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Su için Aktif Karbon Filtresi

Suda istenmeyen koku, tat ve

organik giderimi için kullan›lan

Aktif Karbon Filtresini iyi

tan›rsak yanl›fl uygulamalar›

önleyebiliriz. 

Su Dünyas›
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ÖÖnncceelliikkllee  ççookk  öönneemmllii  bbiirr  bbiillggiiyyii
yyaazz››nn››nn  bbaaflfl››nnddaa  ookkuuyyuuccuullaarraa  aakkttaarr--
mmaakk  iisstteerriizz::

Aktif Karbon (A.K.) filtresi ko-
ku, tat, renk ve organik giderimi
için kullan›l›r.  AA..KK..  ffiillttrreessii  ““mmeekkaa--
nniikk””  bbiirr  ffiillttrree  oollaarraakk  kkuullllaann››llmmaammaa--
ll››dd››rr, yani suda bulunan kat› mad-
deler ve bulan›kl›¤› oluflturan çok
ince kat›lar A.K. filtresi öncesi kali-
teli filtreler ile süzülmeli, daha
sonra su A.K. filtresine gönderil-
melidir.  Çünkü sünger gibi mik-
roskopik gözenekleri olan A.K.
maddesi içine giren kat›lar›n ters
y›kama ile d›flar› at›lmas›na imkan
yoktur.  

Hindistan cevizi kabu¤u, odun,
kömür gibi baz› tabii malzemelerin
oksijensiz ortamda yüksek s›cak-
l›kta ›s›t›lmas› sonucu elde edilen
Granül halindeki A.K., tabii sünger
gibi yüksek miktarda çok küçük
gözenekler içerir. BBiirr  ccmm33 AA..KK..  ppaarr--
ççaacc››kkllaarr››  iiççiinnddeekkii  ggöözzeenneekklleerriinn  aaçç››--
ll››mm››  bbiinn  mmeettrreekkaarree  kkaaddaarrdd››rr. Bu
gözenekler, A.K. parçac›klar› çev-
resinden geçen su içindeki baz›
maddeleri kendi üzerlerine çekme
özelli¤ine sahiptir.  

Tam olarak ayni fizik kaidesi ol-
masa da A.K.’nin bu fiziksel özelli-
¤ini evlerdeki televizyon ekran›n›nAktif Karbon Parçac›klar›

Mikroskopda Aktif Karbon Kesiti

ortamdaki tozlar› üzerine çekmesi-
ne benzetebiliriz. Bu fiziksel çekim
gücü “ADSORBS‹YON” veya “VAN
DER WAAL” gücü olarak adland›-
r›l›r.  

Bu tabi güç A.K.’nin yüzeyi ile
tutulacak olan madde veya mole-
külün birbirine yak›nl›¤› ile orant›-
l›d›r; suyun s›cakl›¤› ve bas›nc› bu
gücü etkilemez. 

Fiziksel güç ile A.K. taraf›ndan
tutulmufl olan maddelerin baz›lar›
A.K.’nin kendisi ile kimyasal bir re-
aksiyon yapabilir. Örne¤in, su
içinde bulunan serbest ozon veya
aktif klor (hipoklorit) molekülü
A.K. ile birleflip karbondioksit gaz›
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ilaçlar ve koloidal tabir edilen çok
küçük kat›lar gibi).

Yukar›da sözü edilen renk ve
koku giderme görevi yan›nda A.K.
filtresi, su ile beraber gelen kat› ci-
simleri de birkaç mikron seviyesi-
ne kadar filtreler; fakat A.K. filtre-
sinin kat›lar› ay›racak bir filtre ola-
rak kullan›lmas› yanl›fl olur ve bu
uygulama ekonomik de¤ildir. Çün-
kü kat› cisimler aktif karbonun
içindeki gözeneklere tutunurlar ve
ters y›kamalar ile at›lamazlar. Za-
ten aktif karbonun yo¤unlu¤u çok
düflük oldu¤undan, filtrenin ters
y›kamas› s›ras›ndaki su h›z› da çok
düflük tutulur. Dolay›s› ile, tutul-
mufl kat›lar›n düflük su h›z› ile ters
y›kama s›ras›nda filtreyi terk etme-
leri mümkün olmaz. A.K. filtresine
sudaki kat›lar da gelirse, A.K. mal-
zemesi k›sa zamanda özelli¤ini
kaybeder, esas görevini yapamaz
hale gelir. Bunun sonucunda A.K.
malzemesi filtre tank› içinden ç›ka-
r›larak at›l›r, yerine yeni A.K. mal-
zemesi konur. A.K. malzemesini
çok s›k yenilemek bir iflletme için
hiç ekonomik de¤ildir. 

Suda bulunan çözünmüfl mad-
deler ile beraber kat› cisimlerin de
tutulmas› isteniyorsa, A.K. filtresin-
den önce suyun çok iyi filtrelen-
mesi uygun olur. Tek bir filtre ile
hem kat›lar hem de kokular al›n-
mak isteniyorsa KARTUfi fleklinde-
ki A.K. filtreler tercih edilmelidir.
Kartufl filtreler s›k aral›klarla de¤ifl-
tirildi¤inden ters y›kama ifllemi uy-
gulanmaz ve de¤ifltirilen kartufl ile
beraber tutulan kat›lar da at›lm›fl
olur.     

AAkkttiiff  KKaarrbboonn  FFiillttrreenniinn  ‹‹llkk  DDeevv--
rreeyyee  AAll››nn››flfl››: Aktif karbonun ilk
kullan›l›fl›nda, tank içine yerlefltiri-
len A.K. öncelikle ›slat›l›r ve yakla-
fl›k 24 saat kadar su içinde b›rak›-
l›r. Daha sonra A.K. ters y›kama ve
durulama ifllemleri yap›l›r.     

üretir. Parçac›k fleklinde bulunan
A.K.’un bir tank içine yerlefltirilme-
si sonucunda (kuartz kumlu filtre
gibi) “A.K. Yatakl›  Filtre” meyda-
na gelmifl olur. Ancak, sudan al›n-
mak istenen malzeme türüne göre
A.K.’nin türü, yatak kal›nl›¤› ve su
h›z› tayin edilir. PPiiyyaassaaddaa  bbiirrççookk
AA..KK..  ttüürrüü  vvee  mmaarrkkaass››  bbuulluunndduu¤¤uunn--
ddaann  sseeççiimm  iiflfliinnii  bbiirr  uuzzmmaann  flfliirrkkeettiinn
yyaappmmaass››  yyaannll››flfl  yyaatt››rr››mm››  öönnlleerr..    

Baz› su filtrasyonu uygulamala-
r›nda, özellikle su debisinin 5-10
m3/h’› geçmedi¤i durumlarda,
“A.K. Yatakl› Filtre” yerine “AA..  KK..
KKaarrttuuflfllluu  FFiillttrree” kullan›labilir.  Kar-
tufl filtrelerde A.K. kal›nl›¤› azd›r,
bu nedenle su geçifl h›zlar› düflük
al›nmal›d›r.  Kartufl içindeki A.K.
miktar› da az oldu¤u için bunlar›n
organik tutma miktarlar› da çok k›-
s›tl›d›r. Bu özelliklerine ra¤men
A.K. kartufl filtrelerin birçok uygu-
lama alan› vard›r.  

A.K. filtresi genelde renk ve ko-
ku giderici olarak bilinir. Oysa
A.K. suda istenmeyen baflka mad-
deleri de sudan giderir (serbest
klor, serbest ozon, trihalometan
tabir edilen klor bileflikleri, baz›
organikler,  hümik  asit, ya¤, zirai

A.K.’nin iflletilmesi s›ras›nda
dikkat edilmesi gereken 
hususlar:

11.. TTeerrss  YY››kkaammaa:  ‹lk defa ifllet-
meye sokulacak A.K.’nin en az 30
dakika süreyle ters y›kanmas› ve
daha sonra durulanmas› iyi olur.
‹flletme s›ras›nda da periyodik ola-
rak ters y›kama ve durulama ifllem-
leri yap›l›r. Ters y›kama s›ras›nda
A.K. filtrenin üretti¤i temiz su kul-
lan›lmal› ve A.K. yata¤›n›n %30 ka-
dar kabarmas› sa¤lanmal›d›r.  

22..  AA..KK..’’ddee  eenn  ççookk  kkoorrkkuullaann  flfleeyy
MMiikkrroobbiiyyoolloojjiikk  üürreemmeeddiirr..  Mikrobi-
yolojik üremenin kontrol alt›nda
tutulmas› için filtrenin girifl - ç›k›fl
bas›nc› sürekli olarak gözlenir ve
periyodik olarak ç›k›fl suyunda
bakteri say›m› yap›l›r. Çok göze-
nekli bir malzeme olan A.K. bakte-
rilerin üreyebilmesi için çok uygun
bir ortamd›r. A.K. filtresinden klor-
lu su geçse dahi bakteri üremesi-
nin önüne geçmek imkans›zd›r.
Mikrobiyolojik üremenin engellen-
mesi için fiziksel ve kimyasal yön-
temler ile sterilizasyon yap›lmal›
ve A.K. filtresinin sa¤l›kl› kullan›m›
sa¤lanmal›d›r.
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Oto. Ters Y›kamal› Aktif Karbon Filtresi

Aktif Karbon Kartuflu için Kartufl Kab›
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Su Dünyas›

Klor ve ozon gibi oksidan mal-
zemeler A.K. içindeki mikrobiyo-
lojik üremeyi gidermez, çünkü ok-
sidan malzemeler A.K. yata¤›n›n
üst k›s›mlar›nda A.K. ile kimyasal
reaksiyona girer ve CO2 gaz› olufl-
turur, A.K. yata¤›n›n alt k›s›mlar›n-
daki mikroplar yaflamaya ve üre-
meye devam eder. Bakteri üreme-
sine karfl› di¤er bir yöntem A.K.
parçac›klar›ndan oluflan filtre yeri-
ne gene A.K. içeren kartufllu filtre
kullanmakt›r.  

Bakterinin üreme süresi bellidir,
bu sürelerden önce kartufllar yeni-
lenir ve böylece bakteri sorunu ya-
flanmaz.   

‹‹flfllleettmmeeyyee  zzaarraarr  vveerrmmeeyyeecceekk,,
ssaa¤¤ll››kkll››  ççaall››flflaann  vvee  uuzzuunn  öömmüürrllüü  bbiirr
AA..KK..  ffiillttrreeyyee  ssaahhiipp  oollaabbiillmmeekk  iiççiinn,,
bbuu  ffiillttrreeyyii  bbuu  kkoonnuuddaa  uuzzmmaann  bbiirr  flfliirr--
kkeettee  iimmaall  eettttiirrmmeekk  eenn  ddoo¤¤rruu  yyoolldduurr..      

Baz› uygulamalarda, içine gü-
müfl iyonlar› emdirilmifl A.K. kulla-
n›ld›¤›n› okuyoruz.   Gümüflün
bakteri yok etme özelli¤i sayesin-
de A.K. parçac›klar› sa¤l›kl› kalabi-
lir. Gümüfl emdirilmifl aktif karbonu
biz uygulamad›¤›m›z için bu konu-
da daha genifl bilgi veremiyoruz.

33.. KKaarrbboonn  ttoozzllaarr››nn››nn  kkaaççmmaass››::
A.K. filtrelerden geçen su içinde
pudra fleklinde çok küçük karbon
parçalar› bulunabilir. A.K. filtrenin
kullan›ld›¤› iflletmenin hassasiyeti-
ne göre A.K. filtreden geçen su
ççookk hhaassssaass  kkaarrttuuflfl  ffiillttrreelleerr  ttaarraaff››nn--
ddaann  tteekkrraarr  ffiillttrreelleenniirr.  G›da  sana-
yiinde A.K.’dan sonra bir mikron
veya daha hassas kartufl filtreler
kullan›larak A.K.  tozlar›n›n prose-
se girmesi engellenir.  

44.. TTeerrss  oozzmmoozz  cciihhaazz››  öönncceessii
AA..KK..  ffiillttrree kullan›ld›¤›nda, A.K. fil-

tre içinde üreyen bakterilerin
mambranlara getirebilece¤i sorun-
lar göz önüne al›nmal›d›r. Ayr›ca
3. paragrafta sözü edilen ince kar-
bon tozlar›n ters ozmoz mambran-
lar›na zarar verdi¤i de gözlemlen-
mifltir. Ters ozmoz sistemlerinde
bu iki sorun için önlem al›nmas›
flartt›r.

Her filtre gibi A.K. filtrenin de
uygulamas› ve iflletilmesinin bir-
çok püf noktas› bulunmaktad›r.
AA..KK..  mmeekkaanniikk  bbiirr  ffiillttrree  oollmmaadd››¤¤››
iiççiinn  mmeekkaanniikk  ffiillttrreelleerree  ggöörree  ddaahhaa
ççookk  ssoorruunnllaarr  yyaaflflaayyaann  bbiirr  ffiillttrreeddiirr..
BBuu  sseebbeeppllee  AA..KK..  ffiillttrreenniinn  ssaatt››nn
aall››nnmmaass››nnddaa  vvee  iiflfllleettiillmmeessiinnddee  ddaa--
hhaa  ççookk  ttiittiizzlliikk  ggöösstteerriillmmeelliiddiirr..  A.K.
filtre uzman bir kurulufltan sat›n
al›n›rsa iflletme hatalar› en aza
iner ve iflletme zarar etmez görü-
flündeyiz.
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