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Su konusunda yaşanan global zorluklar, gittikçe daha fazla
ülkeyi etkilemekte ve çok sayıda sektörü, bunun etkisini nasıl
azaltabileceklerine daha ciddi bakmaya zorlamaktadır. Su, endüstride
yaygın olarak kullanılmaktadır ve Grundfos'un odak noktası, endüstrinin
su arıtma sistemi içindeki toplam su tüketimini azaltmasına yardımcı
olmak ve merkezi olmayan su arıtma işlemlerini yeniden tasarlayarak
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sistem performansını ve güvenilirliğini artırmaktır.
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Bu raporda, bir membran filtrasyon sisteminin farklı çalışma
modları incelenmekte ve geleneksel sabit değerler, doğrudan
parametre ölçümüne dayalı ve gerçek zamana adapte çalışma
karşılaştırılmaktadır. Ardından Grundfos'un akıllı pompaları
ve sensörleri nasıl kullandığına, su kaynağına ve permeat
kullanımına bağlı olarak bir membran sisteminin en iyi nasıl
kontrol edilebileceğine bakacağız. Son olarak bakım, işletme ve
temizlik maliyetlerini daha da azaltmak için gelecekteki veri analizi
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potansiyeline bakacağız.

Endüstriyel Su Arıtma, Grundfos
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ARKA PLAN
Küresel su sorunlarının ülkeleri nasıl etkilediği gözden geçirmek için Avrupa
Birliği'ndeki (AB) durum iyi bir örnektir.
Küresel su sorunlarının ülkeleri nasıl etkilediği
gözden geçirmek için Avrupa Birliği'ndeki (AB)
durum iyi bir örnektir. AB'de, nüfusun %11'i su
kıtlığı ile karşı karşıya iken ve Akdeniz bölgesinde
nüfusun %20'si sürekli su stresiyle yaşamaktadır
[1]. Su, endüstriyel üretimde ürünlerin veya temel
proseslerin doğrudan bileşeni olarak yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır ancak aynı zamanda
yıkama ve temizleme, soğutma kuleleri ve kazanlar
gibi yardımcı uygulamalarda da kullanılmaktadır.
Bu durum, endüstriyel şirketleri suyla ilgili
sorunların etkisini nasıl azaltabilecekleri konusunda
daha derinlemesine inceleme yapmaya zorluyor.

Ultra ve mikro filtrelemede optimizasyonun
nerede en iyi sonuçları verdiğine daha yakından
bakıldığında, aşağıdaki alanlar görülmektedir:
• Geri yıkama döngüsü;
• Geri yıkama süresi ve
• CIP (yerinde temizleme) aralığı.

Nanofiltrasyon ve ters ozmos tesisleri için aşağıdaki
alanlarda optimizasyon potansiyeli bulunmaktadır:
• Antiskalant dozaj oranı;
• Enerji tüketimi ve

Partikül filtrasyonu ve iyon giderme, her su arıtma
işleminin önemli bir parçasıdır ve aynı durum
sanayi, belediye suyu ve atık su arıtma için de
geçerlidir. Bu bağlamda, filtrasyon sistemlerinin
ve özellikle membran teknolojisinin istikrarlı
büyümesi, endüstriyel su arıtmadaki ana trendlerden
biridir. Membran filtrasyonu son teknoloji ürünü
olduğundan ve yaygın olarak kullanıldığından,
operasyonel optimizasyon ve maliyet düşürme
potansiyeli de yüksektir.

• Su tüketimi.
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MEVCUT VERİLERİN KULLANIMI
Sanayi sektöründe dijitalleşmenin artmasıyla artık sistemleri daha iyi anlamak ve sabit değerler ve
dozlama oranlarının uygulanmasına kıyasla sistem performansının nasıl optimize edileceğini belirlemek
için kullanılabilecek verilere sahibiz. Bu dokümanda ana odak noktası, klasik filtreleme sistemleri, özellikle
ultrafiltrasyon ve temel tuzlu su ters ozmos sistemleri olacaktır.

Geri yıkama

Geri yıkama

Bir ultrafiltrasyon sisteminin genel boru ve cihaz sistemi

Permeat

Ham su

Konsantre

Bir Ters Ozmos (RO) sisteminin genel boru ve cihaz sistemi
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BORU VE CIHAZ DÜZENI
Bir membran sistemi için – membran tipi ne olursa olsun – temel boru ve cihaz düzeni, membran üreticisinin
spesifikasyonlarına göre küçük özelleştirmeler veya tercihlerle neredeyse her zaman aynı görünür. Buna
pompalar, sensörler, aktüatörler ve sürecin farklı aşamalarını koordine etmekten sorumlu merkezi bir kontrol
cihazı dahildir.
Bu nedenle, yeni sensörler veya daha fazla kontrol ekleyerek daha fazla iyileştirme elde edilemez. Bunun yerine,
mevcut verilerin ileri düzeyde ve daha iyi bir şekilde kullanılması fark yaratır. Her sistemde basınç ve akış
sensörleri buluruz ancak bunlardan gelen bilgileri daha akıllıca kullanabiliriz. Filtrasyon sistemi kullanımının
yeni bir yolu, merkezi kontrol ünitesi (PLC) yerine zeka ve algoritmaların akıllı pompalara (CRE ve SMART Digital
DDA FCM) entegre edildiği PLC'siz bir sistem kullanmak olabilir.

Geri yıkama

Geri yıkama

PLC'siz bir ultrafiltrasyon sisteminin genel şeması

Permeat

Ham su

Konsantre

PLC'siz bir RO sisteminin genel şeması
Gördüğümüz gibi PLC kaldırılmış ve kontrol fonksiyonları, besleme pompasına entegre edilmiştir. Tüm
bileşenler doğrudan birbirleriyle etkileşim kurar. Programlama, akıllı pompaya yerleştirilmiş önceden
tanımlanmış işlevlerle yapılır.
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YILLAR IÇINDE ÇALIŞMA
MODLARINA BAKIŞ
Tarihsel olarak, debi, üretilen su miktarı vb. gibi farklı tasarım parametrelerine göre bir membran sistemi inşa
edilmektedir. Operasyonel parametreler açısından, su ile gerekli geri yıkamaları ve iki CIP arasındaki süreyi
tanımlamak için su kalitesi düşünülür. Çoğu zaman bu, tarihsel, tek numune, hatta teorik parametrelere dayanır
ve günlük performanstaki dalgalanmaları veya değişen su kalitelerini dikkate almaz. Genellikle güvenli çalışma
modunda kalmak için her zaman bir güvenlik payı bulunur.
Bir filtreleme sistemini bu şekilde tasarlamak ve çalıştırmak, uzun yıllar boyunca inşa edilen tüm sistemlerde
aşağı yukarı standart olmuştur. Bu sistemlerin bir çoğu hâlâ çalışmaktadır ve hâlâ bir çok şirketin envanterinde
yer almaktadır. Bu çalışma modunu şöyle adlandırabiliriz: sabit değere dayalı mod. Bu çalışma modunda, geri
yıkamaya ihtiyaç duyulsa da duyulmasa da belirli bir süre sonra geri yıkama yapılır. Sistemin performansı ve
su kalitesi dikkate alınmaz. Tipik bir filtreleme, geri yıkama ve CIP dizisi aşağıda gösterilmiştir. Günümüzde
su durumu değişse bile sistemin adaptasyonu manuel olarak yapılmakta ve operatörün uzmanlığına
dayanmaktadır.

Sabit değere
dayalı mod
Çalışma süresi
Manuel ayarlanan
noktalar

PLC'siz bir ultrafiltrasyon sisteminin genel şeması

Ardından teknoloji ilerledi ve değişken hızlı pompaların filtrasyonda kullanılmasıyla birlikte sabit hızlı filtrasyon
ve geri yıkama, filtrasyon sistemlerinin talebe dayalı çalışacağı şekilde değiştirildi. Örneğin Grundfos, son
teknoloji enerji verimli motorları, pompaları kontrol etmek için özel olarak tasarlanmış ve parametrelendirilmiş
bir VFD ile birleştirerek pompaya entegre VFD'ler sunar. Bu motor ve sürücü kombinasyonu, basınç, delta
basınç veya akış ölçümü sensörlerinin yanı sıra örneğin bulanıklık için diğer sensörleri bağlama imkanı sunar.
Bu sensörlerin eklenmesi, bir filtreleme sistemini kontrol etmenin ve çalıştırmanın yeni bir yolunun mümkün
olduğunu göstermektedir.
Bunu, kontrollü değerle çalışma olarak adlandırıyoruz. Bu çalışma modunda sistem, örneğin sabit, zamana
dayalı bir aralık yerine transmembran basınca dayalı olarak geri yıkama yapacaktır. Aralığın süresi artık saat,
gün veya hafta olarak tanımlanmaz, membran tedarikçisinin tavsiyelerine veya su analizine dayanan belirli bir
transmembran basıncına ulaşılmasına bağlıdır.
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Örneğin bir ters ozmos sisteminde, besleme suyu sıcaklığı değişirse besleme pompası bağlı sıcaklık sensörü ile
değişiklikleri algılar ve debiyi, ayarlanan permeat debisine göre ayarlar. Bunun operatör tarafından yapılması
gerekirdi ve olası gecikmelere, hatta süreçteki değişikliklerin kaçırılmasına neden olabilirdi.
Grundfos'ta bu şekilde çalışmak için 'Limit aşımı' gibi işlevleri pompaya entegre ediyoruz. 'Limit aşımı', çalışmayı
etkileyen harici nokta için bir limit seçtiğiniz kontrol modudur. Çalışma zaman aralığı yukarıda açıklandığı gibi,
tanımlanmış bir transmembran basınca ulaşılmasına dayalıdır. Bu kontrol modunda sistem, çevreleyen faktörleri
dikkate almaya başlar.
Geri yıkama veya ileri yıkama, bir zamanlayıcı geri sayımına ulaşıldığında değil limite ulaşıldığında yapılır. Bu
sayede sistem çalışmasının devamlılığını sağlayabilir ve istenmeyen kesintileri önleyebiliriz. Ancak hâlâ gerçek
zamanlı sensör analizini kullanmak yerine geçmiş verilere dayalı bir modda çalışıyoruz.

Değişken değere
dayalı mod
Çalışma süresi
Manuel ayarlanan
noktalar

Geri yıkama programı kontrollü değer odaklı çalışma

Örneğin Birleşik Krallık'ta, yukarıda açıklanan CRE pompasındaki işlevleri kullanarak genel sistem ayak izini
azaltmak için bu çözümü kullanan bir müşterimiz var. Bu akıllı çözüm, bir Ters Ozmos uygulamasına kuruldu
ve şirketin operasyonları için gerekli olan saf suyu sağlama gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra %70 enerji
tasarrufu sağladı. Ayrıca DDA dijital dozaj pompasındaki Debi Kontrolü İzleme (FCM) işlevi kullanılarak kimyasal
dozlama daha güvenli hale getirildi. [2]
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GELECEĞE BAKIŞ
Günümüzde teknoloji ve özellikle dijitalleşme, sistemleri eskisinden farklı şekilde çalıştırmamızı sağlıyor. Ele
almak istediğimiz son çalışma modu, gerçek zamanlı analize dayalı moddur. Bu çalışma modunda, ne zaman
geri yıkama ve ne zaman CIP kullanılacağı kararı algoritmaya dayalıdır. Sistemin basınç, debi vb. gibi standart
parametreleri dikkate alınır ve ardından algoritma, parametreleri gerçek zamanlı olarak analiz eder ve sonuca
göre geri yıkama yapılıp yapılmayacağına karar verir.

Gerçek zamanlı
analize
dayalı mod
Çalışma süresi

Dinamik ayar noktaları

Çalışma geri yıkama planı: gerçek zamanlı analize odaklı çalışma

Geri yıkamalar arasındaki süre değişir; bazen daha kısa bazen daha uzundur, değişken değerli modda
gördüğümüz gibi önceden tanımlanmış değerler yerine gerçek zamanlı verilere dayalıdır. Sisteme yüksek oranda
esneklik kazandırılır ve bu sayede etkin çalışma sağlanır. Gösterilen örneklerde geri yıkama sayısı arttı ancak
algoritma aynı zamanda geri yıkama uzunluğunu da optimize etti. Sonuç olarak sistemde kesintisiz çalışma ve
bununla birlikte filtrat çıkışında daha yüksek verimlilik sağlandı. Ayrıca CIP sayısı, sistem tasarımı tarafından
önerilenin yarısına düşürülebilir.
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ÇALIŞMA MODLARININ
MALİYET KARŞILAŞTIRMASI
Üç farklı çalışma modu, bir filtreleme sisteminin maliyet yapısını etkiler. Açıkçası, ne kadar uzun çalışma süresi
elde edebilirsek, sistem performansı o kadar iyi olur ve bu da kimyasal, su ve çalışma saati kayıplarını azaltır.
Bir membran sisteminin işletme maliyeti aşağıdaki faktörlerden oluşur:
• Geri yıkama/ileri yıkama için kullanılan m³ su başına maliyet
• CIP başına maliyet
• Bakım personeli başına saatlik maliyet
• kWs başına maliyet
• Üretilmeyen m³ su başına maliyet
Sistemin dünyanın hangi bölgesinde kullanıldığına veya pazarın türüne bağlı olarak, farklı faktörlerin toplam
maliyet üzerindeki etkisi değişir. Basitleştirmek için bunları eşit kabul ediyoruz. İşletme modu maliyet
karşılaştırmasını etkileyen faktörler aşağıdaki gibidir:

İşletme modu

Geri yıkama
için kullanılan
m3 su başına
maliyet

CIP başına
maliyet

Saat başına
maliyet

kWs başına
maliyet

Üretilmeyen
m3 su başına
maliyet

Sabit
Kontrollü
Analiz
İşletme moduna göre maliyetler üzerindeki etkisi
Gördüğümüz gibi, farklı maliyet faktörleri üzerindeki en düşük etki, sabit değer yaklaşımından gelmektedir.
Sabit değerlerin tahmininin ne kadar iyi olduğuna bağlı olarak sadece m³ başına maliyet etkilenebilir. En yüksek
etki, gerçek zamanlı analizden gelir; tüm faktörler, algoritma ile performans optimizasyonuna doğrudan bağlıdır.
Ayrıca kontrollü değere dayalı mod, maliyet faktörlerini sabit moddan daha fazla, analizden daha az iyileştirir.
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Çalışma esnekliği

Gerçek zamanlı analize
dayalı mod

Değişken değere
dayalı mod

Sabit değere
dayalı mod
İşletme maliyetini düşürme üzerindeki etkisi
İşletme modlarının maliyet karşılaştırması

Ham Su Kalitesi

Sabit Değerle
Çalışma

Değişken Değerle
Çalışma

Gerçek Zamanlı
Uyarlanabilir

Stabil

Orta

Çok İyi

İyi

Hafif değişken

Zayıf

İyi

Çok İyi

Son Derece Değişken

Çok Zayıf

Orta

Mükemmel

Ham su kalitesi ile çalışma modunun teknik uyumu arasındaki ilişki

SONUÇ
Görüldüğü gibi membran filtrasyonda bir sistemin otomatik olarak kullanılması yeni değildir. Sensörler,
PLC, VFD'ler vb. su arıtmada uzun yıllardır kullanılıyor. Farklı bileşenlerin işlevlerini kullanmak bir sonraki
mantıklı adımdı ve artık yaygın bir uygulamadır. Su arıtmada filtrasyon proseslerindeki gerçek evrim, gerçek
zamanlı analizlerin kullanılması ve sistemden gelen verilerle beslenen algoritmalara dayalı proses çıktısının
optimizasyonu ile birlikte gelir. Sonuç olarak, geleceğe baktığımızda gidişatın daha da gelişmiş veri analizine
doğru olduğunu görebiliriz; yani yolculuk burada bitmiyor, aslında daha yeni başlıyor.

KAYNAKLAR:
Kaynağa dayalı Avrupa Birliği Bilgi Notu: AT - Suyun Yeniden Kullanımı - Arka plan ve politika bağlamı
BM – Su ve İstihdam

[1]

[2]

https://www.grundfos.com/cases/find-case/ro-systems-gain-intelligence-and-save-70-percent-energy-per-

m3-water-produced.html
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