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SĐSTEM TANITIMI                                                                    1.0 
A.E.T. kurutma sektöründe Türkiye’de lider ve dünyada rakipleri olan, kalite, tasarım 
ve kapasite olarak en iyi firmalar arasındadır. Atık su çamuru kurutma teknolojisinde 
Türkiye’de lider olmak, Avrupalı rakipleri karşısında aynı kapasite, kalite ve tasarımda 
bu sistemleri imal ederek, gerekmesi halinde işletmeciliğini de üstlenerek üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirmek istemektedir. Bunun için alt yapısı hazır, kurutma 
sistemleri konusunda, bantlı kurutma sistemini imal etmektedir. Đmal etmiş olduğu 50 
Ton/Gün kapasiteli atık çamur kurutma tesisi ile tüm kurum ve kuruluş yetkilileri 
nezaretinde test ve deneme üretimi yaparak, sistemini sürekli teşhir etmektedir. A.E.T. 
tarafından yapılan bantlı kurutma sistemi ile ilgili bazı avantajlar; 
 

• Tesis düşük basıncın altında işlem görür. 
• Kondenser sistemi ile ilk olarak kimyasal paket koku arıtma ünitesine 

devamında biofiltreye gönderilecek olan çürük hava içerisinde ki olası kirli 
gazlar ve tozlardan arındırılır. 

• Đşletme imkânlarına uygun olarak dizayn edilen, yüksek verimli termal enerji 
sistemleri sayesinde düşük işletme maliyeti ile çalışılır. 

• Atık ısı geri kazanım sistemi uygulamalarında minimum işletme maliyeti ve 
tesisin kendini kısa sürede amorti etmesi sağlanır.  

• Uygulanan otomasyon sistemi ile hızlı başlama - durma özelliği mevcuttur. 
• Uygulanan otomasyon sistemi ile insan müdahalesi minimum düzeydedir.  
• HAZOP ve ATEX e uygun olarak Avrupa topluluğu direktiflerine göre 

sistemler dizayn edilmektedir.  
• Çevreye koku ve toz yayılmamaktadır. 
• Müdahale olmadan çalışmak mümkündür. Operatörlerin sürekli durması 

standart çalışmada gerekli değildir. 
• O2, CO, CO2 kontrol ve izleme sistemi entegre edilmiştir. 
• Minimum bakım masrafı ile işletme giderleri yok denecek kadar azdır.  
• Kurutulmuş çamurların soğutulması için bantlı tip soğutma makinesi vardır. 
• Egzozlu hava ve normal hava dolaşımı ile yüksek termal verimlilik. 
• Değişken geri karıştırma ve atık su arıtma tesislerinden gelen çamurlara 

kolayca uyum sağlanabilmektedir. 
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(40-50 TON/GÜN %20 KM. ĐÇERĐKLĐ TERMAL KURUTMA TESĐS) 

 
1.1- BANTLI TERMAL KURUTUCUMUZDA SU BUHARLAŞTIRILMASI: 
Kurutma kabini alt ve üst modüller tamamen paslanmaz çelik veya yüksek 
kapasitelerde alt ve üst modül betonarme, iç aksamlar AISI 304 paslanmaz çeliktir. 
Kurutucunun iç parçalarının çoğu kurutma hava boruları, fanlar ve ürün taşıma sistemi 
tamamen AISI 304 paslanmaz çeliktir. Bant firmamıza ait özel menteşeli palet tip 
paslanmaz çelik veya yüksek kapasitelerde ve çamur spektlerine uygun olarak sentetik 
telden imal edilmiştir. Kurutucu alt ve üst kabini izole edilerek ısı kayıpları önlenmiştir. 
Geri karışımlı standart kurutma sistemlerinde hava fanları kurutucunun bir kenarında, 
ürün taşıyıcıları, besleme aygıtları, helezonik aktarma konveyörleri ile granül için 
karıştırıcı kurutucunun diğer tarafında yer almaktadır. Geri karışımlı olmayan 
sistemlerde ise besleme aygıtları extruder sistem veya çamur spektlerine uygun 
helezonik aktarma konveyörleri gibi ekipmanlar kurutucunun bir kenarında, hava 
fanları diğer tarafta olabilir. Sistemimiz atık ısı geri kazanımına uyumludur. Tesiste 
kurulu bulunan veya isteğe bağlı olarak özel tip ısı jeneratörlerinde kızgınyağ - buhar 
elde edilir. Eşanjör sistemlerinde kızgınyağ - buhar kapalı devre dolaştırılırken 
üzerinden geçirilen hava ısıtılır. Kurutma tesisi otomatik ve güvenli işletim için gereken 
tüm donanımları içermektedir. (PLC, Scada, ATEX-Hazard çalışmasına göre istenilen 
O2, CO, CO2, ölçümü ile güvenlik sistemi gibi).  
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(40–50 TON/GÜN %20 KM. ĐÇERĐKLĐ TERMAL KURUTMA TESĐS) 

 
1.2- ÜRÜN YOLU TANIMI: 
Geri Karışımlı, Bantlı Sistem Atık çamur Kurutma Sistemimiz: 
Susuzlaştırma aşamasından sonra kurutucuya girmeden önce çamur, günlük depo tankı 
içerisine gelir ve helezon sistemi ile devamlı beslenmesi sağlanır. Kuruluk oranı 
ortalama %20 olan çamur, günlük depo tankından kurutma sistemi Yaş Dengeli 
Besleme Haznesine bir vidalı helezon sistemi ile aktarılmaktadır. Kurutma fırınında 
%92 kuruluk oranına yükseltilen kurutulmuş çamurun belirli bir kısmı yaş ürünle geri 
karıştırılmaktadır. Yaş çamur ile kuru çamurun karıştırıldığı sisteme granülatör 
denilmekte, granülatör çıkışında ki çamur tanelenmiş halde kurutma fırını besleme 
helezonuna aktarılmaktadır. Kurutma fırını besleme helezonu vida şeklinde olup bandın 
üzerine çamuru eşit miktarlar da dozajlamaktadır. Ayarlanabilir yükseklikteki çamur 
seviye ayar tamburu yaklaşık olarak 5-10 cm yükseklikleri arasında çamuru bandın 
üzerine yaymaktadır. Bandın üzerinde ilerletilerek kurutulan çamur vida tipi helezon 
vasıtası ile fırından dışarı çıkartılır. Dışarı çıkartılan çamur bir elevatör ile Kuru Çamur 
Dengeli Besleme Haznesi ne aktarılır. Kuru Çamur Dengeli Besleme Haznesi alt 
tabanında granülatöre kuru ürün aktarmak için vida tipi helezon bulunmakta ve geri 
karıştırma oranı inverter ile ayarlanabilmektedir. Haznenin üst kısmına yakın bir 
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noktada bulunan, bir vida tipi helezon ile fazla olan ve sistemden uzaklaştırılacak kuru 
çamur, kuru çamur depo tankına aktarılmaktadır. %92 kuru madde oranına kadar 
kurutulan çamurun hacminde büyük miktarlarda azalma sağlanmakta ve depolanabilen 
ve hijyenik bir ürün üretilebilmektedir.  
 
1.3- KURUTMA HAVASI: 
Çamur kurutucudan geçerken, sıcak hava akımına uğratılmaktadır. Kurutma havası 
kurutucuya girmeden önce kızgın yağ – buhar eşanjör sistemimizde 100-145 °C a kadar 
ısıtılır. Çamur içerisindeki su buharı emilene veya çamur istenilen kuru madde oranına 
gelinceye kadar kurutulur. Sistem verimliliği kurutucunun sürekli çalıştırılması ile 
oluşur. Kurutma havasının büyük bir kısmı geriye döndürülerek tekrar ısıtılır ve 
sistemde kullanılmaya devam eder. Sıcak hava, kurutucu bandın her tarafına yayılır. 
Sistemde dolaşan havanın çürük olan kısmı bir hava fanı tarafından çekilir. Fan 
tarafından çekilen çürük hava gaz yıkama amaçlı kondenser sistemine gönderilir.  

    

1.4- KONTROL VE OTOMASYON: 
Kurutma sistemi PLC otomasyon sistemi ile kontrol edilir. Scada kontrolünde, monitör 
ile sistem takip edilebilmekte, komutlar mouse veya klavye kullanılarak girilmektedir. 
Kurutma sisteminin başlaması ve durması arasındaki tüm işlemler girilen program 
vasıtası ile otomatik olarak sağlanmaktadır. Normal durma ve başlama harici, riskli 
durumlarda hızlı başlama ve hızlı durma özellikleri otomatik olarak devreye 
girmektedir. Kurutma işlemi süresince, programlanmış kontroller uygun çalışmayı 
kontrol eder ve kayıt altına alınır. 
   
1.5- GÜVENLĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ: 
Kritik bir ısı ve toz birleşimi olmadığı için kurutma prensiplerine göre güvenlik 
kendiliğinden sağlanmaktadır. Parametrelerin devamlı takibi, set edilen değerler 
aşıldığında veya operatör kullanım hatası çıktığında, sistemin otomatik olarak 
durdurulmasını sağlar. Sistem kuru hava içerisindeki C0, CO 2 , O 2  nin sürekli olarak 
ölçülmesine elverişli olup, limitler aşıldığı takdirde ise komple sistemin otomatikman 
kapanması, Emniyet sisteminin devreye girmesi sağlanır  
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1.6- ÇAMUR ĐŞLEME VE DEĞERLENDĐRME: 
 
* Kuru katı maddelerdeki değişiklikler; 
Kurutma sistemimiz de geri karışım uygulanmaktadır. Bu yüzden eğer değişken kuru 
maddeli çamur gelirse sadece kuru geri karışım miktarı değişecektir.  
* Tane haline getirilmiş büyüklük; 
Ulaşılabilen maksimum tanelendirilmiş büyüklük çoğunlukla çamurun kalitesine ve 
aynı zamanda su arıtma işlemince kullanılan yumuşaklık miktarına bağlıdır. Bunlar, 
çamurun işlenme aşaması test edilene kadar maksimum tanelendirilmiş büyüklük 
konusunda güvenilir bir yargıya ulaşılamamasının sebepleridir. Kurutulmuş atık çamur 
çimento santrallerinde alternatif yakıt olarak kullanılabilmekte ve çıkan kül ise çimento 
hammaddesi olarak değerlendirilmektedir.  

                                                                          
 
* Çamur miktarının maksimum esnekliği; 
Kapasite, makineye verilen çamur miktarının düzenlenmesinin yanı sıra kurutma 
sıcaklıklarının 100 ile 145 °C derece arası ayarlanmasıyla da büyük oranda değişebilir. 
Bunun yanı sıra kurutma makinesi kısa bir süre için kapatılıp bandı boşaltmaya gerek 
kalmadan çamurla yüklü bir şekilde tekrar başlatılabilir. 
  
* Enerjinin en iyi şekilde kullanımı- ekonomik sistem; 
Hava kurutma devresindeki kuru hava, 100 ila 145 °C arası değişen sıcaklıklarda 
ısıtılır. Böyle düşük bir sıcaklıkla, termal ısı enerjisi atık ısıdan elde edilebilmektedir.   
 
* Koku yaymaz; 
Kuruma sıcaklıkları düştükçe koku yayma sorununun azaldığı görülür. Ama 100 – 145 
°C de çalışma yapılması patojenlerin yok edilmesi açısından önemlidir. Sistemimizde 
çürük hava yoğunlaştırma işlemi için bir gaz yıkayıcısı vardır.  
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*Güç kesiminde yapılması gereken; 
 Güç kesimi herhangi bir soruna neden olmaz, çünkü kurutma sıcaklığı düşüktür. Bant 
tamamen doluyken bile (örneğin geceleyin) kısa kesintiler yapmak mümkündür, 
makinenin hiçbir parçasının boşaltılması gerekmez. Sistem ertesi sabah tekrar 
başlatılabilir. 
 
 *Kapatıp açmak için gereken zaman, otomatik sistem; 
Đşletim sistemlerini açma - kapama işlemi otomasyon kontrol sistemince yapılır. 
Reçeteler operatör tarafından seçilir. Eğer sistem uzun süre kapalı kalacaksa, bant 
boşaltılmalı ve hava sistemi sıcaklığı 50 ºC’ ye kadar düşürülmelidir. Bu işlem 
otomatik olarak yapılmakta ve yaklaşık 20 dakikada gerçekleştirilmektedir. Makine, 
uzun süre kapalı kaldıktan sonra çalıştırıldığında da bu işlem süresi 20 dakikayı 
bulmaktadır. Sistemin kısa süreli kapalı kalması durumundaysa, sistem yüklenmiş bir 
vaziyette normal olarak kapatılmışsa, bu işlem yaklaşık olarak 20 dakika sürmektedir. 
Bu kontroller, manuel olmayan işlemler için tasarlanmıştır. Arızası durumunda veya 
tercih edilen limitlerin üzerine çıkıldığında makine otomatikman kapanır. Normal 
çalışmada sürekli teknisyen kontrolüne ihtiyaç kalmamaktadır. 
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TASARIM KRĐTERLERĐ                                                           3.0 
 
KURUTMA TESĐSĐ ÇAMUR GĐRĐŞĐ Miktar Birim 
Çamur Tipi Evsel Nitelikli Belediye Çamuru 
Susuzlaştırılmış Çamur Keki Miktarı (tasarım) 2,084 kg/hr.(24hr./gün) 
Susuzlaştırılmış Çamur KM Oranı  20 % K.M. 
 
Not: Çamur içeriği standart değerleri için 7.0 / Ek - 1 kısmına bakınız. 
 
ĐKLĐM ŞARTLARI Miktar Birim 
Atmosfer Basıncı  1,013 mbar 
Ortalama Hava Sıcaklığı (Tasarım ) 20 ºC 

Ortam Sıcaklığında Nispi Nem (Tasarım) 60-70 %                         

Rakım --- m 

 
OPTĐMUM ÇALIŞMA Miktar Birim 
Su Buharlaştırma Oranı 1,630  kg/hr. 

24 hr./gün 
7 gün/hafta 

 
Öngörülen işletme süresi 

 48 hafta/yıl 
Bakım Süresi Max. 4 hafta/yıl 
Kullanabilirlik ≥92 % K.M. 
Teorik Olarak Kullanım Saatleri 8,064 hr./yıl 
  

KURUTUCUNUN TEMĐZLENMESĐ ĐÇĐN 
SANAYĐ SUYU ĐHTĐYACI 

Miktar Birim 

Gerekli  Su Đhtiyacı   10 m³/gün 
Kalite 7.0 / Ek – 2 ye Bakınız. 
Basınç 4 – 5 bar 
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TERMAL KURUTMA TESĐSĐ PLANLAMA                          4.0 
 
TERMAL KURUTMA TESĐSĐ Özellikler 
Kurutcu Tipi ABSAÇKF  
Kurutucu Sayısı 1 x 50 Ton/Gün (Ort. %20 K.M.) 
Isı Kaynakları D.Gaz Direkt Yakmalı Termoblok 

Sistemi  
Kurutucu Alt Modülü Aksamlar  AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelikten 
Kurutucu Üst Modülü Aksamlar AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelikten 
 
 
KURUTUCU BOYUTLARI Ölçüler Birim 
Aktif Bant Alanı 39  m² 
Aktif Uzunluk 17,5 m 
Aktif Genişlik 2.2 m 
Kondenser kapasitesi 15,950 Nm³ / saat 
Kurutucunun Alanı  ~15 x 25 m 
Tesis Đçin Gerekli Alan 375 m² 
 
 

TERMAL ENERJĐ ĐHTĐYACI Miktar Birim 

Kurutucunun Toplam Termal Enerji Tüketimi  Max. 1470 kW/hr. 
1 Ton Su Buharlaştırmak için Gerekli Termal Enerji Max. 800 – 850 kW/ton 
Gerekli Kalori Max. 1,270,000 Kcal/hr. 
 
 
KURUTMA TESĐSĐ ÇAMUR ÇIKIŞI Miktar       Birim 
Kurutulmuş Son Çamur  ≥ % 92 KM 453 kg/hr. 
Kuruluk Oranı ≥92  %  K.M. 
Kuru Ürün Sıcaklığı (Eğer Soğutulması Đstenirse 
Yapılacak Olan Soğutma Bant Đlavesi Đle) 

50 ºC 
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ENERJĐ SARFĐYATLARI Birim Miktar Birim fiyatı (€) Tutarı (€) 
Kurulu Termal Enerji  kW/hr. 1,470   
Gerekli Toplam Elektrik Gücü  kW/hr. 138   
Toplam Elektrik Tüketimi  kW/hr. ~108   
1 Ton Yaş Çamur Đçin Elektrik Sarfiyatı 
(2.084 Ton/hr.) 

kW/Ton ~52   

1 Ton Kuru Çamur Đçin Elektrik sarfiyatı 
(0.453 Ton/hr.) 

kW/Ton ~239   

 
 
 
NOT: Termal Kurutma Tesisi Planlama başlığı altında sunduğumuz tesis için, tarafımıza 
verilen kapasite kullanılarak termal kurutma tesisi tasarlanmıştır. Tasarlanan bu tesiste ihtiyaç 
duyulan; proseslerde kullanılacak su miktarı, termal ve elektrik enerjisi tablolarda verildiği 
şekilde garantimiz altındadır. Bu şartlar altında nihai ürün olan yaklaşık %92 KM içerikli kuru 
çamur belirtilen miktarlarda elde edilecektir.    
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ĐŞLETME VERĐLERĐ                                                                 5.0 
Sunulan bu değerler Bölüm 3 Tasarım kriterleri başlığı altında belirtilen iklim şartlarında 
işletilmesi durumunda öngörülen değerlerdir. 

 

KURUTUCU HAVA VERĐLERĐ Miktar Birim 

Kurutucu Sıcak Hava Debisi 114,000 Nm³/hr. 
Kurutma Havası Sıcaklığı ~140 ºC 
Soğutma Havası Sıcaklığı  Ortam  
Soğutma Hava Debisi 9,000 Nm³/hr. 
Çürümüş Hava Debisi 15,950 Nm³/hr. 
 
GÜRÜLTÜ Miktar Birim 
Kurutucu  ~70 dB (A)  

 
YOGUNLAŞTIRICI HAVASI  Miktar Birim 

Yoğunlaştırıcı Çıkış Hava Debisi  15,950 Nm³/hr. 
Yoğunlaştırıcı Çıkış Hava Sıcaklığı ~50 ºC 
Nem ( 50 ºC , % 100 Nispi Nem) ~50 g/kg kuru   
Yoğunlaştırıcı çıkışı ve emme havalarının bileşimi işlenen çamur kalitesine bağlıdır. 
 
Not: Emme havası; bina ve silolardaki emme havasını tanımlanmaktadır. 

 
 
Not: Termal Çamur Kurutma Tesisinden kaynaklanan gazların konsantrasyonları Türkiye    

ve Avrupa Birliğindeki yürürlükte olan yönetmeliklerde belirtilen sınır değerlerin             
altında kalacağı garanti edilmektedir. 

 
 

TOZ  KONSATRASYONLARI Günlük Max. Değerler 

Tesis Çöken Toz Emisyonu  <5 mg/m³ 

Askıda Toz Emisyonu <6 mg/m³ 
 

PATOJENLER 
Fekal koliform 

MPN/g kuru çamur 
140 ºC Termal Kurutma  0 MPN / g 
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TESĐS BAKIM PLANI                                                                6.0 
Tesisin tüm bakımı için açıklamalar aşağıdaki  tabloda belirtilmiştir; 

BAKIM VE ONARIM Miktar Birim 
Yıllık Bakım Ve Onarım Süresi  4  Hafta 
Yıllık Bakım Ve Onarım Đşçiliği  576 Saat/Adam 
Haftalık Bakım Süresi 12 Saat 
Haftalık Bakım Đşçiliği 4 Adam 
Sistemin Temizleme Süresi 1 Adam Gün/Hafta 
Tesis Đçin Gerekli Personel  
a- Kalifiye Personel 
b- Teknik Personel 

 
a- 1 Adam 
b- 1 Adam              

 
Vardiya Başına 
Vardiya Başına 

 
Not:  Termal Kurutma Sistemi normal şartlarda kendi başına çalışabilir şekilde           
          otomasyon sistemi ile donatılmıştır. 
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MÜŞTERĐ TARAFINDAN TEMĐN EDĐLECEK                     7.0 
 

*Giriş  
Bu değerler projede bulunan malzeme ve ekipmanların seçiminde ve aynı zamanda, tesis emisyon 
sistemlerinin (gaz çıkış sistemleri gibi) dizaynında kullanılır. Çamurun bileşimindeki değişiklikler 
tesisin işletilmesi, bakımı ve tasarım parametrelerinin değişmesine yol açar. Eğer tesise belirtilen 
içerik dışında başka bir besleme yapılacak ise, ileri düzeyde değerlendirmeler gereklidir. Ayrıca AET 
bantlı sistem çamur kurutma sistemleri yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin giriş malzemesinde 
bulunması esasına göre dizayn edilmemişlerdir. Hiçbir koşul altında petrol ürünleri ve bunlarla alakalı 
kimyasal maddeleri içeren çamurlar sisteme sokulmamalıdır. Tanımlanamayan veya spesifik olarak 
konsatrasyonu yüksek maddelerin Termal Çamur Kurutma Tesisine sokulmaması gerekmektedir. Bu 
tür maddeler ani bir tesir göstermeseler de ilerleyen zamanda işletme olanaklarını kısıtlama veya tesis 
emisyonlarını arttırabilmektedirler. 

 
*Ağır metaller; 
Termal çamur kurutma tesisinde beslenecek çamur içerisinde bulunan ağır metal konsantrasyonu 
yönetmeliklerde sunulan değerlerin iki katı kadar bir değeri absorbe edebilme özelliğine sahiptir. 
Ancak tanımlanmış ağır metallere göre kısıtlama en başta tüm güvenlik ihtiyacının karşılanması ve 
emisyon değerlerinin üzerine çıkılmamasını sağlar. Ağır metaller için belirtilen limitlerin üzerine 
çıkılırsa A.E.T., makine uyumu için sizlere başka seçenekler sunacaktır. 

 
*Endüstriyel Çamur; 
Tasarımı yapılan Termal Çamur Kurutma Tesisi evsel arıtma çamurlarına göre dizaynı yapılarak, 
çalışma performansı tasarlanmıştır. Normal şartlar altında sistemde birçok arıtma çamurları 
kurutulmaktadır. Endüstriyel çamurların özellikleri farklı olduğundan, sisteme sürekli ve tam kapasite 
ile endüstriyel çamur verilmemelidir. Sanayi tipi arıtma çamurların termal olarak kurutulabilmesi için; 
yapılacak testlerin sonucunda cevap verilebilir. 

 
*Sentetik madeni yağ, organik yağ ve gres içeren çamur ; 
Termal çamur kurutma tesisinde kurutulacak çamur içerisinde sentetik madeni yağ, organik yağ ve 
gres bulunmamalıdır. 
 

*Yabancı Parçalar; 
(Taş, çakıl, pil, tahta ve metal parçalar gibi) tüm atık ve yabancı maddeler, kurutma makinesinden 
uzak tutulmalıdır.  
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EK – 1 YAŞ ÇAMUR KRİTERLERİ 
 

ARITMA ÇAMURLARI  

Parametreler Birim Minimum Maksimum 

Kuru Madde Đçeriği 
 

% KM 
 

18 30 

Organik Madde Miktarı 
 

% KM 35 85 

Tane Boyutu 
 

mm 0 8 

PH  5,5 8 

Top. Uçucu Olmayan Yağlar mg/kg KM 
 

0 28000 

Toplam Sülfür 
 

mg/kg KM 0 4750 

Amonyak 
 

mg/kg KM 0 11000 

Toplam Florür 
 

mg/kg KM 0 100 

Toplam Demir 
 

mg/kg KM 0 19000 

Toplam PCBs 
 

mg/kg KM 0 0.7 

BTX 
 

mg/kg KM        0 60 

AOX mg/kg KM 0 460 
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EK – 2 PROSES SUYU KRĐTERLERĐ 
 
PROSES SUYU  DEĞER BĐRĐM 
Sıcaklık 20 ºC 
Gerekli Basınç 6 Bar 
pH değeri 6,5-7,5  
Çözünmüş maddelerin 
toplamı CaCO3 olarak 

Max 
 216 

mg/l 

Toplam sertlik                  
( 10dH=18 mg/l CaCO3   ) 

Max  
12 

10dH 

Klorür Cl-   olarak <280 mg/l 
Florür <0,02 mg/l 
Askıda katı madde  100 mg/l 
Max.tane boyutu 80 um 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


