
isimlerine ragmen, en yaygm 
olarak kullamlan su filtreleri kim
yasal olarak saf su (iretmeyi ba§a
ramazlar. Eger bunu ba§arabilmi~ 
olsayd•lar, suyun tad1 bize ho~ gel
meyecekti . Aktif karbon ve iyon de
gi~tirici re<;ine filtreler, suyun ifiilme
sini giliel yapan iyon ve molekulleri 
b1rak1p sadece istenmeyen iyon ve 
molekulleri uzakl~mrlar. Bu se<;i
cilik pratik bir fayda olarak filtrenin 
omrun(i uzabr. Kimyasal maddeler 
i<;in filtrenin kapasitesi, termodina
mik yasalarla slmrlandmlmaktadlr. 
Temizlenen su daha saf ve dilienli 
olurken, filtre daha fazla safsiZhga 
ve diliensizlige sahip olmaktad1r. 
Bu birikme diliensizligi ve 
filtrenin potansiyel ener
jisinin tuketimi etkinligini 
azaltrnaktad1r. Suda bulu
nan florlir gibi zararsiZ ve 
islenen kimyasal madde
lerin blrakllmas•yla filtre
nin omrli uzamaktad1r. 

AKTiF KARBON: 
Olduk<;a gozenekli ya

p•ya sahip bir malzemedir. 

Benzen !OJ. baz1 b6cek 
ila<;lan (QJ ve yaglar ( 

fJ gibi istenmeyen mole
kuller i<;in bir slinger gibi 
davranmaktad1r. Bu mo
lekuller karbonun buyuk 
ve ku<;uk gozeneklerinden 
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olu§an geni~ ag yap1smdaki y(izey
lere kimyasal ve fiZiksel olarak bag
lamrlar. Sadece bir gram (0.004 
onsJ aktif karbon, 1.000 m2'den 
daha fazla bir y(izey alamna sa
hip olabilmektedir. Bu yakla§lk bir 
futbol sahas1 kadar bir alana denk 
gelmektedir. Bundan dolay1aktif 
karbonun gozenekleri, kullandabil
dikleri sure ifierisinde say1s1Z mole
kulu tutabilmektedir. Aktif karbon 
aynca, sudaki mikroorganizmalan 
yok etmek i<;in eklenen HOC! mo
lekulu ( fJ ve OCI- ( J iyonunu, 
Cl- (•J ve H+ (.J iyonlanna do
nu~t(iren kimyasal reaksiyonu da 

(J 

ba§latrnaktad1r. Bu olu§an iyonlar 
zararsiZ ve suya g(izel bir tat ver
mektedirler. 

ivoN DEGi~TiRici 
RECiNE: 

Ozel haz1rlanm1§ plastik 
bir malzemedir. Ku~un ( 
++J, baklr ( ++ J, civa (• 
++J ve kadmiyum (•++J 
gibi zehirli metal iyon
lan ile zarars1z hidrojen 
iyonlarmm yerini degi~tir
mektedir. Aynca kettle ve 
<;aydanhklann diplerinde 
kahnblar olu§masma se
bep olan ve suya sertlik 
veren kalsiyum ( ++ J 
ve magnezyum (•++J 
iyonlannm bir klsmm1 da 
uzakla~brmaktad1r. Fakat 
bu iyonlann bir k1smm1 
b1rakmaktad1r ve boyle
likle suyun tad1 bozulma
maktad•r. • 
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