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ABD -Califomia'da
bulunan San
Diego Üniversitesi'nin destekleri ile
45 yýl kadar önce ayni bölgede geliþmiþ olan "Ters Ozmoz Mambran
Tekniði'' bugün tüm dünyada aranan ve çok kullanýlan bir malzeme
oldu. Kötü kaliteli sulardan, hatta
deniz suyundan dahi içme suyu
üretirninde kullanýlan bu teknoloji
insanlýk için önernli bir buluþ sayýlýyor. San Diego'da bulunan bir Ters
Ozmoz (TO) mambran fabrikasýnda
alrnýþolduðum mambrari eðitimi ve
1990 yýlýndan bu yana ülkemiz sanayiine kurmuþ olduðumuz TO cihazlarýndan kazandýðýmýzpratik bilgilerin bazýlanný okuyuculanrnýz ile
bu yazýrnýzdapaylaþacaðýz.
Yazýrnýzýnmaksadý TO sektörü ile
yakýndan iliþkisi olmayan okuyucularýmýzaTO mambranlan konusunda fikir vermektir, onun için bu yazýda yalnýzca pratik bilgiler verece-
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Yazýmýzda kullanacaqýmýz
bazý birimleri ve tabirleri
hatýrlayalým
.Mikron
P = 0,001 mm
.Mikro Siemens/cm = pS/cm:
Suyun elektrik iletkenliðini ölçen
birim
.ppm (part per milllion) =
milyonda bir birim = mg/litre =
gram/m3
\
.ppb (parte per billion) =
milyarda bir birirn = mikrogram/
litre = miligram/m3
.Toplam çözünmüþ Madde
(TÇM) -Ýngilizce (TDS): Su
içinde çözünmüþ olarak bulunan
mineraller .
.Ham Su: TO cihazýna giren
iþlenmemiþ su.
.TO Üretim Suyu: TO
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mambranlanný geçen ve içindeki
maddelerin çoðunu Ham Su
tarafýnda býrakan, TÇM deðeri
düþük iyi kalitede su.
.TO Atýksuyu (konsantre):
Ham sudan TO mambraný iyi
suyu ayýrdýktan soma geri kalan
ve dýþan atýlan, TÇM deðeri
yüksek su.
.Ýnsani Tüketim Amaçlý Sular
Hakkýnda Yönetmelik: 17.02.
2005 tariWi Resmi Gazete'de
Saðlýk Bakanlýðýtarafýndan
yayýnlanmýþolan 25730 Sayýlý
Yönetmelik. Bu Yönetmelik
Avrupa Birliði'nde kullanýlan
yönetmelik ile ayni deðerlere
sahiptir.
TO Mambran Türlerl
TO mambran türleri çok geniþ bir
yelpazedir. Bu yazýmýz okuyucuya
fikir vermek üzere kaleme alýndýðý
için bu yazýda yalnýzca iyi su Üfetiminde çok kullanýlan üç tür TO
mambranýna yer vereceðiz. Aþaðýda
tarif edeceðimiz bu üç tür mambran
piyasada "Düþük BasýnçMambraný'',
"Yüksek BasýnçMambraný''ve Deniz
Suyu Mambraný'' olarak adlandýrýlýr.
Mambran üretimi yapan fabrikalar su
üretimi için bir çok tür mambran

"Ters ozmoz mambran
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üretirken, su dýþýndakibaþkaca SýV1lar için de (süt gibi) TO mambranlan üretiyorlar .Burada yalnýzca üç tür
mambraný ele alacaðýz.
TO mambran üreticilerinin
her
mambran için hazýrlamýþ olduðu
bilgi sayfalannda, mambranlann sudaki mineralleri % 98 -% 99 kadar
ayýrdýklan yazýlýdýr.Laboratuvar bilgileri olarak bunlar doðrudur. Ancak, bir TO cihazý tasarlanýrken bu
bilgileri olduðu gibi kullanmak
doðru olmaz. çünkü, bir TO cihazý
genelde birbirini takip eden bir çok
TO mambranýndan oluþur ve cihaz
içindeki ikinci ve daha sonraki TO
mambranlan, bir önceki TO mambranýnýn attýðý daha yüksek TÇM
içeren suyu kullanýr .Dolayýsýyla
her bir mambrana verilen suyun kalitesi ilk mambrana girene kýyasla
daha çok miktarda TÇM içerir .Sonuç olarak, biz aþaðýdaki pratik bilgileri müþterilerimize veririz.
."Düþük Basmç Mambraný" olarak adlandýrdýðýmýz TO mambranlan, ömürlerinin ortalanna
geldiðinde 8 -12 bar basýnçlarda
çalýþýrve suda bulunan maddelerin % 90 kadanný sudan ayýnr.
Örneðin, TÇM miktan
1000
mg/litre olan bir kuyu suyundan,

düþük basýnç mambranlarý ile
TÇM deðeri 100 mg/litre seviyesinde bir su üretilebilir .
.''Yüksek
Basýnç Mambraný"
olarak adlandýrdýðýmýzTO mambranlarý, ömürlerinin ortalarýna
geldiðinde 12 -16 bar basýnçlarda çalýþýrve suda bulunan maddelerin % 97 kadarýný sudan ayýrýr. Ömeðin, TÇM miktarý 1000
mg/litre olan bir kuyu suyundan,
yüksek basýnç rnambranlarý ile
TÇM deðeri 30 mg/litre seviyesinde bir su üretilebilir .
.''Deniz
Suyu Mambraný" 65 70 bar basýnçlarda çalýþýrve TÇM
deðeri 35.000 mg/litre olan Akdeniz suyundan TÇM deðeri 350 400 mg/litre seviyesinde su üretebilir.
''Suyun pH Derecesi"nin de TO
mambranlarýnýn ''su olmayan maddeler''i sudan ayýrma özelliði üzerinde rolü vardýr. TO mambranlarý
genelde 5,5 -7,0 pH derecelerinde
en mükemmel þekilde çalýþýrlar.
Ancak, tabii sularýn pH derecesi genelde 7 ,0 deðeri üzerindedir ve buna raðmen, çok özel bir su istenmediði dururnlarda suyun pH derecesi
deðiþtirilmeden TO tatbikatý yapýlabilir.
''Suyun Sýcak1ýðý" da TO mambranlarýnýn ürettiði suyun miktarý
ve kalitesi üzerinde çok etkilidir .
Bu sebeple, bir TO tasarýrnýndamuhakkak ham suyun en düþük ve en
yüksek su sýcaklýklarýnýTO tedarikçisine bildirmek gerekir .Ömeðin,
su sýcaklýðý25 derece su ile günde100 rn3 su üreten bir TO sistemi, su
sýcaklýðý20 dereceye düþtüðünde
günde 90 rn3 su üretir. Ayni zamanda, su sýcaklýðýdüþtükçe, TO üretim suyu daha az TÇM içerir. .
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