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Sensitivity: Public

Arçelik 3140 SFC  Su Filtrasyon Sistemi
1. Toz ve Kum Filtresi
2. Ön Karbon Filtre
3. Ters Osmoz Filtresi
4. Son Karbon Filtre

Çalışma Sistemi:
Şebekeden alınan su sırasıyla 
Toz&Kum (1) – Ön Karbon (2) – Ters 
Osmoz (3) filtrelerinden geçerek 
filtrelenmekte, sonrasında 12 lt
kapasiteli su tankında beklemekte, 
musluğun açılması durumunda da 
depodan Son Karbon (4) filtreye 
yönlendirilerek son filtrasyon adımı 
ile içilmeye hazır hale getirilmekte.
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Analiz Amacı ve Yöntemi

• Amaç: Mikrobiyal kirlilik içeren şebeke suyunun uzun süreli kullanımı durumunda filtrasyon

sonrası depoda bekleme koşulunda bunun depoya taşınıp taşınmayacağı ve depolama süresince 
nasıl değişeceğinin incelenmesi

• Yöntem: TS266 Standardına (İnsanî tüketim amaçlı sular) göre mikrobiyolojik özellik kriterleri ve 

istenen değerler:
• Escherichia coli – 0/100 mL
• Enterococci – 0/100 mL
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Analiz Yöntemi

• Kampüs içindeki İSKİ şebeke suyundan ve yine arıtılarak kampüs içindeki birimlere dağıtılan kuyu suyundan 
alınan  örnekler ile  2 farklı günde yapılan analizlerde TS266 – İçme ve kullanma Suyu standardında belirlenen 
mikroorganizmalara (Escherichia coli ve Enterococcus faecalis) rastlanmamıştır.

• Bu sebeple kampüs içindeki birimlere dağıtılan kuyu suyuna standartta belirtilen bu bakterilerinden yüksek 
miktarda (>3 log kob/ml) eklenerek mikrobiyal kontaminasyon koşulunu simüle eden yapay kirletilmiş su 
örneği hazırlanmış ve su arıtma cihazımıza beslenmiştir (3 bar basınç, 0,45 lt/dak üretim hızı).

• Yüksek seviyede mikrobiyal kirlilik kullanılarak uzun süreli mikrobiyal kirlilik içeren su ile kullanılma ve bu 
mikrobiyal yükün filtreler üzerinde birikip biyofilm oluşturarak suya bulaşma riski simüle edilmiştir. 

• Tankta su depolandıktan sonra hem tanktan hem de musluktan su örnekleri alınmıştır (0. gün).

• Bu su, 7 gün boyunca yeni su eklemesi yapılmadan tankta bekletilmiş ve örnekler alınmıştır (7. gün).

• Tüm örnekler membran filtrasyon sisteminden geçirilerek örnekler seçici besiyerlerinde büyütülmüş ve 
koloni sayıları belirlenmiştir.
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Sonuçlar

Analiz sonuçları değerlendirildiğinde;

• Her iki bakteri için de ters osmoz filtrasyonunda %100 oranında giderim gerçekleştiğinden 0. günde tankta ve musluk 
örneklerinde bakteriye rastlanmamıştır.

• 7. gün sonunda depodan ve musluktan alınan 100 ml örnekte de bakteriye rastlanmamıştır. 

• Filtrelerin kullanım ömürleri ve kapasiteleri dikkate alınarak değiştirilmeleri kritik önemdedir. Bu sayede su ile filtre 
yüzeyine taşınabilecek mikrobiyal birikimlerin tanka ve sonrasındaki komponentlere taşınması önlenebilmektedir. 

Mikrobiyolojik kriter
Başlangıç Seviyesi 

(log kob/mL)

Başlangıç Seviyesi

(sayı/100 mL)

Ters Osmoz Filtrasyon sonrası 

(Tankta depolanan su)

Post-Carbon Filtrasyon 

sonrası (Musluktan alınan su)

Ters Osmoz Filtrasyon sonrası 

(Tankta depolanan su)

Post-Carbon Filtrasyon 

sonrası (Musluktan alınan su)

Escherichia coli (sayı/100 mL) 3,78 602.560 0 0 0 0

Enterococci (sayı/100 mL) 3,26 181.970 0 0 0 0

Arçelik 3140 SFC  Su Filtrasyon Sistemi

0. Gün 7. Gün


