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Ters ozmoz mambran biriminin kesiti

okuyuculanmýzý TO konusunda ay

dýnlatacaktýr görüþündeyiz.

Ters Ozmoz

cihazýnýn ana

malzemesi olan

mambran,suda

bulunan ve su

olmayan

malzemelerin

çoðunu sudan ayýrýr .

Ancak ters ozmoz

mambranlarýnýn

sudan ayýramadýklar

da vardýr .

Mikron biriminin çok çok altýnda
olan boyutlardaki su -H20 ve tuz -

NaCl moleküllerini düþünelim. TO

mambranlan çok küçük boyutlarda
olan, fakat su molekülünden da-
ha irl olan tüm maddelerl sudan
ayýnr. Tabii mineral molekülü bo-
yutlannýn çok üzerindeki iriliklerde
olan, tabii veya insan yapýsý bir çok
madde TO mambranýný aþamaz, do-
layýsý ile TO'nun ürettiði iyi su tara-
fýna geçemez. Ömeðin, tabii veya
insan üretimi, iri yapýlý maddeler ve
bunlann varlýðý sebebi ile suda olu-

þan renkler TO mambranlannýn
ayýrdýklan içindedir ve mambranýn
iyi su tarafýna geçemezler .
Uzun yýllardýr TO sistemleri kurdu-
ðumuz için TO konusunda bize
çokça sorular soruluyor .Bunlardan
en önemli bulduklanmýzý kýsaca bu-

rada cevaplandýracaðýz. Aþaðýdaki
pratik bilgiler TO iþi ile uðraþmayan

TO suyun sertIIQini azaltýr mý?
Suyun sertliðini oiuþturan CCa+) ve

CMg+) iyonlarý su moiekülünden
daha aðýr olduðu için ve çift elek-
trik þarjý taþýdýðý için TO rnambrarý-
larýnýn en güzel ayýrabildiði rnadde-
ler arasýndadýr. Yüksek basýnç TO

mambranlarý ile suyun sertliðini
% 98 mertebesinde azaltmak müm-

kündür.
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TO sudaki Silikatý ne kadar

ayýrýr?
Buhar kazaný, soðutma suyu ve
baþkaca bir çok proseste istenme-
yen silikatý TO tekniði kolayca ayý-
rýr. Yüksek basýnç TO mambranlan
ile suyun silikat deðerini % 95 mer-
tebesinde azaltmak mümkündür .

T .0. Üretim Suyu

Ters ozmoz mambranýndan su geçiþi þemasý

TO sudaki Klor (cl) iyonunu
ayýrýr mý?
''KlOf -CL" iyonu bir çok pfOseste

istenmez. Yüksek basýnç TO mam-
branlan ile klOf iyonu % 95 merte-
besinde azaltýlabilir .

dir .Ancak bu deþarjlar yüksek sý-

caklýkta su ile yapýldýðýndan yüksek
miktarda "enerji kaybý"na sebep 01-
maktadýr. Kazan blöfünün maksadý
kazan suyundaki mineralleri dýþan

atmak olduðuna göre, istenmeyen
bu mineralleri kazana suyu verme-
den önce TO tekniði ile atmak da-
ha verimli olur .Bu sebeple buhar
kazaný besi suyunu TO cihazý ile
hazýrlayan iþletmelerde iþletme eko-
nomisi saðlanýyor ve TO ile kazan

suyu hazýrlayan iþletmelerin sayýsý
her gün çoðalýyor .

tekniðinin alt sýnýrlan vardýr ve su
iki kez TO cihazýndan geçirilse da-
hi, suyun TÇM deðeri 2 mg/litre
(iletkerilik 3 }JS/ cm) seviyesi altýna

düþmez.

TO Arsenik'i sudan ayýrýr mý?
Suya kýyasla çok aðýr olan Arsenik
mineralini TO mambranlan kolayca
ayýnr .Düþük basýnçlý TO mam-
branlan dahi arseniki % 90 merte-
besinde azaitýr .Örneðin ham suda
50 ppb kadar arsenik varsa, TO ci-
hazýndan elde edilen suda yalllizca
5 ppb kadar arsenik kalýr , bu da
bugün geçerli olan içme suyu yö-
netmeliklerine uygun bir deðerdir ,
çünkü yönetmelikte azami deðer

10 ppb'dir.

TO bakterileri, mikroplarý
ayýrýr mý?
Su molekülünden kat kat iri olan
mikrobiyolojik maddeler, yani bak-
teriler ve virüsler TO mambranýný

normal þartlarda geçemez. Ancak,
bir TO cihazý içinde yalnýzca mam-
branlar yoktur, mambranlann üret-
tiði su ile ham suyu birbirinden ayý-
ran contalar ve "0 ringler'' de bulu-
nur. Bu sebeple, yüksek basýnç al-
týnda çalýþan TO cihazýýýýn "0 ring-
ler''inden TO üretiýn suyuna doðru
''kaçak riski'' vardýr. Bu sebeple, TO
üretim suyu için "Steril Su'' demek
doðru olmaz. Steril su ihtiyacý olan
iþletmelerde kaçak riski göz önün-
de bulundurularak TO üretim suyu
bir iþlemden daha geçirilir .

TO sudaki Alkalinite'yi
azaltýr mý?
Bazý iþletmelerde suyun alkalinitesi-
nin yüksek olmasý istenmez. TO ci-
hazý icadýndan önce reçineli sistem-
ler ile suyun alkalinite deðeri düþü-
rülürdü. Bugün TO cihazý ile suyun
hem alkalinite deðeri ve ayni za-

manda sudaki diðer istenmeyenler
giderilir ve proses için daha mü-
kemmel bir su elde edilir .

TO ile içme suyu üretmek
mümkün mü?
Dünyanýn birçok ülkesinde TO sis-
temleri ile saðlýklý þehir suyu, içme
suyu ve þiþe suyu üretilmektedir.
2008 içinde Su ve çevre Dergi-
si'nde yayýnlanmýþ olan '~çme Suyu
Kalitesi Ne Olmalý?'' baþlýklý maka-
lemde bu konu anlatýlmaktadýr .

TO ile buhar kazaný besi suyu
hazýrlamanýn avantajý var mý?
Buhar kazaný içinde buhara dönü-
þen Su -H2O istenmekte ve su dý-
þýnda hiç bir madde istenmemekte-
dir .Bu sebeple periyodik olarak
buhar kazanýnda biriken mineraller
"blöf' tekniði ile deþarj edilmekte-

TO ile ne saflýkta su üretebiliriz?
TO tekniðinin yüksek basýnç mam-
branlan ile suyun TÇM ve iletkenlik
deðerlerinin % 97 kadar düþüri.ilme-
si mümkündür .TO ile üretilen iyi
su ikinci kez TO cihazýndan geçiril-
diðinde TÇM deðeri çok düþük bir
su elde edilir .Ancak bugünkü TO

Ters Ozmoz Mambranlarý Sudan

Neyi Ayýrmaz?
Yukarýda anlattýðýmýz gibi, TO ci-
hazlarý sudaki niaddelerin büyük
bir oranýný sudan ayýrýr. Su tekniði
içindeki bugünkü geliþimini "mü-
kemmel'' olarak kabul ettiðimiz TO
mambranlarý su içindeki bazý mad-
deleri ayýramadýðý gibi, su molekü-
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lünden daha küçük olan bazý rnad-
deleri de rnarnbranýn iyi su tarafýna

kaçýrýr.

den daha küçük ve daha hafýftir, bu
sebeple bor maddesi TO mambra-
nýný aþarak iyi su tarafýna geçer.
Neyse ki tabii sularda çoðu zaman
bor maddesi insana zarar verecek
oranda deðildir .Bugün ülkemizde
geçerli olan "Ýnsani Tüketim
Amaçlý Sular Hakkýnda Yönet-
melik''e göre bor için verilmiþ
sýnýr "1'' mg/litre'dir. Örneðin bir
kuyu suyunda 2 mg/litre kadar bor
varsa, normal þartlarda TO mambra-
ný bunu ayýramaz ve TO ile elde
edilen suyun analizi sonucunda bu
su için "Ýçilemez'' raporu verilir.

sývý olan "idrar'' ile vücut dýþýna
atar. Böbreklerin yaptýðý gibi, TO
cihazý da TO mambranýnýn geçir-
mediði ve sudan ayýrdýklarýný bir
miktar su ile dýþan atar. Bu atýk su-
yun miktan mambrana verilen
"ham su''yun türüne, mambran tü-
rüne ve TO cihazýnýn üretÝm kapa-
sitesine göre % 10 -% 90 arasýnda
deðiþir. TO sistemi tasarýmý sýrasýn-
da su atýðý kolayca hesaplanýr ve
sistemin ham suyu debisi bu tasa-
nmda ortaya çýkar .

Gazlar: Su içinde çözünmüþ gibi
duran gazlan, ömeðin oksijen (02),
karbon dioksit (C°2:?, suya koku
veren kükürtlü gazlan (H2S, gibi)
TO mambranlan ayýramaz ve bu
gazlar iyi su tarafýna geçer. TO ön-
cesi veya sonrasý sular "gaz alýcý''
cihazlardan geçirilerek gazlann gi-
derilmesi saðlanýr; veya kimyasal
yöntemler ile bu gazlar baþka bir
madde ile birleþtirilerek suda çö-
zünmüþ molekül haline sokulur ve
bu þekilde TO mambranlan bunlan
sudan ayýrabilir .

Sonuç olarak bugün TO mambraný
ve TO sistemi rayýna otunnuþ güzel
bir teknolojidir. Doðru tasanm ve
doðru iþletme sonucu TO sistemle-
rinden her sektör kolayca ve eko-
nomik bir þekilde yararlanabilir gö-
fÜþündeyiz. .

TO Mambraný Sudan Ayýrdýqý
Maddeleri Nasýl Dýþarý Atar?
Ýnsan vücudundaki böbrekler kaný
sürekli süzerken kan içinden bazý
maddeleri ayýnr ve bunlan sulu bir

Bor: Tabü sularda bulunma ihtima-

li olan bor maddesi su molekülün


