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We can define sewage sludge as process-
related waste originated from solid materials in 
domestic and industrial waste water treatment 
plants. The amount and characterization of 
sewage sludge in consequence of  wastewater 
treatment processes varies depending on the 
composition, treatment technique and type of 
wastewater.

The content of the sewage sludge formed due 
to changes in the structure of wastewater and 
changes in treatment processes may vary 
depending on time, even for the same facility.

The sewage sludge generated in the treatment 
plants can contain between 95-99% water, as 
well as non-toxic organic carbon compounds, 
nitrogen, phosphorus-containing compounds, 
pathogens and other microorganisms, heavy 
metals and inorganic compounds such as 
silicate and calcium.

Nowadays, as a result of the increase and 
widespread use of wastewater treatment plants 
and the development of treatment technologies, 
the treatment sludge generated in the treatment 
plants has become an issue to be managed.

ARBİOGAZ A.Ş. as a company that has been 
serving in the field of Environmental Technologies 
since 1985, provides its customers services and 
facilities in the field of sludge management 
with different solution offers for the disposal of 
sewage sludge.

ARBİOGAZ A.Ş. 1985 yılından bu yana Çevre 
Teknolojileri alanında hizmet vermekte olan 
bir firma olarak arıtma çamurunun bertarafı 
konusunda farklı çözüm önerileriyle müşterilerine 
arıtma çamurunun yönetilmesi alanında hizmet 
ve tesisler sunmaktadır.

Arıtma çamurlarını, evsel ve endüstriyel atık su 
arıtma tesislerinde proses kaynaklı oluşan atık 
katı maddeler olarak tanımlayabiliriz. Atıksu 
arıtım prosesleri sonucu ortaya çıkan arıtma 
çamurunun  miktarı  ve içeriği  atık suyun  
bileşimine,  arıtma  tekniğine  ve türüne  bağlı  
olarak  değişim göstermektedir. 

Atıksuyun yapısındaki değişimler ve arıtma 
proseslerindeki değişimlerden dolayı oluşan 
çamurun içeriği aynı tesis için bile zamana bağlı 
olarak değişim gösterebilmektedir.

Tesislerde oluşan arıtma çamurları %95-99 
arasında su içerebildiği gibi, toksik olmayan 
organik karbon bileşikleri,  azot,  fosfor içeren 
bileşikler, patojenler ve diğer mikroorganizmalar, 
ağır metaller, kalsiyum, silikat gibi inorganik 
bileşikler içerebilmektedir.

Günümüzde arıtma tesislerinin sayılarındaki 
artış ve yaygınlaşması, arıtma teknolojilerinin 

gelişmesi sonucunda tesislerde oluşan arıtma 
çamurları yönetilmesi gereken bir konu halini 
almıştır.

SEWAGE SLUDGE TREATMENT AND DISPOSAL

Arıtma Çamurların Bertarafı
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The following methods are used as the major 
disposal methods of sewage sludge.

- Incineration
- Pyrolysis
- Gasification
- Composting
- Using in the Field  for Agriculture
- Sanitary Landfill
- Land Reclamation

Varies of sludge treatment units are observed 
in the wastewater treatment plants to prepare 
sewage sludge for final disposal. These 
treatment steps are applied in order to facilitate 
the transportation of the sludge, provide 
economic contribution from the sludge, and to 
remove harmful pathogenic microorganisms.

Arıtma çamurunun başlıca  nihai bertaraf 
yöntemleri olarak aşağıdaki metotlar 
kullanılmaktadır.

- Yakma
- Piroliz 
- Gazifikasyon
- Kompostlaştırma
- Tarımda Arazide Kullanma
- Düzenli Depolama
- Arazi Islahında Kullanma

Nihai bertaraf öncesi arıtma çamurunun 
bertarafa hazırlanması için arıtma 
tesislerinde bir takım çamur arıtma üniteleri 
gözlemlenmektedir. Bu arıtma adımları çamurun 
nakliyesini kolaylaştırmak , arıtma çamurundan 
ekonomik katkı sağlamak ve çamurun içerisindeki 
zararlı patojen mikroorganizmaları çamurdan 
uzaklaştırmak adına uygulanmaktadırlar.

The following methods are widely used as the 
main sludge treatment processes.

- Mechanical and Gravity Thickening Processes 
- Dewatering Technologies
- Thermal and Solar Drying Technologies
- Anaerobic Sludge Digestion and Stabilization 
Technologies with Biogas Production

Başlıca Çamur Arıtma Prosesleri olarak 
aşağıdaki metotlar yaygınca kullanılmaktadır.

- Mekanik ve Graviteli Yoğunlaştırma Teknikleri
- Susuzlaştırma Teknolojileri
- Termal ve Solar Kurutma Teknolojileri
-  Anaerobik Çamur Çürütme ve Stabilizasyon 
Teknolojileri ile Biyogaz Eldesi

Çiğli Sludge Digestion ve Sludge Drying Plant –Construction Year:2014 – 
Capacity: 2.500  m3/day (Sludge Digestion)- 800 ton/day (Sludge Drying)

Çiğli Çamur Çürütme ve Çamur Kurutma Tesisi – Yapım Yılı:2014 – Kapasite: 
2.500  m3/gün (Çamur Çürütme)- 800 ton/gün (Çamur Kurutma)
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Thickening; is a process that increases the 
solid matter concentration of the sludge and 
consequently decreases the volume of the 
sludge. Dewatering is a physical method applied 
to decrease the moisture content of the sludge.

Drying technologies can be defined as the 
transformation of sludge cake (contains 20-
25 DM) with reduced moisture content as a 
result of de processes to a form that can be 
easily transported and processed by bringing 
the moisture content to 10-15% levels by 
physicochemical processes.

Arbiogaz, has proven itself with successful 
reference projects of thermal and solar drying 
projects, as leader company in treatment sector 
at Turkey. Although, it has designed and built 
different types of thermal drying plants also it has 
successfully completed many solar drying plants 
projects concurrently the solar drying plants have 
become widespread in our country in recent years.

Yoğunlaştırma; çamurun katı madde 
yoğunluğunun arttırılmasını, bunun sonucunda 
çamurun  hacminin  azalmasını  sağlayan  bir  
prosestir. Susuzlaştırma ise çamurun içerdiği 
nem oranının düşülmesi için uygulanan fiziksel 
bir yöntemdir.

Kurutma teknolojileri ise susuzlaştırma işlemleri 
sonucu içerisindeki nem içeriği düşürülmüş  
çamur kekinin (20-25 KM muhteva eden) 
fizikokimyasal prosesler ile nem içeriğinin % 10-15 
seviyelerine getirilmesi sonucu kolay taşınabilen 
ve işlenebilecek bir forma dönüştürülmesi olarak 
tanımlanabilmektedir.

Arbiogaz, termal ve solar kurutma teknolojileri 
uygulamalarında bir çok başarılı referans 
projeleriyle Türkiye’de alanında öncü firma olarak 
kendini kanıtlamıştır. Farklı tiplerde termal kurutma 
tesisler dizayn edip inşa etmiş olmakla beraber 
son yıllarda solar kurutma tesislerini ülkemizde 
yaygınlaşmasıyla beraber bir çok solar kurutma 
tesisi projesini de başarıyla tamamlamıştır.

Arbiogaz, as a company that has accepted the 
principle of the progress of engineering science 
in parallel with the technology that changes and 
develops in time, offers an operator-friendly 
process to its customers with ARBIDRY which is an 
innovative solution in the field of sewage sludge 
disposal.

Arbiogaz, mühendislik bilimin zamanla değişen ve 
gelişen teknoloji ile paralel bir şekilde ilerlemesini 
şiar edinmiş bir firma olarak arıtma çamurunun 
bertarafı alanında inovatif çözümü olan ARBIDRY 
ile işletmeci dostu bir prosesi müşterilerinin 
hizmetine sunmaktadır.

Çiğli Sludge Digestion ve Sludge Drying Plant –Construction Year:2014 – 
Capacity: 2.500  m3/day (Sludge Digestion)- 800 ton/day (Sludge Drying)

Antalya OIZ WWTP- ARBIDRY Process– Construction Year:2015– Capacity: 
40 ton/day – 1 pc Dehydrator + 1 pc Solar Dryer Hall

Kütahya Atıksu Arıtma Tesisi – Yapım Yılı:2016 – Kapasite: 98.000  m3/gün – 6 
solar kurutma holü

Antalya OSB AAT- ARBIDRY Prosesi– Yapım Yılı:2015 – Kapasite: 40 ton/gün 
– 1 adet Dehidratör + 1 adet Solar Kurutma Serası

THERMAL AND SOLAR DRYING TECHNOLOGIES

TERMAL VE SOLAR KURUTMA TEKNOLOJİLERİ
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The ARBIDRY process is consisting of 1 Dehydrator 
which is an advanced dewatering equipment 
and 1 Solar Drying Hall. The sludge cake with 
20-25% DM content generated from dewatering 
equipment such as Decanter, Belt Press or Filter 
Press is fed to the solar drying hall after being 
advanced dewatered to a level of 40-45% DM by 
feeding the dehydrator. At the ARBIDRY outlet, the 
sludge is dried up to 85-90% DM. ARBIDRY system 
can be operated manually by 1 operator or it can 
be operated fully automatically.

Sludge Incineration Technologies is a method of 
sludge disposal that has long been widely used 
all over the world. Incineration can be defined as 
the exothermic oxidation of combustible materials 
in sludge. Sludge incineration projects have 
been implemented in our country in recent years. 
Arbiogaz aims to implement Sludge Incineration 
Projects with proven processes, together with 
international solution partners with at least half a 
century of experience in their field.

Çamur Yakma Teknolojileri tüm dünyada uzun 
süredir yaygın biçimde kullanılan bir nihai 
bertaraf yöntemidir. Yakmayı, çamur içerisindeki  
yanmaya elverişli  maddelerin ekzotermik biçimde 
oksidasyonu olarak tanımlayabiliriz. Ülkemizde 
de son yıllarda çamur yakma projeleri hayata 
geçmektedir. Arbiogaz,  alanında en az yarım 
asırlık tecrübeye haiz uluslararası teknoloji 

ortaklarıyla birlikte kendini kanıtlamış prosesler 
ile Çamur Yakma Projelerini hayata geçirmeyi 
amaçlamaktadır.

 ARBIDRY prosesi 1 adet ileri susuzlaştırma ekipmanı 
olan Dehidratör ve 1 adet solar kurutma serasından 
oluşan bir prosestir. Dekantör, Belt Pres veya Filtre 
Pres gibi susuzlaştırma ekipmanlarından çıkan % 
20-25 KM muhteva eden çamur keki Dehidratör 
beslenerek % 40-45 KM içerecek mertebeye kadar 
susuzlaştırıldıktan sonra solar kurutma serasına 
beslenmektedir. ARBIDRY çıkışında çamur 
%85-90 KM içerecek şekilde kurutulmaktadır. 
ARBIDRY sistemi 1 adet operatör ile manuel olarak 
işletilebileceği gibi tamamen otomatik olarakta 
işletilebilmektedir. Fluidized Bed Incinerators  (Ref: Outotec General Catalogue)

Akışkan Yataklı Yakma Sistemleri (Ref: Outotec General Catalogue)

ÇAMUR YAKMA TEKNOLOJİLERİ

SLUDGE INCINERATION TECHNOLOGIES
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