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40 yýllýk mühendislik hayatýmýn
son 25 yýlýnda"Su Tekniði'' konusunda çalýþtým.Son 25 yýl içinde, ortalama olarak haftada 5 iþletmeyi ziyaretmiþ olduðumu varsayarsak, 6250 iþletmede su hazýrlamave su fýltrasyonu konularýnýtetkik etmiþ olduðumu
da kabul edebiliriz. Bu ziyaretlerimde görmüþ olduðum teknik sorunlarýn bir kýsmýyanlýþsu fýltresi kullanýmýndan k~ylýaklanýyor veya iþletmede hiç su fiifresi kullanýlmamasýndan
meydana geliyor.
Yanlýþsu filtresi seçimi ve kullanýmý ile ilgili anýlanm kalýn bir kitabý
doldurabilir; burada konumuza zemin hazýrlamak maksadýyla yalýuzca
birkaç ömek vermek istiyorum...
Ömek 1: Bir tekstÝ1boyahanesinde, ana su deposundan suyu iþletmeye veren 60 m3/saat debili dik mil1i
pompanýn emiþine ýoo mm C4'') boru baðlantýlý"Y'' tipi pislik tutucu konulmuþ. Sistem daha ilk devreye girdiðinde depo içindeki kirlilik hemen
pislik tutucuyu doldurmuþ, pislik tutucudan su geçmediði için susuz çalýþnýaya mecbur býrakýlan güzelim
yeni pompa fazla ýsýnmýþ
ve sentetik
fanlar ve mekanik salmastra deforme
~

olduðu için pompa dunnuþ; iþletme
istenen zamanda devreye alýnamamýþ.
Ömek 2: Þehir suyu kullanmayý
planlanuþ olan önemli bir sosyal tesisin su daðýtýmsisterni yer altýndaki
bir makine dairesine yerleþtirilmiþ ve
þehir suyu giriþine tam otomatik ters
yýkamalý 100 mm boru baðlantýlýbir
filtre monte edilmiþ. Almanya'nýn
yüksek kaliteli þehir suýan için tasarlannuþ olan bu fýltreye þehir suyundan 10 mm çapýnda bir çakýl geldiði
için, fýltre deþaIÝvanasý açýldýðýnda
bu iri çakýl deþaIÝvanasýnýnçýkýþýna
takýlmýþve vana kapanamamýþ.Sonuçta yüksek basýnçlýþehir suyunun
debisi drenaj pompasýnýn debisinden daha yüksek olduðu için yer altýnda bulunan tesis aðzýna kadar
suyla dolmuþ. Olay sonucunda bu
sosyal tesis birkaç gün susuz kaldý.
Ömek 3: Bir otomotiv iþletmesinde, punto kaynak makinelerinin soðutmaya yarayan soðutma kulesinin
sirkülasyon pompalanndan sonra bir
elek filtre monte edilmiþ. Bir yaz günü, soðutma kulesine havadan gelen
yüksek rniktarda katýlar elek fýltre tarafýndan tutulmuþ, ancak otomatik
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Az kirliliðj olansular
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için elek filtre

ters yýkama sýrasýndafiltre bu katýlan
atamadýðýiçin sürekli olarak kendini
defalarca yýkamýþ.Tabii, bu sýrada
soðutma suyu tamamen tükenmiþ ve
punto kaynak makinelerinin soðutma suyu gelmediðinden makineler
ýsýnmýþ
ve otomatik olarak durmuþ.
Dolayýsýylaotomobil imalatý da durmuþ ve iþletme çok büyük ekonomik
zararauðramýþ.
Bu kötü örnekleri yazarak okuyucunun dikkatini su filtresi seçimi üzerine çekmek ve "su filtrasyonu'' konusunun yüksek önernini vurgulamak istedim. Neyse ki son yýllarda
iþletmelerin çoðu suyun fýltre edilmesi gerektiði görüþünü kabul ediyorlar
artýk.10-15yýl geriye gittiðimizde kanaat þuydu: ''Suyu fýltrelemek gerekmez, ille de fýltre gerekirse yumruk
büyüklüðünde bir 'Y' tipi pislik tutucu veya içine bez yerleþtirilmiþ bir
kap ile su süzülebilir.'' Son yýllarda
teknik fuarlann ve iletiþirnin artmasýylaülkernizde su filtrasyonu anlayýþýbiraz geliþti. Buna raðmen çoðu tesiste konu hala küçürnsenmekte ve
ve ucuz yönternlerle proseste
sulann iþletme sorunu
çýkannadansüzülebileceði sanýlmaktadýr.Bunun tabii sonucu olarak da
iþletmelerde
birçok
zamansýz
ve bu duruþlann bedeli dünyadaki en pahalý su
yüksek olabilir.

Diskli filtre ile soðutma suyu filtrasyonu

Bugünkü ekonominin kurallanna
göre bir sanayi veya turizm iþletmesinin, periyodik bakýmlar dýþýndadurmadan çalýþmasý arzu edilir .Bu
önernli iþletme kuralýna uygun olan
su filtresinin görevi yalnýzca suyu
süzmek deðildir. Bugünkü iþletmecilik kurallarýna göre su filtresi,
suyu süzme iþlemi yanýnda, sudan aynlan katýlan el deðmeden
ve iþçilik gerektirmeden
sistem
dýþýnaatma1ý, bu sýrada az su telef
etmeli ve perlyodik bakýmJar dýþýnda anza çýkannadan görevini
yapmalýdýr .
Bugünün þartlanna uygun bir su
fýltresini nasýl tarif edebiliriz?
Son yýllarda MMO ve 1TMD'nin
birkaç þubesinde ye büyük sanayi
kuruluþlannda ''Su Filtrasyonu'' konusunda konferanslar verdim. Bu konferanslann sonunda dinleyicilere þu
soruyu sordum: "Bir Sanayi Fntresinden Ýstenen özel1ikler Ne 01malýdýr?'' Dinleyicilerden almýþ 01duðum cevaplan alt alta yazdýðýmda
ortaya aþaðýdakiliste çlkýyor:

suyunu kesmesin
5. Ters yýkama sýrasýndaaz su atsýn
6. Bakterilere yatak oluþtunnasýnve
iþletmeye mikro-biyolojik
sorun getinnesin
7.Az yer kaplasýn
8. Az bakým gerektirsin
9. Yedek parça temininde sorun yaratmasýn
Yukandaki þartlar listesi yalnýzca
iþletmecilik açýsýndanfýltre seçimine
yön veren kurallardýr.Ancak, sudan
ayýnnak istediðimiz katýlann türü yönünden konuya baktýðýmýzda,filtre
seçiminden önce ham suyun özelliklerini çok iyi incelememizin gerekliliði ortaya çýkar.
Bir iþletmenin su filtrasyonu tasarlanýrken konuyu hiç küçümsemeden, gerekli önemi vererek, yeterli
zaman ayýrarakaþaðýdakikonular incelenmelidir. Ýþletmenin þartlarýna
göre, neyi sudan ayýnnak istediðimizi çok iyi tayin edip ona göre fýltre
seçimi yapýlmalýdýr.
ý-Kullanýlacak ham sular nereden

1. Su filtresi az basýnçkaybý yapsýn
ve su debisini fazlaca etkilemesin
2. Seçilen mikron seviyesinden
daha iri katýlan kaçýrrnasýn
3. Kendi kendini otomatik olarak

geliyor? (Þehir, kuyu, dere, paslý
bir depo gibi)
2- Ham sular içinde bulunabilme
irnkaný olan partikül türleri
nelerdir?
A. Kuyu sularýndan kum, kil, silt

yýkasýn
4. Ters yýkama sýrasýndaiþletmenin

gelebilir
B. Dere ve göl sulanndan kum,
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Ultra filtrasyon

ile kaynak suyu filtrasyonu

kil, silt, kök, yaprak, ot, böcek,
balýk vb. gelebilir
C. Þehir suyundan, þebeke
tamirlerinden sonra her tür katý
gelebilir. Ayrýca eskimiþ
þebeke borularýndan beton,
paslýdemir , hatta boru baðlantý
noktalanndan kopabilecek
katranlý katýlar dahi gelebilir .
3- Ham su ile gelebilecek katýlann
iri1ikleri nelerdir , iþletýnenin özelliðini göz önüne aldýðýmýzda
hangi iriliðe kadar olan katýlan
tutýnak ekonomik olur?
Önýekl: y alnýzca yer yýkamasý,
duþ ve banyolarda kullanýlacak sulann ýoo mikrona kadar süzülmesi yeterlidir.
Önýek 2: Gýda tesisinde kullanýlacak sularýn en az 20-30 mikrona
kadar süzülmesi yararlý olur.
4- Ham su ile gelebilecek katýlann
miktan nedir?
Önýek: Bazý kuyulardan sürekli
kum ve silt gelir. Bu katýlann miktan ý ton su içinde 2 gram dahi olduðunda, 50 tonisaat debideki bir sudan süzmek istediðimiz katý miktan
ýoo gram/saat olur, yani günde 2,4
kg!.. ýoo mm'lik piyasa ma1ýbir pislik tutucunun kova hacmi bu miktar
katýyý almaz; el ile temizlenen telli
veya bezli bir filtrenin filtre yüzeyine
2,4 kilogram katýyýdaðýttýðýmýzda
ise
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Yeni nesil modüler kum filtreleri ile iÇme suyu filtrasyonu

o filtreden hiç su geçmez. Böyle bir
filtre sorununun çözümü için otomatik olarak kendini sýk sýk temizleyen
bir filtre seçilmesi doðru olur .
Su filtrasyonunu önernseyerek yukanda anlatýlan iki grup "filtre seçim
kriteri'' ile hareket ettiðÝmizde iþletmenin ihtiyacýna en uygun filtreleri
seçme imkaný doðar. Ancak þunu hatýrlatmak isterim: Bir iþletmenin su
filtrasyonu genelde tek bir filtre ile
çözülemez. Ham su kademeli olarak
filtrelenirse filtrasyon daha baþanlý
olur. Ömeðin, iþletmenin ana su giriþine tam otomatik ters yýkamalý 100
mikronluk bir filtre monte edilebilir;
iþletmeye su veren pompalardan
sonra veya her önerrýli makinenin su
giriþine, iþletmenin türüne göre daha
hassasfiltreler konulabilir .
Bu yazýmýzýokuduðumuzda þöyle
bir soru ortaya çýkýyor: "Hangi su
için hangi filtreyi seçeceðiz?" Bu
soru beraberinde birçok baþka soruyu tetikliyor?
-Kum fýltresi seçeceksek, ne tür
fýltre dolgusu? Su geçiþ hýzý?Ters
yýkama suyunun temini?
-Elek filtre seçeceksek, hangi rnodel? Elek yüzeyi kaç rn2?
Kaç mikron?
-Diskli filtre seçeceksek, hangi
model? Kaç mikron?
-Kartuþ filtre seçersek, kaç rn2yü-

zey? Kaç mikron?
-Torba fýltre seçeceksek, kaç rn2
yüzey? Kaç mikron?
-Mikro-fýltrasyon seçeceksek?
Ne model? Hangi ön fýltre?
Ne tür ters yýkama þekli?
-Ultra filtrasyon seçeceksek?
Ne model? Hangi ön filtre?
Ters yýkama sýrasýndahangi kimyasallar?
-Pislik tutucu kullanacaksak?
Hangi ana filtrasyondan sonra ve
nerelerde?
Bir eczaneye girdiðimizde gözümüze binlerle ilaç çarpar. Ancak elimizdeki reçeteye uygun olan ilaçlann sayýsýyalnýzca 2-3 adettir .Diðer
ilaçlar elimizdeki reçeteye uygun deðildir; fakat bu ilaçlar için "yararsýz''
veya "kötü ilaç'' diyemeyiz. Ayný þekilde hiçbir su filtresini kötülemek
doðru olmaz, çünkü her bir filtrenin
kullanýlmasý için uygun bir tatbikat
yeri vardýr. Dolayýsýyla önerrýli olan
DOÐRU TEÞHÝsve DOÐRU SEçÝMDÝR.Týbbi sorunlarýrnýzateþhÝskoydurmak için saðlýðýffilzýönemseyip
sorunumuza uygun ihtisas dalýnda
ve birçok iyi referansý olan bir týp
doktoruna müracaat ettiðimiz gibi,
suyun filtrasyonu konusunu da
önemseyip birçok iyi referansý olan
"Filtre Doktoru''na müracaat etmek
doðru yoldur görüþündeyiz.
.

