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GiRiş:

Hızla nüfusu artan dünyamızda, besin kaynağı sıkıntısı ve bes-
lenme problemleri kendini göstermeye başladığından beri, yeni be-
sin kaynakları araştırmaya ve en önemlisi elde mevcut besinlerden
maksimum düz,eyde yararlanmaya yönelik çalışmalar hızlandırılmış-
tır.

Membran Prosesi, sözü edilen çalışmalarda etkili bir yöntem
olup, ilk olara)<deniz suyundan içme ve kullanım suyu elde edilme-
sinde uygulMmaya başlanmış, daha sonra kısa zaman içersinde kim-
ya, tıbbi ilaç ve özellikle gıoo endüstrisinde son yıllarda kullanılması
Avrupa ve Amerika'da geniş ölçüde yaygınlaşmış ve sıvıların süzül-
me ve konsantre edilmesinden fabrika atık sularınin arındırılması ve
değerlendirilmesine kadar birçok sorunun çözümlenrnesinde etkili
olmuştur.

Endüstride, gıda maddelerini, işlenmeleri sırasında, temelgıda
maddelerini oluşturan komponentlerineayırarak, depolama, nakliye
vb. gibi işlemlerin kolaytaştı rılması membran prosesi ile gerçekleştiri-
lebilir.

Membran prosesi nedir; teknik uygula-
ma alanları nerelerdir:

Belli özellikleri olan membran ile moleküllerin ayrıştırılması şek-
linde kısaca tanımlayabileceğimiz Membran Prosesi :

.
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a - Ultroflltrosyon
b - Hiperfiltrasyon
c - Elektrodlyaliz yöntemlerıini içerir.
Ultrafiltrasyon ve Hiperfiltrasyon prensip olarak sıvı karışımla-

rının değişik büyÜklükte molekül içermesi özelliğinden yararlanarak
semi-membran ve basınç uygulaması ileayrıştırma işlemidir.

Elektrodiyaliz yönteminde ise prensip yine semi-membran kul-
lanılarak sıvı karışımdak'i iyonları, elektriksel potansiyel farklarından
faydalanarak anyon ve katyonlarına ayrıştırmaktır.

Ultrafiltrasyon, hidrostatik basıncı 0,5-10 Bar arasında olan,
makromolekülleri çözeltiden süzme işlemi ile ayıronasimetrik göze-
nekli membranıarın oluşturduğu sistemdir.

Uygulama alanları :
- Deniz suyundan içme ve kullanma suyu eldesi,
- Artık suların ayrıştırılması ve değerlendirilmesinde kullanım alan-

ları aşağıda belirtildiği gıibidir:
- Yağ ve su karışımındanyağınsüzülmesinde;
- Tekstilartık sularından polialkoleldesinde;
- Süt Işlemede oluşan artık sulardan protein eldeşinde;
- Boya sanayiinde daldırma metodunda kullanılan yıkama su-

yundan boya maddelerıinin aynştırılarak değerlendirilmesinde;
- Yün yıkama işleminde yıkama suyunda kalan lanolinin ye-

niden kazanılmasında.
- Gıdaendüstrisinde:

- Peynirsuyundanproteineldesinde;
- Sütünkonsantre edilmesıinde;
- Mayalarınkonsantrasyonunda;
- Şarap sterilizasyonunda;
- Meyve sularında ve şaraplarda protein stabilizasyonunun

sağlanmasında:;
- Meyve ve sebze sularının besin değeri, aroma kaybı olmak-

sızın konsantre edilmelerinde;

- Bitkisel proteinlerin eldesinde (örn. Soya fasulyesinden);
- Hayvankanındqn çeşitli fraksiyonlarda protein eldesinde.

- Analitik ve farmakolojikkimya endüstrisinde ve tıpta:
- Çözeltilerden makromoleküllerin ayrıştırılmasında;
- Çözeltllerin fraksiyonlarına ayrılmasında;
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- Çözeltilerin konsantrasyonunda;_ Biyolojik substanzlardan iyonların ayrıştırılmasında;
- Hemofiltrasyonda.

Hiperfiltrasyon. hidrostatik basıncı 50-100 Bar arasında olan.
mikromolekülleri çözeltiden difüzyon ve çözünürlük prensibine da-
yanarak ayrıştıran. çözücü özelliğe sahip asimetrıik gözenekli mem-
branların oluşturduğu sistemdir.

Uygulama alanları ultrafiltrasyon sistemI ile analitik ve farma-
kolojik kimya sanayii haricinde yaklaşık aynı olup;
_ Süt sanayiinde artık sudan lôktoz eldesinde;_ Amino asitlerin konsantrasyonunda;_ Belli proses sul,arında mikro molekül komponentlerinin konsan-

tresinde geçerli yöntemdir.

Elektrodiyalizde et~iH kuvvet ele'ktrik potansiyel farkları olup,
tuzlu .çözeltilerıiiyonların elektriksel yükleri prensibine dayanarak
ayrıştıran ve iyon alışverişine müsait karaktere sahip membranıar-
dan oluşan sistemdir.

Uygulama alanlar!:

,.. Suyunsertliğini gidermede;_ Kimya endüstrisindeartık suların temizl1enmesinde;_ Golvanizlemede artık suyundan ağır metallerin eldesinde;_ Sütendüstrisinde artık suyundan lôktik asit eldesinde;

- Gıda ve kimya endüstriisıinde:_ Şeker çözeltilerinin tuzlarındanarındırılmasında;_ Protein çözeltilerinin tuzlarından arındırılmasında;_ Peynir suyundan lôktikasıit eldesinde;_ Meyve sularında asitliğin düşürüımesinde kullanılan yön-
temdir.
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