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	Aşağı Açılır Kutu1: [İnşaat Mühendisliği ]
	yeri: İnşaat Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu
	Text1: Rahim ŞİBİL
	Text12: ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN HİDROLİK VE HİDRODİNAMİK DAVRANIŞLARININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE ANALİZİ, GÜMÜŞHANE BİYOLOJİK ATIK SU ARITMA TESİSİ ÖRNEĞİ
	Text20: Bu çalışmada atık su arıtma tesislerinin arıtım verimi ve işletme maliyeti açısından çok önemli olan hidrolik ve hidrodinamik davranışları, seçilen bir tam ölçekli tesiste Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ile incelenerek, tesisin hidrolik ve hidrodinamik açıdan zayıf yönleri belirlenmiş ve bu zayıf yönlerin giderimi ve buna bağlı olarak arıtma veriminin artırılması, işletme maliyetinin azaltılması amacıyla, Ansys Fluent yazılımında özgün modeller oluşturularak en iyi model verilmeye çalışılmıştır. Tam ölçekli tesis olarak Gümüşhane Atık Su Arıtma Tesisinin biyolojik arıtma ünitesi seçilmiştir. Bu ünite aktif çamur yönteminin bir varyasyonu olan oksidasyon hendeği geometrisine sahip, 20 m x 40 m x 6 m boyutlarında 2 tane hendekten oluşmaktadır. HAD analizi için Ansys Fluent programı, ara yüz olaraktan Ansys Workbench kullanılmıştır. Modelin hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) Analizi için ANSYS Fluent yazılımı kullanılmıştır. Akışkan akımı için Reynolds-Ortalamalı Navier-Stokes denklemleri esas alınmış ve üç boyutlu, kararlı, sıkıştırılamayan akım kabulüyle, birleşik bir oksidasyon hendeğinde akış alanı hesaplamaları yapılmıştır. Türbülans modeli olarak k-ɛ türbülans modeli seçilmiş ve alt model olarak da renormalizasyon grubu k-ɛ modeli (RNG) kullanılmıştır.Öncelikli olarak Model 1’de mevcut tam ölçekli tesisin katı modeli, gerçek boyutlarında oluşturulmuş ve sonlu elemanlara bölünerek analize hazır hale getirilmiştir. Daha sonra analiz için akım koşulları ve sınır şartları belirlenerek Fluent programında koşturulmuştur. Analiz sonucunda mevcut tesisin hız çizgileri ve bunların hendek içerisindeki dağılımı bulunmuş ve irdelenmiştir. Model 1 için analiz sonuçları değerlendirildiğinde havuz içerisinde homojen bir hız alanının olmadığı, belirli bölgelerde akımın durduğu ve ölü bölgelerin oluştuğu görülmüştür. Homojen bir hız alanı daha verimli bir arıtım (atık su homojen bir şekilde ve 6 saat civarında havuzda tutularak döngüsünü sağlarken, atık su içerisindeki organik içeriklerin de eşit bir şekilde oksijenle temas yüzeyleri sağlanacaktır) ve daha az işletme maliyeti (akım çizgilerinin havuz içerisindeki homojenliği sağlandığında, akımın durduğu bölgelerde çökelmeleri önlemek amacıyla yapılacak motor gücüyle çalışan karıştırıcılara daha az ihtiyaç duyulacaktır) sağlayacaktır. Dolayısıyla, tip proje olarak yapılan bu geometrinin analiz sonucu tespit edilen hidrolik açıdan olumsuz yönlerinden yola çıkılarak özgün modeller oluşturulmuştur. Bu modellerin analiz sonuçları değerlendirildiğinde, havuz içerisinde hız alanlarının dağılımı, mevcut geometriyle karşılaştırıldığında homojenlik açısından daha iyi sonuçlar vermiştir. Elde edilen bu sonuçlar geçmiş çalışmalarla karşılaştırıldığında ±%10’luk hata payı içinde kalarak uyumlu sonuçlar vermektedir.Ayrıca, bu çalışmada, havuzlar inşa edilirken yapılan imalat hatalarının havuzların hidrodinamik davranışını ve işletme koşullarını nasıl etkilediği üzerinde de durulmuştur. Bunun için mevcut tesisin imalat hataları düzeltilerek Model 2’de tam simetri ve proje mimarisine uygun olarak analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda havuzlar içerisindeki akım çizgilerinin önemli ölçüde değiştiği görülmüştür.İrdelenen bir diğer nokta Stamou’nun, (1993) oksidasyon hendekleri için giriş ve çıkış debilerinin hendek içerisindeki hız alanları dağılımında bir etkisi olmadığı savıdır. Yapılan analizlerde, giriş ve çıkış noktaları da modellenmiş ve sonuç olarak havuzlar içerisindeki hız alanlarının dağılımını etkiledikleri görülmüştür.
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