İÇME SUYU ARITMA PROSESININ KONTROLÜ SIZDE OLSUN
Hem zaman kazanın, hem Tasarruf edin. Yüksek Kaliteli su sağlayın.
Oksidanlar (dezenfektanlar)
Dağıtım ağındaki herhangi bir indirgeme ajanı klor ihtiyacı yaratır ve
bundan dolayı suyun dezenfeksiyon kapasitesini azaltır. Ayrıca, dağıtım sistemindeki sızıntılar patojen kontaminasyonuna neden olur ve
bu yüzden su son kullanıcıya ulaşana kadar bakiye dezenfektanların
seviyesini izlemek önemlidir.

HAM SU

Dezenfeksiyon yan ürünleri (DBP’ler)

ÖNEMLI PARAMETRELERI İZLEME

Bulanıklık
Bulanıklık, çözeltilerin ışıkla etkileşimi sonrası optik olarak izlenebilen
bir parametredir ve alüvyon, kil, algler, organik madde veya mikroorganizmalar gibi askıda katı maddelerin bir sonucudur. Bu parçacıklar sudan
geçen ışığı dağıtır ve absorbe eder, ve 90 derecelik açıda yansıyan ışığın
ölçülmesi metoduyla bulanıklık değerlendirilir. Bulanıklık belirli bir bileşeni göstermez, sadece askıda katı maddelerin oluşturduğu toplam etkiyi belirtir. Bulanıklığın ölçülmesi gelen su kalitesindeki değişikliklerin
erkenden tespit edilmesini sağlar.

Düşük aralık bulanıklık

FLOKÜLATÖR
DURULTUCU

Doğal Organik Madde (NOM)
Doğal Organik Madde (Çözünmüş Organik Karbon olarak da bilinir)
doğal su kaynağında (özellikle yüzey suyu) bulunan organik maddeleri
gösterir ve içme suyu arıtma prosesinin ana hedeflerinden biri de bu
çözünmüş organikleri temizlemektir. Bu, özellikle dezenfektan olarak
klor kullanıldığında önemlidir çünkü NOM’un klor ile etkileşimi kanserojen dezenfeksiyon yan ürünlerin oluşumuna neden olur (örn. THM’ler).

Toplam Organik Karbon (TOC)
Toplam Organik Karbon çeşitli oksidasyon durumlarındaki çeşitli organik bileşenlerden oluşur. Yüzey kaynak sularındaki çoğu TOC çürüyen
bitkilerden kaynaklanan fulvik ve humik asittir. Mevsimsel koşullara,
hava olaylarına ve havza topografyasına bağlı olarak seviyeler değişiklik
gösterir. TOC giderimi, dezenfeksiyon yan ürün kontrolü için önemlidir.

Amonyak
Ön oksidasyon (birincil dezenfeksiyon) adımında klor kullanıldığında
ve kaynak suyunda doğal olarak oluşan amonyak bulunduğunda, bu
amonyak dezenfektanı tüketen klor ihtiyacı sağlar. Amonyağın klorla
tepkimesi kloramin oluşumuna neden olur ve bunlar serbest klora göre
daha zayıf dezenfektanlardır.

Metaller (Demir, Manganez)
Yeraltı suyu genelde demir ve manganez gibi metaller açısından kabul
edilebilirin üzerinde bir seviyededir. Bu metaller genel olarak estetik
sorunların (suda kahverengimsi renk, duşlarda ve lavabolarda siyah
tortular) yanı sıra tat ve koku açısından da sorun yaratır ve bu nedenle
izlenmeleri ve temizlenmeleri gerekir.

Sertlik
Suyun sertliği, çözünmüş kalsiyum ve magnezyum tuzlarının konsantrasyonunun ölçümüdür. İki türde olabilir: karbonat veya geçici; kalsiyum
ve magnezyum bikarbonatları, veya karbonatsız veya kalıcı; sülfatlar,
nitratlar ve klorürler gibi kalıcı kalsiyum ve magnezyum tuzları.

İçme suyuyla ilgili yönetmelik gerekliliklerinin karşılanmasını sağlamak amacıyla yeterli seviyede filtreleme olması için her filtreden sonra bulanıklık ölçülür.
Bütün filtreler birleştirildikten sonra bir kez yapmak
yerine bulanıklığı her filtreden sonra ölçerek tesis
olası filtre kaçağının zamanında algılanmasını sağlar.

Dezenfeksiyon yan ürünleri doğal organik maddenin klor veya kloraminle tepkimeye girmesiyle ortaya çıkar. Her ne kadar bu proses su
arıtma tesisinde izlenebilir ve kontrol edilebilir olsa da bu tepkime
birkaç gün boyunca aktif olabilir. Ayrıca, dağıtım sistemindeki olası
kontaminasyondan dolayı, ekstra organik madde suya girebilir ve
bakiye klorla tepkimeye girerek DBP’leri oluşturabilir.

Nitrifikasyonun önlenmesi
Ana dezenfeksiyon metodu kloraminasyon olduğunda, nitrifikasyon
izi olup olmadığını görmek için dağıtım sistemi izlenmelidir. Nitrifikasyon su sıcak ve durgun olduğunda görülebilir ve aşırı bakiye dezenfektan tüketimine neden olur. Monokloramin ile tepkimeler amonyağın
ortaya çıkmasına neden olabilir ve bu da nitrit ve nitrat üreten nitrifiyan
bakteriler tarafından tüketilir. Nitrifikasyonun erken işaretlerini izlemek için toplam klor ve bakiye monokloramin, serbest amonyak,
nitrit ve pH izlenmelidir.

KARIŞTIRICI
Alkalinite

FILTRELER

Alkalinite suyun asitleri nötrleştirme kapasitesini tanımlar ve tamponluk kapasitesi olarak adlandırılır. Bikarbonatların varlığı alkalinitenin ana formunu belirler ancak suyun pH değerine bağlı
olarak alkaliniteye katkıda bulunan başka iyonlar da vardır. Ancak,
pH alkalinitenin ölçüsü değildir veya tersi de geçerli değildir.
Suyun alkalinitesini bilmek önemlidir çünkü etkili koagülasyon
yapılması için gereken kimyasalların miktarını ve türünü etkiler.

Nitratlar
Nitratlar çeşitli organik ve inorganik bileşenlerle birleşen nitrojenoksijen kimyasal birimleridir ve yüksek seviyede olduklarında
insan sağlığı açısından tehlike oluşturabilirler. Nitratlar özellikle
tarımın gelişmiş olduğu bölgelerde yüzey ve yeraltı suyunda bulunabilir ve içme suyu tesislerinde en sık test edilen parametrelerden
biridirler. Özellikle yoğun yağışta yüzey suyundaki seviyeleri artabilir ve bunun dikkatlice izlenmesi gerekir.

pH
pH sudaki hidrojen iyon (H+) konsantresinin göstergesidir ve içme
suyu arıtma prosesinde ölçülür. pH skalası 0 ila 14 arasında değişir
ve pH 7’de nötr olduğu söylenir. Asidik pH daha yüksek hidrojen
iyonu konsantresine (pH < 7) sahipken bazik pH düşük hidrojen
iyon konsantresine sahiptir (pH > 7). pH koagülasyon ve dezenfeksiyonun verimliliğini etkiler ve bu nedenle ölçülmesi ve ayarlanması önemlidir.

Ön oksidanlar (klor, klor dioksit, ozon)
Ön oksidasyon çeşitli nedenlerle kullanılabilir, örneğin, metalleri
temizlemeye yardımcı olmak (örn. Fe, Mn), koagülasyona yardımcı
olmak ve temas süresini artırmak (örn. dezenfektanın zararlı maddeleri yok etmesi için gereken zaman). Farklı türde oksitleyiciler
vardır ve tesisler tek bir dezenfektan veya farklı dezenfektanların
birleşimini kullanabilir. Ön oksidasyon gelişmiş koagülasyonun
bir parçasıdır. Yüksek doğal organik madde (NOM) seviyesine
sahip ham su kullanan tesisler için ön arıtma aşamasında klor
kullanmamak önemlidir çünkü yüksek seviyede zararlı dezenfeksiyon yan ürünü (DBP) oluşumuna neden olabilir.

ÇAMUR UZAKLAŞTIRMA
Bulanıklık
Durultma aşamasında (filtre giriş suyu), koagülasyon/flokülasyon verimliliğini izlemek için bulanıklık ölçülür. Yüksek bulanıklık seviyeleri filtrelerin daha hızlı tıkanmasına neden olarak filtrelerin
geri yıkanması için daha fazla su ve enerji tüketilmesine yol açar.

Askıda katı maddeler
Sudaki askıda katı maddelerin (Lamellar dönüşü de denir) ölçülmesi, durultucunun içindeki çamur
yatağının izlenmesine yardımcı olur. Böylece tesisin geri yıkama prosesinin sıklığını ve süresini
optimize etmesine yardımcı olur. Askıda katı maddelerin seviyesi bulanıklık ölçer veya toplam
askıda katı madde sensörüyle izlenebilir.

Klor
Klor ihtiyacını yaratan amonyak ve doğal organik madde eklenen kloru tüketeceği için durultma
aşamasında klor seviyesinin izlenmesi önemlidir. Düşük dezenfeksiyon verimliliği yüksek bakteri
artışına neden olabilir. Bakteriler de filtreleri tıkayan biyofilm oluşturarak verimliliklerini azaltır ve
potansiyel kontaminasyona neden olur. Tesis kloraminasyon yapıyorsa daha iyi proses kontrolü
için filtre giriş suyundaki monokloraminin ölçülmesi önemlidir. Birincil dezenfeksiyon için başka
bir ön oksidan (örn. ClO2) kullanılıyorsa DBP oluşumunu engellemek için bakiyesinin ölçülmesi
gerekebilir.

İletkenlik
Suyun iletkenliği elektrik akımını iletme veya destekleme özelliği
olarak tanımlanır. Elektrik akımı suda bulunan iyonlarla desteklenir ve bu nedenle iletkenlik toplam çözünmüş katı maddelerin
(TDS) ölçüsüdür. Giriş suyundaki su iletkenliği değişimleri kaynak
suyunun bileşimindeki değişimleri gösterebilir.

Klor + pH
Temiz su deposunda pH ve bakiye klorun izlenmesi önemlidir
çünkü bu parametrelerdeki değişimler patojen oluşumuna
yardımcı bir ortam yaratabilir.

Sertlik + Alkalinite
Sertlik ve alkalinite su stabilitesinin ve aşındırıcılığının göstergeleridir. Stabil olmayan su, kireçlenme (yüksek sertlik)
veya aşındırıcılığa (düşük alkalinite) neden olabilir ve içme
suyunda limitleri düzenlenen maddeler olan kurşun ve bakır
sızdırabilir.

DAĞITIM
TEMIZ SU
DEPOSU

pH
Yeterli dezenfeksiyon yapılması için pH izlenir ve ayarlanır.

Metaller
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Metal tuzları genelde sudaki askıdaki parçacıkları temizlemek için koagülan olarak kullanılır.
Ancak, koagülan dozu aşırıysa yönetmelik gerekliliklerine uyulması için izlenmesi ve kontrol
edilmesi gereken yüksek metal konsantrasyonları üretebilir.

HACH®’NIN GENIŞ SU ANALIZ ÇÖZÜMLERIYLE ZORLUKLARIN ÜSTESINDEN GELIN

Laboratuvar çözümleri
• Kullanıma hazır reaktifleri bulunan UV-VIS spektrofotometreler ve içme suyuna özel uygulamaları
• Özel içme suyu paketleri bulunan masa üstü bulanıklık ölçerler ve E-Chem. ölçüm cihazları
• Takip etme sağlayan ve numune yönetimini kolaylaştıran RFID özelliği

Proses çözümleri
• Klor ve bulanıklığın çevrimiçi ölçümünde 60 yıldan uzun süredir lider
• pH, Doğal Organik Madde, sertlik ve yukarıda açıklanan parametrelerin
çoğu için çok sayıda çeşitli cihaz

Portatif çözümler
• Sahada kullanım için dayanıklı el tipi cihaz ailesi
• Kullanımı kolay arayüzüyle kompakt tasarım
• Zorlu ortamlara uygun

Çözümler hakkında daha fazla
bilgi için lütfen bizi şu
adresten ziyaret edin:
hach.com

