construction
Year:2015 – Capacity: 150.000 m3/day
Yeşil Çevre Organize Sanayi Evsel ve Endüstriyel AAT 2. Aşama– Yapım
Yılı:2015 – Kapasite: 150.000 m3/gün

Organize Sanayi Bölgeleri Atık Su Arıtma Tesisleri
Organize
Sanayi
Bölgelerinden
(OSB)
kaynaklanan atık sular; organize sanayi
bölgesindeki
endüstrilere
bağlı
olarak
değişkenlik gösteren endüstriyel karakterli atık
sular ile evsel atık suların birleşimidir. Arbiogaz,
OSB Atık Su Arıtımı konusunda uzun yılların
tecrübe ve bilgi birikimine sahip olup mevsimsel
dalgalanmaların fazlaca olduğu bu tip tesisler
için işletme kolaylığı ve emniyetin ön planda
olduğu tesisler tasarlayıp inşa etmektedir.

Makine İhtisas OIZ Municipal and Industrial WWTP – Construction Year:2016
– Capacity: 2.000 m3/day
Makine İhtisas OSB Evsel ve Endüstriyel AAT – Yapım Yılı:2016 – Kapasite:
2.000 m3/gün

Arbiogaz, mevcut atık su arıtma tesislerinde
nüfus artışına bağlı olarak artan kapasite
ihtiyacını karşılamak ve/veya değişen deşarj
limitlerini sağlayabilmek için genişletme ve
iyileştirme hizmetlerini de sunmaktadır.
Yeşil Çevre OIZ Municipal and Industrial WWTP 1st Phase – Construction
Year:2006 – Capacity: 52.500 m3/day
Yeşil Çevre Organize Sanayi Evsel ve Endüstriyel AAT 1. Aşama– Yapım
Yılı:2006 – Kapasite: 52.500 m3/gün

www.arbiogaz.com

Build - Operate - Transfer (BOT) Projects
The Build-Operate-Transfer Project model offers an alternative financing type for municipalities and
Organized Industrial Zone to solve their environmental issues. Arbiogaz presents designs and provides
the most efficient operational sevices due to Employers’ specific requirements.
BOT model financed plants generally includes sludge dewatering and drying units. Various technological
solutions are also implemented in this type projects.

Dilovası OIZ Municipal and Industrial WWTP 1st Phase – Construction
Year:2010 – Operation Duration: 27 Years - Capacity: 21.144 m3/day
Dilovası Organize Sanayi Evsel ve Endüstriyel AAT 1. Aşama– Yapım Yılı:2010
– İşletme Süresi: 27 Yıl - Kapasite: 21.144 m3/gün

Yap - İşlet - Devret (YİD) Projeleri
Yap-İşlet-Devret Proje modeli, Belediyelerin ve Organize Sanayi Bölgelerinin çevre sorunlarını çözebilmeleri
için alternatif finansman yolu sunmaktadır. Arbiogaz, İşverenlerin spesifik ihtiyaçları doğrultusunda tesis
dizaynlarını yapmakta ve en verimli şekilde işletme hizmetlerini sunmaktadır.
Genellikle çamur susuzlaştırma ve kurutma ünitelerini içeren YİD modeli kurulan tesislerde; sadece
bunlarla sınırlı olmayan çeşitli teknolojik çözümleri de uygulanmaktadır.

www.arbiogaz.com

Technological Solutions for Municipal Wastewater Treatment
Physical & Chemical Treatment
• Screening
• Grit & Grease Removal
• Primary Sedimentation
• Coagulation, Flocculation, Sedimentation
• Dissolved Air Flotation (DAF) System
Biological Treatment
• Activated Sludge System
• Extended Aeration System
• Sequencing Batch Reactor (SBR)
• Membrane Bioreactor (MBR)
• Biological Nutrient Removal Processes (BNR)
Sludge Treatment
• Sludge Stabilization and Digestion (Aerobic and Anaerobic)
• Sludge Thickening (Gravity Thickener, Mechanical Thickener, Flotation)
• Sludge Dewatering (Belt Press, Filter Press, Decanter Centrifuge)
• Sludge Drying

Kentsel Atıksu Arıtma Teknolojik Çözümleri
Fiziksel & Kimyasal Arıtma
• Izgara ile eleme
• Kum & Yağ Ayırımı
• Birincil Çöktürme
• Koagülasyon, Flokülasyon, Sedimantasyon
• Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF) Sistemi
Biyolojik Arıtma
• Aktif Çamur Sistemi
• Geniş Havalandırma Sistemleri
• Ardışık Kesikli Reaktör (SBR)
• Membran Biyoreaktör (MBR)
• Biyolojik Nütrient Giderim Prosesi (BNR)
Çamur Arıtma
• Çamur Stabilizasyonu ve Çamur Çürütme (Aerobik ve Anaerobik)
• Çamur Yoğunlaştırma (Graviteli Yoğunlaştırma, Mekanik Yoğunlaştırma, Flotasyon)
• Çamur Susuzlaştırma (Belt Pres, Filtre Pres, Santrifüj Dekantör)
• Çamur Kurutma

www.arbiogaz.com

OUR ACTIVITIES | FAALİYET ALANLARIMIZ

WASTEWATER TREATMENT
Municipal Wastewater Treatment
Industrial Wastewater Treatment

WATER TREATMENT

ATIK SU ARITMA
Evsel Atık Su Arıtma
Endüstriyel Atık Su Arıtma

SU ARITMA

Potable and Process Water Treatment
Desalination (UF + RO)
Water Recovery

İçme Suyu ve Proses Suyu Arıtma
Desalinasyon ( UF + RO )
Su Geri Kazanımı

SOLID WASTE TREATMENT

KATI ATIK ARITMA

Separation, Composting and MBT Plants,
Biogas Plants (animal, solid organic waste)
Landfill Design and Construction,
Biogas Plants

OPRATION &
MAINTENANCE SERVICIES
SLUDGE TREATMENT
Stabilization | Dewatering | Composting
Drying | Incineration

ODOR & FLUE GAS
TREATMENT
Chemical
Biological
Photoionization

Katı Atık Ayrıştırma, Kompost Tesis, MBT Tesisleri
Biogaz Tesisleri (hayvan ve zirai organik atıklar)
Düzenli Çöp Depolama Sahası İnşaatı,
Biyogaz Tesisleri

İŞLETME &
BAKIM HİZMETLERİ
ÇAMUR ARITMA
Stabilizasyon | Susuzlaştırma | Kompost
Kurutma | Yakma

KOKU VE BACA GAZI
ARITMA
Kimyasal
Biyolojik
Fotoiyonizasyon

+90 212 282 80 85
+90 212 282 79 12
arbiogaz@arbiogaz.com
www.arbiogaz.com
İZ Plaza Giz Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cd.
No:9 Kat:12 34398 Ayazağa – Sarıyer / İstanbul

