
KANALİZASYONLARDA 
HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU

SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa 
Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır.

Orijinal Belgeye Erişmek için 
www2.cevreorman.gov.tr/belgeler3/hidrojen.doc



KANALİZASYON SİSTEMİ

• Konutlarda, işyerlerinde ve bazı sanayilerde 
oluşan atık sular, kanalizasyon sistemi ile 
toplanıp merkezi bir arıtma sisteminde 
arıtılmaktadır. Kanalizasyon sistemi genel 
olarak beton malzemelerden yapılmaktadır. 

• Kanalizasyon sisteminde yeterli 
havalandırmanın yapılması, sistemin 
korunmasına ve oluşan gazların kolayca 
dağılmasına yardımcı olunmalıdır.  



KANALİZASYON SİSTEMİNDE 
HİDROJEN SÜLFÜR OLUŞUMU 

• Evsel atık su içinde sülfat konsantrasyonu 20 -
100 mg/lt arasında değişir. Atık su içinde 
bulunan sülfat (SO4

-2) anaerobik (havasız 
ortamda) şartlarda (oksijen ve nitrat yokluğunda) 
sülfat indirgeyici bakteriler tarafından 
biyokimyasal reaksiyon için oksijen kaynağı
olarak sülfattaki oksijeni kullanarak sülfür 
iyonuna dönüşür. Sülfür iyonu ortamdaki 
hidrojen iyonu ile reaksiyona girerek hidrojen 
sülfür gazı oluşur. 



HİDROJEN SÜLFÜR OLUŞUMU

An aerobik
Mikroorganizmalar

SO4
-2 + Organik Maddeler      S-2 + CO2 + H2O

(Havasız Ortamda)

S-2 + 2H+ H2S

• Atık su içindeki organik esaslı katı maddeler kanalizasyon sisteminde uzun 
süre kalırsa hidrojen sülfür gazı konsantrasyonu kanal içinde 6000 ppm
çıkabilir. Atık su içindeki organik katı maddeler dağıtıldığı zaman gaz derhal 
dağılır ve hidrojen sülfür konsantrasyon düşer. 



HİDROJEN SÜLFÜR NEDİR?

• Hidrojen sülfür normal şartlar altında renksiz bir gazdır.
• Hidrojen sülfür gazı çok zehirli, uçucu, renksiz ve yanıcı

bir maddedir. 
• Hidrojen sülfür gazı havadan %20 daha ağırdır. 

Dolayısıyla yeterli havalandırmanın olmadığı kuşatılmış
yerlerde ve zemindeki çukurlarda birikir ve bu nedenle 
dibe çöker. 

• Ortamdaki hidrojen sülfür konsantrasyonu %4.3 - %46 
ulaştığında patlama olur.

• Kanal, çukur, hazne ve benzeri bölgelerde birikerek 
tehlike yaratır. Özellikle sakin havalarda kirliliğin oluştuğu 
yerlerde yoğun hidrojen sülfür gazı birikmesi olur. 



HİDROJEN SÜLFÜRÜN 
İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

• 0.0047 ppm’e ulaştığında insanlar tarafından algılanır.   
• 0.002 – 0.2 ppm arasında olduğunda çürük yumurta kokusunda hissedilir.
• 2-3 ppm arasında; çevrede ciddi koku oluşturur. 5 ppm sınır değeridir. 
• 10-50 ppm arasında; ciddi göz yaşarmasına, baş ağrısına ve mide 

bulantısına neden olur. 
• 50-100 ppm arasında; göz tahribatına neden olur. 
• 100 ppm ve üzerinde; ciddi solunum problemine neden olur. 
• 150-250 ppm arasında; duyu sisteminde hassasiyet kaybına neden olur. 
• 300-500 ppm arasında; solunum sisteminin ciddi ölümcül tahribatına ve 

birkaç dakika içinde ölüme neden olur.
• 600 ppm’de; akciğer gazla dolduğu için soluk alma engellenir.  
• 500-1000 ppm arasında ise; merkezi sinir sistemini ciddi olarak olumsuz 

etkiler, kısa sürede ölümle sonuçlanma olur. 
• 1000 ppm ve üzerinde; ani ölüm etkisine neden olur. 

(Özellikle kanalizasyon sistemlerinde ve çöp depolama alanlarında açılan 
çukurlarda bu konsantrasyona ulaşmak mümkündür. Filtre edici maskeler 
takılmadan kanalizasyon sistemlerine ve çöp depolama alanlarında açılan 
çukurlara girilmesi yasaklanmalıdır. )



HİDROJEN SÜLFÜRÜN 
KANALİZASYON SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİSİ

• Taze betonun pH’ı kullanılan malzemeye bağlı olarak 11-12 arasında 
değişir. Bu yüksek pH, betonda kullanılan kireçten ileri gelir. Kanalizasyon 
yüzeyinde bu kadar yüksek pH’ın olması bakterilerin üremesine müsaade 
etmez. Beton yüzeyindeki pH değeri zamanla atık sudan salınan karbon 
dioksit ve hidrojen sülfürden dolayı düşer. 

• Her iki gazda asidik gaz olarak bilinir. Bu gazlar nemli yüzeyde çözünürler. 
Kanal üzerindeki nemli yüzeyde hem hidrojen sülfür hem de açık havadan 
kanala sızan havadaki oksijen çözünür. 

• Hidrojen sülfür ve oksijen, nemli ortamda bakteriler yardımı ile reaksiyona 
girerek çok kuvvetli asit olan sülfürik asit oluşur. Bu da özellikle sıcak 
bölgelerde kanalizasyon sisteminin 6-8 yıl içinde tamamen tahrip olmasına 
yol açmaktadır.

Bakteri

H2S + 2O2 H2SO4





Kanalizasyondaki Tahribat
• 235 mm Çaplı Bitümlü Bir 

Beton Borunun 14 Yıl 
Sonraki Aşınma Sonucu 
Durumu

• Kullanılmış Bitkisel ve 
Hayvansal Yağlardan 
Dolayı Taş Bağlayan 
Kanalizasyon Borusu



BU PROBLEMLERİN ÜZERİNE GİTMEZSEK 
NE OLUR?

• Organik atıklar kanalizasyonda birikir, 
tıkanmalara yol açar ve Hidrojen Sülfit kokusu ile 
insan sağlığına zarar veririz.

• Kanal bakım ve onarım masrafları artar
• Çok sık tıkanma problemleri yaşanır
• Çok sık yol çökme problemleri yaşanır 
• Tehlikeli ortamda işçilik gerektirir
• Toplanabilen atıkların bertaraf masrafı artar.
• Kamuoyu şikayetleri artar



BU PROBLEMLERİN 
NASIL ÇÖZECEĞİZ?

1. KANALİZASYON SİSTEMİN HAVASIZ 
KALMASINI ENGELLEYECEĞİZ

2. KANALİZASYONDA GAZ BİRİKİMİNİ
ÖNLEYECEĞİZ.

3. KANALİZASYONDA ORGANİK ATIK 
BİRİKİMİNİ ÖNLEYECEĞİZ.

4. KANALİZASYONA BAĞLANAN EV, VE 
İŞYERLERİNE YAĞ KAPANI 
KONMASINI SAĞLAYACAĞIZ.  



EN DÜŞÜK MALİYET

EN AZ İŞÇİLİK

SAĞLIKLI KOKUSUZ BİR ORTAM 



ÇÖZÜM 1

PACK veya SEPT

Tuvalete Atılır

5 dk çözünmesi için

Beklenir, sifon çekilir.



Çözüm 1 : Ürünler Nasıl Çalışacak

• Tuvaletten attığımız ürünler çözülerek doğrudan 
kanalizasyon veya foseptik sisteme gidecektir.

• Her iki ürün de atıklardaki protein, yağ, 
karbonhidrat ve selülozu biyolojik olarak 
parçalar. Hatlarda ayrıca biyolojik film oluşturur.

• Parçalama ürünleri su ve karbondioksittir.
• Böylelikle kanal sisteminde birikme 

olmayacağından koku oluşturacak organik atık 
kalmayacaktır.



ÇÖZÜM 2

• Özellikle bitkisel, 
hayvansal ve sentetik 
yağları parçalamak 
için geliştirilmiş bir 
üründür.

• Logar kapaklarından 
asılarak kullanılır.

• Akan su üstünde 
yüzerek aktif maddeyi 
sürekli olarak kanala 
bırakır.


