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1 990 yýlýndan bu yana Ters Oz-

moz (TO) sistemleri kuruyo-

ruz ve bu sistemlere teknik
servis hizmeti veriyoruz, bu
sebeple Ters Ozmoz iþleticili-

ði konusunda çok birikimimiz oldu. ül-
kemiz henüz yeni sanayileþtiði için iþlet-
melerin Ters Ozmoz konusunda tecrü-
beleri eksik ve bu sebeple bir taraftan
Ters Ozmoz sistemi satýn alýnmasýnda
yanlýþlýklar yapýldýðý gibi, bu sistemlerin
iþleticiliðinde de pek çok hatalar yapýlý-
yor. Çok yapýlan iþletme hatalarýný kay-
dettik. Bunlan okuyuculanmýz ile pay-
Iaþrnamýz sonucunda umarýz bu yazýmýz
yararlý olur ve bu hatalann yapýlrnarnasý
için Ters Ozmoz ile ilgili "iþletici el kitap-
Ian''nda iþleticiye doðru bilgiler verilir.

Ters Ozmoz Sistemi'nin çok kaliteli olmasý iyi görev yapacaðý

anlamýna gelmez. Ters Ozmoz Sistemi doðru bilgi ve doðru

kontrollar ile iþletilebilir. iyi iþletilemeyen Ters Ozmoz Sistemi

sahibine zarar verir.

Ülkemizde TO sistemi yeni yeni tanýný-
yOf .Fakat otoffiobil konusunda vatan-
daþlanmýz daha tecrübeli ve otoffiobilÝn
kullanýmý ve bakýffil ile ilgili çoðu iþleti-
ci birkaç söz söyleyebilir. Ters OZffiOZ
sistemi konusunda iþletici eðitimi verilir-
ken, iþleticiye otoffiobilÝn kullanýmý ile il-
gili bilgilerÝn hatýrlatýlmasý sonucu, TO
iþleticisi konuya daha çabuk adapte ola-
bilir.

Örneðin, sabahlan otomobile bir}meden
önce arabanýn çevresine ve tekerleklerin
havasýna bir göz kontrolu yapýlýr. TO ci-
hazýnýn da her gý1n manometrelerini
kontrol etmek ve bu basýnçlan ve ayncaMeþrubat suyu Oretimi iÇinTersOzmoz cihazý ve yýkama düzenegi.
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su debilerini ''Günlük Kontrol Çizelge-
si''ne kaydetmek sorunlan önler. Oto-
mobiller muhakkak her 10.000 veya
15.000 kilometrede bir genel bakýma gi-
der. TO cihazýna da belli zaman aralýkla-
nnda genel bakým yapýlmalýdýr (kimya-
sal yýkama). Otomobilin kullanýc1Sý ben-
zin göstergesini çok sýk kontrol eder ve
benzin tükenmeden benzini doldurur .
Benzer þekilde, TO siteminde bulunan
kireç önleyici (Antiskalant), Asit, Sod-
yum Meta Bisülfit (SMBS) gibi kimyasal-
lann depolannýn da çok sýk kontrol edil-
mesi ve tükenmeden önce depolann
doldurulmasý gerekir. Otomobilin hava
ve yað fýltreleri belli aralýklarda yenile-
nir. TO cihazýnýn da filtre kartuþlan ba-
sýnç farký yarattýðýnda veya periyodik
aralýkiar ile yenilenir .

mambran basýnçlan yükselmiþ, üretim
debisi % 50 azalmýþ, iletkenlik aýtmýþ,
mambranlar can çekiþiyor olabilir. Fakat
iþletici bu sorunlann farkýna varmaz, gö-
zü yalnýzca su deposunun seviyesini gö-
rür. Ancak ''iyi su deposu''nda yeterince
su olmadýðýnda ve iþletmeden ''su yok''
þikayeti geldiðinde TO cihazý incelenir
ve görülür ki mambranlar tamamen öl-
müþ!. En çok karþýlaþtýðýmýz iþletme ha-
tasý bu paragrafta anlatýlandýr .Bundan
sonraki hatalar bu sorumsuzluk ve üþen-
geçlik hatasý yanýnda çok küçük kalýr.

T ers Ozmoz mambranlannýn kimyasal yýkama sistemi.

Þirkete ait bir seývis aracýnýn þöförü izne
aynlýrken, diðer þöföre araç hakkýnda
detaylý bilgi verir. Ayný þekilde, TO siste-
minin iþleticisi izne çýkarken, diðer mes-
lektaþýna TO hakkýnda detaylý bilgi ver-
melidir. Bilgilerin doðru ve kolay aktanl-
masý için, TO için bir "Günlük Kontrol
Çizelgesi'' tutulmasý çok yararlý OlUf. Her
gün doldurulacak bu çizelgede, TO ci-
hazý üzerinde, günlük kontrol edilmesi
lazým gelen her bilgi için bir kolon bu-
lunmalýdýr: TO öncesi ham suya verilen

kimyasa1lar için dozaj pompasý ayarlan;
TO mambranlanna su giriþ ve çýkýþ ba -

sýnçlan, ham su ve üretim suyu iletken-
liði; ham su sýcaklýðý; üretim ve atýksu
debileri gibi.

yasallar dýþýnda, ''ucuz olsun" fýkri ile
baþkaca bir kimyasal ile mambranlar yý-
kandýðýnda, mambranlarda ''kalýcý" bir
sorun oluþma ihtimali çok yüksektir.

TO cihazý uzun süre çaýýþtýn1maz:
TO mambranlannýn düþmanlanndan biri
de mambranlarda mikrobiyolojik üreme-
dir .Mambranlar üzerinde mikrop ürer
ve mambranlann su geçirmesini engel-
ler. Bu problemi ham su ile gelen canlý-
lar da yaratabilir ve uzun süre çalýþtýnl-
mayan TO cihazlannýn da genel sorunu-
dur. Bu sebeple TO iþletici kitaplannda
bu konu anlatýlýr ve iþletmenin su ihtiya-
cý olmasa dahi, TO cihazýnýn her gün
muhakkak bir saat kadar çalýþtýnlmasý is-
tenir. Gene ''ucuz olsun" düþüncesi ile,
TO cihazý tatil günlerinde çalýþtýrýlmaz
Cülkemizde 6-7 gün süren bayram tatille-
ri yapýldýðýný hatýrlayalýrn) ve uzun bay-
ram tatili sonunda cihazýn kapasitesinin
azaldýðý fark edilir .

Ýþletme giderlerini kýsalým düþüncesi:
Birçok iþletmede TO cihazýnýn iþletme
giderleri , göze batar ve hiçbir teknik
araþtýnna yapýlmadan, yalnýzca "ucuza
mal edilsin'' anlayýþý ile, antiskalant ve

diðer kirnyasal dozaj pompalarýnýn ayan
kýsýlýr; TO mambranlarýný katýlardan ko-
ruyan kartuþ fýltreler týkandýðýnda atýl-
maz, yýkanýp tekrar kullanýlmak istenii .
TO öncesi su yumuþatma cihazý olan sis-
temlerde, rejenerasyon tuzu miktan dahi
azaltýlarak tuz maliyetinden ekonomi
yapmak istenir. aysa, gerek kirnyasal1ar,
gerekse fýltre kartuþlan ve su yumuþatýcý,
TO cihazýnýn en pahalý bölümü olan
mambranlan korumak içindir. Koruma
yeterli olmadýðýnda mambran ömrü çok
kýsa olur ve "ucuz olsun'' fýkri ile yapýl-
mak istenen ekonominin çok katý kadar
bedel ölen mambranlan yenilemek için
ödenir.
Teknik servis konusunda da "ucuza mal
edilsin'' düþüncesi bir çok iþletme için
geçerlidir. Mambranlann kontrol ve yý-
kanmasý için uzman bir þirkete görev ve-
rilmesi yerine, iþletmenin kendi bakým
bölümü TO mambranlanný yýkamaya
zorlanýr. Hassas pH metre dahi bulun-
mayan bir bakým bölümünün kirnyasal
yýkama yapmasý çoðu zaman hatalar ile
sonuçlanýr ve mambranlarda "kalýcý so-
runlar'' yaratýlýr .

TO Sistemi iþletmeciliðinin Çok
Yapýlan Hatalarý

En büyük hata: Cihaz su üretiyorsa

llgilenme!
Ters Ozmoz cihazýnýn ürettiði su genel-
de bir depoya gider. ''Ýyi Su Deposu'' ve-
ya ''Proses Suyu Deposu'' olarak adlan-
dýnlan depoda su varsa, iþletici genelde
TO cihazýnýn ''iyi çalýþtýðýný'' sanýr ve TO
cihazýnýn günlük kontrollarýný yapmaya
üþenir. Masasýnda günlük kontrol çizel-
gesi gözüne iliþirse, bu çizelgeye bir gün
önceki deðerleri doldurur .Bu arada

Kimyasal eksikliði: TO sisteminin tasa-
rýmýna göre, cihaz çallþtýðý zaman sürek-
li olarak birkaç kimyasal ham suya veri-
LÝf. Ancak, kimyasal bidonlarýnýn sýk
kontrol edilmemesi sonucu veya yanlýþ
kimyasal konmasý, kimyasalýn su ile ka-

TO mambranlarýnýn uygunsuz kim-
yasallar lle yýý...Ým..ý: TO mambraný
üreten kuruluþlar mambran yýkama için
bazý kimyasal kanþýmlan ve bazý kimya-
sal modelleri önerirler. Önerilen bu kim-
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nþtýrma oranýnda yanlýþlýk yapýlmasý ve-
ya dozaj pompasýnýn hava yapmýþ olma-
sý sonucunda TO sistemine kimyasallar
ve1Ýlemez. Sonuçta TO mambranlan za-
rar görür, gereksiz yere iþletme durur ve
TO mambranlanna kimyasal yýkama
yapmak gerekir. Ancak, zarar görmüþ
TO mambranlan kimyasal yýkamaya rað-
men ilk halÝne dönmeyebilir , mambran-
lar kalýcý bir zarar görmüþ olabilir.

üretim suyu kalitesi bozulur .Örneðin,
TO cihazýnýn þehir þebeke suyuna göre
tasarlandýðýný varsayalým. Bu þehir su-
yunda yüksek sertlik vardýr. Ancak su-
daki silikat deðeri çok düþüktür .Daha
sonra iþletmeci þehir suyu yerine TO sÝs-
ternini kuyu suyu ile besler , hatta suyu
önce reçineli yumuþatma cihazýndan ge-
çirerek sertliðini de giderdiði için yüreði
rahattýr. Oysa kuyu suyunda yüksek
miktarda silikat (SiOz) bulunmaktadýr ve
kýsa süre sonra TO mambranlan silikat
taþý ile tamamen ~ýr., Çünkü yüksek
silikat içeren sular için kullanýlan antis-
kalant kimyasalý farklýdýr. Böyle kötü bir
senaryo yaþanmamasý için, TO besi su-
yunun birkaç ay aralýklar ile analizinin
yapýlmasýný öneriyoruz. TO sistemi sü-
rekli olarak ayný su kaynaðýndan bes-
lense dahi yýlýn 12 ayý içinde ham su ka-
litesinin deðiþme riski vardýr.

ham suyun önce reçineli yumuþatýcý ile
yumuþatýlmasý çok baþarýlý olur ve bu ta-
sarýmda ham suya antiskalant kimyasalý
dozlanmaz veya çok az dozlanýr. Birkaç
kez aþaðýda anlatacaðým olayý yaþadýk.
TO iþleticisi deðiþtiðinde veya yeterli
eðitim almadýðýnda, su yumuþatýna ciha-
zýna rejenerasyon tuzu yüklenmesi unu-
tulur .Bunun sonucunda TO cihazý sert
su ile beslenir ve daha sonra fark edilir
ki, sert su ile beslendiðinde dahi TO dü-
þük iletkenlikte su Üfetmektedir .O gün-
den itibaren iþletici ham suyu hiç yumu-
þatýnadan TO cihazýný sert su ile besler.
Ýþletici þunu düþünemez: TO cihazý sert
su ile beslendiðinde ham suya yeterince
antiskalant dozajý yapmak þarttýr .Bu
yapýlmadýðý için birkaç gün sonra
mambranlar tamamen kireçlenerek týka-
nýr ve iþletme yeni mambran satýn alma-
ya mecbur kalýr. Benzer sorun, yumu-
þatýna cihazýna konan rejenerasyon tu-
zunun suda çözünmemesi sonucunda
da yaþanabilir .Bu sebeple iþleticinin yu-
muþatýna cihazý içindeki tuzun çözünme-
sini de sýk sýk gözlemlemesini öneririz.

TO atýksu vanasýnýn kapatýlmasý:
TO iþleticisi iþini baþkasýna devrettiðin-
de, TO iþleticilik eðitimi almamýþ kiþi TO
cihazýnýn çalýþýrken nomýal olarak attýðý
atýksuyun miktanndan rahatsýz olur. Eði-
timsiz kiþi, iyi niyetle "Aman su israfý

oluyor'' düþüncesiyle kimseye danýþma-
dan bu suyu kýsar , hatta tamamen kapa-
týr. Sonuç korkunç olur. TO mambranla-
n kimyasal temizlik yapýlamayacak ka-
dar týkanýr ve yeni mambran satýn almak

mecburiyeti doðar. TO mambranlarýnýn yüksek basýnç
farký ile çaýýþtýnlmasý: Bazý þartlarda
TO mambranlan kýsmen týkandýðýnda
dahi ürettiði suyun kalitesi iyi olur an-
cak su debisi azalýr .TO pompasý büyük
seçilmiþse ve pompa çýkýþýndaki vana
ilk çalýþtýnnada kýsýlmýþsa, iþletici pompa
çýkýþ vanasýný açarak mambranlann da -

ha yüksek basýnçta çalýþmasýný saðlar .
Böylece iþletici arzu ettiði su debisine
ulaþmýþ olur , ancak mambranlar üzerin-
deki basýnç farkýnýn (A.p) çok yükseldi-
ðine dikkat etmez veya önemsemez.
Klasik mambranlann imalat tasanmýna
göre, bir metre uzunluðunda bir mam-
bran için ,, A.p" deðerinin en çok 0, 7 bar

olmasý istenir. Bu deðer (A.p) yükseldi-
ðinde TO mambranlan kýsa zamanda
deforme olur , mambranlarda çatlaklar
meydana gelir ve bir anda TO yüksek
iletkenlikte su üretmeye baþlar .Böyle
bir sorun ile karþýlaþmamak için, TO ci-
hazý üzerindeki basýnç göstergeleri sýk
sýk kontrol edilmeli ve A.p deðeri yüksek
bulunduðunda mambranlara kimyasal

yýkama uygulanmalýdýr.

TO ana giriþ vanasýnýn bozulmasý:
Cihazýn besi suyu giriþinde bulunan oto-
matik kontrol vanasý cihaz durduðunda
su giriþini tamamen kapar. Böylece, ba-
sýnçlý þebeke suyu TO'nun duruþ zama-
nýnda TO mambranlarýndan geçemez.
Ana giriþ vana~ýnýn otomasyonu bozul-
duðunda, TO'nun duruþ anýnda dahi
mambranlardan ham su geçer ve TO
durmuþ olduðu için antiskalant dozaj
pompasý da çalýþmadýðýndan, TO
mambranlarýnda kireçlenme olur ve
mambranlar týkanýr .Oysa iyi eðitirn al-
mýþ bir iþletici TO ana giriþ vanasýnýn bo-
zulduðunu kýsa zamanda fark .eder .Çün-
kü TO cihazý durduðunda, cihaz üzerin-
deki üretim ve atýk akýþ ölçerleri "sýfýr''ý
göstermelidir .Otomatik vana kapatmý-
yorsa akýþ ölçerler sýfýrý göstermez ve iyi
bir iþletici bunu fark eder .

y anIýÞ satýn aIýnan TO mambran1arý:
Bazý iþletmeler yedek TO mambraný sa-
týn allfken orijinal TO mambranlarýnýn

fiyatýný yüksek bulup piyasadan düþük
fiyata mambran satýn allf. Yeni mam,
branlar eldeki TO sisteminin tasanmýna
uymadýðý için TO cihazýndan istenen ka-
litede ve debide iyi su elde edilemez.

Sonuç: Tecrübemiz gösteriyor ki Ters
Ozmoz sisteminin çok kaliteli olmasý iyi
görev yapacaðý anlamýna gelmez. TO
sisteminin doðru çalýþmasý ve mambran
ömrünün uzun olmasý için öncelikle iþ-
letici personelin çok iyi eðitilmesi ve ay-
nca bu iþleticiyi yedekleyecek olan per-
sone!in de ayni þekilde iyi eðitilmiþ 01-
masý þarttýr. Bunun yanýnda, iþletme
içinde mühendis seviyesinde bir kiþinin
Ters Ozmoz sistemini sahiplenmesi,
"ucuza mal edelim'' fýkrinden uzak ka-
lýnmasý ve periyodik olarak uzman bir
kuruluþtan teknik servis desteði alýnma-
sý hatalan ve giderleri en aza indirir gö-

rüþündeyiz.

TO sisteminin tasanm dýþ1 ham su lle
beslenmesi: TO sistemi ve özellikle
TO'nun ön þartlandýrmasý belli bir ham
su kalitesine göre tasarlanýr. TO sistemi
kurulduktan sonra iþletmeci bu sistemi
baþkaca bir ham su ile beslediðinde ço-
ðu zaman TO mambranlan týkanýr ve

Yumuþatýlnuþ ham suya göre tasar-
ianýnýþ TO sisteminde yaþanan iþlet-
me sonýnu: Bazý iþletme þartlarýnda
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