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lar ve teklif veren þirketteki teknik kiþiye
teklifte tarif edilen sisternin iþletmeye
uygunluðu konusunda birçok soru so-
rarlar , ancak fiyat konusunu hiç konuþ-
mazlar .Çünkü tecrübeli sanayi iþletme-
cisi þunu çok iyi bilir; satýn aldýðý cihazýn
iyi çaýýþmamasý veya programsýz durma-
sý sonucu sanayi iþletmesinin maddi kay-
bý, satýn alacaðý TO cihazýnýn yan bede-
lÝne eþit olabilir. Bu sebeple, satýn alaca-
ðý cihazýn güvenilir ve iþletme hatalanna
toleranslý olmasý ve imalatçýnýn ''tecrübe-
li'' servis ekibi ile satmýþ olduðu cihaza
sahip çýkmasý, cihazýn fiyatýndan çok da-
ha önemli olduðunu tecrübeli sanayici
çok iyi bilir .Aslýnda atasözlerimiz de bu
durumu doðruluyor: "Ucuz etÝn yahnisi
olmaz''.

Her iþletmede Ters Ozmoz Sistemi konusunda uzman bir satýn

almacý bulunmasý düþünülemez. Bu sebeple, Ters Ozmoz Sistemi

satýn alýnmasý sýrasýnda cihaz ve sistem detaylarý araþtýrmasý

yerine ''Çözüm Ortaðý" araþtýrmasý yapmak doðru olur

düþüncesindeyiz.

T e~ OZlnOZ Sistemi, kum filtreleri, kimyasal dozaj sistemleri ve kimyas; flkama tanký ile beraber

Sanayide yeni geliþen bir ülke olduðu-
muzu kabul edip, alçak gönüilülük gös-
terip sanayide tecrübeli ülkelerin yön-
temlerini incelemek bize zaman kazan-
dýrabilir .
Sözünü ettiðimiz ''piyasa araþtýnnasý ,,

çok kolay bir iþ deðildir. Çünkü TO Ýma-
latçýsýnýn vem1Ýþ olduðu referans listesin-
deki iþletmelerde kiminle konuþulacak?
Bu kiþiyi rahatsýz etmek doðru mu? Bu
kiþi doðru cevap verecek rni? Gibi soru-
lar karþýmýza çýkýyor. Fakat gene de, TO
sisterni satýn alacak olan iþletme piyasa-
da araþtýnna yapmalý ve ''Doðru Ýmalat-
çýlan'' bulmalýdýr. Çünkü bir imalatçýnýn
vem1Ýþ olduðu referans sayýsý aslýnda hiç
önemli deðildir , önemli olan ''referansýn
kalitesi''dir.
Çok renkli broþürler ve çok hareketli in-
temet siteleri insaný yanýltabilir. Doðru
referans, hakikaten bir TO sistemini bir-
kaç yýl kuilanan iþletmelerdir .Burada
Nasrettin Hoca'nýn vem1Ýþ olduðu ders-
ten de yararlanabiliriz. ..Hoca damdan
düþünce komþulan hemen bir doktor ça-
ðýnnak isterler. Ancak Hoca der ki ''Ba-
na doktor deðil, damdan düþmüþ bir
adam getirin. "

Sanayide tecrübeli ülkelerin Tfukiye'de-
ki yatýnmlarýnda, satýn alma sýrasýnda fi-
yat, önem sýrasýnýn en altýnda gelir. Ya-
bancý yatýnmlarda görev alan kiþiler , TO
sistemi satýn almak için yola çýktýklann-
da önce ciddi bir piyasa araþtýrmasý ya-
parlar ve piyasada "su tekniðinde uz-
man'' ve "kaliteli'' olarak tanýnan bir iki
imalatçýyý belirleyip yalnýzca bu bir iki
kuruluþtan teklif isterler. Intemette gör-
dükleri 40 imalatçýdan teklif istemezler.
Daha sonra, teklifin her kelimesini okur-

990 yýlýndan bu yana Ters Oz-
moz (TO) sistemleri kuran bir
kiþi olarak, bu sistemlerin sa-
týn alýnmasý sýrasýnda iþletme-
lerin sergilediði yöntemler

arasýnda çok farklýlýklar gördüm. Satýn
alma sýrasýnda "Fiyat" konusunu en öne
çýkaran ve bazý teknik detaylar üzerinde
sabit fýkri olan iþletmelerin, TO sistemini
satýn aldýktan kýsa bir süre sonra ne ka-
dar çok zarara uðradýklarýna birçok kez
þahit oldum.

Teknik eðitimi olsun veya olmasýn, ülke-
rnizde her vatandaþ her döý1 tekerlekli
ve döý1 kapýlý arabanýn ayný fiyata satýn
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alýnamayacaðýný bilir. Çünkü otomobilin
ülkemizdeki geçmiþi çok eskidir ve her
gün çevremizde yüzlerle araba görüyo-
ruz ve onýan kolayca inceleyebiliyoruz.
üysa, TO sistemlerinin ülkemizdeki geç-
miþi çok kýsadýr ve bu cihazlar , arabalar
gibi ortada görünmedikleri için birbirin-
den farklý taraflarýný öðrenmek zordur .
Bu nedenýe, TO sistemlerinin satýn alýn-
masýna karar veren kiþiler normal olarak
þaþýnyorlar veya, ''kaðýt üzerinde ucuz''
göründüðü için, Türkiye sanayine ve
kendi iþletme þartlarýna uygun olmayan
cihazlar satýn alýyorlar , veya iþletmeye
uyrnayan bir þartname hazýrlayýp bu þart-
nameye uyan bir sistem arayýþýna geçi-
yorlar.

beyan eder .Hava yastýklan garanti için-
de deðiþse dahi ölen insan geri getirile-
mez. Ucuz olan TO sisteminin de garan-
tisi geçerlidir, ancak bu TO sisterni iþlet-
menin en hýzlý çalýþtýðý mevsimde za-
mansýz olarak bozulabilir ve TO Ýmalat-
çýsýnýn garantisi geçerli olsa dahi, bu ga-
ranti iþletmenin zaranný karþýlayamaz.

TO satýn alacak iþletme, yukarýdaki

genel görüþler yanýnda aþaðýdaki
teknik ayrýntýlara da önem vermelidir.

Cihaz Kapasitesi: TO cihazý doðal ola-
rak birkaç sene içinde kapasite kaybýna
uðrayan bir cihazdýr. Bu sebeple, satýn
alýnacak sistemin kapasitesi 2-3 sene
sonra dahi ihtiyacý karþýlayacak þekilde
seçilmelidir. Uzun bir zaman dilimi için-
de iþletmeye yeterli suyu verecek olan
TO cihazýnýn mambran sayýsý ve pompa
kapasitesi yüksek olmalýdýr .

''T ero Ozmoz Sistemi, EDI ile beraber'

Mambranlarýn Kireçlenme ve Kristal-
Ieþmeye Karþý Korunmasý: Ham su
içinde çözünmüþ halde bulunan bazý
mineraller , mambranlar içinde kristalle-
þerek bunlan geçirimsiz yaparlar. Bunu
önlemek için ham suyun kimyasal anali-
zi göz önüne alýnarak ham suya bazý
kimyasallar verilir ve kristal oluþumu en-
gellenir .Bu kimyasal dozajlannýn oto-
matik olarak yapýlmasý iþletme emniyeti-
ni saðlar.

Teknik Þartname: Bazý iþletmeler önce
piyasadan TO teklif1eri topluyorlar ve
her bir teklif içinden kendilerine hoþ gö-
rünen bölümleri bir sayfaya yazýp bir sa-
týn alma þartnamesi oluþturuyorlar. Tabii
sonuçta satýn aldýklarý cihazý kendileri de
beðenmiyor. Çünkü böyle "toplama'' bir
þartname ile ancak, imalatçýsýnýn dahi
emin olamadýðý bir cihaz ortaya çýkýyor.
Teknik Þartname için bizim önerimiz, Su
ve Çevre Dergimizin 4. sayýsýnda yayýn-
lanan yazýmýzda belirttiðimiz gibi, teknik
malzemenin detaylarýna girmeden, harn
suyun kalitesini (su analizi), iþletmeye
gereken suyun kalitesini ve istenen su
debisini belirtmekten ibarettir. Bu isteðe
uyan, ''orijinal'' cihaz ve sistemleri içeren
teklif1eri deðerlendirmekle iþletmenin
þartlanna daha uygun bir sistem satýn
alýnýr .

Üretim Suyu Kalitesi: TO mambranlan-
nýn çeþidi çoktur. Ham su kalitesine ve
Ýþletmede istenen suyun kalitesine göre
mambran türi.i seçilÝr .Bazý TO mambran-
lan sudaki minerallerin % 99'unu dahi
ayýrabilÝr , fakat bu derece iyi suyun üre-
tÝrni bazý Ýþletmeler için lüks sayýlabilÝr .
Çok saf suya ihtiyacý olmayan bÝr iþletme
için sudaki minerallerin (iletkenliðin)
% 9O'nýný ayýran TO mambranlan seçile-
bilÝr. Böyle bÝr cihazýn pompa motor gü-
cü daha düþük olduðundan iyi suyun
maliyeti de düþük olur.

Mambranlarýn Mikroorganizmalara
Karþý Korunmasý: Bazý canlý türleri
mambran içinde üreyerek "geçirimsiz bir
fýlm'' oluþtururlar ve mambranýn iyi su
geçirimini bozarlar .Bunu önlemek için
tedbir alýnmalýdýr. Ancak suyun dezen-
feksiyonu yapýlýrken mambranlara zarar
verilmemelidir.

Mambranlarýn Durgunluða Karþý Ko-
runmasý: ''Akarsu pislik tutmaz'' ata-
sözü mambranlar için de geçerlidir. 3-5
gün dahi kullanýlmayan TO cihazý içinde
bakteri üremesi ve minerallerin çökerek
katýlaþmasý ve kristalleþmesi riski vardýr .
Bu durumda mambranlar týkanýr. Bunu
önlemek için tedbirler alýnmalýdýr.

iþletme Sýrasýnda TO Mambranlarýnýn
Korunmasý: TO cihazýnýn en pahalý kýs-
mý olan mambranlann aþaðýda belirtildi-
ði gibi bir kaç yönden korunmasý gere-
kir. TO mambranlan ''Ön Þartlandýrma"
olarak adlandýnlan bir sistem ile korunur .
Bu sebeple TO cihazý tek baþýna satýn
alýnmaz, ''TO Sistemi'' olarak satýn alýnýr.

Ölçü Cihazlarý: Ham su kalitesi, fuetilen
suyun özelliði ve proseste istenen hassasi-
yete göre TO Cihazý üzerinde bazý ölçü ci-
hazlan bulunur. Su kimyasýný ve kullaruCý-
nýn iþletrne þartlanný iyi taruyan TO cihazl
irnalatç1Sl, hangi ölçü cihazlanna ve ne
hassasiyette ölçü cihazlarýna ihtiyaç oldu-
ðunu bilir ve bunlan TO cihazýna ekler .
TO sistemi satýn alacak iþletrnenin, TO sis-
temi fiyatýný çok etkileyen bu ölçü cihaz-
lanný detaylý olarak incelemesini önerifÝz.

Mambranlarýn Katý Cisimlere Karþý Ko-
runmasý: Ham suyun mambranlara geli-
þinden önce katý cisimlerden ve mikro-
organizmaJ.roan annmasý istenir. Bunun
için TO cihazýndan önce suyun çok iyi
bir þekilde filtrelenmesi doðru olur. TO
cihazý þasisi üzerine monte edilmiþ olan 5
mikron kartuþlu fýltreler "Sigorta Filtre-
si''dir ve ham suyun fýltrasyonu tasarlanýr-
ken bu 5 mikronluk filtreler göz önüne
alýnmadan sistem fýltreleri seçilmelidir.

Fiyat ve Garanti IIiþ:kisi: Bazý müþterile-
rimiz fiyatý çok ucuz TO sistemlerinin de
diðerleri gibi garantili olduklanný söylü-
yor ve ucuz bir TO sistemini satýn alýyor-
Iar. Sonuç... Bu düþünce ile satýn alýnmýþ
bir TO'nun baþýna gelenleri anlatmak
yerine ucuz fiyata alýnmýþ bir otomobilin
baþýna gelenleri anlatmak daha basit ola-
bilir.
Yüksek ücreti olan bir otomobil ile yapý-
Ian kazada hemen hava yastýklarý açýlýr
ve yolcular kazadan sað çýkar. Çok ucuz
olan bir otomobilde, kaza sonucu hava
yastýklan açýlmadýðý için yolculardan biri
ölür. Oto sahibi oto imalatçýsýný þÝkayet
eder. Oto imalatçýsý hava yastýklannýn
garanti kapsamýnda olduðunu ve hemen
bunlan ücretsiz olarak yenileyeceðini
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misi, ömrü ve saðlýklý çalýþmasý için ge-
reklidir. Bu pompanýn kuru çalýþmama-
sý ve gereðinden daha yüksek basýnçta
çalýþmamasý için basýnç þalterleri ile
pompa korunmalýdýr.

Numune Musluklarý: TO'nun ürettiði
suyun kalitesi bozulduðunda, bunun
teþhisinin kolayca konabilmesi için
mambran kaplannýn her biri üzerindeki
numune musluklanndan örnek su alýnýr .
Bu nedenle, her mambran kabý üzerinde
bir numune musluðu bulunma1ýdýr.

cihazýna ginneden önce en iyi þekilde
katýlardan, mikroorganizmalardan ve
bazý zararlý çözünmüþ minerallerden
arýndýnlmasý istendiðinden, tekliflerde;
fýltreler , dozaj pompalan, ölçü cihazlan,
transfer pompalan, ara depolar ve baþ-
kaca ekipmanlar bulunur. Teklifleri in-
celeyen kiþinin yalnýzca TO cihazýný de-
ðil tüm bu sistemi göz önüne a1Ýnasý ve
hepsini bÝrden deðerlendirmesi doðru
olur. Her iþletmede TO sistemi satýn al-
ma uzmaný bulunmasý mümkün deðil-
dÝr. Bu sebeple, TO sistemi satýn alacak
iþletmenin doðru cihaz araþtýnnasý yeri-
ne, öncelikle kendisine ''çözüm ortaðý''
olacak doðru imalatçýyý arayýp bulmasý-
ný öneririz. Çünkü çözüm ortaðý, önce
iþletmenin su ihtiyacýný ve iþletme þekli-
ni tespit eder, daha sonra ona uygun TO
sistemini teklif eder. Tarif ettiðimiz bu
satýn alma yöntemi ile iþletmenin en
doðru TO sistemini satýn alacaðý görü-
þündeyÝZ.

Motor Kumandasý: Pompa motorunun
emniyetli çalýþmasý ve kalkýþlarda oluþan
ani elektrik yüklerini azaltmasý ve TO
mambranlan üzerinde basýnç þoklannýn
en aza indirilmesi için pompa motoru-
nun "Softstart" tabir edilen elektronik
þalter ile yapý1masý yerinde olur.

Kumanda Panosu: Programlanabilir
Lojik Kontrol (PLC) ile teçhiz edilmiþ bir
pano ile bir TO sistemi kolayca ve oto-
matik olarak kontrol edilir. Ýþletmenin
ihtiyacýna göre kumanda panosu tasan-
mý yapmak mümkündür. Ýþletici, TO ci-
hazýný nasýl kontrol edeceðini düþünme-
li ve buna uygun bir pano tasanmý iste-
melidir.

Yük5ek Ba51nçlý Pompa ve Korunma-
51: TO cihazýnýn kalbi sayýlan basýnçlý
pompanýn; yüksek kalitede, yüksek ran-
dýmanlý ve paslanmaz çelikten imal edil-
miþ olmasý, TO cÝhazýnýn iþletme ekono-

Bakým Istemeyen Þasi: TO cihazýnýn
bakýffil ve kontrolü sýrasýnda cihazýn þa-
sisi üzerine kimyasallar damlayabilir.
Ayrýca havanýn rutubeti de þasiüzerinde
damlalar oluþturduðundan metal þasi
korozyona uðrayabilir. TO cihazý satýn
alýrken þasi kalitesi de göz önüne alýn-
malýdýr.
Sonuç: Bir TO sisteminde, ham su TO


