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Bakimci’larin bu yazimizda dikkatleri uzerine cekecegimiz  mevzu, icme sulari 
dolum tesislerinde gercekte kontrol edilmesi gereken ancak tesbitlerimize gore 
(Aroma haric) olcumlenmeyen “Askida ki Kati Maddeleri(Suspended veya 
Undissolved Solid” olcen Turbidity Meter uzerine, ancak hemen belirtelim ki 
cihaz sadece icme suyu kirleticilerinin miktarinin filtre ile kontrol edilmesi 
yaninda basta proses suyu hazirlama ve sogutma kulesi suyu’nda da uygulanmasi 
mumkun veya gerekli olan bir enstrumandir.   

  
“Turbidity” kavrami icin Taspinar’in Teknik Ingilizce sozlugunde “Bulaniklik” 
tanimi yapilmasina karsin, cocuklugu benim gibi koyde gecenler, bu tanimi esas 
alirlarsa akillarina ilk yagmur sonrasinda dere ve nehirlerin bulanikligi gelecektir 
ki onemli bir kavramsal hata icine surukleneceklerdir, zira Turkce’de 
“bulaniklik” gozlemlenebilir fiziksel bir durumu icine alir. Buna gore icme suyu 
icin “Askida ki Madde’yi” tanimlayacak olursak  boyutu 1µm(10-6m)’den 
kucuk olan partikullere “colloidal” denilirken bu boyut’tan buyuk partikullere 
“Suspended Solid-Askida ki Kati” (figure 2) denilmektedir ki bu kirleticiler 
kaynagin kendisi, arazi, atmosfer veya dolum prosesinin kendisi 
olabilir(sulfatlar, demir ve carbon, patojenik mikroorganizmalar, algae, kil, ince-
kum,…); buna gore “bulaniklik gozle algilanamayan fiziksel buyukluge sahib 
partikullerin askida cozunmeden kaldigi durumu da icine alir. 
 
Turbidity icin ISO enstrumantal tanimi ise “bir sivi icinde cozunmemis 
maddelerin sebeb oldugu transparansligin(seffaflik) azalmasi” olarak 
tanimlanmis olup uygulamada “optik saydam” liktir. 
 
Buna gore figure 1; probe icresine yerlestirilimis gorulebilir(LED) isik veya 
IR(kizilotesi) kaynak’tan yayilan isinlar ince kenarli bir mercekte paralel hale 
getirilerek proses sivisina girer; birbirine 90º acida yerlestirilmis iki foto-
dedector askida ki maddeler ile etkileserek sacilan ve etkilsemeden gecen 
isinlarin siddetini olcer. 
 

 



 
 
 
 

 
      figure 2 
 
Figure 1 optik kaynagin sensor icinde ki tasarimi olup, farkli bir dizayn yine 
figure 3 de gorulebilir; burada isik Analizor’de LED’den cikip fiber kablo ile 
probe’a tasinmaktadir. 
 

figure 3 
 
Turbidity Meter tipleri esas olarak yukarida verilen(Nephelometer) tipleri disinda 
(1)Forward(transmission) scattering (2)Dual-Beam (3)Laser (4)Ultrasonic  
(SS › 0.1% )  olmak uzere her biri farkli uygumalalar icin  tasarimlar 
mevcuttur.(Turbidity meter sacilan isigi dedekte ederken colormeter ise 
absorbsiyonu olcer, bu acidan IR kaynak tasarimi, cihazin kullaniminda color 
etkisini minimize etmek icin onemlidir.) 
 
 

 
 
 



 
 
Bakimcilar Turbidity talebi icin arastirma yaptiklarinda bir cok farkli olcu birimi 
ile karsilasacaklardir: NTU, JTU, Formazin Turbidity Unit,…(ayrinti icin 
firmamiza basvurulabilir). 
 
Turbidity olcumunde optik index onemli ve sicakliga bagli oldugundan ATC 
yapilmalidir ve bunun icin ureticiler Pt100, Pt1000,…gibi algilayicilari ile proses 
sicakligi olculur. 
 
Diger yandan icme suyu prosesi icin “automatic cleaning” unitesine ihtiyac 
nadirdir (atik su da ise siddetle tavsiye edilir), ancak boruda bulunan havanin 
etkisini azaltmak ve homojenizasyon icin bir by-pass parcasi ile “sampling akis” 
metodu ile olcum onerilir.   
 
Cihaz, fabrika’dan kalibre gelecektir, bu neden ile stabil olmayan kalibrasyon 
maksatli formazin cozeltisini stoklamaya gerek yoktur; kalibrasyon ihtiyaci 
oldugunda labaratuvar’da formulu ile hazirlamak daha pratiktir. 
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ALWAYS Better(Her Zaman Daha Iyiye, Birlikte) 
 


