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6-12. GÖLLER İÇİN BASİTLEŞTİRİLMİŞ FİTOPLANKTON MODELLERİ

Bu maksatla önce, sistemi kontrol ettiği farzedilen besi elementinin, yani fosforun bioküt
lesi ile ilgili bir korunum denklemi yazılır. Beslenme seviyesini gösteren bir indikatör olarak 
toplam fosfor kullanılır. Basit olmakla beraber birçok hallerde, bilhasa küçük göllerde, ötrofı
kasyon hakkında çok faydalı sonuçlar veren bu modelde göl, ram karışımlı bir reaktör olarak 
ele alınmaktadır. Neticede kararlı, yani permenant rejim kabulü ile mevsimlik veya yıllık or
talamalar bulunabilir. Çıkarılacak denklemler, 4. bölümdeki 4-3 ila 4-11 bağınrılarının ben
zeri olup konunun değişik bir uygulaması olduğundan burada tekrarı faydalı müralea edilmiş
tir. Sistemin fosfor tarafından kontrol edildiği varsayımı ile hesap yapılacaktır. Buna göre kür
le korunum denklemi aynen 4. bölümde çıkarıldığı gibi, 

de V-- = W-kcV-Qcdt 
(6-1) 

olur (Muslu, 1985, 1998, 2000). Burada W birim zamanda göle giren toplam fosfor miktarı 
(Mit), Q debi (L3/T), c fosfor konsantrasyonu (MiL\ V göl hacmi (L3) ve k birinci mertebe
den reaksiyon sabiti ( 1/T) olup burada, biyokimyasal reaksiyonda olduğu gibi ayrışma değil, 
fosforun oksiclenerek çökelmesi söz konusudur. Bu sebeple, gölün su yüzeyi alanı A ve su yük
sekliği Hile gösterildiğine göre, 6-1 bağıntısmda kV yerine kHA yazılır ve kH yerine de, vs 
sembolüyle gösterilen yeni bir değer konur. Böylece, 

v, 
kH = v

5
; k = --

H 

kV = kHA = v
5
A 

de V-- = W -Av,, -Q,
dr 

(6-2a) 

(6-26) 

(6-3) 

elde edilir. vs hız boyutunda olduğundan bu yeni reaksiyon katsayısı, net çökelme hızı (=net

settlinr, rate) adını alır. k katsayısına da net kayıp oranı (=net loss rate) denilebilir. Gerekli en
tegrasyon işlemi yapılırsa, permenant halde, daha önce çıkarılan 4-11 bağıntısına tekabül 
eden, 

C 
w

= -:c---- Q+vsA 
(6-4) 

denklemi bulunur. 6-4 bağıntısı yüzey yüklerini ihtiva edecek şekilde de yazılabilir. Bu tak
tirde kesrin pay ve paydası Aile bölünür: 
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C= W/ A
(Q/A)+v, 

w· 
(6-5) 

Burada QA = Q/A yüzeysel hidrolik yükü göstermekte olup W' = W / A bağıntısı geçer
lidir. 6-5 bağıntısını aşağıdaki şekilde yazmak da mümkündür: 

w· 
C=---

QA +vs 

w· w· w· 

Q 
H(- +k) 

V 

w· 

H( 
1 

+k)
[ 

(6-6) 

Burada t göle aic bekletme zamanını göstermektedir. Net çökelme hızı olan v5 değeri de
neylerden bulunur. Göllerde yapılan ölçmeleri değerlendirerek bu değer endirekt olarak bulu
nabilir. Burada anlatılan yaklaşım, tam karışım kabulü gibi cam doğru olmayan bir esasa da
yanmasına rağmen, kullanılan amprik katsayılar sayesinde popüler olmuş ve çok kullanılmış
tır. Yani pratikte tam karışımdan uzaklaşma olsa dahi, kabul edilen v5 değerleri sayesinde, ya
pılan haca kısmen telafi edilebilmektedir. Mesela, göllerde yapılan deneyleri değerlendirerek 
Vollenweider (1975). 

10 
k=--

H 

bağınrısını vermiştir. Burada [Hl = m ; [k) = yıl-1 olup 6-2 bağınrısından,

vs = kH = 10�
yıl 

(6-7) 

(6-8) 

bulunur. Bu değeri 10 m/yıl yerine 16 m yıl ve 12,4 m/yıl şeklinde alanlar da vardır. Genel 
olarak v s değeri, 1 m/yıl ile 20 m/yıl arasında değişmektedir (Thoman ve Mueller, 1987). Mü
saade edilen W' fosfor yükünü bulabilmek için c fosfor konsantrasyonunun, kabul edilebilen 
ve aşırı olan değerlerini teshir ermek gerekir. Tablo 6-1 'e göre, C< 10 mg/m3, konsantrasyon
ları fosfor bakımından kabul edilebilen seviyeleri gösterir (oligocrofık göl). c > 20 mg/m3 ol
ması halinde ise gölde aşırı fosfor vardır ve göl ötrofık durumdadır. 

Misal 6-1. 

Bir gölle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler cesbic edilmiştir: 

Giil geometrisi: 

Hacim = V = 6,22 x 108 m3 

Yüzey alanı = A = 7,77 x 107 m2 

Derinlik = H = 8m 
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1Tes.,!"'; ��-/�
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Nokta kaynağın atıksularının tasfıyesi 
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Şekil 9-1 Besi Elementi girişini azaltmak için uygulanan beş ayrı çevre kontrnl yöntemi 
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5. Fosfat ihtiva ermeyen deterjan kullanımı gibi bir işlemle besi elementi girişi azaltılabi
lir.

Nokta kaynaklardan gelen fosfat ve azot (a) kimyasal madde ilavesiyle; (b) biyolojik tasfi
ye yoluyla; (c) fiziksel proseslerle azaltılabilir. Mesela alum Alı(SO4)3. 14 H2O ilavesi aşağı
daki denkleme göre alüminyum fosfatın çökelmesine sebep olur: 

(9-1) 

Tablo 9-1. Nokta Kay11aklardaıı Geleıı Fwfor ve ı\zoııı Gidermeye Yarayan Çe;iıli Meıoı/ar ve 

Bmıların Veri,nleri (Yiizde Olarak) 

Atıksu tasfiyesinin Çıkış suyuna uygulanan nihai Giderilen madde 
kademesi tasfiyenin şekli NH, NO, PO, 

İkinci kademe Kimyasal çökeltme 5-15 - 90-95

İkinci kademe Amonyak sıyırma 85-98 -

İkinci kademe Biyonitrifikasyon/denitrifikasyon 60-95 -

Birinci veya ikinci Arazide tasfiye 60-80 5-15 60-90

İkinci kademe Stabilizas. lagün!. - alg üretimi 50-90 50-90 50 

Alumdan başka, sodyum alümina, (Na2O.Al2o3. x H2O) da alüminyum kaynağını teşkil
edebilir. 9-1 bağıntısı teorik olarak molar bazda Al ve Parasında 1/1 oranının mevcut oldu
ğunu göstermektedir. Fosfor giderilmesi için kul1anılan diğer kimyasal maddeler arasında de
mir bileşikleri (ferri kloriir) ve kireç de vardır. 

Nokra kaynaklardan gelen TP ve TN (yani toplam fosfor ve toplam azot) bileşiklerinin gi
derilmesinde kullanılan çeşitli metotlar mevcuttur. NH

:3 
ün arıksudan sıyrılması, stabilizas

yon havuzlarıyla biyolojik tasfiye uygulanması, alg ve köklü bitkiler yardımıyla ve arazide 
arıtma işlemleriyle besi elementlerinin sudan uzaklaştırılması bunlar arasında sayılabilir. Tab
lo 9-1 de besi elementlerinin giderilmesinde kullanılan çeşidi metotların verimleri gösteril
mıştır. 

Nokta kaynaklardan gelen besi maddesi yükünü azaltmanın yollarından biri de çiftçilerle 
iyi bir koordinasyon halinde tarım usullerini değiştirmekrir. Burada verimlilik ve ekonomi 
önemli rol oynar. Mesala A.B.D. de bir gölde ötrofıkasyon kontrolü için, çiftlik gübresi 
kullanım şekli değiştirilmiş ve çok iyi sonuçlar alınmıştır (USEPA, 1980). Bu drenaj 
havzasında çiftçiler kışın donmuş zemine çiftlik gübresi yaymakta ve besi elementleri, eriyen 
kar ve yağış suları ile göle taşınmakta olduğundan, gübreyi araziye yayma yerine, kışın altı ay 
müddetle depolama yoluna gidilmiştir. 

Halkın bu tür programlara karşı ilgi ve reaksiyonu, suyun berraklığında değişme ile alaka-
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Burada [b} = akarsu genişliği, L; [H} = akarsu derinliği, L; [u *} = kayma hızı,
 ;(g] = yer çekimi ivmesi, L/T2 ; [s} = akarsuyun eğimi, L/L. 

10-37 denklemi, maddenin içine hapsedildiği, akıma iştirak etmeyen ölü bölgeleri hesaba
katmadığından yaklaşık sonuç verir. Ölü bölgeler sebebiyle gerçek dispersiyon katsayısı daha 
büyük olduğu halde 10-37 ifadesi bunu göz önünde tutmaz. Dirsekler, duruma göre dispersi
yon katsayısını amrahildiği gibi bazı hallerde azaltabilir. Haliçlerde gel-git(= med-cezir) et
kisi ve tuzluluk gradyanlarının sebep olduğu yoğunluk akımları dispersiyon katsayısını artır
ma eğilimi gösterirler. Boyuna <lispersiyon katsayısı olan Et değeri, Ex türbülans difüzyonuna 
nazaran çok büyük olduğundan E, çoğunlukla ihmal edilir. 

10-5.1. Ani Kaynak

Ani kaynak, zehirli bir madde, boyalı bir atıksu veya benzer bir endüstriyel atığın kaza so
nucu akarsuya birden bire boşaltılmasından meydana gelir. Dispersiyon katsayısını tayin için 
iz maddesi kullanılarak yapılan deneyler de bu sınıfa girer.Bu halde, boya, NaCl eriyiği ve rad
yoaktif özellikli bir iz maddesi ani olarak suya bırakılır ve bu maddelerin konsantrasyonları 
zamana karşı kaydedilir (Şekil 10-3). 10-36 denkleminin x = O daki bir ani kaynak için çözü
mü; 

120 isııi 

o 

C 

rn 
C 

� 

Me·'' -� (x-Utf]c=-=�-ex 
AV4ıtELt 4Ect 

C,n= 
Ma -Kt 

;t "' 1:/U 
A.J4,r.Elt 

Başlangıca uzaklık x 

(10-38) 

0.61 Cm 

<J 

Şekil 10-3 Bir nehirde ani kaynaktan meydana gelen konsantrasyon - mesafe eğrileri 

(Her eğri verilen bir enjeksiyon anına tekabül eder) 
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denklemiyle verilir. Burada, 
M = bırakılan kütle, M 
A = akarsu enkesir alanı, L 2

Verilen bir canı için c konsantrasyonu x mesafesinin fonksiyonudur. 10-38 ifadesinin gra
fiği Şekil 10-3 de gösterildiği gibi olur (Her t için bir eğri). Değişik zamanlarda yapılan ani 
enjeksiyonlardan meydana gelen eğriler simetrik olup tepe noktalarının apsis ve ordinarları 
10-38 bağıntısından,

x-Ur =O➔ x = Ur (10-39) 

(10-40 )

şeklinde hesaplanabilir. Aynı zamanda Gauss tipinde normal dağılımı da gösteren bu eğrile
rin genel formu, 

x2 

c = cm exp(- --) 
202 

denklemiyle verilir. Burada, 

cm = maksimum konsantrasyon (x=Ü için) 

O' = standart sapma 

olup O' standart sapması, c = 0,61 cm ordinatına sahip noktanın, tepe noktasından geçen dü
şey eksene olan uzaklığına eşittir. Bu özellikten grafik çözümler için yararlanılabilir. 10-38 ve 
10-41 bağıntıları arasındaki benzerlik çok açıktır. Maksimum konsantrasyon olan cm değeri
10-40 bağıntısından bulunabilir. Maksimum konsanrraskon, ayrışma ve dispersiyon olayları
sebebiyle zamanla azalır. 10-40 bağıntısının payindeki e- t terimi ayrışma, paydasındaki ka
rekök ise dispersiyon sebebiyle konsantrasyondaki azalmayı ifade eder. Konsantrasyon-mesafe 
eğrileri boya lekesinin çeşitli zamanlarda çekilen fotoğrafları gibidir. Lekenin en koyu yeri 
merkezi olup eğrinin tepe noktasına tekabül eder ve x = Ut denkleminden bulunur. Bu nok
ta akım hızıyla aşağıya doğru kayar. Lekenin standart sapma ile ölçülen genişliği cr = ✓2 Et 
olup zamanla artar. 

Sahada boya ile yapılan çalışmalarda dispersiyon katsayısı 10-40 denkleminde k= O konu
larak bulunan maksimum konsantrasyonu deneylerde ölçülen maksimum değerle karşılaştıra
rak bulunur. Bunun bir alternatifi olarak, ölçülen ve teorik olarak yukarki denklemlerden he
saplanan standart sapmaları üst üste düşürerek de EL tayin edilebilir.

İSKİ 121 

(10-41) 
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u* = kayma gerilmesinin hızı, L/T = {;;, Hs 
g = yerçekimi ivmesi, L/T2 

0 

s = nehrin eğimi, L/L 
erf = hata fonksiyonu (r:rror fım,1ion) 

Hara fonksiyonunu veren macemarik tablolar mevcuttur. Bu tablolar yerine yeterli bir yak
laşıklıkla aşağıdaki bağıntı da kullanılabilir: 

erf (x) = = 1 - ____ ___.:cl _____ _ 
( 1 + a1 x + a2x 2 + a_1x i + a4x4 yi

Burada 

aı = 0,278393 
a2 = 0,230389 
a3 = 0,000972 
a4 = 0,078108 

(10-58) 

10-57 denklemiyle verilen konsantrasyon dağılımında nehrin genişliğinin, enine istika
mette dispersiyonu sınırlandırdığı gözönüne alınmamıştır. Sınırlı nehir genişliği, Şekil 10-5 
de gösterildiği gibi, nehrin sahilinin gerçek kaynağı yansıttığı varsayımı ile hesaba karılır. 
Gerçek kaynağın hayali, diğer nehir sahiline göre tekrar yansıtılarak, karşı sahil hesaba karı-

Nehirde akım 
yönü 

İmaj3 

İmaj 1 

,, t---
İmaj2 

İmaj4 

,, ----------

Sol sahil 

Sağ sahil 

Şekil 10-5. Sığ bir akarsuda İmaj metodu ile karışım bölgesi analizi 
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lır. Böylece teorik olarak sonsuz sayıda hayal kaynaklar karşımıza çıkacaktır. Pratikte ise bir
kaç hayal kaynak ile hesap yapmak kafi bir yaklaşıklık sağlar. Buna göre konsantrasyon dağı
lımı, 10-57 bağıntısının gerçek kaynağa tekabül eden konsantrasyonları ile bunların hayalle
rinin (imajlarının) konsanrrasyonları toplamına eşit olacakrır. İmaj kaynakların konsantras
yonları, y yerine y-yi koyarak 10-57 bağıncısından bulunur. Burada Yi• imaj kaynağın enine
mesafesini gösterir. 

Derin akarsulara yapılan deşarjlarda atıksu uzun mesafeler boyunca bütün su derinliğince 
nehir suyu ile karışmayabilir.Bu halde deniz deşarjları gibi hesap yapılır. Karışım bölgesinin 
büyüklüğü acıksu karakcerisciklerine olduğu kadar nehrin akımlarına da bağlıdır. Düşük 
akımlarda acıksuların seyrelmesi daha az, dolayısıyla karışım bölgeleri daha yaygın olur. Bu se
beple akarsu akımlarının analizine ve düşük akımların frekans, süre, tekerrür ve büyüklükle
rine ihtiyaç vardır. Mesela 10 yıl tekerrür peryorlu 7-günlük ortalama akım, karışım bölgesi 
analizlerinde kullanılabilir. 

' 

t 
H 

1281 İSKİ 

Difüzürden çıkan 
atıksu ile karışmış 

nehir suyunun 
menba taraftaki 

sınırı 

Atıksu-nehir suyu 
karışımının 

/ 
mansap taraf sınırı 

1 
-- --- -- ---

L 

l 
-- Difüzör 

Sahil çizgisi 
(a) 

(b) 

1/, 

Şekil 10-6 Tipik bir nehir difüzörü: (a) plan; (b) boykesic 



Temel Esaslar - Uygulamalar - Tad ve Koku Kontrolü - Literatürden Vak'a Takdimleri 

10-5.6. Nehir Mansapları

Birçok atıksu mansapları nehirlere açılan ucu açık borular şeklinde olup minimum bir 
başlangıç seyrelmesi cemin ederler. Bunlar acıksuyu nehir suyu ile etkili bir şekilde karıştırmak 
için yeterli değildir. Sığ akarsularda nehir sahiline döşenmiş açık uçlu deşarjlar bazen su yüze
yine serbestçe acıksuyu boşaltırlar.Bunlar suyun içindeki deterjanların köpürmesine ve 
görüntü kirliliğine de sebep olurlar. Bu mahzur suya batmış mansaplarda ortadan 
kaldırılmıştır. Gemi trafiği olan nehir ve haliçlerde atıksu deşarjlarının inşaası özel ilgi ve 
resmi müsaadelerin alınmasını gerektirir. 

Acıksuların mehir suları ile hızlı bir şekilde karışması çok orifısli difüzörler yardımıyla 
sağlanır. Tercihen sahile dik olarak döşenen bir boru üzerine açılmış delikler veya küçük boru 
parçaları atıksuyu nehir suyu içine karıştırır (Şekil 10-6). Sığ nehirlerde bütün derinlik 
boyunca atıksuyun düşey karışımı temin edilir. Bu halde atıksu akımının momentum etkisi, 
geçip gidecek olan nehir sularını kendine çekerek acıksu ile karışmasını sağlar. Bir difüzör 
uzunluğu boyunca elde edilen S başlangıç seyrelmesi aşağıdaki denklemle verilir. 

Burada; 

(10-59) 

U = nehrin hızı, L/T 
H = nehrin derinliği, L 
L = difüzör uzunluğu, L 
Uo = her orifısren geçen akım hızı, L/T 
a. = boru parçalarının yatayla yaptığı açı

Qd = deşarj edilen atıksu debisi, L3/T

10-59 bağıntısı sahile bağlı olan difüzörlere olduğu kadar akarsu ortasında bulununa difü
zörlere de tatbik edilebilir. Gerekli bir seyrelme oranını temin etmek için lüzumlu olan difü
zör uzunluğunu hesaplamak için kullanılabilir. Diffüzör boyu ekonomik bakımdan en önem
li parametredir. 

Boru parçalarından veya orifıslerden çıkış hızları yüksek tutulursa acıksular nehir suları ile 
daha fazla seyrelecekcir. Fakat bu durum erozyona, yani oyulmalara yol açabilir. Nehir trafiği 
için de mahzurlu olabilir. 3 m/sn nin üstündeki hızlar nadiren kullanılmaktadır. Orifisler ara
sındaki mesafeler nehirdeki su yüksekliği mertebesinde bulunur. Tipik bir nehir difüzörü Şe
kil 10-7 de gösterilmiştir. Bürün orifıslerden aynı debinin çıkmasını temin için boru çapı di
füzör boyunca azaltılabilir. Temizlik için, difüzörün sonuna, 45 ° lik bir dirsek yardımıyla, ucu
normal olarak kapalı bir boru parçası takılır. Bu borunun çapı orifis vazifesi gören diğer bo
ru parçalarından biraz daha büyüktür. 

Misal 10-5. 

Maksimum debisi 1,5 m3 /sn olan atıksular difüzörlü bir mansap ile bir nehre verilmek is
tenmektedir. Alçak sular peryodunda nehirde su yüksekliği H = 1,22 m ve akıntı hızı U 
=0,61 m/sn dir. Buna göre başlangıç seyrelmesi 10 olacak şekilde difüzörün uzunluğunu ve 
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