ENis BURKUT
enis@burkut.com.tr

Her iþletmede

Ters Ozmoz

almacý bulunmasý
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düþünülemez.
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Bu sebeple,

uzman

bir satýn

Ters Ozmoz

Sistemi

satýn alýnmasý sýrasýnda cihaz ve sistem detaylarý araþtýrmasý
yerine ''Çözüm

Ortaðý" araþtýrmasý yapmak

doðru

olur

düþüncesindeyiz.

lar ve teklif veren þirketteki teknik kiþiye
teklifte tarif edilen sisternin iþletmeye
uygunluðu konusunda birçok soru sorarlar, ancak fiyat konusunu hiç konuþmazlar.Çünkü tecrübeli sanayi iþletmecisi þunu çok iyi bilir; satýnaldýðýcihazýn
iyi çaýýþmamasý
veya programsýzdurmasýsonucu sanayi iþletmesininmaddi kaybý, satýnalacaðýTO cihazýnýnyan bedelÝneeþit olabilir. Bu sebeple, satýnalacaðý cihazýngüvenilir ve iþletme hatalanna
toleranslýolmasýve imalatçýnýn''tecrübeli'' servis ekibi ile satmýþolduðu cihaza
sahip çýkmasý,cihazýnfiyatýndançok daha önemli olduðunu tecrübeli sanayici
çok iyi bilir .Aslýnda atasözlerimizde bu
durumu doðruluyor: "Ucuz etÝnyahnisi
olmaz''.
Sanayide yeni geliþen bir ülke olduðumuzu kabul edip, alçak gönüilülük gösterip sanayide tecrübeli ülkelerin yöntemlerini incelemek bize zaman kazandýrabilir.
Sözünü ettiðimiz ''piyasa araþtýnnasý
,,

T e~ OZlnOZ Sistemi, kum filtreleri,

kimyasal dozaj sistemleri

990 yýlýndanbu yana Ters Ozmoz (TO) sistemlerikuran bir
kiþi olarak, bu sistemlerin satýn alýnmasýsýrasýndaiþletmelerin sergilediði yöntemler
arasýndaçok farklýlýklar gördüm. Satýn
alma sýrasýnda
"Fiyat" konusunu en öne
çýkaranve bazýteknik detaylar üzerinde
sabit fýkri olan iþletmelerin,TO sistemini
satýnaldýktankýsabir süre sonra ne kadar çok zarara uðradýklarýnabirçok kez
þahit oldum.
~
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ve kimyas;

flkama tanký ile beraber

Sanayide tecrübeli ülkelerin Tfukiye'deki yatýnmlarýnda, satýn alma sýrasýndafiyat, önem sýrasýnýnen altýnda gelir. Yabancý yatýnmlarda görev alan kiþiler , TO
sistemi satýn almak için yola çýktýklannda önce ciddi bir piyasa araþtýrmasýyaparlar ve piyasada "su tekniðinde uzman'' ve "kaliteli'' olarak tanýnan bir iki
imalatçýyý belirleyip yalnýzca bu bir iki
kuruluþtan teklif isterler. Intemette gördükleri 40 imalatçýdan teklif istemezler.
Daha sonra, teklifin her kelimesini okur-

çok kolay bir iþ deðildir. Çünkü TO Ýmalatçýsýnýn
vem1Ýþ
olduðu referanslistesindeki iþletmelerde kiminle konuþulacak?
Bu kiþiyi rahatsýzetmek doðru mu? Bu
kiþi doðru cevap verecek rni? Gibi sorular karþýmýza
çýkýyor.Fakat gene de, TO
sisterni satýnalacak olan iþletme piyasada araþtýnnayapmalýve ''Doðru Ýmalatçýlan'' bulmalýdýr.Çünkü bir imalatçýnýn
vem1Ýþ
olduðu referanssayýsý
aslýndahiç
önemli deðildir, önemli olan ''referansýn
kalitesi''dir.
Çok renkli broþürler ve çok hareketli intemet siteleri insaný yanýltabilir. Doðru
referans,hakikaten bir TO sistemini birkaç yýl kuilanan iþletmelerdir.Burada
Nasrettin Hoca'nýn vem1Ýþolduðu dersten de yararlanabiliriz...Hoca damdan
düþüncekomþulan hemen bir doktor çaðýnnakisterler.Ancak Hoca der ki ''Bana doktor deðil, damdan düþmüþ bir
adam getirin. "
Teknik eðitimi olsun veya olmasýn,ülkernizde her vatandaþ her döý1tekerlekli
ve döý1kapýlýarabanýnayný fiyata satýn

alýnamayacaðýný
bilir. Çünkü otomobilin
ülkemizdeki geçmiþi çok eskidir ve her
gün çevremizde yüzlerle araba görüyoruz ve onýan kolayca inceleyebiliyoruz.
üysa, TO sistemlerininülkemizdeki geçmiþi çok kýsadýrve bu cihazlar, arabalar
gibi ortada görünmedikleri için birbirinden farklý taraflarýnýöðrenmek zordur.
Bu nedenýe,TO sistemlerinin satýnalýnmasýnakarar veren kiþiler normal olarak
þaþýnyorlarveya, ''kaðýt üzerinde ucuz''
göründüðü için, Türkiye sanayine ve
kendi iþletme þartlarýnauygun olmayan
cihazlar satýn alýyorlar, veya iþletmeye
uyrnayanbir þartnamehazýrlayýpbu þartnameye uyan bir sistem arayýþýnageçiyorlar.
Teknik Þartname: Bazý iþletmeler önce
piyasadan TO teklif1eri topluyorlar ve
her bir teklif içinden kendilerine hoþ görünen bölümleri bir sayfaya yazýp bir satýn 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. sayýsýndayayýnlanan yazýmýzdabelirttiðimiz 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.
Fiyat ve Garanti IIiþ:kisi: Bazý müþterilerimiz fiyatý çok ucuz TO sistemlerinin de
diðerleri gibi garantili olduklanný söylüyor ve ucuz bir TO sistemini satýn alýyorIar. Sonuç... Bu düþünce ile satýn alýnmýþ
bir TO'nun baþýna gelenleri anlatmak
yerine ucuz fiyata alýnmýþbir otomobilin
baþýnagelenleri anlatmak daha basit olabilir.
Yüksek ücreti olan bir otomobil ile yapýIan kazada hemen hava yastýklarý açýlýr
ve yolcular kazadan sað çýkar. Çok ucuz
olan bir otomobilde, kaza sonucu hava
yastýklan açýlmadýðýiçin yolculardan biri
ölür. Oto sahibi oto imalatçýsýnýþÝkayet
eder. Oto imalatçýsý hava yastýklannýn
garanti kapsamýnda olduðunu ve hemen
bunlan ücretsiz olarak yenileyeceðini
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beyan eder.Hava yastýklangaranti içinde deðiþsedahi ölen insan geri getirilemez. Ucuz olan TO sisteminin de garantisi geçerlidir, ancak bu TO sisterni iþletmenin en hýzlý çalýþtýðýmevsimde zamansýzolarak bozulabilir ve TO Ýmalatçýsýnýn
garantisi geçerli olsa dahi, bu garanti iþletmenin zarannýkarþýlayamaz.
TO satýn alacak iþletme,

yukarýdaki

genel görüþler
yanýnda aþaðýdaki
teknik ayrýntýlara da önem vermelidir.

Cihaz Kapasitesi: TO cihazýdoðal olarak birkaç sene içinde kapasite kaybýna
uðrayan bir cihazdýr. Bu sebeple, satýn
alýnacak sistemin kapasitesi 2-3 sene
sonra dahi ihtiyacý karþýlayacakþekilde
seçilmelidir. Uzun bir zaman dilimi içinde iþletmeye yeterli suyu verecek olan
TO cihazýnýnmambran sayýsýve pompa
kapasitesiyüksek olmalýdýr.

''T ero Ozmoz Sistemi, EDI ile beraber'

Mambranlarýn Kireçlenme ve KristalIeþmeye Karþý Korunmasý: Ham su
içinde çözünmüþ halde bulunan bazý
mineraller , mambranlar içinde kristalleþerek bunlan geçirimsiz yaparlar. Bunu
önlemek için ham suyun kimyasal analizi göz önüne alýnarak ham suya bazý
kimyasallar verilir ve kristal oluþumu engellenir .Bu kimyasal dozajlannýn otomatik olarak yapýlmasý iþletme emniyetini saðlar.

Üretim Suyu Kalitesi: TO mambranlannýn çeþidi çoktur. Ham su kalitesine ve
Ýþletmede istenen suyun kalitesine göre
mambran türi.i seçilÝr.Bazý TO mambranlan sudaki minerallerin % 99'unu dahi
ayýrabilÝr, fakat bu derece iyi suyun üretÝrni bazý Ýþletmeler için lüks sayýlabilÝr.
Çok saf suya ihtiyacý olmayan bÝriþletme
için sudaki minerallerin (iletkenliðin)
% 9O'nýnýayýran TO mambranlan seçilebilÝr. Böyle bÝr cihazýn pompa motor gücü 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 dezenfeksiyonu yapýlýrken mambranlara zarar
verilmemelidir.

iþletme Sýrasýnda TO Mambranlarýnýn
Korunmasý: TO cihazýnýn en pahalý kýsmý olan mambranlann aþaðýda belirtildiði gibi bir kaç yönden korunmasý gerekir. TO mambranlan ''Ön Þartlandýrma"
olarak adlandýnlan bir sistem ile korunur .
Bu sebeple TO cihazý tek baþýna satýn
alýnmaz, ''TO Sistemi'' olarak satýn alýnýr.

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

Mambranlarýn Katý Cisimlere Karþý Korunmasý: Ham suyun mambranlara geliþinden önce katý cisimlerden ve mikroorganizmaJ.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 Filtresi''dir ve ham suyun fýltrasyonu tasarlanýrken bu 5 mikronluk filtreler göz önüne
alýnmadan sistem fýltreleri seçilmelidir.

Ölçü Cihazlarý: Ham su kalitesi, fuetilen
suyun özelliði ve proseste istenen hassasiyete göre TO Cihazýüzerinde bazý ölçü cihazlan bulunur. Su kimyasýnýve kullaruCýnýn iþletrne þartlanný iyi taruyan TO cihazl
irnalatç1Sl, hangi ölçü cihazlanna ve ne
hassasiyette ölçü cihazlarýna ihtiyaç olduðunu bilir ve bunlan TO cihazýna ekler .
TO sistemi satýnalacak iþletrnenin, TO sistemi fiyatýný çok etkileyen bu ölçü cihazlanný detaylý olarak incelemesini önerifÝz.

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.
Kumanda
Panosu: Programlanabilir
Lojik Kontrol (PLC) ile teçhiz edilmiþ bir
pano ile bir TO sistemi kolayca ve otomatik olarak kontrol edilir. Ýþletmenin
ihtiyacýna göre kumanda panosu tasanmý yapmak mümkündür. Ýþletici, TO cihazýnýnasýl kontrol edeceðini düþünmeli ve buna uygun bir pano tasanmý istemelidir.
Yük5ek Ba51nçlý Pompa ve Korunma51: TO cihazýnýn kalbi sayýlan basýnçlý
pompanýn; yüksek kalitede, yüksek randýmanlý ve paslanmaz çelikten imal edilmiþ olmasý, TO cÝhazýnýniþletme ekono-

misi, ömrü ve saðlýklýçalýþmasý
için gereklidir. Bu pompanýn kuru çalýþmamasý ve gereðinden daha yüksek basýnçta
çalýþmamasýiçin basýnç þalterleri ile
pompa korunmalýdýr.
Motor Kumandasý: Pompa motorunun
emniyetli çalýþmasýve kalkýþlarda oluþan
ani elektrik yüklerini azaltmasý ve TO
mambranlan üzerinde basýnç þoklannýn
en aza indirilmesi için pompa motorunun "Softstart" tabir edilen elektronik
þalter ile yapý1masýyerinde olur.
Bakým Istemeyen Þasi: TO cihazýnýn
bakýffil ve kontrolü sýrasýndacihazýn þasisi üzerine kimyasallar damlayabilir.
Ayrýca havanýn rutubeti de þasiüzerinde
damlalar oluþturduðundan metal þasi
korozyona uðrayabilir. TO cihazý satýn
alýrken þasi kalitesi de göz önüne alýnmalýdýr.
Sonuç: Bir TO sisteminde, ham su TO

cihazýnaginneden önce en iyi þekilde
katýlardan, mikroorganizmalardan ve
bazý zararlý çözünmüþ minerallerden
arýndýnlmasýistendiðinden, tekliflerde;
fýltreler, dozaj pompalan, ölçü cihazlan,
transfer pompalan, ara depolar ve baþkaca ekipmanlar bulunur. Teklifleri inceleyen kiþinin yalnýzcaTO cihazýnýdeðil tüm bu sistemi göz önüne a1Ýnasý
ve
hepsini bÝrden deðerlendirmesi doðru
olur. Her iþletmede TO sistemi satýnalma uzmaný bulunmasý mümkün deðildÝr.Bu sebeple, TO sistemi satýnalacak
iþletmenin doðru cihaz araþtýnnasý
yerine, öncelikle kendisine ''çözüm ortaðý''
olacak doðru imalatçýyýarayýpbulmasýný öneririz. Çünkü çözüm ortaðý, önce
iþletmenin su ihtiyacýnýve iþletme þeklini tespit eder, daha sonra ona uygun TO
sistemini teklif eder. Tarif ettiðimiz bu
satýn alma yöntemi ile iþletmenin en
doðru TO sistemini satýn alacaðýgörüþündeyÝZ.

