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İçme Suyu / Proses Suyu

Drinking Water / Process Water
Water is one of the strongest solvents in nature, containing many impurities. These pollutants (particulate 
matter, turbidity, color, odor, taste, dissolved inorganic / organic substances and microbiological 
pollutants) that accumulate in the water during the natural cycle of water prevent the use of water as 
drinking / utility water. In cases where the water is not used as drinking / utility water, these pollutants 
create disadvantages in terms of various processes. For example, the hardness in the water is settled as 
limestone at the heat transfer points (boilers, heat exchangers, boilers, etc.) and prevents heat transfer 
or decreases its efficiency.

The impurities (contaminants) contained in the water must be removed to suit the intended use. There 
are various treatment methods applied for this purpose. In parallel with technological advances, known 
treatment methods are made more efficient and new technologies are developed to treat domestic and 
industrial utility water.

With the advancement of technology and industrial growth, freshwater resources are threatened all over 
the world. In this context, management of water resources and recovery are important in this respect. We 
care about taking part in projects that will help sustain the continuity of water conservation and usage 
areas.

Su tabiatı itibariyle içerisinde pek çok safsızlıklar içeren tabiattaki en kuvvetli çözücülerden birisidir. Suyun 
doğal çevrimi sürecinde suyun içerisinde akümüle olan bu kirleticiler  (partiküler maddeler, bulanıklık, 
renk, koku, tat, çözünmüş inorganik/organik maddeler ve mikrobiyolojik kirleticiler) suyun içme/kullanma 
suyu olarak kullanılmasını engeller. Aynı şekilde suyun içme/kullanma suyu olarak kullanılmayacağı 
durumlarda da bu kirleticiler çeşitli prosesler bakımından sakıncalar oluşturur. Örneğin sudaki sertliğin ısı 
transferi gerçekleşen noktalarda (boiler, eşanjör, kazanlar vb.) kireçtaşı olarak çökelmesi ve ısı transferini 
engellemesi veya verimini düşürmesi gibi.

Suyun içerdiği safsızlıkların (kirleticilerin) kullanım amacına uygun olacak şekilde giderilmesi gerekir. Bu 
amaçla uygulanan çeşitli arıtma yöntemleri bulunmaktadır. Teknolojik ilerlemelere paralel olarak hem 
bilinen arıtma yöntemleri daha verimli hale getirilmekte, hem de yeni teknolojiler geliştirilmek suretiyle 
evsel ve endüstriyel kullanma sularının arıtılması sağlanmaktadır. 

Teknolojinin ilerlemesi ve endüstriyel büyümeyle birlikte tüm dünyada tatlı su kaynakları tehdit altındadır. 
Bu bağlamda su kaynaklarının yönetimi, ve geri kazanım bu açıdan önem arz etmektedir. Su koruma ve 
kullanım alanlarının sürekliliğini sürdürülebilmesine yardımcı olacak projelerde yer almayı önemsiyoruz.
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Since 1985, ARBİOGAZ has carried countless projects with an environmentally friendly and sustainability 
perspective. In this period when drinking water resources are under threat, we also attach importance to 
and implement both treatment of drinking water and recycling projects.

With the advancement of technology and industrial growth, fresh water resources all over the world are 
threatened.  In the drinking water treatment processes, the optimization of the treatment is an issue of 
particular concern. In general, the process consists of many units as settling, coagulation, flocculation, 
sedimentation, filtration and disinfection.

ARBİOGAZ 1985’ten itibaren ile çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik bakış açısıyla sayısız projeye imza 
atmıştır. İçme suyu kaynaklarının tehlike altında olduğu bu dönemde de hem içme suyunun arıtılması hem 
de geri kazanım projelerine de önem vermekte ve hayata geçirmekteyiz.

İçme suyu arıtma süreçlerinde arıtmanın optimizasyonu önemlidir. İçme suyu prosesi genellikle, çökelme, 
pıhtılaşma, flokülasyon, sedimantasyon, filtrasyon ve dezenfeksiyon gibi birçok kademelerden oluşur. 

Traditional Technologies

Geleneksel Teknolojiler

Membrane Technologies

Membran Teknolojileri

Colocoagulation and 
Fulation

Koagülasyon ve 
Flokülasyon

Microfiltration

Mikrofiltrasyon

Sand Filter

Kum Filtresi

Ultrafiltration

Ultrafiltrasyon

Activated Carbon Filter

Aktif Karbon Filtresi

Reverse Osmosis

Ters Osmoz

Disinfection

Dezenfeksiyon

Nanofiltration

Nanofiltrasyon
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Suyun Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı

İleri Arıtma Teknolojileri - Membran Teknolojisi

Water Recovery and Reuse

Advanced Treatment Technologies - Membrane Technology

With the increase of the global population and increasing technologies, making water use needs in 
domestic and industrial facilities from recycling water plays an important role in preventing the depletion 
of water resources. In this context, we support water recovery and make projects focused on the demands 
of our customers.

With the increasing water demand of municipalities and industries, new and alternative prevents should 
be taken in water and wastewater use. ARBİOGAZ provides tailored solutions for water and wastewater 
recovery projects.

ARBİOGAZ carries out solution-oriented projects according to the demands of municipalities and different 
industries. ARBIOGAZ make utility water (desalination) from sea water, process water from treated 
wastewater, cooling water, washing water and garden irrigation water projects by using Membrane 
Technologies.

Wastewater Treatment Plant project, which is newly built in Istanbul and will treat passenger, employee 
sourced domestic wastewater, consists of physical, biological and disinfection treatment units. In the 
treatment plant with a flow rate of 15.000 m3 / day, some of the water is passed through sand filter, 
active carbon filter and UV (ultraviolet) disinfection system to be used in garden irrigation and reused 
for garden irrigation. At the same time, some of the treated water is used as cooling tower product water 
by passing through sand filter and UF (ultrafiltration) units to be used in the cooling tower.

Küresel nüfusun artması ve artan teknolojiler ile birlikte gerek evsel gerek endüstriyel tesislerde su kullanım 
ihtiyaçlarını geri kazanım sularından yapmak su kaynaklarının tükenmesini önlemek adına önemli bir 
yer almaktadır. Bu anlamda su geri kazanımını destekliyor ve bu bağlamda müşterilerimizin taleplerine 
odaklı projeler yapıyoruz.

Belediyelerin ve endüstrilerin artan su ihtiyacı, su ve atıksu kullanımında yeni ve alternatif önlemler 
gerektirir. Arbiogaz su ve atıksu geri kazanım projeleri icin ihtiyaca uygun çözümler sağlamaktadır.

ARBİOGAZ, belediyelerin ve farklı endüstrilerin taleplerine göre çözüm odaklı projeler yapmaktadır. 
Membran Teknolojileri uygulayarak deniz suyundan kullanım suyu (Desalinasyon), arıtılmış atıksudan 
proses kullanım suyu eldesi, soğutma suyu, yıkama suyu ve bahçe sulama suyu projeleri yapmaktadır. 

İstanbul’a yeni yapılan ve yolcu ve çalışan kaynaklı evsel atıksuları arıtacak olan Atıksu Arıtma Tesisi 
projemizde, fiziksel, biyolojik ve dezenfeksiyon arıtma ünitelerinden oluşmaktadır. 15.000 m3/gün debiye 
sahip arıtma tesisinde  suların bir kısmı bahçe sulamada kullanılmak üzere sırasıyla kum filtresi, aktif 
karbon filtresi ve UV (ultraviole) dezenfeksiyon sisteminden geçirildikten  bahçe sulama amacıyla yeniden 
kullanılmaktadır. Aynı zamanda arıtılmış suların bir kısmı ise, soğutma kulesinde kullanılmak üzere kum 
filtresi ve UF (ultrafiltrasyon) ünitelerinden geçirilerek soğutma kulesi ürün suyu olarak kullanılmaktadır.
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ULTRAFİLTRASYON

ULTRAFILTRATION
In industries, the recovery of substances with 
certain molecular weights can be used directly 
in the treatment of surface water or integrated 
with coagulation flocculation systems. It is used 
in the purification of high turbidity water, in the 
removal of viruses and bacteria from drinking 
water or as a pre-treatment unit of reverse 
osmosis and nanofiltration systems.

ARBİOGAZ, Polimeks Potable Water Treatment 
Plant from the Caspian Sea, has signed the 
project to provide domestic water by using 
advanced treatment technologies (membrane 
processes) of water taken from the Caspian Sea.

Endüstrilerde belirli molekül ağırlığa sahip 
maddelerin geri kazanımı , yüzey sularının 
arıtımında doğrudan kullanabilmekte veya 
koagülasyon flokülasyon sistemleri ile entegre 
edilebilmektedir.  Yüksek bulanıklığa sahip 
suların arıtılmasında içme suyundan virus 
ve bakteri gideriminde veya ters osmoz ve 
nanofiltrasyon sistemlerinin ön arıtma birimi 
olarak kullanılmaktadır.

ARBİOGAZ, Polimeks Hazar Denizinden Kullanım 
Suyu Paket Arıtma Tesisi, Hazar Denizinden 
alınan suyun ileri arıtma teknolojileri (membran 
prosesler) kullanılarak kullanım suyu sağlayacak 
şekilde projeye imza atmıştır.
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NANOFİLTRASYON

NANOFILTRATION
Reverse osmosis, a high pressure-driven 
membrane process, is a technique of desalting 
saltwater solutions. In a normal osmosis process, 
a semipermeable membrane between pure 
water and salt solution allows the passage of 
water but does not permit salt to pass. Since NF 
is closely associated with RO, and is sometimes 
known as loose RO, the basic principles of 
the RO process are valid for the NF process. 
Nanofiltration divalent salts are very effective in 
removing organic dyes, pesticides, hardness and 
similar parameters. RO membranes are capable 
of separating monovalent salts, metal ions and 
similar substances. They are also known as the 
partial demineralization process, as they are 
effective in the removal of multivalent salts. They 
are able to retain dissolved salts, low molecular 
weight organic substances and organic dye that 
UF membranes cannot. NF membranes are used 
in the removal of hardness from surface waters, 

Yüksek basınca dayalı bir membran prosesi 
olan ters ozmoz, tuzlu su çözeltilerinin tuzunu 
giderme tekniğidir. Normal bir ozmoz işleminde, 
saf su ve tuz çözeltisi arasındaki yarı geçirgen 
bir zar, suyun geçişine izin verir, ancak tuzun 
geçmesine izin vermez. Nanofiltrasyon prosesi, 
ters osmoza nazaran düşük enerji ihtiyacı 
nedeniyle, dezenfeksiyon yan ürünlerinin 
oluşumuna yol açan organik maddelerin 
yüzeysel sulardan giderimi için bütün dünyada 
kabul görmektedir.  NF, RO ile yakından ilişkili 
olduğundan ve bazen gevşek RO olarak 
bilindiğinden, RO sürecinin temel ilkeleri NF 
süreci için de geçerlidir. Nanofiltrasyon çift 
değerlikli (Ca, Mg) tuzlar, organik boya, pestisit, 
sertlik ve benzeri parametrelerin gideriminde 
oldukça etkindirler. TO membranları ise tek 
değerlikli tuzları, metal iyonlarını ve benzeri 
maddeleri ayırma kapasitesine sahiptirler. 
Çok değerlikli tuzların gideriminde etkin 
olduklarından, kısmi demineralizasyon prosesi 

olarak da bilinirler. UF membranlarının 
tutamadığı çözünmüş tuzları, düşük molekül 
ağırlıklı organik maddeleri ve organik boyayı 
tutabilmektedirler. NF membranları, yüzeysel 
sulardan sertlik gideriminde, organik madde 
gideriminde, kuyu sularından çözünmüş katılar 
ve nitrat gideriminde ve ayrıca pestisit ve 
mikrokirletici gideriminde de kullanılmaktadır.

removal of organic matter, dissolved solids and 
nitrate from well water, as well as pesticide and 
micro-contaminant removal.
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TERS OSMOZ

REVERSE OSMOSIS
The reverse osmosis process is used for 
the separation of salt and small organic 
molecules. They provide transport by 
methods such as dissolution and diffusion. 
Reverse osmosis process is mostly used for 
desalination of sea water and salty water 
as well as ultra pure water in industries. 
Even monovalent salts can be highly 
removed.

ARBİOGAZ was completed Turkey’s 
largest water recycling facility is 50,000 
m3 / day Bursa Chamber of Commerce 
and Industry Organized Industrial Zone 
plant (BTSO) in August 2007. Coagulation, 
pre-filtration, ultrafiltration, cartridge 
filters and reverse osmosis processes were 
applied in the facility.

Ters osmoz prosesi, tuz ve küçük organik 
moleküllerin ayrımı için kullanılmaktadır. 
Çözünme, difüzyon gibi yöntemlerle 
taşınım sağlamaktadırlar. Ters osmoz 
prosesi, endüstrilerde ultra saf su 
eldesi ile birlikte çoğunlukla deniz suyu 
ve tuzlu suların tuzsuzlaştırılması için 
kullanılmaktadır. Tek değerlikli tuzlar dahi 
yüksek oranda giderilebilmektedir.

Arbiogaz , Agustos 2007’de Türkiye’nin en 
büyük su geri kazanım tesisi olan 50.000 
m3/gün’lük Bursa Sanayi ve Ticaret Odası 
(BTSO) Organize Sanayi Bölgesi tesisini 
tamamlamıştır. Tesiste koagulasyon, ön 
filtrasyon, ultrafiltrasyon, kartuş filtreler ve 
ters ozmoz prosesleri uygulanmıştır.
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MİKROFİLTRASYON

MICROFILTRATION
The need for water treatment, brought about 
by the recently increasing population, creates 
a need for treatment facilities in villages and 
towns. In this context, ARBIOGAZ will be your 
solution focus with package treatments applied 
with Microfiltration for village type treatment, 
with less area and operating costs by applying 
an innovative technology. This technology can be 
applied in different types of industrial facilities. 
Contact us for details of this technology.

Son zamanlarda artan nüfusun beraberinde getirdiği arıtma ihtiyacı köy ve beldelerde de arıtma tesisi 
ihtiyacı oluşturmaktadır. Bu bağlamda, ARBİOGAZ köy tipi arıtma için Mikrofiltrasyon ile uygulanan 
paket arıtmalar ile yenilikçi bir teknoloji uygulayarak daha az yer ve işletme maliyetleri ile çözüm odağınız 
olacaktır. Bu teknoloji farklı tip endüstrilyel tesislerde de uygulanabilecektir. Bu teknolojinin ayrıntıları 
için iletişime geçiniz.

DEMINERILAZYON – DEİYONİZASYON

DEMINERILASION – DEIONIZATION

Farklı tip endüstriyel tesislerin talepleri üzerine,  kazan sularının hazırlanması, metal ve tekstil 
endüstrisinde yıkama suyu olarak kullanılması ve kuyu suyu arıtılması işlemlerinde Deminerilazyon prosesi 
uygulamaktayız.

Entek Elektrik Üretimi A.Ş. tesisine  istenen kalitede demineralize su elde edilebilmesi amacıyla ön arıtma, 
çift geçişli ters osmoz sistemi, ve elektrodeiyonizasyon aşamalarından oluşan demineralizasyon tesisi 
dizayn edilmiştir.

Upon the demands of different types of industrial facilities, we apply the Deminerlation process in the 
preparation of boiler water, its use as washing water in the metal and textile industry and in the treatment 
of well water.

Entek Elektrik Üretim A.Ş. The demineralization facility consisting of pre-treatment, double-pass reverse 
osmosis system and electrodeionization stages was designed in order to obtain demineralized water of 
the desired quality.

ENTEK Elektrik Üretim A.Ş. (Power Plant) Water Treatment Plant 

ENTEK Elektrik Üretim A.Ş. (Enerji Santrali) Su Arıtma Tesisi



ATIK SU ARITMA

SU ARITMA

KATI ATIK  ARITMASOLID WASTE TREATMENT

Evsel Atık Su Arıtma
Endüstriyel Atık Su Arıtma

İçme Suyu ve Proses Suyu Arıtma
Desalinasyon ( UF + RO )
Su Geri Kazanımı

Katı Atık Ayrıştırma, Kompost Tesis, MBT Tesisleri
Biogaz Tesisleri (hayvan ve zirai organik atıklar)
Düzenli Çöp Depolama Sahası İnşaatı,
Biyogaz Tesisleri

İŞLETME &
BAKIM HİZMETLERİ

ÇAMUR ARITMA

KOKU VE BACA GAZI 
ARITMA

Stabilizasyon | Susuzlaştırma | Kompost
Kurutma | Yakma

Kimyasal
Biyolojik
Fotoiyonizasyon

WASTEWATER TREATMENT

WATER TREATMENT

Municipal Wastewater Treatment
Industrial Wastewater Treatment

Potable and Process Water Treatment
Desalination (UF + RO)

Water Recovery

Separation, Composting and MBT Plants,
          Biogas Plants (animal, solid organic waste)

          Landfill Design and Construction,
 Biogas Plants

OPRATION &
MAINTENANCE SERVICIES

SLUDGE TREATMENT

ODOR & FLUE GAS
TREATMENT

Stabilization | Dewatering | Composting
Drying | Incineration

Chemical
Biological

Photoionization

OUR ACTIVITIES | FAALİYET ALANLARIMIZ
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