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Deniz araçlarının bakım, onarım ve kışlama 
amacıyla karaya alınmaları sırasında su 
kesimlerinin altında kalan kısımlarının 
temizlenmesi için alt yıkama işlemi 
yapılmaktadır. 

 



 

Yıkama işlemi sırasında, tekne altına koruma 
amacıyla sürülmüş olan zehirli boya olarak 
bilinen koruma boyaları, boya ve macun 
artıkları,  bu bölgeye yerleşmiş deniz 
canlılarından oluşan kekamoz adı da verilen 
mikro deniz canlılarından oluşan artıklar 
yıkama suyuna karışmaktadır. 



 

Yıkama işlemi çekek sahalarında özel 
alanlarda basınçlı su makineleri ile 
yapılmaktadır. 

Deniz içinde teknenin hareketi ile çok 
yavaş çözünen zehirli boya, alt yıkama 
işlemi sırasında yıkama suyunun basıncı ile 
hızlı çözünerek bu suya karışmaktadır.  







 

Sonuçta yüksek konsantrasyonda bakır, 
kurşun, kalay, çinko ve arsenik içeren bu atık 
sularda ayrıca çözünmüş organik maddeler 
de bulunmaktadır. 

50 mikron ve daha düşük  parçacıklar içeren, 
bulanık su çökelmeye dirençli olup bu iş için 
kullanılan filtreleri de çok hızlı tıkamaktadır. 



Sıcak ortamda hızlı bir şekilde bakteri 
üremekte ve koku problemi de oluşmaktadır.  

Amerika da yıkama sularının alıcı ortamlara 
ve kanalizasyona doğrudan verilmesi 
yasaklanmıştır. Ülkemizde de bu atık sular 
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
izlenmeye alınmıştır. Çekek alanlarında bu 
suların toplanarak arıtılması istenmektedir. 



Bu suların arıtılması konusunda çeşitli 
çözümler mevcuttur 

 Buharlaştırma 

 Deşarj şartlarına göre arıtılarak   

     kanalizasyona verilmesi 

Atık suyun arıtılarak yıkama işlemine  

     geri döndürülmesi 

 



Bu yöntem için geniş alanlara ihtiyaç 
duyulmaktadır (Yılda 750 lt /m2 ) 

Ayrıca buharlaştırma işlemi için ekstra enerji 
gerekmektedir 

Biyolojik bozunma sonucu   koku 
problemleri ve  hava kirliliği ortaya 
çıkmaktadır 

Sistemin taşınması mümkün değildir 

Buharlaştırma  



Atık sular bir arıtma sistemi ile arıtılarak 
bulunulan beldeye ait kanalizasyon deşarj 
standartları sağlanarak ve konu ile ilgili yerel 
yönetimden deşarj izni alınarak arıtılmış 
suların kanalizasyon sistemine bağlantısının 
yapılması işlemidir. 

Çoğu yerel idare tarafından arıtma tesisinin 
kullanılmadan atık suyun doğrudan deşarj 
yapılması sebebiyle izin verilmemektedir. 

Arıtılarak kanalizasyona deşarj  



Arıtma işlemi için birkaç yöntem kullanılmaktadır 

 

 Çökeltim 

Biyolojik arıtma 

Filtrasyon   

Kimyasal arıtma 

Elektro koagülasyon 

 

Arıtılarak yıkamada geri kullanım 



Atık suyun 12 saat ve üzerinde bekletilmesi 
prensibi ile çalışılır. 

Durulmuş su bulanıktır, filtrasyon işlemi 
gerektirir 

Çökeltim haznesi tabanında biriken çamurun 
temizlenmesi ve uzaklaştırılması maliyetlidir. 

Suyun uzun süre bekletilmesi sonucu koku 
problemi oluşur. 

Çökeltim 



Büyük hacim ve uzun süreli havalandırma 
ihtiyacı gösteren sistemde, deniz suyundan 
gelen tuzluluk ve şebekeden gelen sudaki 
klor sebebiyle  mikroorganizma kaybı 
yaşanabilir 

Sudaki ağır metallerin giderilme verimi 
düşüktür. 

Biyolojik arıtma  



Atık suyun kademeli filtre elemanlarından 
geçirilerek içindeki partiküllerden 
arındırılması işlemidir. 

Filtrelerin hızlı tıkanması ve geri yıkama 
sularının biriktirilerek tekrar arıtıma tabi 
tutulması ihtiyacı maliyeti arttırmaktadır. 

Değiştirilebilir kartuş filtreler denenmiş hızlı 
tıkanması sonucunda maliyet yükselmiştir 

Filtrasyon  



Çeşitli kimyasallar kullanarak suyun nötralize 
edilmesi için pH ayarlayıcılar ve flokülantlar 
kullanılarak büyük hacimlerde çalışılması 
gerekir 

Tesisten çıkan çamurun su verme hızı çok 
yavaş olduğundan ilave ekipman kullanılması 
gerekmektedir 

Eğitimli personele ihtiyaç gösterir 

Kimyasal arıtma 



Elektrokoagülasyon, endüstriyel bir arıtma 
yöntemidir. 

Elektroliz yöntemi ile suyun içinde bulunan 
anod metalinin çözünerek oluşan metal 
hidroksit floklarının çökeltilmesi prensibi ile 
çalışan bir prosestir. 

En önemli şartlardan biri kullanılan elektrot 
cinsidir 

Elektrokoagülasyon 



Elektrokoagülasyonda yaygın olarak kullanılan 
alüminyum ve demir elektrotlar kullanılır 

Bu elektrotların prosesin işletme aşamasında suyla 
reaksiyona girerek adsorbsiyon (yüzeyinde tutma) 
kapasitesi çok yüksek olan metal hidroksitlerin 
oluşması ile sudaki kirletici parametreleri adsorbe 
ederek çökelme yolu ile sudan uzaklaştırma 
prensibine dayanan bu arıtım metodu günümüzde 
birçok yerde kullanım alanı bulmaktadır. 



Bu işlem sırasında elektrotlarda oluşan elektrokimyasal 
işlemler sonucu ortaya çok küçük gaz kabarcıkları çıkmaya 
başlar. Elektroflotasyonun temelini oluşturan bu gaz 
kabarcıkları ile bir kısım kirlilik yüzeyde toplanmakta, sistemin 
giderim verimi artmaktadır. 

Elektrokoagülasyonda üç temel işlem vardır 

- Elektrotların yüzeyinde oluşan elektrolitik reaksiyonlar 

- Sıvı fazda koagülantların oluşumu 

- Çözünmüş ve askıdaki kirleticilerin adsorbsiyon , koagülant, 
çökeltim ve flotasyon mekanizmaları ile giderilmesi 

 







Sonuçta daha az ve hızlı bir şekilde suyunu 
bırakan çamur oluşmaktadır 

Ekipmanın kullanımı ve işletimi kolaydır 

Kimyasal madde ekleme ihtiyacı 
olmadığından işletme ve bakımı kolaydır 

Düzenli günlük bakım ile kolayca işletilir 

 



D – WASH Faydaları 
 

 30 mikron partikülleri ve suda 
çözünmüş kirleticileri giderir 

 Kimyasal arıtmaya göre daha 
ekonomiktir 

 Düşük güç gereksinimi   

 Çamur minimizasyonu 

 Yağ ve gres giderimi 

 Sintine suyu arıtımı 

 Tutarlı ve güvenilir sonuçlar 

 Dezenfeksiyon  

 

 

D-WASH 



TEKNE YIKAMA SUYU ARITIMI ÖRNEKLER 
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