
ARSENİK ARITMA UYGULAMALARI 

Belediyeler & Yüksek Debiler 



ARSENİK NEDİR ? 

NASIL ARITILIR? 
Arsenik arıtımında birden çok yöntem vardır. Belediyeler ve yüksek 

kapasiteli uygulamalada işletme maliyeti düşük,.uzun ömürlü tesisler 

dizayn edilmelidir TemizSU bu bilinçle hareket ederek  oksidasyon  + 

filtrasyon yöntemini ile arsenik giderimini garanti eder. Düşük kapasiteli 

bölgelerde adsorban yöntemi de tercih edilebilir. Sizin için en uygun 

yöntemi uzman mühendis ekibimiz karar verecektir. 

 
1. Oksidasyon + Filtrasyon ;  Suyunuzu okside edip, sudaki arsenik ve 

demiri filtrelerimizde tutuyoruz. Filtre tankları içerisindeki  özel 

mineraller Arsenik & demiri filtre eder. Filtreler ters yıkama ile tutuğu 

arsenik ve diğer kirleticileri atar. 

 

2. Adsorbsiyon ;  Filtre tanklarına doldurduğumuz arsenik emici mineral , 

sudaki arsenik ve bazı ağır metalleri emerek bünyesine hapseder. 

Zamanı gelince bu mineraller yenisiyle kolayca değiştirilir. 

 

 

Arsenik yerkabuğunda en çok bulunan elementlerden biridir. Doğada hem 

doğal hem antropojenik kaynaklı olarak bulunabilen arsenik toksik ve 

kanserojen bir maddedir.  

Dünyada birçok bölgede yeraltı suyundaki arsenik kirliliği nedeniyle çok sayıda 

kişi arsenik zehirlenmesi riski ile karşı karşıya kalmıştır. Türkiye’de de birçok 

bölgede, içme sularında arsenik için belirlenen maksimum kirletici seviyesi 

olan 10 mikrogram/L’den daha yüksek miktarda arsenik konsantrasyonlarına 

rastlanmıştır.  

Kuyu sularında doğal olarak oluşan arsenik kirliliği suyun bulunduğu 

derinlikteki kaya türü, mineral ve cevher yapıdan kaynaklanmaktadır 

  

ARSENİK ARITMA UYGULAMALARI 

 



ARSENİK ARITIM TESİSLERİ 

Arsenik arıtım tesisleri  istenen su kalitesi ve kapasiteye göre  tasarlanır. Uzman ekibimiz 

arsenik filtrelerini dizayn eder, sistemi oluşturan ekipmanları seçer, arıtma binası, enerji 

ihtiyacı, sistemin sevkiyatı ve montajını projelendirir.   

 

Bu  tesislerde  katalitik mineralli  arsenik filtreleri kullanılır.  Oksidasyon  ve filtrasyon  en çok 

uygulanan arsenik arıtma yöntemidir. Filtre içerisinde arseniği tutan katalitik etkili Manox 

minerali vardır. Manox arsenik iyonlarını oluşan floklara yapıştırarak sudan ayırır. Filtre 

gözenekleri arasında kalan arsenikli floklar ters yıkama ile filtre tankından atılır. Aynı 

zamanda tortu, bulanıklılık, demir ve mangan giderimide bu filtreler tarafından yapılır. 

 

Hamsuyun oksitlenerek  bir depoda dinlenmesi gerekir. Bunun için suyun depoda 

havalandırılması yada  suya ozon, klordioksit, gaz klor veya sıvı klor gibi okside edici 

kimyasalların verilmesi gerekir.  

 

Depoda beklemiş su arsenik tutucu filtrelerden geçirilerek  dağıtım deposuna doldurulur.  



TemizSu Arsenik Arıtma Tesisleri 

AVANTAJLARI 

 

 Düşük işletme maliyeti, 

 İçerisinde yüksek arsenik giderme özelliği olan Manox ®  minerali bulunur. 

Manox un  ömrü yıllarca tükenmez, 

 Tedariği kolay kimyasallar kullanır, 

 Kolay işletim ve bakım, uzun ömür, 

 Bulanıklılık, tortular, demir, mangan ve arsenik. hepsi tek bir filtre ile giderilir, 



KOAGULASYON 

Orta kapasiteli uygulamalar için dikey tanklı arsenik filtreleri kullanılır.  Filtre üniteleri  

debi  ve su kalitesine göre uzman mühendislerimiz tarafından tasarlanır. Filtre sistemi 

önüne otomatik vanalar ve kontrol üniteleri yerleştirilir. İşletme ve bakımı kolay 

kompakt bir dizayn ve üretim yapılır.  

Tank içerisinde arseniği tutan Manox ve özel filtre kumları vardır. Tankın üst ve alt su 

dağıtımında kullanılan latarel sistem, suyun tüm tank içerisine eşit olarak dağılmasını 

sağlar, böylece filtre mineralinden maksimum verim alınmış olur.  

Tek filtre tankı maksimum 55 m3/saat debide arsenik giderimi yapabilir. Daha yüksek 

ihtiyaçlarda birden çok tank kullanılabilir. 

 

ARSENİK ARITIM TESİSİ EKİPMANLARI 

Dikey Arsenik Filtreleri 

DİKEY ARSENİK 

FİLTELERİ 

Hamsu depoya boşalırken suya  

klor  dioksit dozlanarak, depoda 

bekleyen suyun oksitlenmesi ve  

dezenfeksiyonu sağlanır.  Klor 

dioksit yüksek dezenfeksiyon 

ve oksitleme  etkisi ile tercih 

edilir.. Sistemde tuz ve asit 

kullarak yerinde klordioksit 

üretilir ve dozlanır.  



Yüksek kapasiteli uygulamalar için yatık tanklı arsenik filtreleri kullanılır.  Filtre üniteleri  debi  ve 
su kalitesine göre uzman mühendislerimiz tarafından tasarlanır. Filtre sistemi önünde otomatik 
vanalar ve kontrol üniteleri yerleştirilir. İşletme ve bakımı kolay kompakt bir dizayn ve üretim 
yapılır.  

Tank içerisinde arseniği tutan Manox ve özel filtre kumları vardır. Tankın üst ve alt su dağıtımında 
kullanılan latarel sistem, suyun tüm tank içerisine eşit olarak dağılmasını sağlar, böylece filtre 
mineralinden maksiumum verim alınmış olur.  

Tek bir yatık filtre tankı ile 300 m3/saat debide arsenik giderimi yapabilir. Daha yüksek ihtiyaçlarda 
birden çok tank kullanılır. 

Filtrelerin ters yıkama verimlerini yükseltmek ve atıksu miktarını azaltmak için blower sistemleri ile 
pompalanan hava kullanılır. 

 

ARSENİK ARITIM TESİSİ EKİPMANLARI 

Yatık Arsenik Filtreleri 

DİKEY ARSENİK 

FİLTELERİ 

Hamsu depoya boşalırken suya  

klor  dioksit dozlanarak, depoda 

bekleyen suyun oksitlenmesi ve  

dezenfeksiyonu sağlanır.  Klor 

dioksit yüksek dezenfeksiyon 

ve oksitleme  etkisi ile tercih 

edilir.. Sistemde tuz ve asit 

kullarak yerinde klordioksit 

üretilir ve dozlanır.  



SIVI KLOR DOZAJ  
Hamsu depoya boşalırken suya  klor dozlanarak, 

depoda bekleyen suyun oksitlenmesi ve  

dezenfeksiyonu sağlanır.  Sıvı klorun dozajı için 

dozaj pompaları kullanılır. Bu pompalar debiye 

veya sudaki  bakiyeye göre oransal dozaj yapabilir. 

Sıvı klorun doldurulduğu bir  kimyasal tank yada 

bidon kullanılır. Sıvı klor tedariği kolay  ve maliyeti 

düşük olduğu için tercih edilmektedir. 

Filtre ile arsenik giderimi için suda demir olması 

gerekir.  Eğer suda demir yoksa fitre öncesi suya 

koagulant kimyasal (DemirÜçKlorür) verilir. Bu 

kimyasalda kolayca tedarik edilebilir. Bu demir filtre 

tanklarında tutulur ve temizsuya karışmaz. 

KOAGULASYON 

ARSENİK ARITIM TESİSİ EKİPMANLARI 

Oksidasyon  & Dezenfeksiyon Üniteleri 

ARSENİK FİLTRELERİ 

KLOR DİOKSİT JENERATÖR 

Hamsu depoya boşalırken suya  klor  dioksit 

dozlanarak, depoda bekleyen suyun oksitlenmesi 

ve  dezenfeksiyonu sağlanır.  Klor dioksit yüksek 

dezenfeksiyon ve oksitleme  etkisi ile tercih edilir.. 

Sistemde tuz ve asit kullarak yerinde klordioksit 

üretilir ve dozlanır.  

GAZ KLOR 
Yüksek kapasiteli uygulamalarda gaz klor 

kullanılarak dezenfeksiyon ve oksidasyon 

sağlanabilir.  Gaz klor tesisleri ile tanklarda temin 

edilen gaz klorun suya oransal dozajı yapılır. Gaz 

klor  sıvı klora göre daha etkili bir klor formudur.  



MANOX ® 
Katalitik Arsenik Arıtım Minerali 

PERFORMANS KULLANILAN MINERALDEN GELİR… 

TemizSU Arsenik Filtreleri Yüksek Arsenik Giderimi 

Yapan MANOX minerali içerir.  

 

 Yüksek Arsenik Giderimi 

 

 Uzun Ömür 

 
 

Filtre yatağına kullanılan az miktarda Manox arsenik giderim verimini yükseltir. Daha az 

filtre ünitesi ile daha çok arsenik giderirsiniz. Üstelik erimez, tükenmez. Sadece arsenik 

değil, %99 verimle demir ve mangan giderimi yapar. demir, ayrıca kurşun ve bakırıda 

azalttığı tespit edilmiştir. 

Suda çözünmüş demir, mangan ve arsenik iyonlarını filtre yatağında tutulmasını sağlar, 

oksitlenmiş demir, mangan ve arsenik iyonlarının çökelerek tutulmasını sağlayan, katalitik 

etkiye sahiptir. 

Mineralin ömrü 5 – 10 yıl gibi çok uzundur. Düzgün projelendirilmiş ve imal edilmiş filtrelerde 

yıllarca çalışarak sürekli  olarak kesintisiz arıtım gerçekleştirir. 

ARSENİK ARITIM TESİSİ EKİPMANLARI 

Katalitik Mineral 



ÖLÇME VE KONTROL EKİPMANLARI 
Sistemin doğru çalıştırılması otomatik ölçüm ve kontrol 

ekipmanları ile sağlanır. Akışları görmek için manyetik 

debimetreler, basıçları okumak için basınç  sensörleri, 

kimyasal dozajları kontrol etmek için bakiye klor, pH 

analizörleri kullanılır. Projeye uygun ekipmanları  

TemizSu uzman mühendisleri seçecektir. 

ARSENİK ARITIM TESİSİ  

Diğer Ekipmanlar 

POMPA SİSTEMİ 

Hamsuyu tesise besleyecek pompa sistemidir. Pompalar  

filtrelerin servis ve ters yıkama ihtiyaçlarına göre seçilir. 

Ayrıca yedek pompalar sisteme dahil edilir. Pompalar ana 

kontrol panosu tarafından kumanda edilir, eşit 

yaşlandırma ile çalıştırılarak pompaların ömrü  uzatılır. 

Arıza durumlarında yedek pompalar devreye girer. 

BLOWER 
Filtre tankları ters yıkamalarında hava kullanılır. 

Boylece  filtre yatağı daha iyi yıkanır ve atıksu 

miktarı azalır. Hava beslemek için blower cihazları 

kullanılır. Blower lar ana kontrol panosu tarafından 

kumanda edilir. 

OTOMASYON 

Sistem tam otomatik çalışır. Siz sadece kimyasalları 
getirin, gerisini ona bırakın. 

PLC bazlı ana kumanda panosu imal edilir. Pano 
üzerinde sistemin şematik görümünü içeren kontrol 
paneli vardır. Panel üzerinden sistem kolaylıkla 
kumadan edilebilir. Sistemin çalışma parametreleri 
başka bir haberleşme sistemine aktarılabilir.  
Panelin kullanımı Türkçe menüsü ile çok kolaydır. 

 



REFERANSLAR 
BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ  (BASKİ) 



REFERANSLAR 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ   (İZSU) 



REFERANSLAR 

UŞAK İL ÖZEL İDARESİ 



teknik servis sarf malzemeler 

arıtma sistemleri 

DİĞER HİZMETLERİMİZ 

Arıtma sisteminiz ancak teknik destek ile uzun 

ömürlü ve sağlıklı çalışabilir. Teknik servis 

ekibimiz sorunları çözmek ve tesisinizin 

kesintisiz işletilmesi için göreve hazır.  

Tecrübeli teknik kadromuz acil ihtiyaçlarınızda 

yanınızda 

Su arıtma tesisinizi işletirken ihtiyacınız olan 

tüm malzemeler; kimyasallar, filtreler, yedek 

parçaları bizde bulabilirsiniz.  Güçlü stok ve 

sevkiyat organizasyonumuz ile tesisleriniz 

duraksamadan işlemeye devam eder. 

10 yıldan fazla tecrübemizle, temsil ettiğimiz 

markalarla, başta yiyecek & içecek, petrol, gaz, 

enerji, imalat, ilaç ve belediyecilik olmak üzere 

sanayi dalları için su arıtma sistemlerini 

uyguluyoruz.  Su analizi, yerinde keşif ve 

mühendislik çalışmamızla geliştirdiğimiz size 

özel yaklaşımla ihtiyaçlarınıza cevap veriyoruz 
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