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2,,,t 1ııı*nıatiçııal §lmprısittıyı ı;ıı İlnvİıuırnıüjı:t anıİ Maraiity

?4-?{ı t3ç]tııb*r 2Ü14, Atİıyauıan - l'[JRHı:Y

IYtrembı"an Şisfemi*r ii* K*rı*ayun Aı-ıtılıila§I

"İ,{asırı Ateş, Yııı*in Ör.ıy, Fı<liıııc Taı*ır

Meıçiıı üııjvçrsiteıii, Mühtnıiişliİt itıkiiltcsi, ç*,** l'llil'*nıii*İiği İ}iiliimii, ?ürk,iYıı

(}zet

yınİft§u}tt. agiılik bir ör.*Lliğt: sııhip ııtn]aklıı.birlikıc içcriğinıİe, çrık yiiksck ılcrişiııılcrde eırganik

maddçlcı:i, şukerleri, ar"*tlulileşiklcri, yag.asiti,ı,,i,,i,-prlırıİrllcri, polii*nııllı:ri vc pı:ktiıı gihi diğ*r

ınaıldcİeridç içern,ıektrclir. Karasııyun a*gclı*n,ıj,İı,İ,*ı,i Akdcıİiz iilkclcri içiı çOk iinemlİ

giırliln,ı*ktcrlir. sn, y,ııiirin, ,,,**şr*n tıt"r*yrrr'*ioi"n l*rı toıı*n'lıırık karasutİtn fiıYdalı ürünlgr eİdŞ

gdilmcsi ve ıırılılmaşı"'gjH krrri;, oruşr,i,l*iiir. ni, .rroştırıüada, 
bazı iiniŞlemlcr uygıılıınmıŞ

kıırusuyun mcmbran siİıçınıer (nıikıoİ,ıllrasyı,ıı, ırltıafiıtrtıyon, .ıııınofiltraıiytııı, 
üsıTlç7 vb tcrs)

kulianılıırak ılcg*rieo,ı;rii,n*oi, r*nnıı*riıı g,ıri kazaııılnıası gilıi k<ınular incclenırıiştir,

Arıahıar Kelimtlcr: Kırn:ıu, rıeınt:raıı sisİcn,ıİer, aİıtmİı, fençller, zeylin yağı

Treaffiıe,ı}i *f {}|iv*Mill Waştewater lvith Membrarıe §ystems

'Hasan Alcs, }'ııı;iı"ı özay ınıl F$dime Toncr

i:acııity ııf Eng,ineering. I)cpartıncnt <ıf Envir*nm*ntal J]ngİnecrİng. Mer*in lJııiversitY. T*rkcY

Abstraet

ölivg mill wüslt,,valör {ÖMW} hal; açieİi* çhatacter ıınd İt intiudçs v*ry hİgh cşıccııtralİırns oİorganic

üliİttğr, ,.ilJgiİrs, nitre4l*ıı erüınprıııı,ıt'lı, ftıtty acitls, ptılyalcoheıls. prılyp}ıcnols- Jıcttin. "l'lıı: nı;ınıgenı*nİ

üf üMW {srrr*ry iİpı;ıını işsuç in Mcdilcrrançan couııtriğs. [ıı rçcçırt y*iır§, çüııvürsioıı oi OMW to

us*ful prııducıı; anıl trratı"ı,ıenl iıy ıısİng ııumlıı,ınç Ültratİoıı ıiy§tcıll§ h;ıvt İrıvcstigatcıi. ln thİs paPur,

ırgittmeüt rıf ÇMW ıppİying sü§ü pre-trğalnüİlt pı,{rcü§§cs and rccoı,cry tıİ' phenols ıt ıııcıÜrnnÇ
riy.qtrms (mierşilltrııtiçn, uhrai'ıltraliırn, ııınç{iltıaliöıı, rı:vcrsü: tıı;ınıı*is etc,) ıva* iı,ıvettigateıl,

Kı:y ııords: Ülive ınil| wiil§tşwalçr, nıçııç'ranu §ystüfiı§, tıcürtıüüııt, plıcnols, ıılivc oil

"Öarr*sPrrnıting auıhor: ,^S*!, }:ııculıy oi' lingiııccring, Dcparlırıçnt of l]nviroıımcntal ljngiııcuri-q^Y.J::l
trJııiversity, }3343, h4şrşin TURKfiY. l]İnııil atlİrcss; ııİ*,"u:,üİçi0;.ı§işiuxıulı, iılıone: *d-oİ:q:ıoıooOl Fnx;
*$ü3241{ı|(}ü32
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l. Giriş

,"_.*invflğı fabrika]arınüa" z*Yıintİen zeYtinYağı üretiıni esııasınrla. fabrikada uygulanan işlrrne
Zİİ"İ,İ*Ü,*ırsel.2-fazlı Yada 3-fazlı} Yan iirün olarak katı tro §ıliı atık oiıışmakıacır. Kaiıaıık
İll1İ,; ,irı-aı 5tvı atık iŞe karasu tlarak adland:rılnaktadır. Pirina. geııeije *nrrji eide etmek

İ::,::'ıİr' i.r,, yakıt o1arak kulianllınasına rağmen cliğer rieğİriendirnır .vöntem]eridç
1,1^l-nnrıırr,a. birlikte ParÇalanıa ıü.) uypılannıakladır. Karasu isc arıtılması çok güç rılan,

1,1İr,,l}rurlı.rsıııdan çıkan Çr-canik yükü yüksek çlan bir atıksudur. Karasu,vun pLI'sı genellikle

İi İ_r, 
^*r,na, 

dcğişmekte şe karasu %3-16 aıasında organik biieşikler içernıcktedir, Bu organik

o,İ*tırrı,, %]-B'i şekerler, 1.2-2.4|üla azol ihtiva eden lıileşikier. 'l'oü.34-i.l3'ü isc fençilçrdir"

İ;;;;;r, biyokiınyasal oksijen iiıtiyacı {gOİ) geııellikie 35 ile ]1ü EI- araşıı,ıda değişirkrn

i*lrr|ıoksijen ihtiyacı ise (Koİ) 40-195 9ıL arasında değişmekteıtir Il].

Karııupın değerlenriirilmesi için fıziksel, kinıyasal, fizikokimyasai. iıiyokimyasal vb, biı Çok

;dr*' uyguİanmışt,r. Son zamanlarda karasultın meınbrane sistemlsr {rıikroİiltrasYon,

ultra{iltrasyon, ıianoiiltra§yün. tşrs osmoz vb.} i}e arıtılnıaşı için aıaŞfirmalarYaPılrnaktadır,.Bu

*şi*-şi iie karasııyrın mtmbrane sisteınler kullanılarak değerlendirilmesi Yöniiııdeki

çalışnıalara yer ı,eriln:iştir,

?. h{eıııbran Prşsesleri

Üelişmiş r,e halen gelişınekte olan lıiıçok m*mbran ayıüna prosesi ııtel,Ailtfuı, Bunlar arasında

ıam anl*ıııyla gelişinıini tu*u*ıanÇ 
--r,e 

eırlıstrileileşıniş çlan_ :ıembran prosesleıi

mikıotiltrasyon (MF), nanofıİtrasyon (lşp), ters o§möz 1İoİ şe çİektroİiyaliz (ED)'dir,

Perıaporasyon {pıı1, gıız karışıınlannın"' ayrılması, . 
koİaylaştınlmış taşıırıııı, ınembran

koıtaktörler gibi ııeıntıran aylnı:ıa },ö-;;;;;rı,locırrt*vel uYgulaııalıınnınJranı §fa' laboratuar

ue pilot ölçekte iıa}en gelişiııleri.. ;;;'çt**ırt.jı,ı",'iır, UF ı,e. jıF,da ayırma şekli

birbirinc benzerdir ve moİekülssl elenıç prensibiııe dayaııır, TO memİıranİarda sÖzeııek boyutu

son deıece kücük olıiuğundan a},ınn; ıııekanizııası *,*U"n, olı,ı,sturan 
-zincirlerin ısı[

harekeıing ılayaıİır [2.}.

2.1. Mikıoiiltraşyon (futF}

MF,de boyutu ü.l,clgn 30 ı-ıi-}-},ye kaclııı o11}. T:l*Tll*' 
ıııçrnbraır tarıfından trıtulurlar'

çogunlııkla lıorusal ve kapi|er nr*,rarln'",r,,ociiıl*ri t.r*ıii eclilir, AYtrııa ıııekaııiznıası boYut

ıarklılığına ilayanır, MF. 1,cnncntasl,r,","tiri*l.riııclcn 
n"ıİl,,o,],uo,ıizİıııları uzaklaŞtınnak iÇin

kuııanııabiıııiği 
Jribi. kot]oiciıer. yağ ııoıeküııeri v-e,,ıı-:r::İl,bnİ*ij;l;İl-jİİl}İİl,'J:§jİl

claaYııştırabiİr.'Mr 
gcneicie p*n,,*ot.akıınının [li-lll] uıaı<tır.",i,r,x.,i,it;_sl.

oinıa}ıla 
bi;I i k;; rıÇor riyo ıı ları n ci erı ş ı kl cııti iri lnıcsiııde xı

2,2. Ultraiiltrasyon itJF}
Tlt' 

" / 
, ^^^-ıi ııiı, arıınııil prensibinc salıiptir ancak

l'jİ ıncnilıranları. RO ıııcnıbranları içiıı clc gcÇerli Pi'nü:::,,,ıca ktitlt- akışını sağlıYanŞoyutlu,,lon,6u|,ffi;#Ş"ö}* 
_ö. ı pnı. Meıııbran boY
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tı*sıııçitr ı,ç _1t}_$* trısig gilıi üiüşiık lrasıırçlar<it işletil*hilirler. Csnelİikle bonışal. kapilet vc
*piriıl-s;ırşı nııı,.iii}tjr kıı}İ;iııılır, [jF ı,ııtıtıl,ıraııl;ır. ııı*krçn'ıolcküller. koİloidal ParÇacıklar ve

ıiiıp*ııi3,,*1ıtı:ııt şı,tıl;ıı:ıah şiıf'iirön u}d*şinçle ı,e,va iirüııün deriŞikleııtİiı-ilnıesinde kııllanılırlar.
L]f ırııı'ilııç r:* giıİx eı:ııiiisışjsi" işi:d}ış ıııık sulıınnın antılnıası ı'e dsğerlenıİirilmesinde, meyva

§ı}}i"ıı \,* siil iir*tiıııinti* ıı,tgrılııııı;alşrı ıllı\Ifı.ıtil.tr [-i,§].

't"}. 
}çaııı*iiiı:ı,ııxyııı. lNF}

Rt} ı"t UF şı.ııışiırun }ıçü"ııt]a::ı ams.ışd;t gilr-en*k bolııtrııı;ı sahip memt)ranlnr NF nıeınbranlaı

igiiı_t-ııek tııı3.ıını tü.nil: jııı} ııl*rıık ;ııtiaı,ııiırılırlar. Geııelliklş 3öt}'ıJen bü_lük nıOlckül ağırlığına

ıalıtş* ı.,çııııiLl*rin il;ıktı_ıe. sııkr*a ı,c glik*z gihi) kanşııııdiııı ueaklaŞıııılıııasındıı uYgundı-ır. NF
ırı*ıırlrrıııı ş*kı,r ı.c b.*:ı ı:ıul;iı,şl*ııt lue};ırı { ,{g§Oc gİbi} tııtar. ancak Çuğu ıııonoı'aleırt hıerı

{NşÇ1 gi}ıi} şt-çirir. ,\F ı:ıcıııbrşı; ul.gul;ııı:ıı}arı: §ıı}:uı1 d*nıİneralİza§yotlu, kalSİYuııı ye

nxışır.,a!ıırı gitrri iü,ıııılıırııı lıııııi;ıı,nk su}:ııil 1,ııirııışalılııınşı, ştık sıılşrd;ıkİ TOC (loPlaın orgaıİk
bil*.çtıtıl*riıı_} §*vil,çşillilı ıliişiiıiilı,nesi. ;ığır ırıctallerin ıizakltştırılıııaSı ve Odun lıamuru
ııkın"ılşrışıiıııı lişniıı ıı: iigili s;ıt_ıı;ıhk!arın İızııklıı,ttırılıııısıı,ıı kapsar. YaklaŞık 1 ııı3lııı] gün'lük

iı.k: iç:iş ji1 
1ısiç:'ıic krıileııılılıilirlı-ı. NF çilıazlarııtcit yiıy§ın o[arak spirai sargı ııreınbran

şı tı ıiii l leri ktı } iıı.ıı ıJ ııı:ı};ı* ıtır [ 3, 5 J "

:.4, T*rs üsıııt"ız {TCl}

Tü pr*sesi su içied* üı,*ıjflıı ç*ziinııtiş katı. lıakteri, v,iriiş ı,q diğcr rnikraplan gidetebilir. TO
ııı*nrbnrıı:ır g*a*ıck çapı <ü,l1ü1 iıtıı'dir. TO'ıııı en ciııc*ıli kuilanrm alanı deniz suyıındaı içme

ı;ıı}.rı ı.tıie*iılir i>ıiüt} psig). I}rı:şt*in cıı hclirü]in özciliği lıiçbir ihz dcırişinıinin olnıaııasıdır.
Niıii:*tcn dii.ıtik ıııiktııı:ıiıı *ııı.rji gcrckıiı,on basııııç siiriiçiıliı (30ü-l5üt} psig} bir prosestir. lçi tıoŞ

lil ı,* xlıirııl sıırgı ıııodiill*r terçilı ı,dilir. Apıcı, gıda işleııı* ve clektronik endiistrileri için
ıılırıısııi su iirtıiı:ıi. i}nç s*ktiiıiiııtlc kuJl«nılıLıilccck kalittdç sıt eldesi, kağıı liaıııuru ı,e kağıt
gııılüst.rişi için sıı e.}ıi*si ı,ı: atık su mı"ııııııci*xi gibi gı:niş lıir lıl,gillıınıı alnnına s*hiptir [3,5l.

3. Kııııışıı.ı,,uı:ı 1.ıl*ıı,ıLıı-aıı §işieı,ııler Hııilııııılşrıık }*ğerieııSirilşıesi

iıanısrı içiıı ı.ııpıI;ın çaIışı,ı:alıırdıı- kıırıı§ııytlı1 *rganİk ıııadrİe ıişrişiminjn yiiksek oIınası ve

iç*ıisiııti* ılılliü]k§iüifiıı öz*l}iğ* *alıip i'*nolik :ııııddeleri bulundunnğ§l gibi özellikleıinden dolayı
ci*ğ*rltııdiıilıııgıi g*rtkıtı*k!iliği CIl"t{ı},a çıkıııaktadır. Karasu içerisinde bıılunan bu değerli
n,ııtidclcriıı gı,ıi kıtşııılnrısı ilı, karasulrıııı ıieğerlcııdirilmeşinde ekoııonıik yönclendc öııemli bir
artış ıılacıı§ı ırçıktır ki ak*i lşkıiirıJe şşdçc* kar*suyun arıtılıııa ıııaliyeti olaçaklır. KarıısrıPın
ıırıtılııı;ışııııi;ı leıırçi sı:nııılıır. öncriiıııiş *laıı işlemlçrin kanıııışıklığı. suya öır işleın ııygıılaıı*
gerektiliği yıı ti;ı nukiüğ ı,* eki;:ınaıılşrın §stn almı,ılasıııda yüksek iicretltr ödenmesi ve

ı,ıint:tiııı l tri ı1 ir.

§ervi]i L1. ı,ü] ıırkıııiaşiarı kıırıısrı lrileşinıintie bulrııı*n {tnolik ıı"ıadıieleıin geri kazaııılııııısı iÇİn

ııgıııtıı.;ııı* lilinı.ç_ııoır sisleıııl*riııi kııllaıııııışlardır. i}ıı ıı,ıeııılıraı.ıe sisteırılıır i[ç geri kazanıı'ı1 tlç

aŞııırıda yanİ ıııikr*filtrıs3,on (ı\,İF}, uİtı:ııf,:ltrasyon rur} ye ter§ o*r,o-, (TO) olatak
g*roekl*Ştirilıııiştir, §ıırıısrıyıı iik şnçş *ııainıııtik ilııişl*m uygıılanıııış (t ton karaİu için 5009
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pekinaz) \'e kara§]J iilembranlardan geçirilerek her meiıbraudan g§çsıı kısımlar {perrr:eate) diğer
n,ıembrandan geÇirilerek sonııçıa zenginleştirilmiş bir isnoiik İçerik eldç çdiÜişir. Bu eİde
edileı feııolik _lÇ:r}: iıe oıji*al zeltnyagına katıiarak onun antioksidan özelliğİni artınnada
kuiianı}mıŞtıı- Şekil 1.'de membıane sisteırıier ile karasuya ulgulanan işlemler gösterilmiştir [6].

Şekİİ İ. İvİembran sistemler ile kırasuya ul,gulıınan işleıılrr [s]

Karai;uyun bu rnşmbran şiştenıler ilıı antılnıası İ[e ham karasudan %2ü ve Yo25 arasında bir

derişik fenoı ürştilrıiştir. Ayrıca ***niun ailtffia sistemleri birdş kııra§uyun urganik yiık

miktannı büyük öıç#;.jşs,ril-tıi * ı:u Jtiştiştı,ı yaklaşık ?i,98 *tdııgtı hesaPlannııŞtır. BaŞlangıÇ

karasuyıınıın Küi derişinıi I2,90ü *gll; ,,;r, osmoz.ç.ıkış perfiltnttnda ise deriŞimi 2,47ü ııgll
otııaktadır [6J. §onuçta, yağ iıe{sile untloır,ıaon ctkiye salıip olan vc mtmlrrııle siştemlerdon

geçirilerek elçie edilen bu ıİerişik fenol içeren ,]Yll"l yağa iİave çdilgrşk ıleğerlendirilnıeşi

sağl anı rken, eİdç -dİ; ;-ğ,;;; ;-gı ı t açı sınılan etkili o lab i leceği söylenelıil ir,

Kaşasu

konsanrrat

ktnsantrat

D*rişik Fennl

Enzirııatik İşlem

I\{ikoiıltraş,on

Ulıralilırasy,on
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Ti t ıı*|ıik i:i i*ş iki *.ri ı:ı

_1,apı:ııktadıı,, }Jrınrı

kıı] 1:ıı:ı 1nınkı*ıiı r.

ı'aıİığı. kaı:asııYııı ıııikııılıiy*lrı.jilt oiarak aıııılruagındiı ıılıınıgrız lıir ctki
ŞkŞiı:ıÇ- İtııŞ]lÇı- ilaç. kozme.ıik ve gıcia şcktiiriiıılc gı:ııiş tılurok

l}iğer Lrir Çalıln:ıd* iŞ* ParaŞkçı'ıı AC. ııe arkaılnşiııı:ı {?üü?J, kuraıuyıııı. ıııçnıirraıı t*knol*iisi
kıılhıııişrak i;ıııı;lırıtn {'ı':ıksiı'çıılaı,ıı,ı;] alıflülırılıııı olasılıklarıııı araşlırnıış}ır. i}ıı çalışıııaeia iaİklı
zııenıtrır:ıı1 1ı:'ııscı}*rİııİıı b*lirlİ kuıııLiiııısl,ııı:Iıırı ılı_.ııcııı-ııişiir. LjltıııJıltı,itsy()ııLıı1 {t_;i: j i]* birlikt*
i1l}:itüif iij'as}'O:ltı;1 iN1- } ı'*'ı'ııÇla leı-s *sı'I1o/-tıı1 i'1'O; }ıırasııyıııı {j,ııliıi1,,ıııılaı,ınıı alırışıır:lnıasınıla v*
ariiılı::ıısııııiıı çok ıılkili çlıiııiııuı.ı ı*siıiı elııişl*r, liıı sçııı çılıış ıu,rıiııııı. çü;lı ılüşiik içı:rik}i
org;ıı'ıik i'ıilcŞıliler ıc çöriiıııııiiş iı,ııııik iııxlır iiç tçı"ııiz L,ıir şı;{iaflıl"ıta t;lıluğııılLr:;Lrpıar,,ıllışıır [,tj,
,{nıııa ııı;.,ıınıJı ı:ıkaıı iiriinijıı kinı_vasıı} iıil*şinıiı.ıc lııkılılığınıla çıkış ıL'}.'Lı'lLl'l. sı.ıçııl tllıcı
c'ı-iuı;rlı:t'ı ı,*ri1;"ııesİ ı,;-ııiıı sı-ıliıııııı ıııııaçlı kıillaııılıırasıı-ıııı illıgLı11 tıla.aıığıııı heiiıtmişIcr,
L,ltraİiirası,t,ıı işl*ıı:i- askııla kalı nıaclıieleri içeren yükse k ııırıie kill ağııiık}ı iıileşerıl*rin
ş.",:-ılı:ıası i1* s*ı:ı.içlıın}nış1]1. Kıırasiı içiııdcki lırılrınan fbııollcı, nanofiliıaıycı;ı bısanıağını ııkip
e<i*ı,ı başlangıç ıi*ğ*ı,iıiıı'lçÇ5'iıii iış;ın hir ölçtiıle giıitıılıııiştiı. Brı ıışaıııalarria *ld* tıiiien y*r1aıı
ıılıııiıiı, ik*ıısıiiıtı;ılJ ııılileıiolltrı* ç*k zeııgiıııliı, Karasııyıın arıtılıııasıııda ciaha elkiii Lıjr veriııi
1rF'ılaır ıüıliı,ı T* ıı,vgıılallııla§ı iie i:aşai-ılıııışliı, l"jlJd;ııı elcle edileıı çıkış suyunıı {pı"ı-ııtat}. diğcr
i]rzlilla iiııitı,itıııı* i§F r,* TOJ bcslcıııck için tti,grın "lcıııiz" bir çırziiııı oldıığrinu aııcak ü1:'sız.
§F ue Tü i]e ilcrihı ırliıllil iınii*li:ri içiıı tlcı,ıııı ctn]eılin ııı|iıııkiiıı çlınııtiıüını beii:tmişlerılir,
.\şağıd* Şekii J.'ıi* ı"ıaııııiliti,ils\:,L}t] §(}11ra5ı çıkış sııi,ı-i ı e ııaı"ıoijltıaıyon önccsi giriş *ıyu
aia*ıı-ıdaki arliıl"}a iarkı gösıeıilnıektedir [8l,

G*ııel ıılaı-ak LF iiııitesinıi*ki eıı i_vi perii;ııııaıışııı 50 f'C',i. r.* 1.50 ve 1,75 iıar Th,lP inıernbıan
lıas;ııcıJ ıi*ğei,icriıııJ* elcit cdiicbilıtiği sırçıtaıınııştır, §adcce UF iiııitesi iiııllanıl;ırali bileşeııleri
ı}},ıı-]i) izıı]e elıı*k ıııiiııkilıı rttğilıtir. Aııcıık. U!'pıosesi olırradırn ılalıa ile;,jki tşııı'ııılarılaki NF
ı,e J^ü pr*scslcri içiıı ııııtıııı1l1dahı iyi sağlanıııa§lnıı1 ıııiiınkljıi tılıııadığı h*liıti}ıııişliı İ8],

iirııçklcrirı
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pııı§fı 2üü? ıılında karasu3ıııı öncelikle MF temslino bağlı olarak, ŞÇRı:ıısında.iki aŞamaİı UF

:x;;;; İıe iki adırnda ve son olarak da Tü ile arıtıiması takip eden bir çalışmıı yııpnııştır,

*1',':ffi;;;;;;;;r"r,- t**-tuİİr*ogınıeştiriimiş y€ §aflaştırılİnış dtişük mşlekiiler ağıtlıklı
l \J ugıı ğ-a-"- - J

ffi;;;fi;l-ii*ioıginı ve bunlardu İlrç, ıiozmetik ve 
'yiyecek 

endü*trileri iÇin kutlanıİabiİir iken

1{F ,,* UF reteııtatları anaerobik reaktörlerde biyogaz iirçtiııi için ya ıla gübrc «ılarak Çİıı

kullaııılabiieceğini saptanıışlar [9].

Bşka bir çalışmada ise önişlem uyguianmış karasuyuıı merııbran ültrasyon:'u, iki ullra{iltrasYon

;Ş;; İçulİau:larak araştırıtrmışiri. örışı*n, basaıuakiarı pH ayarlamrİ tpll*Zl r:".k-niŞ İjT:
ffi;t;;; ile pH ayarlama {pH=6) ve kartı:ş filtre filtrasyonudur. Kartuş fjltrŞ İjltraŞYünLlı'lüİl

;;;;;-;,*, ır**ıı.İı-İİİ*mılŞ ,* nış* çİlr,ş'sulu tekıar_krr,,ru tankına geri diindüıriilmüŞtür,

Şrışı** "ygulanmış 
olan karasu, deneysef o1arak.ayarlanmış beşlems tankına yollaıınıştır,

karaşu içeıisindeki zeytinyağının geri "k*rrnr*,, nnişlem uygulanmış kaıasuyun üstünde,n

alınmtşı ile gerçekl*ştirilnıiştir. Kullanılan utrtra{iltra*yon ***brloiur, özel bir firma ııırafından

sağlanan JW ve Mw ;"*branlandır. permtat *kru ve mcmbrŞn tıkanrnaŞı/kjr|cnmesi

iiuerinıleki tenıel işietıte parametrei*rinin çtkisi incçlenmiştir, Farklı me:nbran ve çalışrua

koşullannın *tnı*ını. je,rtyi*ı çuışrll;;; doı ,* ToC,dan hesaplauan alıkorrrna katsayıları

kullaruIarak değerlendirilrniştir. En yiikse}< gidsrim Çr =^tÜü L/h akış hızı.ve TMP = l b*r

değeriııde elde edilirken, en yüksek n9""--İj<ısı {25,9 L/m2h1, Çİ* ?(}ü Lih akış lıızı ve TMP *

4 bar olan opğre§yon kcşullarda Mrıi meınbran kullanıiaı:ak eirl$ edilmiŞtir. MW membran ÇıkıŞ

suyu Kol, ToK, AC1 ,1ğ * gr** d;;;;;ü *iruş iıe 6400 ınğL, 25*2 mğL,32ü mglL, v*

27 ü ıığL saptanmıştır [ 1 ü].

Sonuçlar
ç.,

ş,Kar*su, içerisinde orgaük rnadde derişimiıiı, rylr.:İk 
clması ve polifenoiler gibi antioksidan

f.iizeııiğe satıip madl§-,t t,ı-,a-TT{ g,b,,,*:İ*r:*:l 
"fj:J,i İffi,*İilfflffi-ş

;;:,iffJ:'Xiioi,1,,..ö;;i,i,Ç .;ls:lİ::r,::ii,:j:ff,J"?,1x:,"l1,1 §","ytın 
uygun vc

i,düşük maiiyet}i #;-,"ı-,ı"ı, ı,-i-,*,,,,l-]1j*iT,}:Y:t:İ":'Tffiİİt,Hlliçİ
ff§.ffi'rfi:JillTt il'jiffi;;;;;Şno*, yııi**k maliy*tli olan ıngmbranlardan iYi bir

arıtüta verimiıin aiınabilmesi lçin U, membİanla", ,!Yli,.jl;^,İ,T, ^Iİ_,,O;l,,}i:rj
l ff İL Jffi Tn -İİJ'İ,H'İ' ! J,igli1, :ı *:ı*,ffi İ§1 tlJ§_ JnTİ, 

o,,* o v ıı r i m i n i n

;,sağiayacn$nı, oıı,ışan ürünıerin -, ,-ol!-,İ.:İ::L-İ*:ijİi:i;,lil1[xifil i:i,H-§İ,Hil;İ
ilŞİİY_l:İ#il,iİ*}TrİİTffi ;r;;;;*eŞien,ıı,ııebileceği ı,e böylccg arlima maliyetinin

iıidıişıi*ıebiıeceği gibi konuıarca ar,allİ**h"ı:İ:',T§ffi}.Ttrİ*l;}T},?'J,{i,,ry,n':ŞX
[İüffi}iİrİ;ö1 ;.LÇ;.lŞŞŞ;ffi;İ;;eıniş iştetmeler oirluğundan dolayı bıı atıksuYıın

mçrkezi bir şekilde"uJ,rı*ur, çoı, ,nijo;."ii; ;*i-nı*, kurn*rYun basit Vr ğtkili tıir Şgkilde

antıtması bu küçük Ö;;Şiçin iı, çöziim yaratılması gerekmekt*dir,
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Kıl,ıııkhıt

[l},Niııtııııı;ıki* ilİ" tdıılv*ılııkiş üP- üliçü-ıııill ıştıçt*ı l11&ıliışfı]ıg:txt- Littrğıxğf§ rcı"iğŞÇ: and p*t*ııı

İ *:,. .4.ı*ııe:'il1,1»ttıit*,üe,tııg* Dıırdenı,ıs, ]ilü4,

{ij §nlı y, i}itıç*,_r i. ır, üp_*iiıııı 1r:r spccıai §*p;ırıt,i*ıı ü;ıerati*as: il$*ınh, şşe Fr*ç*şç*t,

.}ı.rınışl ı.ı{. Hııgiırçcriıış uıııi Xııtrııat j_;l;:'ıqiil__*ı*ıık ıle F*,ıı üiliı*l*rj 1}ergi*i, §igar

:üt}la.4. :t}öa

[3j §iııgh R. intİııstri*} &,l*ıı"ıhı.rne §tıparııt"i*n Froç*şs*ş, *heıİtı*eiı, "1_ 
j3-+"lt" }çç,ğ,
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