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1. GİRİŞ  
 
İçme suyu arıtma tesislerinin  tasarım esasları ve normlarının özetlendiği bu rehber kitap, 
içme suyu arıtma tesislerinin planlanması, tasarımı ve inşası ile ilgili hizmet veren özel sektör 
ile kamu teknik elemanları ve mühendisleri, müşavirler, konu ile ilgili meslek disiplini 
öğrencileri tarafından kullanılabilecek temel bir kaynak olarak hazırlanmıştır. Ulusal ve 
uluslararası standart ve normlara uygun olarak içme suyu arıtma tesislerinin boyutlandırılması 
bu rehber kitap ile mümkün olabilecektir. İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Tasarım Esaslarının 
ve Normlarının Belirlendiği bu rehber kitapta aşağıdaki bölümler yer almaktadır. 
 
Bölüm 1 Giriş 

Bölüm 2 İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Tasarımı ve İnşası ile İlgili Genel Normlar 

Bölüm 3 İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Tasarımı İçin Gerekli Olan Veriler 

Bölüm 4 Biriktirme 

Bölüm 5 Havalandırma 

Bölüm 6 Hızlı Karıştırma ve Yumaklaştırma 

Bölüm 7 Çöktürme 

Bölüm 8 Filtrasyon 

Bölüm 9 Dezenfeksiyon 

Bölüm 10 Membran Prosesler 

Bölüm 11 Koku ve Tat Kontrolü 

Bölüm 12 Sertlik Giderme 

Bölüm 13 İyon Değiştirme 

Bölüm 14 İçme Suyu Arıtımında Borulama ve Kanal Sistemleri 

Bölüm 15 İçme Suyu Arıtma Tesisleri İçin Güvenlik Kuralları 

Bölüm 16 Proses Kontrolü ve Otomasyon 

Bölüm 17 Tesis Yerleşimi ve Yardımcı Tesisler 

Bölüm 18 İçme Suyu Analizleri 

Bölüm 19 Küçük Arıtma Sistemleri 

 
Bu rehber kitap, 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde geçen 
“İçme ve kullanma suyu arıtma tesislerinin tasarım esaslarını, normlarını ve kriterlerini 
belirlemek, projeleri onaylamaya yetkili kurum ve kuruluşları tespit etmek, tesisleri işletecek 
elemanların eğitimlerini temin etmek, sertifikalarını vermek” görevine istinaden 
hazırlanmıştır. 
 
 
Bu dokümanın hazırlanmasında başlıca; ilgili ulusal/uluslararası norm ve standartlar (Alman 
DIN normları, Alman DVGW normları, Avrupa Birliği normları, AWWA ve ASTM 
standartları, EPA standartları, BIS standartları, ABD’de farklı eyaletlere ait Sular İdaresi için 
Önerilen Standartlar, Kanada Çevre Bakanlığının İçme Suyu Sistemleri İçin Tasarım Esasları 
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ve TSE) ile  temel teknik kitaplar (Eroğlu, 1999; Qasim ve diğ., 2000; WEF, 2005; MWH, 
2005; Eroğlu, 2008; Davis, 2010; GLUMRB, 2012; Randtke ve Horsley, 2012) ve ilgili ulusal 
yönetmeliklerden geniş ölçüde faydalanılmıştır. Daha detaylı bilgi ve uygulama örnekleri için 
ilgili kaynaklara başvurulması gerekmektedir. Son yıllara kadar su temini önemli iken 
günümüzde insan sağlığına olumsuz etki edebilecek kirleticilerin uzaklaştırıldığı sağlıklı 
suların insanlara ulaştırılması daha önemli hale gelmiştir. Sağlıklı su üretilmesine katkı 
sağlayacak bu rehber kitap ile her insanın sağlıklı suya erişmesini temeni ederiz. Yazarlar 
olarak T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na teşekkürü borç biliriz. 
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2. İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI VE İNŞASI İLE İLGİLİ 
GENEL NORMLAR 

 
Doç.Dr. Kaan YETİLMEZSOY 

 
2.1 Genel Hükümler 
 
İçme suyu arıtma tesislerinin kurulması, bu tesislerin genel ihtiyaçlarının karşılanması, 
kontrol binalarının hazırlanması esnasında gereken; tasarım, inşaat, işletme, bakım-onarım ve 
donanım ile ilgili şartlar ve genel hükümler aşağıda özetlenmiştir (DIN 1988-200: 2012-05; 
DIN 1988-300: 2012-05; DIN 2000: 2010-10; DSİ Genel Müdürlüğü). 
 

• İlgili mevzuat kapsamında tüm çalışanların güvenliği sağlanmalı ve çalışan 
personele yönelik tehlikeler en aza indirilmelidir. 

• Bütün yapılarda sızdırmazlık sağlanmalıdır ve işletme ve bakım için gerekli 
önlemler alınmalıdır.  

• İnşa edilecek olan bütün yapılar, işletme, bakım ve onarım sırasında donanımın 
sebep olduğu su basınçları ve dinamik kuvvetler vb. yükleri taşıyabilmelidir.  

• Tesisteki tüm yapılar; sudan, çamurdan, hava ve gaz bileşenlerinden, sıcaklıktan ve 
sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan kimyasal, biyolojik ve diğer potansiyel 
zararlı etkilere karşı dirençli olmalıdır. 

• Tesisteki tüm yapılar, taşkınlara karşı korumalı olmalıdır.  
• Tesisin gelecekteki gelişmesi dikkate alınarak genişletilmesi için gerekli önlemler 

alınmalı ve uygun alanlar tahsis edilmelidir.  
• Tesisin ilk yatırım ve işletme maliyeti kabul edilebilir değerlerde olmalıdır. 
• İnşaat ve işletme esnasında enerji tüketimi sürekli izlenmeli ve kayıt altına 

alınmalıdır. 
• Tesiste oluşabilecek atık malzemelerin tekrar kullanılabileceği, mevcut ortama 

zarar vermeyecek şekilde niteliklerinin iyileştirilebileceği ve güvenli bir şekilde 
atık miktarlarının azaltılacağı veya bertaraf edilebilecekleri ortamlar 
hazırlanmalıdır.  

• Arıza yapabilecek tüm mekanik ekipmanlar (pompalar veya kompresörler gibi) 
yedekli olarak teçhiz edilmelidir.  

• Yedek donanımın kurulumunun mümkün olmadığı durumlarda, stokta tutulan bir 
yedeği ile hızlıca değiştirilebilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.  

• Bakım onarım sırasında, devreye girebilecek paralel birimler olmalı veya 
kanal/boru hattı ile yedeklenmesi mümkün olmalıdır.  

• Arıtma tesisi girişlerindeki debiyi sınırlandırmak için uygun bir tertibat olmalıdır. 
• Her bir arıtma biriminden numune alabilecek gerekli tertibat kurulmalıdır.  
• Mekanik donanımın düzgün çalışabilmesi için gereken yapıların boyutlarıyla ilgili 

toleranslar standartlara uygun olmalıdır. 
• Tesisteki yapılar arasında ve yapılarla donanım arasındaki (boru hatları gibi) farklı 

yerleşme olasılıkları projelendirmede dikkate alınmalı ve donanımın kolaylıkla 
değiştirilebilmesini sağlamak için yeterli açıklıklar bırakılmalıdır.  

• Tesisteki bütün donanımın her türlü bakım, onarım ve yer değiştirme işlerine imkân 
verecek şekilde uygun kaldırma araçları tedarik edilmeli veya gerekli düzenlemeler 
yapılmalıdır. 
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• Donanımın kendisinde veya yapılarla olan bağlantılarında yeterince esnek bağlantı 
elemanları kullanılmalı ve bağlantıların türüne göre uygun elektrik yalıtımı 
sağlanmalıdır. 

• Arıtma tesisinde izleme ve denetim, işletme, hizmet, temizlik ve bakım onarıma 
imkân sağlamak için yollar, geçitler, köprüler, basamaklar ve bunlara benzer 
güvenli erişimler sağlanmalıdır. 

• Tesisteki bakım ve onarım noktalarının yeri, olumsuz hava koşullarında ve diğer 
tehlikelerde (örneğin; gazlar, buharlar, çamur, yağ ve gres ile ilgili ortamlarda 
çalışılması gibi) ve çökme, sıkışma ve kayma durumunda acil müdahaleye izin 
vermelidir. 

• Tüm binalar ve girişler, bütün donanımın kolay bir şekilde kurulmasına ve 
sökülmesine, bakım ve onarım işlemlerine ve bunların yer değiştirmesi için yeterli 
büyüklükte olmalıdır. 

• Tüm binalarda yeterli havalandırma sağlanmalı ve donmaya karşı önlemler 
alınmalıdır. 

• Tesiste, yetkisiz kişilerin binalara girişini engellemek için uygun güvenlik 
önlemleri alınmalıdır.  

• Projenin yapımında TSE EN, TS, DIN (DIN 1988-200: 2012-05; DIN 1988-300: 
2012-05; DIN 2000: 2010-10), ASTM, AWWA, BIS IS, EPA, ISO standartlarına 
uyulmalıdır. 

 
2.2 Yer Seçimi ve İşe Başlama 
 
İçme suyu arıtma tesisi sahasına ilişkin yer seçimi ve işe başlama konusunda aşağıdaki 
hususlara dikkat edilmelidir. 
 

• İçme suyu arıtma tesisi sahası; arazinin jeolojik ve topografik yapısı göz önünde 
bulundurularak, en düşük seviyede enerji kullanımı gerektirecek, en ekonomik 
neticeyi verecek ve en rahat kullanımı sağlayacak şekilde seçilmeli, tesisin genel 
yerleşimi de bu esaslara göre yapılmalıdır. 

• Tesisin yerleşimi arazinin topoğrafyasına uygun olarak cazibeli olacak şekilde 
tertiplenmelidir 

• Arıtma tesisi yer seçimi sırasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. 
Birden fazla alternatif arasından Tablo 2.1’de verilen değerlendirmeler dikkate 
alınarak en uygun seçenek belirlenmelidir. 
 

2.3 Kapasite Tayini ve Kademelendirme 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

• İçme suyu arıtma tesisinin kapasitesi 30 yıllık ihtiyaca göre hesaplanmalıdır. 
• Gerekli kademelendirme; tesisin büyüklüğü, kapasitesi ve ekonomik imkânlar 

kapsamında yapılmalıdır. 
• Tesisin yerleşim planında 2’nci ve 3’ncü kademelerde yapılacak tesisler için de yer 

bırakılmalıdır.  
Tesiste bulunan ünitelerin kapasite ve adet tayinlerinde her durumda en az 1 adedinin bakım 
ve temizlik için yedeğe alınma durumu göz önünde bulundurularak diğerlerinin işletmeyi 
kısıtlamayacak ve engellemeyecek kapasitede ve adette olması sağlanmalıdır. 
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Tablo 2.1 Arıtma tesisleri yer seçimindeki değerlendirme kriterleri 

No Değerlendirme Kriteri 1. 
Alternatif 

2. 
Alternatif 

3. 
Alternatif 

1) 
Seçilecek bölge özel koruma alanları (Örneğin: 
Kültür ve tabiat varlıkları, Milli Parklar, Orman 
Arazileri vb.) içinde yer alıyor mu? 

   

2) Yeterli miktarda ve makul fiyatlarla satın 
alınabilecek yerleşim sahası mı? 

   

3) 

Yerleşim sahasının fiziki özellikleri; topografya, 
drenaj, yer altı suyu ve temel zemin şartları 
(heyelan, fay hattı vb) yönünden çözümü güç ve 
pahalı sorunları var mı? 

   

4) Enerji ikmal imkanları mevcut mu?    

5) 

İnşaat sırasında inşaat araç gereç ve 
malzemelerin, tesis işletmeye açıldıktan sonra ise 
kimyasal maddelerin ikmali için tesise yeterli 
ulaşım imkanları mevcut mu? 

   

6) 
Arıtma tesisi atıklarının çevre sorunu 
oluşturmayacak şekilde bertaraf imkan ve 
kolaylıkları var mı? 

   

7) Tesis yerleşim yerinin istimlaki herhangi bir 
sosyal sorunu var mı? 

   

8) Yerleşim sahasının doğal drenaj hatları (akarsu – 
dere yatağı) dışında yer alıyor mu? 

   

9) İşletme ve bakım elemanlarının temini açısından 
yerleşim yerlerine yakın mı? 

   

10) 

Mümkün olduğunca ham suyun arıtma tesisine 
cazibeli olarak gelmesine ve arıtma tesisinden 
şehir depolarına yine cazibeli olarak iletimine 
imkan verecek alanlar mevcut mu? 

   

11) Mümkün olduğunca isale hattı uzunluğunu 
arttırmayacak şekilde yer seçimi yapılmış mı?  

   

12) Gelecekte ihtiyaç olması halinde saha 
genişlemeye açık mı? 

   

 
 
2.4 Planlama ve Proses Seçimi 
 
2.4.1 Proje planlama 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

• Su kaynaklarının ve içme suyu tesislerinin geliştirilmesine ilişkin projelendirme 
çalışmaları 4 aşamada yapılır. Bunlar istikşaf (ön inceleme), master plan, planlama 
(fizibilite-yapılabilirlik) ve kesin proje aşamalarıdır. 

• Arazide ön etüt yapılarak bu çalışmalar sonunda ön inceleme raporu 
hazırlanmalıdır. 

• Projesi hazırlanacak olan yerleşim yerinin nüfus, içme, kullanma, endüstri suyu ve 
özel ihtiyaçlarının tespit edilerek gerekli hesaplamaları yapılmalıdır.  
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• İçme ve kullanma suyu ihtiyacı bir kaynaktan karşılanıyor ise bu kaynağın ilk debi 
ölçümü yapılmalı ve ilgili kaynaktan numune alınarak suyun kalitesi 
belirlenmelidir. Tüm hamsu kaynakları için yeterli debinin varlığı irdelenmelidir. 

• Yapılan etütler esnasında mevcut iş ile ilgili boru hattının diğer yapılar ile (örneğin 
karayolu, demiryolu, baraj, menfez, kanalizasyon, telefon, elektrik, doğalgaz, petrol 
boru hatları, vb.) ile kesişmesi durumunda geçiş şekilleri belirlenerek ilgili idarenin 
onayına sunulmalıdır. 

• Proje kapsamında alternatifli bir çalışma yapılarak emniyetli ve ekonomik çözüm 
teklifleri değerlendirilmelidir.  

• Taşkın sahasında yer seçilmemeli mecbur kalınması  halinde gerekli tedbirler 
alınmalıdır.  

• Proje sahası ile ilgili olarak gelecekte meydana gelebilecek jeolojik veya jeoteknik 
esaslı muhtemel problemleri tespit ve bunlara ait çözüm önlemlerini içeren bir 
değerlendirme raporunda temel zemin ve malzeme karakteristiklerinin 
belirlenmesinden sonra, gerekli ise zemin iyileştirme-güçlendirme şartlarını da 
içeren maliyetler bulunmalıdır. 

• Ön proje kapsamında; ön proje raporuna, tesise ait yer bulduru haritası, genel 
vaziyet planı (1/25000 ölçekli), genel durum planı (1/10000 veya 1/5000 ölçekli),  
kuyu logları ile yüzeysel su kaynaklarının hidrolojik değerlendirme raporları, su 
analiz raporları, mevcut tesislerin planları eklenmelidir. 

• Master plan aşamasında, ön inceleme aşaması sonucunda irdelenen alternatif 
projelerin daha belirgin hale getirilmesi için gerekli görülen ek araştırmalar 
yapılmalıdır. Buna göre, yapı tipi ve güzergâhı kesinleştirilmeli ve münferit olarak 
yapılabilirlik düzeyinde araştırma yapılmalıdır. 

• Ön inceleme ve master plan aşamalarından sonra, planlama (fizibilite-yapılabilirlik) 
ve kesin proje raporları hazırlanmalıdır. 

 
2.4.2 Su kalitesi hedefleri  
 
Proje raporunda su kaynaklarındaki ham suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz 
sonuçları, arıtma projesinde ve işletme şartlarında değerlendirmek üzere bulunmalıdır. 
Yüzeysel su kaynaklarının kalitesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca yayımlanan 28/06/2012 
tarihli ve 28338 sayılı İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların 
Kalitesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilmeli ve buna göre arıtma tesisinin 
tasarımına esas teşkil edecek arıtma sınıfı belirlenmelidir. Arıtma tesisinden çıkan içilebilir 
nitelikte olan suyun kalitesi ise Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan 07/03/2013 tarihli ve 28580 
sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri ve TS 266 standardı ile 
uyumlu olmalıdır. 
  
2.4.3 Arıtma prosesi seçimi 
 
Proses seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

• Seçilen proses kolay bir şekilde işletilebilmeli ve fazla karmaşık olmamalıdır. 
• Elektromekanik ekipmanlar yeterli seviyede olmalıdır. 
• Tesisin yatırım maliyeti ve işletme masrafları optimum seviyede olmalıdır. 
• Seçilen proses, çıkış suyu kalitesinde istenen standartları sağlayacak şekilde 

tasarlanmalıdır. 
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• Seçilen proses, zaman içinde ham su kalitesindeki değişikliklere ve salınımlara 
cevap verecek esnekliğe sahip olmalıdır. 

• …Arıtma sisteminin seçimi ve planlaması arıtma konusunda uzmanlaşmış teknik 
kadrolar tarafından kapsamlı çalışmalar sonucunda yapılmalıdır. 

 
2.5 Ünitelere ve Mekanik Ekipmanlara Ait Genel Hususlar 
 
İçme suyu arıtma tesisindeki üniteler ve mekanik ekipmanlar ile ilgili olarak aşağıdaki 
hususlara dikkat edilmelidir: 
 
2.5.1 Giriş yapısı 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

• Kaynaktan içme suyu arıtma tesisine getirilen suyun tesise girmeden önce kontrolü,  
ölçülmesi ve dağıtılması, ham suyun fazla basıncının kırılması, suyun akışının 
düzenlenmesi ve tesisin devre dışı bırakılmasının söz konusu olduğu hallerde suyun 
kesilmesi maksadıyla bir giriş yapısı yapılmalıdır.  

• Basınçla gelen su zaman zaman kum, çakıl gibi maddeler ile balıkları beraberinde 
sürükleyebilir. Zamanla yapının dibinde biriken bu maddeler temizlenerek dışarı 
alınmalıdır. Bu sırada ünite by-pass yapılarak tesise su girişinin kesilmemesi 
sağlanmalıdır.  

• Kimyasal maddeler ham su debisine göre dozlandığından, tesise gelen debi 
miktarının takibi çok önemlidir.  

• Tesis içi su kayıplarının hesaplanabilmesi ve tesiste üretilen su miktarını saptamak 
için de giriş ve çıkış debilerinin kontrol altında olması gerekmektedir.  

• Arıtma tesisindeki debi ölçümleri, ultrasonik debimetre ve magnetik debimetreler 
ile oldukça hassas yapılmakta olup bakım talimatlarına uyulmalıdır. 

• Giriş yapısı, üzerindeki armatürlerin rahatlıkla sökülüp takılabileceği kadar 
genişlikte ve uzunlukta olacak şekilde tasarlanmalıdır. 
 

 
2.5.2 By-pass hatları 
 
Arıtma tesisinde gerek giriş yapısından hemen sonra, gerekse suyun tesise girmeden 
klorlanarak şebekeye verilebilmesini sağlayacak şekilde bir by-pass hattı teşkil edilmelidir. 
Ayrıca diğer arıtma üniteleri için de suyu by-pass edebilecek uygun hatlar düzenlenmelidir. 
 
 
2.5.3 Havalandırma yapısı 
 
Tesise alınan ham suyun daha verimli bir şekilde arıtılabilmesi ve sudaki kokuların 
giderilmesi, mangan ve demirin oksitlenerek çökelmesini sağlayacak bir havalandırma ünitesi 
yapılmalıdır. İçme suyu arıtımında kullanılan havalandırıcıları üç sınıfta toplamak 
mümkündür. 
 
a) Cazibeyle çalışanlar,  
b) Püskürtücüler, 
c) Basınçlı hava ile havalandırma.  
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İçme suyu arıtımında en çok kullanılan havalandırıcılar, cazibeyle çalışan kaskat (merdiven) 
tipi havalandırıcılardır. Bu ünitede demir, mangan ve organik madde oksidasyonundan dolayı 
zamanla kaskatlar yosunlanabilir veya demirin oksitlenmesiyle kızılımsı, manganezin 
oksitlenmesiyle de siyah renkli bir film tabakası ile kaplanabilir. Giriş vana odasında tesisin 
tümünü ya da varsa havalandırma ünitesini by-pass yapmak mümkündür. Tesis genel bakımda 
iken ya da zaman zaman by-pass edilerek basamak yüzeyleri fırçalanarak temizlenmeli, ünite 
tabanında birikebilecek kum, çakıl vb. maddeler temizlenmelidir. 
 
2.5.4 Birincil (Ön) dezenfeksiyon 
 
Suda bulunan hastalık yapıcı mikroorganizmaların giderilmesi işlemine dezenfeksiyon denir. 
Suların dezenfeksiyonu; klor, kloramin, ozon ve klordioksit gibi kimyasal madde ilâvesiyle 
veya ultraviyole ışınları ile yapılır. İçme suyu dezenfeksiyonu maksadıyla kullanılan en 
yaygın yöntem klorlamadır. Tesiste demir ve manganın oksidasyonu, tat ve koku giderimi, 
ham suda bulunan patojenlerin öldürülmesini sağlamak ve tesiste alglerin oluşmasını 
engellemek gayesi ile suyun havalandırılmasından sonra klorlama veya ozonlama ünitesi 
yapılır. Bölüm 9’da dezenfeksiyon detaylı olarak verilmiştir. 
 
 
2.5.5 Dozaj pompaları 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

• İçme suyu arıtma prosesi içinde kullanılacak bütün kimyasal maddeler tesisin 
projede belirtilen noktalarında ham suya dozaj pompaları vasıtası ile ilâve edilir. 

• Dozaj pompalarının debileri ayarlanabilir ve ham suyun özelliklerinin değişimine 
uyum sağlayabilir nitelikte olmalıdır. 

• Ham suyun karakteristik özelliklerinde zaman içinde meydana gelmesi muhtemel 
değişiklikler göz önünde bulundurularak gelecekte ihtiyaç duyulabilecek dozaj 
pompalarına da tesiste yer bırakılmalıdır. 
 

2.5.6 Karıştırıcılar 
 
Bu bölümde hızlı karıştırıcılar ile yavaş karıştırıcılar hakkında bilgi verilmiştir. 
 
2.5.6.1 Hızlı karıştırıcılar 
 
Kimyasal maddelerin suya karıştırıldığı ve üniform dağılımın yapıldığı yapılardır. Mekanik 
veya hidrolik olarak karışımın sağlanması mümkündür. Suda bulunan askıdaki ve kolloidal 
partiküller genellikle negatif bir elektrik yükü taşırlar ve bu nedenle birbirlerini iterek 
yumaklaşmayı ve dolayısıyla çökelmeyi önlerler. Bunu engellemek için suya kimyasal 
maddeler (örneğin; alüminyum sülfat, demir üç klorür, PAC ve demir sülfat gibi) ilâve edilir. 
Yardımcı kimyasal madde olarak anyonik polielektrolit ilâve edilebilir. Bu maddeler, pozitif 
yüklü metal iyonları içerdiği için negatif yüklü askıdaki ve kolloidal partikülleri nötralize 
ederler. Bu nötralizasyon sonucu, partiküller birleşmeye başlamakta ve birleşmeden sonra 
çökelerek sudan giderilmektedir. 
 
Hızlı karıştırıcılarla ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
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• İçme suyu arıtma tesisinin verimliliği için suya katılacak kimyasal maddelerin suda 
homojen bir şekilde karışmalarını ve dağılımını temin edebilmek maksadıyla tesiste 
uygun özellikte hızlı karıştırıcılar kullanılmalıdır.  

• Karıştırıcılar mekanik olabileceği gibi hidrolik de olabilir. Burada esas olan 
kimyasal maddenin ham suya homojen bir şekilde karışmasını sağlamaktır. 

• Hızlı karıştırıcılar az enerji tüketecek ve en etkin karışmayı sağlayacak şekilde 
projelendirilmelidir.  

• Karıştırıcıların arıza sebebiyle devreden çıkışını kontrol odasına haber vermek için 
alarm sistemi bulunmalıdır.  

• Karıştırıcı yataklarından hiçbir şekilde suya yağ kaçmasına sebebiyet verilmemeli, 
bunu sağlamak maksadıyla gerekli önlemler alınmalıdır.  

• Hızlı karıştırma ünitelerinde kimyasal maddelerdeki safsızlıklardan dolayı su 
yüzeyinde zaman zaman köpüklenmeler olabilir. Bir tel süzgeç yardımı ile ölü 
noktalardan bunlar alınmalıdır.  

• Mekanik karıştırıcı redüktörü düzenli olarak yağlanmalı ve kanatların bakımı 
yapılmalıdır.  

• Hızlı karıştırma flok oluşumu dolayısı ile arıtmanın verimi için çok önemli 
olduğundan ünite aşırı yüklenmemeli ve tasarlanan minimum debiden düşük 
şartlarda işletilmemelidir.  

• Debinin azaltılması gerekiyorsa gözlerden birini devre dışı bırakmak tercih 
edilmelidir. 

• Tank dip temizliği, taşkın hatları kontrolu ve temizliği zaman zaman kontrol 
edilerek gerektikçe yapılmalıdır. Bu maksatla karıştırma odasının boşaltma veya 
temizlik maksatlı olarak tahliyesi sağlanmalıdır.  
 

2.5.6.2 Yavaş karıştırıcılar 
 
Yumaklaştırıcı kimyasal maddelerin hızlı karıştırma odasında suya karıştırılmasından sonra 
yumakların oluşması için yavaş karıştırma işleminin (flokülasyon) yapılması gereklidir. 
Yardımcı kimyasal madde olarak anyonik polielektrolit ilâve edilebilir.….Bu işlem, 
partiküllerin birleştirilmesi veya büyüklüklerinin arttırılması demektir. Yavaş karıştırma 
işlemi mekanik veya hidrolik olarak yapılabilir. Ancak en fazla mekanik yumaklaştırıcılar 
kullanılmaktadır. 
 
Yavaş karıştırıcılarla ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

• Yavaş karıştırıcılar yumaklaşmayı sağlamak maksadı ile mekanik ve hidrolik 
olarak durultucu havuzların önünde tertip edilmelidir.  

• Yavaş karıştırıcılar, yumaklaşmayı kolaylaştıracak olan koagülantların sudaki 
yayılımını bozmayacak ve oluşmakta olan yumakları birbirine temas ettirerek daha 
sıkı ve daha büyük boyutta yumakların oluşmasını ve bunların durultucuda daha 
kolay ve çabuk çökelmesini sağlayacak şekilde seçilmelidir.  

• Karıştırıcılar suda türbülans oluşturmadan karıştırma işlemini en etkin ve az enerji 
harcamak suretiyle sağlamalıdır.  

• Yavaş karıştırıcıların genel bakımı hızlı karıştırma ünitesinde olduğu gibi yapılır. 
Hidrolik karıştırmalı ünitelerden farklı olarak mekanik karıştırmalı ünitelerde 
mekanik aksama özen gösterilmelidir.  

• Korozyona karşı boyama işlemlerine dikkat edilmeli, ahşap paletli karıştırıcılarda 
aşınan paletler yenilenmelidir. Yenileme mutlaka emprenye edilmiş ahşap 
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(bünyesine farklı yöntemlerle çeşitli kimyasal maddeler emdirilmiş ahşap) 
kullanılarak yapılmalıdır.  

• Debi azalması durumunda bir veya birkaç karıştırıcı ünitesi devre dışına 
alınmalıdır. 

• Devre dışına alınan karıştırıcı havuzları tamamen tahliye edilerek, tank tabanı ve 
karıştırıcı aksamı temizlenmelidir. Bu maksatla yavaş karıştırma odaları, boşaltma 
veya temizlik maksatlı olarak teçhiz edilmelidir. 

 
2.5.7 Durultucular 
 
Çöktürme veya durultma işlemi içme suyu tasfiyesinde iki şekilde uygulanmaktadır. 
Bunlardan birincisi basit çöktürme, ikincisi ise hızlı karıştırma ve yumaklaştırma veya 
yumuşatmayı takip eden çöktürmedir. Basit çökeltme, suda bulunan çökebilen maddeleri 
sudan uzaklaştırabilmek için kullanılır. Bu tanklar genellikle bulanıklığı çok fazla olmayan 
sularda, suyun içine herhangi bir kimyasal madde verilmeden sudaki kirletici parametrelerin 
belli bir sürede ve hızla geçirilmesi sırasında, yerçekimi kuvveti ve özgül ağırlıkları 
yardımıyla çökeltilmesi esasına göre çalışır. Özellikle yavaş kum filtrelerinden önce ve onun 
yükünü azaltmak maksadıyla kullanılır. Hızlı karıştırma ve yumaklaştırmayı takip eden 
çökeltme ise, renk ve bulanıklığı gidermek için yumaklaştırıcı kimyasal maddelerin ilavesi ve 
sertliği gidermek gayesiyle kireç ve soda ilavesi ile oluşan çökebilen maddeleri sudan 
uzaklaştırmak için kullanılır. 
 
Durultucularla ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

• Durultucular, yavaş karıştırma sonunda oluşacak olan flokların sudan ayrılarak 
alınmasını sağlayan havuzlar olup, şekilleri çamurun alınış biçimine ve arazinin 
topoğrafik yapısına bağlı olarak seçilmelidir.  

• Çamurun dipten alınmasının tercih edilmesi halinde dikdörtgen veya dairesel 
durultucular seçilmelidir. 

• Sınırlı ve az eğimli arazilerde daha ziyade dairesel tipler tercih edilmelidir. 
• Çamurun yüzdürülerek, çamur battaniyesi oluşturmak suretiyle havuzun yüzeyine 

yakın bir seviyesinden alınan proseslerde kare tipi durultucular seçilmelidir.  
• Durultucu girişlerinde suyun havuzlara eşit dağıtımını temin edecek kapak, penstok 

veya vana. bulunmalıdır. 
• Durultucularda biriken çamuru, çamur toplama havuzuna otomatik olarak 

atabilecek bir çamur uzaklaştırma sistemi bulunmalıdır.  
• Durultucu sistemdeki vana arızalarını merkezi kumanda odasına haber verecek 

alarm sistemi kurulmalıdır.  
• Çamur sıyırma ve uzaklaştırma tertibatı yeterli güç ve emniyette ve her türlü 

şartlarda ve yük altında çalışabilecek özellikte yapılmalıdır.   
• Durultucularda oluşan çamur miktarı ham su kalitesine, dozlama miktarına ve 

durultucu verimine doğrudan bağıntılıdır. Çamur tahliyesinde; tabandan çamur 
tahliyesi taban eğimini kullanarak cazibeli şekilde veya tüm tabanı tarayan çamur 
sıyırıcılar veya vakum sistemi ile yapılır. Çamur tahliyesinin mekanik aksamla 
yapıldığı durultucularda aksamın bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.  

• Çamur sıyırıcıların yürüme hızları optimuma ayarlanmalıdır. Çok sık aralıklarla 
çamur çekimi su kaybına, çok uzun aralıklarla çamur çekimi tıkanıklıklara sebep 
olacağından otomatik zaman ayarlı vanalarla çamur tahliyesi yapılan tesislerde 
optimum çamur boşaltım süreleri tayin edilmelidir.  
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• Çamur boşaltım aralıkları işletme kayıtlarına geçirilerek tahliye edilen çamur 
miktarı saptanmalıdır. İşletme sırasında durulmuş su kanalları gözlenerek filtrelere 
flok kaçıp kaçmadığı kontrol edilmelidir. Flok kaçışı varsa dozlama, hız ve debi 
kontrolleri yapılmalıdır. 

• Proses dizaynına göre köpük toplama yavaş karıştırıcı dağıtım kanalı veya 
durultucu giriş kanalından alınmalıdır.…. 

• Yosunlaşmayı, sinek ve koku oluşumunu engellemek için özellikle yaz aylarında 
ön dezenfeksiyona özen göstermelidir.  

• Durultucular sırayla devre dışına alınarak havuzların genel bakımı ve temizliği 
yapılmalıdır. Plakalı (lamelli) tip durultucularda havuz içinde kalan metal aksamın 
korozyona uğramaması için devamlı bakım ve boyanması yapılmalı, plakalar 
zaman zaman kasetlerinden çıkarılıp temizlenmeli, aşınan veya kırılan plakalar 
yenilenmelidir. 

• Durultucu çıkışlarında borularda çamur tıkanmaması için gerekli önlemler alınmalı 
ve gerekli temizliğin yapılabilmesine imkân sağlayacak dip savak  (tahliye) tertibatı 
yapılmalıdır. 

 
2.5.8 Filtrasyon 
 
Filtrasyon, suyun gözenekli bir ortamdan geçirilmesi işlemidir. Bu işlem esnasında, sudaki 
asılı ve kolloidal maddelerin tutulması, bakteri ve diğer mikroorganizma sayılarının azalması, 
organik maddelerin okside olmasının sağlanması gibi su kalitesinde iyileşme sağlanır. 
Filtrasyon fiziksel, kimyasal ve bazı durumlarda biyolojik olarak su arıtımında kullanılan en 
eski ve temel metotlardan birisidir. Filtreler, filtrasyon hızlarına göre yavaş filtreler ve hızlı 
filtreler; akım şartlarına göre cazibeli ve basınçlı filtreler; filtre malzemesine göre tek ortamlı 
ve çok ortamlı filtreler olarak farklı şekilde sınıflandırılabilirler. 
Filtrelerle ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 

 
• Tesiste filtrasyon işlemi hızlı ya da yavaş kum filtreleri ile yapılabilir.   
• Filtreler, literatürde müsaade edilen hızları aşmayacak ve çöktürülemeyen küçük 

flokları ve bakterileri tutabilecek ebatta ve adette tertiplenmelidir. 
• Filtreler, temizlik ve geri yıkama anında işletmeyi aksatmayacak şekilde yedekli ve 

maksimum debiye göre seçilmelidir.  
• Filtre girişinde gelen suyun filtrelere eşit miktarda dağıtılmasını sağlayacak 

düzenek konulmalıdır.  
• Filtredeki su seviyesi debi kontrol sistemine bağlı olarak değişmektedir.Geri 

yıkamalar sonunda filtrelerdeki su seviyesi, kum seviyesi altına düşmeyecek 
şekilde  seviye sensörleri ile kontrol edilmelidir. 

• Filtre ebatlarının seçiminde filtrasyon hızı dikkate alınmalıdır. …. 
• Geri yıkama suyu tahliye kanalları, fazla kum zayiatına sebep olmayacak şekilde 

tasarlanmalıdır. 
• Filtre geri yıkama sularının sisteme kazandırılması için özellikle yüksek kapasiteli 

tesislerde, filtre geri yıkama suyu tutma tankı yapılmalıdır. Geri yıkama suyu bu 
tankta bir süre bekletilerek durulmuş üst su çökeltme tankları öncesine basılmalı ve 
dipte biriken çamur ise çamur yoğunlaştırma havuzlarına gönderilmelidir.  

• Filtreler, hidrolik olarak birbirinden ayrılmış ve izole edilmiş olarak yapılmalıdır.  
• Her bir filtrede yük kaybı göstergesi konsol pano üzerinde bulunmalı ve yük kaybı 

üst seviyeye çıktığında ikaz sistemi devreye girmelidir.  
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• Filtrelerin yerleşimi; bakım ve işletme için emniyetli ve kolay ulaşılabilir, kum 
değişim ve takviyelerinin kolay yapılabilir olmasını sağlayacak şekilde 
düzenlenmelidir.  

• Filtre kumu veya çakılının seçimi standartlara uygun olmalıdır. 
• Filtre tabanı, betonarme plakalar üzerine yerleştirilmiş nozullardan veya poroz 

tabakalardan teşkil edilmelidir. 
• Nozullar filtre tabanına eşit aralıklarla düzenli bir şekilde ve tesisin inşaat işleri 

bittikten ve temizlik yapıldıktan sonra yerleştirilmelidir. İnşaat anında nozulun 
takılacağı delikler geçici tapalar ile kapatılmalıdır. 

• Filtre tabanında, yıkama sonunda tabanda sıkışıp kalan havanın dışarı 
atılabilmesine imkân sağlayacak bir deşarj borusu olmalıdır. 

• Filtrelerde kullanılacak vanalar elektrik/pnömatik kumandalı olmalı ve pnömatik 
vanalarda tesisin emniyetle çalışabilmesi için yeterli sayıda yedekleri ile birlikte 
kompressör bulunmalı ve ayrıca hava depolama tankı (TS 1203 EN 286-1 veya BS 
PD 5500) da kullanılmalıdır.  

• Filtre sisteminde kullanılacak vanaların arıza yapmaları halinde otomatik olarak 
çıkış suyu vanaları kapatılmalı ve arıza merkezi kumanda odasına alarm usulü ile 
iletilmelidir. 

• Filtreler tesiste en çok mekanik ekipmanın kullanıldığı hassas yapılardır. Filtredeki 
tüm vana, sürgülü kapak ve ekipmanlar sık sık gözden geçirilmeli, varsa su 
kaçakları giderilmeli, seviye ölçerlerin limit ayarları yapılmalıdır. 

• Geri yıkama suyu pompaları ve hava üfleyicilere ait işletme ve bakım talimatlarına 
titizlikle uyulmalıdır.  

• Filtre işletimi esnasında filtre yüzeyinde en az 25 cm su kalacak şekilde 
işletilmelidir.  

• Hava kompresörleri (körükleri) yeterli kapasitede ve yedekli olarak seçilmeli ve 
titreşimi sönümleyici şekilde donatılmalıdır. 

• İyi bir işletmede geri yıkama suyu miktarı süzülen su miktarının % 3'ünü 
geçmemelidir. Ayrıca iyi bir işletmede yıkama sırasında kum kaçakları en aza 
indirgenmelidir. Kum kaçağının fazla olduğu durumlarda yıkama hızları gözden 
geçirilmelidir. Kum yatağındaki eksilmeler tamamlanmalıdır.  

• Kirlenen filtrelerin temizleme işlemi, filtre tabanından hava ve su verilerek 
yıkanması ile yapılır. Filtre yapılarında geri yıkama suyu pompaları ve hava 
üfleyicilerine ait yağlama işlerine, vana ve kapaklara ait yağlama ve boya işlerine, 
hidrolik veya pnömatik kumandalı sistemler varsa bunlara ait bakım talimatlarına 
titizlikle uyulmalıdır. 

• Filtre hava boruları için 80 mm den küçük çapta olanlar paslanmaz çelikten, 80 mm 
den büyük çaplı olanlar ise normal çelik borudan imal edilmelidir. 

• Filtre galerisindeki boruların ayırt edilebilmesi için temiz su boruları mavi, hava 
boruları sarı, geri yıkama suyu boruları yeşil, tahliye boruları ise kahverengi renk 
ile boyanmalıdır.  

• Geri yıkama işleminden sonra filtrelerdeki suyun tamamının dışarı atılmasını temin 
edecek şekilde tahliye sistemi bulunmalıdır. 

• Filtre geri yıkama suyu filtrelenmiş temiz su tankından alınmalıdır. Bu tankın 
hacmi en az iki filtre ünitesini yıkayacak hacimde olmalıdır.  

• Geri yıkama pompaları yedekli olarak seçilmeli ve geri yıkama suyu debisi filtre 
kumanda konsolunda gösterilmelidir. 
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2.5.9 İkincil (Son) dezenfeksiyon 
 
Şebekede olası mikrobiyal oluşmların engellenmesi amacıyla ikincil dezenfeksiyon 
yapılmaktadır. İkincil dezenfeksiyonda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

• Tesiste arıtılmış olan suyun tüketime verilmeden önce son klorlama ünitesi tertip 
edilmelidir. 

• Son klorlama ünitesi, klorun suya homojen şekilde dağılmasını sağlayacak şekilde 
tasarlanmalı ve en az 30 dakikalık bir temas süresi temin edilmelidir. 

 
2.5.10 Sertlik giderme 
 
Sertlik esas itibarıyla sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarından ileri gelmektedir. Demir, 
mangan, çinko, kurşun gibi iki değerlikli metal iyonları da suya sertlik vermelerine rağmen, 
bunlar sularda önemli miktarlarda bulunmazlar (Eroğlu, 1999; Eroğlu, 2008).  
 
Sertlik geçici sertlik (karbonat sertliği) ve kalıcı sertlik (karbonat olmayan sertlik) olmak 
üzere iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Sular sertliğine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. 
 
 0 – 75 mg CaCO3/L  : Yumuşak 
 75 – 150 mg CaCO3/L : Orta sertlikte 
 150 – 300 mg CaCO3/L : Sert 
 >300  mg CaCO3/L  : Çok sert 
 
Sudaki sertliğin mahzurları şu şekilde ifade edilmektedir: 
 

• Sert sularda sabun sarfiyatı fazladır ve bu sularda sabun geç köpürür. Suyun içinde 
bulunan kalsiyum ve magnezyum, sabunların bileşiminde bulunan sodyum ve 
potasyum ile yer değiştirerek tamamen sarf edildikten sonra sabun köpürür. 

• Sert sular, ısıtma tekniği bakımından uygun değildir. Bu tür sular; sıcak su tesisatı, 
buhar kazanları gibi tertibata ait boruların kısa zamanda kireç taşı bağlamasıyla bu 
sistemlerde kesit daralmasına sebep olur. 

• Sert suların kullanıldığı tekstil sektöründe boyaların dokular içerisine nüfuz etmesi 
güçleşir. 

• Sert sular, mutfak işleri bakımından da elverişli değildir. Baklagiller gibi bazı 
yemekler sert sularda iyi pişmezler ve sert kalırlar. Karbonat sertliği, çay ve 
kahvenin tadını bozar. 

• Sert sular, çiçek ve bitki sulaması bakımından da uygun değildir. 
 
Bir suyun sertliğinin çok düşük olması da istenmeyen bir durumdur. Çünkü çok yumuşak 
sular agresif (aşındırıcı) bir etki yapar. Bunun yanında, sert suların içildiği bölgelerde kalp-
damar hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin, yumuşak suları içen bölgelere nazaran daha 
düşük bulunduğunu gösteren tıbbi istatistikler de mevcuttur. 
 
Meskûn bölgeler için çok yumuşak suya ihtiyaç yoktur. Ayrıca, böyle bir su yavan olduğu 
için istenmez. İçme suyu için uygun sertlik değeri 75 – 150 mg CaCO3/L’dir. 
 
İçme sularından sertlik giderilmesinde; (1) Tek kademeli veya iki kademeli kireç-soda 
metodu, (2) Sodyum hidroksit ile muamele, (3) Sodyum fosfat ile yumuşatma ve (4) İyon 
değiştirme gibi farklı teknikler uygulanabilir. Bu yöntemlerin ilk üçünde temel prensip, Ca2+ 
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ve Mg2+ iyonlarının suda çözünmeyen bileşikler haline getirilerek çöktürülmesidir. İyon 
değiştirme ise, suya sertlik veren iyonların başka bir iyonla değiştirilmesi esasına 
dayanmaktadır. 
 
İçme suyundan sertlik gideriminde yukarıda bahsedilen yöntemlerle ilgili aşağıdaki hususlara 
dikkat edilmelidir. 
 

• Kireç-soda işleminde, kireç (Ca(OH)2) ve soda (Na2CO3) suya katılmak suretiyle 
sertlik giderilmektedir. 

• Karbonat sertliği (geçici sertlik), kireç ilâvesi ile CaCO3 veya Mg(OH)2’in 
çöktürülmesi suretiyle giderilebilir. 

• Kalsiyumdan ileri gelen karbonat olmayan sertlik (kalıcı sertlik), soda ilâvesi 
neticesinde ortaya çıkan CaCO3’ın çöktürülmesi suretiyle giderilebilir. 

• Magnezyumdan ileri gelen kalıcı sertlik, kireç ilâvesi ile meydana gelen 
Mg(OH)2’in çöktürülmesi ve soda ilâvesi ile ortaya çıkan kalıcı kalsiyum 
sertliğinin giderilmesi suretiyle sudan uzaklaştırılabilir. 

• Geçici ve kalıcı sertlik, suya sadece sodyum hidroksit (NaOH, kostik soda) ilâvesi 
ile de giderilebilir. Ancak bu yöntemde, CaSO4’ın Na2CO3 ile reaksiyona gireceği 
ve oluşan CaCO3’ın çöktürülmek suretiyle giderilebileceği göz önüne alınmalıdır. 

• Tek kademeli kireç-soda metodu, sadece kalsiyumdan ileri gelen sertliğin 
giderilmesi için uygundur. Bu şartlarda, magnezyumun kabul edilebilecek 
konsantrasyonlarda olması gereklidir. Eğer, karbonat olmayan (kalıcı) sertliğin de 
giderilmesi istenirse, suya soda ilavesi yapılmalıdır. 

• Tek kademeli yumuşatma işleminde; hızlı karıştırma, yumaklaştırma, çöktürme ve 
karbonlama kısımları bulunmalıdır. Karbonlama kısmından sonra su filtrelerde 
süzülmelidir. 

• Kireç-soda ile sertlik giderme yönteminde fazla miktarda çamur meydana gelmekte 
olup, çamurun sürekli olarak alındığı mekanik çamur sıyırıcıların kullanılması söz 
konusudur. Örneğin, 0,44 m3/s olan bir tesiste kireç-soda metodu ile sertlik 
gideriminin uygulanması halinde günde 76 m3 çamurun tesisten bertaraf 
edilmesinin gerekli olduğu belirtilmiştir (Eroğlu, 1999; Eroğlu, 2008). Bu çamurlar, 
çabuk bir şekilde kurumadıkları için geniş alanlara ihtiyaç göstermektedirler. Bu 
nedenle, tesiste oluşan kireç çamurlarının kurutulup, tekrar yakılmak suretiyle 
sönmemiş kireç hâline getirilerek yeniden kullanılması daha uygundur. 

• İki kademeli kireç-soda metodu, kalsiyum ve magnezyum sertliklerinin birlikte 
giderilmesi için uygun bir tasfiye sistemidir. Bu sistemin yatırım maliyeti fazla olsa 
da, işletme maliyeti diğer yöntemlerden daha azdır. Bu yöntem ile kalıcı sertliğin 
giderilmesi isteniyorsa, soda ilâvesinin birinci kademe karbonlama ile ikinci 
kademe karbonlama arasında yapılması uygundur. 

• Suyun çok fazla yumuşatılmasına ihtiyaç duyulmadığı durumlarda, suyun bir kısmı 
yumuşatma işlemine verilmeyerek bölünmeli ve kireç ilâvesi hattı by-pass edilerek 
suyun bir kısmı karbonlamaya verilmelidir. 

• Kireç ile yumuşatma işleminde; kuyu sularındaki 2 değerlikli demir 
giderilebilmekte, çökelen yumaklarla birlikte bazı organik maddeler de sudan 
uzaklaştırılabilmekte ve bazı eser elementlerin (Hg, Pb, Zn vb.) 
konsantrasyonlarında azalmalar sağlanabilmektedir.  

• Sodyum hidroksit (kostik soda) ile yumuşatma işleminde, kostik sodanın suya 
tatbik edilmesi kolay olup, bu yöntemde sodyum hidroksit ile karbonat ve karbonat 
olmayan sertliklerin her ikisi de giderilebilir. Ayrıca, NaOH kullanılması hâlinde 
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meydana gelen çamur miktarı, kireç kullanmasına göre daha azdır. Sodyum 
hidroksitin fiyatı kirece göre daha pahalı olmasına rağmen, sıcaklık şartları 
açısından kirece nazaran bir üstünlüğü bulunmaktadır. Su sıcaklığının 1-22 °C 
arasındaki değerleri için NaOH ile olan reaksiyonlara sıcaklığın bir etkisi yoktur. 
Ancak, su sıcaklığının 6 °C’den düşük olduğu şartlarda kireç kullanılması hâlinde 
reaksiyon hızları önemli ölçüde azalmaktadır. Bu noktada, yapılacak işin özelliği ve 
maliyeti birlikte dikkate alınmalıdır. 

• Sodyum fosfat, pahalı olması sebebiyle içme suyu arıtımında pek fazla tercih 
edilmemektedir. Ancak, çok düşük bakiye sertlik elde edilmesi ve çok yumuşak 
suya ihtiyaç gösteren sanayilere su temin edilmesi maksadıyla sodyum fosfat ile 
yumuşatma metodu tatbik edilebilir. 
 

2.5.11 İyon değiştirme 
 
İyon değiştirme, bir iyonun diğer bir iyonla yer değiştirmesi esasına dayanan bir yöntem olup, 
katyon değiştirme (baz değiştirme) ve anyon değiştirme (asit değiştirme) şeklinde iki kısımda 
ele alınmaktadır. Katyon değiştirme, pozitif bir iyonun veya katyonun, diğer bir pozitif iyonla 
yer değiştirmesidir. Doğal sularda katyonlar; Ca2+, Mg2+, Na+, H+, Fe2+ ve Mn2+, vb. 
maddelerdir. Anyon değiştirme ise, negatif bir iyonunun veya anyonun, diğer bir negatif 
iyonla yer değiştirmesidir. Doğal sularda anyonlar genel olarak; Cl-, SO4

2-, NO3-, vb. gibi 
maddelerdir (Eroğlu, 1999; Eroğlu, 2008). 
 
İçme suyunda iyon değiştirme yöntemiyle ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

• Reçineli katyon değiştiriciler, sülfonatlara çevrilmiş polistrenlerin sentetik organik 
polimerleri olup, bunlar daneli ve boncuğa benzer şekilde imâl edilirler. Bunların 
kimyasal formülleri Na2R (sodyum devresindeki işletmeye göre bir iyon değiştirici) 
ve H2R (hidrojen devresindeki işletmeye göre bir iyon değiştirici) ile gösterilir. 

• Sodyum devresindeki rejenerasyon (reçinenin yenilenmesi işlemi) NaCl ile 
hidrojen devresindeki rejenerasyon (yani H2R’nin yenilenmesi) ise H2SO4 ile 
yapılmaktadır. 

• Katyon değiştiricilerde yenilemede kullanılan maddenin veya iyon değiştiricinin 
tipine bağlı olarak sodyum ya da hidrojen iyonları ile sıvı içindeki katyonların (+), 
bir kısmı veya tamamı yer değiştirir. 

• Anyon değiştiricilerde karbonat ya da hidroksit iyonları ile sıvı içindeki anyonların 
(-), bir kısmı veya tamamı yer değiştirir. 

• Suyun yumuşatılması işleminde, sodyum formundaki katyonik iyon değiştiriciler 
kullanılmaktadır. Bunun için yatak kalınlığı 0,80-2,0 m olan reçine yatağı, kum 
filtrelere benzer şekilde teşkil edilmelidir. 

• Reçineden teşkil edilmiş filtre yatağı kalınlığı 0,75-2,0 m arasında seçilmelidir.  
• Filtreler, basınçlı veya serbest yüzeyli olarak inşa edilebilirler. Filtre hızı 6-15 

m/saat arasında alınmalıdır…. Ortalama bir değer olarak 10 m/saat civarında 
alınması uygundur. 

• Bazı hallerde…., filtre hızı 20-40 m/saat arasında alınabilirse de, yüzey yükünün 
her koşulda 40 m/saat değerinden daha az olması gereklidir. 

• Tasarımda, rejenerasyon süresi 30 dakika ve reçinenin efektif çapı 0,5 mm olarak 
seçilebilir. 

• Ham sudaki sertliğin iyon değiştiriciler ile giderilmesi durumunda önce su 
analizinin doğruluğu yani katyon ve anyonların dengesi kontrol edilmelidir. Daha 
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sonra, sudaki sertlik değeri hesaplanmalı ve uygun tasarım parametreleri seçilerek 
istenen çıkış kalitesi değerlerine göre iyon değiştirme sistemi projelendirilmelidir.  

 
2.5.12 Karbonlama 
 
Yumuşatılmış sular, kalsiyum karbonat (CaCO3) ile doymuş durumda olduğundan yüksek pH 
değerlerine sahiptir. Bu nedenle, yumuşatılmış suların filtrasyon işleminden önce stabilize 
edilmeleri gerekmektedir. Bunun için suya CO2 verilmesi veya asit ilâvesi yapılmaktadır. 
İşletme maliyetinin düşük olması açısından bu işlem için çoğunlukla karbondioksit kullanılır. 
Bu nedenle, bu işleme “karbonlama” adı verilmektedir (Eroğlu, 1999; Eroğlu, 2008). 
 
Kireçle yumuşatılmış olan sular, kalsiyum karbonat ile aşırı doymuş halde olduğundan, bu 
sular kalsiyum karbonat ile dengeli halde değildir. Bu nedenle kalsiyum karbonat; filtreler, 
boru hatları, su saatleri, vb. ünitelerde ve ekipmanlarda çökelerek tıkanmalara sebebiyet 
vermektedir. Bunu engellemek maksadıyla, çöktürme havuzlarında çökelmeyen fazla 
kalsiyum karbonatın, kalsiyum bikarbonat (Ca(HCO3)2) haline getirilmesi gerekmektedir. 
Kalsiyum bikarbonat, kalsiyum karbonata kıyasla suda çok iyi erir ve arıtma birimlerinde 
(filtreler ve borularda, vb.) çökelmez. Karbonatların bikarbonat haline dönüşmesi için suyun 
pH değerinin yaklaşık 8,3’e düşürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle, karbonlama işleminde 
dikkatli olunmalı, suya fazla CO2 vererek suyun pH değerini istenen değerin altına düşürüp 
bütün kalsiyum karbonatları, kalsiyum bikarbonat haline getirmemeli, yani su karbonat ve 
bikarbonat iyonları yönünden dengeli tutulmalıdır. 
 
İçme suyu arıtma tesisinde karbonlama havuzuna ihtiyaç duyulması halinde aşağıdaki 
hususlara dikkat edilmelidir. 
 

• Karbondioksit, karbonlama tankındaki suya havuz tabanından, gözenekli veya 
delikli borular vasıtasıyla verilmelidir. 

• İş sağlığı ve iş emniyeti bakımından karbonlama havuzları atmosfere açık 
olmalıdır. Aksi takdirde havalandırma sistemi kurulmalıdır. 

• Karbonlama havuzlarının derinliği 3-5 m arasında, bekleme müddeti her bir 
bölmede 7-15 dakika arasında seçilmelidir. 

• İlk ve son karbonlama bölümleri arasındaki reaksiyon ve çökelme kısmında ise 
bekletme süresi 45 dakika civarında alınabilir. 

• Karbonlama havuzunun yüzey yükü ise 4 m3/m2/saat civarında seçilebilir. 
 

2.5.13 Çamur bertaraf sistemi 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

• Durultuculardan ve filtre geri yıkama sulu toplama havuzundan gelen çamurlar, bir 
toplama havuzunda (veya çamur konilerinde) toplanmalı ve burada tekrar çökelme 
işlemine tabi tutulmalıdır. 

• Ham su özellikle baraj veya göletlerden tesise geliyorsa, çamurun geri kazanılması 
maksadıyla, çöken çamur da ayrıca bir arıtma işlemine tabi tutulmalıdır. 

• Çamur toplama havuzlarının yüzey suları tekrar tesisin başına (veya hızlı karıştırma 
yapısına) basılmalıdır. 

• Çökeltim havuzu tabanından alınan çamur, genellikle % 0,5- 1,5 arasında katı 
madde içerir. Bu sulu çamurun sulu kısmının kazanılması için çamur yoğunlaştırıcı 
tankları kullanılmalıdır. 
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• Gerekli hallerde, yoğunlaştırıcıda toplanan çamurun yoğunluğunu artırıcı 
polielektrolit, kireç veya bu maksatla kullanılabilecek diğer uygun kimyasal 
maddeler ilâve edilmelidir. 

• Çamur toplama havuzlarının dibinde oluşan yoğun çamur, uygun bir çamur 
susuzlaştırma ekipmanına (örneğin; filtre press, santrifüj, belt filtre vb.) 
gönderilecek ve suyu alınarak tesisten uzaklaştırılmalıdır.  

• Yoğunlaşan çamur, çamur susuzlaştırıcı tesisine otomatik olarak çamur pompaları 
ile basılmalıdır.  

• Çamur pompaları, yoğunlaşmış çamuru susuzlaştırıcıya basabilecek sayıda ve 
kapasitede (örneğin burgulu tip pompa) olmalıdır. 
 

2.5.14 Filtre press sistemi 
 
Çamur yoğunlaştırma havuzlarından çıkan çamur, özellikle soğuk iklimlerde ve arazi sorunu 
olan büyük tesislerde filtre presler kullanılarak susuzlaştırılır. Filtre preslerde polielektrolit 
ilâve edilmiş çamura, sentetik elyaftan yapılmış iki bant veya elyaftan geçirilerek yüksek 
basınç uygulanır. Geçirgen elyaftan sulu kısmı ayrılan çamur % 30'a yakın katı madde ihtiva 
edebilir. Bu sistem ile çamur toplama havuzlarının dibinde oluşan yoğun çamur, suyu alınarak 
tesisten uzaklaştırılmalıdır. 
 
2.5.15 …Temiz su deposu 
 
…İçme suyu arıtma tesisinin sonunda, tesiste arıtılan su ile ihtiyaç duyulan suyun 
dengelemesinin yapılabilmesi maksadı ile en az 1 saatlik su ihtiyacını karşılayabilecek 
kapasitede bir temiz su haznesi yapılmalıdır. Ayrıca, temiz su deposu, arıtılmış suyu bir süre 
depolamak maksadıyla ve tesisteki kimya binası, idare binası, lojman gibi yerler için 
düşünülen servis suyu… ile filtrelerin geri yıkama suyunu… veya geri doldurma suyunu 
depolayacak şekilde dizayn edilebilir. Bu durumlarda, manevra odasında gerekli revizyon 
yapılarak servis suyu için hidrofor, geri yıkama suyu temini için pompaların yerleştirilmesi 
gereklidir. 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

• Temiz su deposu genellikle iki gözlü olarak inşa edildiğinden bakım işlemleri birer 
göz devre dışına alınarak yapılmalıdır. 

• Dip tahliyeler açılarak taban ve perdeler yosunlaşma varsa badana edercesine 
kireçle dezenfekte edilmelidir. Dibe çöken maddeler yıkanarak atılmalıdır. 

• Manevra odasındaki hidrofor, pompalar, vana ve borular sık sık kontrol edilmeli ve 
gerektiğinde bakımları yapılmalıdır. 

• Bu sistemde, arıtma tesisinde üretilen su miktarının ölçümü ve debi kontrolü için 
bir elektronik debi ölçer ile motor kumandalı akım ayar vanası bulunmalı ve ana 
kumanda panosundan müdahale edilebilir olmalıdır. 

 
2.5.16 Kimyasal maddelerin temini, taşınması ve depolanması 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

• Fiziki özelliklerine göre kimyasal maddelerin bazıları paketler halinde, bazıları 
tanklarla, bazıları ise silolarla taşınıp kimyasal madde depolarında dış tesirlere karşı 
korunmuş vaziyette depolanmalıdır. 
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• Depolama bölümü, kimyasal madde getiren araçların kolaylıkla yanaşabileceği 
şekilde ve zemin katta olmalıdır. 

• Çözelti hazırlama tanklarının üst kapak seviyesi, zemin kat tabanı ile aynı kotta 
olmalı, çözelti tankları zemine gömme, çözelti dozlama pompaları ise çözelti tank 
tabanından emme yapabilecek şekilde bodrum katta olmalıdır.  

• Çözelti hazırlanması kesikli sisteme göre ve el kumandalı olarak yapılmalıdır. 
Çözelti hazırlama tankları betonarme olabileceği gibi küçük tesislerde saç veya 
CTP (cam elyaf takviyeli polimer) olabilir. 

• Çözelti tanklarının üzeri kapalı olmalı ve temizlik için yeterli büyüklükte kapak 
yapılmalıdır.  

• Çözelti hazırlanırken ilâve edilen kimyasal maddenin suyla karışımı, emniyet ve 
homojenlik açısından mekanik karıştırma ekipmanı ile yapılmalıdır. 

• Kimyasal madde binasında ayrıca bir kontrol odası, ofis ve soyunma odası da 
bulunmalıdır. 

• Tehlikeli sıvı kimyasal maddelerin veya yakıtların depolanacağı veya taşınacağı 
yerlerde, sızıntı durumunda çevreye olumsuz etkisini önlemek için gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır.  

• Gerekli emniyet tedbirleri (örneğin, çift duvarlı tank, taşma havuzu, sızıntı 
algılayıcıları gibi) depolanacak hacimlere göre alınmalı ve muhtemel riskler göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

• Birbirleriyle etkileşimleri sonucunda tehlikeli karışımlar oluşturabilecek veya diğer 
tankların malzemelerine zarar verebilecek kimyasal maddeleri ihtiva eden tanklar 
tek bir tahliye tertibatını kullanmamalıdır.  

• Kimyasal maddelerin istiflendiği ortam nemden korunmalıdır. Bu kısımda, 
kimyasal maddelerden başka bir şey depolanmamalıdır.  

• Depo bölümü zaman zaman tozlanmaya karşı temizlenmelidir. Kimyasal maddeler 
istiflenirken aspiratörler sürekli çalıştırılmalı ve tozlanmaya karşı maske 
takılmalıdır.  

• Kimya binasındaki çözelti hazırlama tanklarında taşkın ve dip tahliyeler zaman 
zaman kontrol edilerek tıkanma olup olmadığına bakılmalıdır. Basma hattında 
tıkanma olmamasına dikkat edilmelidir. Emme ve basma hatlarındaki vanalar 
kapalı iken pompalar çalıştırılmamalıdır.  

• Dozlama sistemi uzun süre kullanılmayacaksa tank ve hatlar yıkanarak temiz 
bırakılmalıdır. 

 
2.5.17 Su ve enerji temini 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

• Tesis içi su ihtiyacı ile alakalı olarak servis suyu temini çıkış suyundan alınarak 
ihtiyaç duyulan noktalara borularla taşınmalıdır. 

• Tesisin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi, elektrik kurumunun göstereceği trafo veya 
hattan alınacak şekilde enerji nakil hattı projelendirilmeli ve bu projeler ilgili 
elektrik idaresine onaylattırılmalıdır. 

• Tesisteki elektrik kesintisi sırasında su üretiminin durmaması için asgari seviyede 
(geri yıkama işlemleri hariç) elektrik üretilmesini sağlayan bir jeneratör grubu tesis 
edilmeli ve jeneratör ünitesinin bakımı, bakım talimatlarına uygun olarak 
yapılmalıdır. 
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• Enerjide uzun süreli kesinti olduğunda, acil durum güç üniteleri veya arıza 
sırasında yeterli enerjiyi karşılayabilecek eşdeğer nitelikte bir tesisat olmalıdır 
(Örneğin mevcut taşınabilir bir güç kaynağına kolaylıkla bağlantı sağlayabilen 
düzenek gibi).  

• Acil durum güç kaynağı, en azından ölçme ve kontrol sistemi, pompalar ve diğer 
mekanik ekipmanlar için gerekli olan enerjiyi sağlayabilmelidir.  

• Enerji kesintisinden sonra arıtma tesisi tekrar çalıştığında, arıtma tesisinin normal 
çalışma moduna otomatik olarak geçmesine imkân verecek şekilde bir tasarım 
yapılmalıdır.  

• Tesisin lojman, idare binası, filtre konsol galerisi, kimya ve klor binası gibi 
ünitelerinin ısıtılması için bir ısı merkezi kurulmalı ve bunun bakımı kazan bakım 
talimatlarına uygun olarak yaz aylarında yapılmalıdır. 

 
2.6 Tesis Deneyleri 
 
İçme suyu arıtma tesisi inşaası ve sonrasıda kurulması gereken laboratuvarlar ile ilgili bilgiler 
aşağıda özetlenmiştir.  
 
2.6.1 Yapı laboratuarı 
 
İnşaa aşamasında, arıtma tesisi şantiyesinde bir yapı laboratuvarı kurulmalıdır. Bu 
laboratuvarda; zemin deneyleri, malzeme deneyleri, beton kırma deneyleri yapılmalıdır.  
 
2.6.2 Su laboratuarı 
 
İçme suyu arıtma tesisinde rutin analiz ve deneyleri yapabilecek nitelikte ve kapasitede bir su 
laboratuarı kurulmalıdır. Tesise ait deneyler; ham su (giriş suyunun kalitesini sürekli izlemek 
ve arıtmada kullanılacak kimyasal madde ve miktarlarına karar vermek için), proses 
(arıtmanın verimli ve en ekonomik şekilde yapılabilmesi için kullanılacak kimyasalların cinsi 
ve miktarını tespit etmek için) ve çıkış suyu (çıkış suyunun istenen özellikle olup olmadığını 
izlemek için) deneyleri olmak üzere üç noktada rutin olarak mutlaka yapılmalı ve kayıt altına 
alınmalıdır. 
 
2.7 Otomasyon İşleri ve Bölgesel Kontrol Panoları 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

• İçme suyu arıtma tesisinin bir noktadan idaresi ve işletilmesi için merkezi 
otomasyon sistemi kurulmalıdır. Bütün ekipmanlar, tek bir merkezden kumanda 
edilebilecek şekilde dizayn edilmelidir.   

• Tesise ait bir otomasyon programı hazırlanmalıdır. Bütün bu işlemler bilgisayar 
ortamında ve kontrolünde ve tesisle ilgili bütün veriler bu program vasıtasıyla 
sürekli olarak kayıt altına alınmalıdır.  

• Tesiste bulunan ünitelerin elektromekanik ile ilgili kısımlarına müdahale 
edilebilmesi için bölgesel kontrol panoları kurulmalıdır. İhtiyaç halinde o üniteye 
kendi panosundan operatörler vasıtası ile müdahale etme imkânı sağlanmalıdır. 

• Otomasyon programı, etkili bir işletme için gerekli tüm bilgileri (debiler, seviyeler, 
basınçlar, sıcaklıklar, çözünmüş oksijen konsantrasyonu, pH değerleri ve diğer 
konsantrasyonlar, vb.) içermelidir.  
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• Başlıca otomatik kalite kontrol ekipmanları (debimetreler, pH metre, bulanıklık 
ölçer, bakiye klor analizörü, vb.) her gün kontrol edilip gerekirse yenilenmelidir ve 
kullanma talimatlarına mutlaka uyulmalıdır. 

 
2.8 Tali Yapılar 
 
İçme suyu arıtma tesisinin işletilmesine yönelik bürolar, laboratuvar, ana kontrol panosu 
(SCADA), yemekhaneyi içeren idari bina, işletme personelinin barınacağı lojman ve bekçi 
binası, atölye, ısı merkezi, dizel elektrojen binası, trafo, jeneratör, klor binası, kimya binası ve 
depo gibi sosyal üniteler tali yapılar tesis içinde yer almalıdır. 
 
 
2.9 Tasarım ve İnşa  
 
İçme suyu arıtma tesisine ait uygulama projesinin hazırlanmasına ait bilgiler aşağıda 
özetlenmiştir. 
 
2.9.1 Uygulama projelerinin hazırlanması 
 

Uygulama projelerinin hazırlanmasına ait hususlar aşağıda verilmiştir. 
 
2.9.1.1 Proses projeleri 
 
Tesise ait tüm etüt ve proje çalışmaları ile her üniteye ait teknik bilgi ve özelliklerini tasarım 
kriterlerini, proses ve hidrolik hesapları içeren bir rapor hazırlandıktan ve bu rapor ilgili 
idarenin onayına sunulduktan sonra proses projeleri hazırlanmalıdır. Proses esaslı projelerde; 
yerleşim planı, genel görünüş, hidrolik profil, P&I diyagramları, mimari sistem detayları, yol 
projeleri ve bunlara ait en ve boy kesitler, tesisin çevre düzenlemesi, vb. tüm bilgiler yer 
almalıdır.  
 
2.9.1.2 İnşaat projeleri 
 
Proses projelerinin onayından sonra tesisin inşaat projeleri hazırlanmalıdır. İnşaat esaslı 
projelerde; statik ve betonarme hesap ve projeleri, çelik projeleri, kazı dolgu ve diğer toprak 
işleri ile ilgili plan kesit ve hesapları, altyapı ve çevre drenajı ile ilgili hesap ve projeleri, 
mekanik ekipman projeleri, ısıtma, havalandırma ve sıhhi tesisat projeleri, enerji ve güç 
dağıtım hattı ve saha içi ve tesis içi aydınlatma projeleri, yangın ihbar projeleri ve bütün bu 
projelere ait mahal listesi vb. ile metraj ve keşifleri de hazırlanarak ilgili idarenin onayına 
sunulmalıdır. 
 
2.10 Tesisin İşletmeye Alınması ve Bakımı 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

• İçme suyu arıtma tesisi tamamlandıktan sonra yüklenici firma, ilgili idareler ile 
birlikte tesisi işletmeye almalıdır. 

• Tesisin işletmeye alınabilmesi için tesise ait tüm ünitelerin problemsiz olarak 
çalışması ve eksiksiz olması esastır. İşletmeye alınış tarihi için tesisin problemsiz 
olarak çalışmaya başladığı tarih esas alınmalı ve tutanak ile tespit edilmelidir. 
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• Tesiste bulunan tüm üniteler veya ekipmanlar için ayrı ayrı işletme, bakım ve tamir 
talimatları hazırlanmalı ve cam çerçeveli olarak ait olduğu üniteye ve ekipmanın 
bulunduğu yere görülebilecek şekilde asılmalıdır. 
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3. İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI İÇİN GEREKLİ OLAN 
VERİLER 

 
Prof. Dr. Bestamin ÖZKAYA 

 
3.1 Genel Bilgi 
 
Bu bölümde, içme suyu arıtma tesislerinin; proje alanı, proje alanının özellikleri, mevcut 
durum analizi, hidrojeoloji, su kaynakları, su kalitesi, meteorolojik veriler, özel saha 
kısıtlamaları, hizmet edilecek nüfus ve tüketim hesapları ile ilgili hususlar değerlendirilmiş ve 
bu konularla ilgili norm ve kriterlere yer verilmiştir. 
 
3.2 Proje Alanı 
 
İçme suyu arıtma tesislerinin proje alanı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda 
verilmiştir.  

• Proje hizmet alanının harita ve imar planının olup olmadığı, varsa düzenlenme 
tarihleri ve imar planının kaç nüfusa göre düşünüldüğü, planın gelişme alanlarının 
durumu, ihtiyacı karşılayıp karşılamadıkları, nüfus yoğunlukları hakkında bilgilerin 
proje raporunda yer alması gerekir. 

• Harita ve imar planının bulunmaması halinde, yapılmakta olup olmadığı, 
yapılıyorsa, hangi aşamada olduğuna ilişkin bilgi ve belgelere ön proje raporunda 
yer verilmelidir. 

• Projede altlık olarak kullanılacak hâlihazır harita ve imar planları sayısallaştırılarak 
projede kullanılmalıdır. 

 
3.3 Proje Alanı Özellikleri 
 
3.3.1 Arazi durumu ve yer seçimi 
 
Projenin geçekleştirileceği yer ve bu yerin seçilmesi esnasında aşağıdaki temel prensipler 
dikkate alınmalıdır. 

• İçme suyu arıtma tesisi sahası, arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı göz önünde 
bulundurularak, enerji kullanımını asgari seviyede tutacak, en ekonomik neticeyi 
verecek ve en rahat kullanımı sağlayacak şekilde seçilmeli ve genel yerleşimi de bu 
esaslara göre yapılmalıdır.  

• Tesisin yerleşimi de arazinin topoğrafyasına uygun olarak cazibeli olacak şekilde 
tertiplenmelidir. 

• Arıtma tesisi yeri; tesisin diğer içme suyu birimleri ile uyumlu olarak devreye 
konmasını sağlayacak şekilde ham su ve temiz su iletimi, arazi yapısı, büyüklüğü, 
enerji ve yol durumu, kamulaştırma olanağı, atık tahliyesi bakımından en uygun 
olacak şekilde seçilmelidir. 

• Mevcut ve gelecekteki su ihtiyaçları belirlenirken, servis alanının büyüme hızı ve 
yönü, bölgesel planlama ve mevzuatlar dikkate alınmalı, mastır planları 
hazırlanmalı veya mevcut planlar geliştirilmelidir. 

• Tesisin yeri belirlendikten sonra muhtemel yanlış anlaşılmalardan ve karşıt 
görüşlerden kaçınmak için başlangıç aşamasında projeden etkilenmesi muhtemel 
tüm paydaşların (kamu kurum ve kuruluşları gibi) görüşlerine yer verilmelidir. 
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• Seçilen ham su kaynakları, tesis işletme ve performansı üzerinde uzun vadeli bir 
etkiye sahip olacaktır. Bu sebeple, arıtma tesisinin yer seçimi seçilen ham su 
kaynağı ile entegre edilmelidir.  

• Nehir, göl ve kuyu gibi ham su kaynakları suyun terfisi, pompajı ve iletimi ile 
yakından ilgilidir. Ayrıca, kimyasal depolama ve çamur bertarafı alan seçimini 
etkileyen bir diğer unsurdur. Projede su kaynaklarının yeri detaylı olarak analiz 
edilmelidir. 

• Ham su kaynağı olarak seçilen bir nehrin yakınındaki bir arıtma tesisi arazisinde 
aşılması güç problemlerle çok sık karşılaşılabilir. Bu problemler; taşkın, yüksek 
yeraltı su seviyesi ve kötü temel koşulları olarak sıralanabilir. Bu durumda, hem su 
alma yapısının hem de arıtma tesisinin yer seçimi eş zamanlı yürütülmelidir. 
Arıtma tesisi arazisinin nehirden daha yüksek kotlarda seçimi nehir kıyısına yakın 
bölgelerde seçiminden daha faydalıdır. Bu sebeple bu unsurlar da dikkate 
alınmalıdır. 

• Taşkın alanlarında tesis yerleşiminden kaçınılmalıdır. Başka bir alternatifin 
bulunmaması durumunda, tesis ve binaların taşkın seviyesinin üzerine 
yükseltilmesi ve taşkın önleyici setlerin inşası gereklidir. Merkezi bir noktada 
akışın toplanması için önlemler alınmalıdır. Yağmur suyu çıkış yapısı, taşkın 
vanası, yağmur suyu pompaları, vb. sistemlerle yağmur suyu yönetim planı 
oluşturulmalıdır. 

• Gelecekteki su tüketimini arttıran ancak projeksiyon aşamasında öngörülmeyen 
arazi ihtiyaçları ile nüfus artışı dikkate alındığında gelecekte tesisin genişlemesine 
uygun yeterli arazi bulunmalıdır.  

• İçme suyu arıtma tesisinin kapasitesi 30 yıllık ihtiyaca göre hesaplanarak tesisin 
büyüklüğü ve ihtiyaç debisi göz önünde bulundurulmalıdır. Tesis sahası bu 
kriterlere göre kademelendirilmelidir. 

• Su arıtma tesisleri kurulmadan önce çevresel etki değerlendirmesi yapılmalıdır. 
Bunun yanında su kaynaklarının da çevresel (yerleşim alanları, tarımsal alanlar vb.) 
etkileri araştırılmalı ve raporda belirtilmelidir (Aksu, 2006). 

 
3.3.2 Mevcut durum analizi 
 

• Proje hizmet alanındaki mevcut içme suyu tesislerinin inşa tarihleri, tasarım kriterleri, 
su kaynakları hakkında bilgiler (isimleri, daha önce yapılmış analiz sonuçları, iletilen 
minimum, maksimum su miktarları, kot bilgileri vb.), kaptaj, terfi, arıtma tesisleri, isale 
(uzunluk, çap, boru cinsi v.b.), depo (hacmi, maksimum su seviyesi, zemin kotu ve 
krepin kotu vs.), şebekenin teknik özellikleri (boru cinsleri, çapları, metraj vb.) gibi 
mevcut tesisleri anlatan tüm bilgilere yer verilmelidir. 

• Uygun ölçekli (anlaşılabilir) bir genel durum planında kaynak konumları, iletim 
hattı güzergâhı, depo konumları ve tüm tesislere ait bilgiler açık bir şekilde 
gösterilmelidir. 

• Su Aboneleri ve Tüketim Değerleri tüketici türlerine göre, yıllara dağılan abone 
sayıları, tahakkuka yansıyan su tüketim miktarları, üretilen su miktarına ait kayıtlar 
mutlaka yer almalıdır. 

• Üretilen ve proje hizmet alanına giren su miktarına ait herhangi bir kayıt mevcut 
değil ise, bilgi sağlamak için debi ölçümü gerçekleştirilebileceği gibi, pompaların 
çalışma süresi, debileri ve verimlerine dayalı bir hesap gerçekleştirilebilir.  

• Evsel, ticari, inşaat ve resmi tüketimleri içeren toplam gelir getiren su dikkate 
alınarak, ortalama kişi başı net tüketim değeri hesaplanmalıdır (Aksu, 2006). 
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3.3.3 Hidroloji ve Hidrojeoloji 
 

• Ham su kaynağının sığ kuyular olması durumunda; inceleme sahasında su tablası 
haritalarını oluşturmaya yardımcı olması için yeterince sığ kuyu belirlenmeli, 
haritada gösterilmeli, numaralandırılmalı, kotlandırılmalı, su seviye ölçümleri ve 
sürekli seviye rasadı yapılmalıdır. 

• Ham su kaynağının sondaj kuyuları olması durumunda; inceleme sahasında 
akiferlerin geometrisini ve hidrolik özelliklerini belirlemek için, uygun görülen 
yerlerde (açılış gayeleri belirtilmek koşuluyla) sondaj ve gözlem kuyuları açılmalı, 
pompalama deneyleri uygulanmalı, alınacak sonuçlar log, jeolojik kesit, tablo ve 
grafik halinde verilmeli ayrıca raporda gereken açıklama yapılmalıdır. 

• İnceleme sahasındaki sondaj kuyuları (yeraltı suyu işletme, içme suyu, araştırma, 
drenaj etüdü, temel etüdü, özel, belgeli, petrol, maden vb.) haritada özel numaraları 
ile birlikte gösterilmelidir. 

• İnceleme sırasında açılan sondaj kuyuları için bileşik kütük (kompozit log) 
hazırlanmalıdır. Evvelce açılmış yeraltı suyu sondaj kuyuları ile yeni açılan sondaj 
kuyularında delme işleminin bitişinden sonra, teçhize geçilmeden önce jeofizik log 
alınmalıdır. Jeofizik log sonucunda sahada problemler görülürse bunlar işletmeye 
yönelik olarak raporda belirtilmelidir. 

• Sondaj işlemi esnasında her metreden alınan sediman ve bazı seviyelerden alınan 
karot örnekleri yardımıyla formasyonların litolojik tarifleri ve su taşıma özellikleri 
belirlenmeli, jeofizik loglarla karşılaştırılarak gerekli düzeltmeler yapılmalı ve 
kuyu buna göre teçhiz edilmelidir. Evvelce açılmış, kuyu kütükleri hazırlanmış 
sondaj kuyularında incelemeler esnasında herhangi bir hatalı durum belirlenmiş ise, 
bu husus kuyunun orijinal kütüğünde düzeltilmeli ve durum raporda belirtilmelidir. 

• İnceleme sahasındaki akiferlerin eş su seviye ve basınç yüzeyi eğrilerini oluşturmak 
için yeterli sayıda ve uygun sondaj kuyularında her ay düzenli su seviye ölçümü 
yapılmalıdır. 

• Sondaj kuyuları için “Sondaj Kuyuları Bilgi Tablosu” hazırlanmalıdır. Tabloda 
kuyularda yapılan pompalama deneyleri sonucunda bulunan değerler deney tarihi 
ile birlikte kaydedilmelidir. Pompalama deneyleri değerlendirme grafikleri rapora 
eklenmelidir. 

• Araştırma sondaj kuyuları, işletim kuyusu olarak ileride kullanılacak ise su örneği 
alınarak su kalitesi yönünden araştırılmalıdır. 

• Çalışma alanındaki akiferlerin yayılım ve kalınlığı, litolojik özellikleri, sahanın 
hidrolojisinde belirleyici olabilecek çatlak, kırık, kıvrım gibi yapısal unsurlar ile 
tuzluluk içeren formasyonların konumları, araştırmalar ile belirlenmelidir.  

• Mevcut jeolojik çalışmalar ve sondajlar bu araştırmalara göre yapılmalıdır. 
• Tuzlu formasyonların belirlenmesinde ayrıca iletkenlik ve sıcaklığa bağlı log’dan 

yararlanılmalıdır. 
• Jeofizik çalışmanın maksadı, hangi yöntem ve alet ile yapıldığı açıklanmalı, ölçüm 

noktaları hidrojeoloji haritasına işlenmeli veya ayrı bir lokasyon haritasında 
gösterilmelidir. 

• Akiferler, hidrojeolojik birimin yayılım alanı, kalınlığı, derinliği, cinsi ve tipi 
(basınçlı-serbest, sızıntılı, asılı akifer vb.) belirlenmelidir. 

• Akifer tipini etkileyen jeolojik birimlerinin yayılım ve kalınlıkları, akifer tavan 
derinliği ve yan birimlerle ilişkisi, fiziksel-hidrolik parametreleri [gözeneklilik (%), 
hidrolik iletkenlik K(m/gün), transmisibilite T(m²/gün) ve depolama katsayısı (S)], 
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yeraltı su seviyesi, yeraltı suyu akım yönü, hidrolik eğim ve akiferin beslenme 
boşalım koşulları belirlenmelidir. 

• İnceleme alanında kalkerlerde karst oluşumu ile oluşmuş, hidrojeoloji ve hidroloji 
ile doğrudan ilgili obruk, düden ve benzerlerinin boyutları, beslenim ve boşalım 
alanları belirlenmeli, yerleri kot ve koordinatları ile harita üzerine işlenmelidir. 

• İnceleme alanında jeolojik, jeofizik incelemeler ile litolojik, stratigrafik ve jeolojik 
yapı belirlenmeli, araştırma sondajları ve pompalama deneyleri ile yer altı jeolojisi, 
akiferlerin belirlenmesi, formasyonların litolojik ve hidrolik özellikleri, sınır 
koşulları ve kuyu hidroliği bilgileri belirlenmelidir. 

• Hidrojeolojik haritaların ölçeği incelenen alanın büyüklüğüne göre 1/25000 veya 
1/100000 olmalıdır. 

• İnceleme alanının çevre hidrojeolojik çalışma alanında yer alan formasyonlarda 
yeraltı suyunun bulunuşu, hareket ve boşalımındaki önemleri, ilişkileri göz önünde 
tutulmalıdır. 

• İnceleme sahasının drenaj alanı 200 km2’den küçük olursa hidrojeolojik harita 
çalışmalarında 1/25000 ölçekli topografik haritalar esas olmalıdır. 

• İnceleme sahasının drenaj alanı 200 km2’den büyük olursa, ova ve çevresinin 
hidrojeolojik etüdü 1/100000 ölçekli topografik harita esas kabul edilerek 
yapılmalıdır. 

• Detaylı inceleme gerektiren kısımlarda 1/25000 ölçekli topografik haritalar 
kullanılmalıdır. 

• Hidrojeolojik incelemeler sonucunda, hidrojeolojik rapor ve 1/25000 veya 
1/100000 ölçekli nihai hidrojeolojik harita hazırlanmalıdır. Nihai hidrojeolojik 
harita ova ve çevresini kapsamalıdır. 

• Hidrojeolojik haritalarda kullanılmalı işaretler “Türkiye Jeolojik Harita 
İşaretleri”inde gösterildiği gibi olmalıdır. 

• Bütün bilgilerin nihai harita olarak kabul edilen 1/100000 veya 1/25000 ölçekli 
hidrojeolojik harita üzerinde gösterilememesi halinde verilerin bir kısmı ek 
haritalara aktarılabilmelidir. 

• Hidrojeolojik harita üzerinde inceleme alanını karakterize edecek olan jeolojik 
kesitlerde yatay ölçek harita ölçeğinin aynı olmalıdır. 1/100000 ölçekli 
hidrojeolojik haritalarla ilgili kesitlerde düşey ölçek 1/10000; 1/25000 ölçekli 
hidrojeolojik haritalarla ilgili kesitlerde düşey ölçek 1/5000 olmalıdır. (Özel 
durumlarda düşey ölçek verilen değerlerden farklı alınabilir.). 

• Hidrojeolojik haritanın “İşaretler (Lejand)” bölümünde formasyonların stratigrafik 
ve litolojik durumlarının yanı sıra, akiferlerin permeabilite, transmissibilite ve 
depolama katsayıları göz önünde bulundurularak su taşıma özellikleri de 
belirtilmelidir. 

• Yeraltı suyu işletmesine uygun sahalar elverişlilik derecelerine göre hidrojeolojik 
haritada gösterilmeli ve raporda gerekli açıklama yapılmalıdır (Aksu, 2006). 

• Sürekli, mevsimlik, kesikli ve yağışla akan akarsular ile akım yönleri haritada 
gösterilmeli, raporda açıklama yapılmalıdır. Dere yataklarının jeolojik yapısı ortaya 
konmalı, akarsuyun beslendiği ve kaybolduğu noktalar belirlenmeli ve haritada 
gösterilmelidir. 

• Akarsulardaki akım gözlem istasyonlarında rasat süresince ortalama aylık akım 
(m3/s) ve drenaj alanı (km2) haritada gösterilmelidir.  

• Akarsulardaki akım gözlem istasyonlarında rasat süresince ortalama aylık akım, 
istasyonu bulunmayan akarsularda ise inceleme süresince akım-zaman ilişkisini 
gösteren grafikler çizilmeli, baz akım belirtilmeli ve raporda açıklama yapılmalıdır.  
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• Akım gözlem istasyonunun bulunmadığı hallerde, akarsuyun havza giriş, çıkış 
noktalarında ve yan derelerin ana yatağa giriş noktalarında, inceleme süresince 
uygun aralıklarda debi ölçümü yapılmalı, sonuçlar raporda tablo halinde verilmeli 
ve ölçüm noktaları haritada belirtilmelidir.  

• Gerekli görülen hallerde gözlem istasyonlarının kurulması raporda teklif 
edilmelidir. 

• Taşkınlarda su altında kalan alanlar belirlenmeli, ana ve tali yüzeysel su bölüm 
çizgisi haritada gösterilmelidir.  

• İnceleme sahasında akiferlerin beslenme ve boşalımı ile ilgili mevcut olan tek ve 
grup kaynaklar belirlenmeli, sıra numarası verilmeli, kaynaklar numarası kot ve 
koordinatlar ile harita üzerine işlenmelidir.  

• Kaynağın çıktığı formasyon veya birikimin jeolojik özellikleri, kaynağın oluşum 
şekli ve tipi raporda belirtilmelidir. 

• Kaynağın debisi (L/s veya m3/s) sıcaklığı, içme-kullanma ve sulama suyu standart 
kimyasal özellikleri belirlenmeli, önceki yıllarda yapılmış rasat değerleri 
araştırılmalıdır. Bu özellikleri tablo halinde raporda belirtilmelidir. 

• Kaynağın yağışlara bağlı olarak bulanıp bulanmadığı kontrol edilmelidir. 
• Kaptajı yapılan kaynaklar belirlenmeli, mevcut suyun ne kadarı hangi gaye ile 

kapte edildiyse raporda açıklanmalı, sonuç tablo halinde raporda verilmeli ve yeri 
haritada işaretlenmelidir. 

• Kaynakların çevresel (yerleşim alanları, tarımsal alanlar vb.) etkileri araştırılmalı 
ve raporda belirtilmelidir. 

• Kaynaklarda bir yıl boyunca aylık düzenli (yağışsız mevsimlerde özellikle 15 
günde bir) debi ölçümleri yapılmalı sonuç raporda tablo halinde verilmelidir. 

• İnceleme alanında daimi ve geçici göller haritada gösterilmelidir. Oluş şekilleri 
açıklanmalı, derinlikleri belirlenmeli, göl seviye gözlem istasyonları haritada 
gösterilmelidir.  

• Göl seviyesinin minimum ve maksimum olduğu aylarda göl sınırları belirlenmeli 
ve seviye değişimleri belirtilmelidir. 

• Göle giren veya gölden çıkan akarsular haritada gösterilmeli, göle giriş ve çıkış 
noktalarında yılda en az iki defa (özellikle Mart-Nisan, Eylül-Ekim aylarında) debi 
ölçümleri yapılmalı, sonuç tablo halinde verilmelidir. 

• İnceleme alanında eğer baraj gölü, gölet gibi su yapıları varsa bunların proje 
özelliklerinden söz edilmeli, yapılış amaçları belirtilmeli ve sınırları ilgili haritaya 
işlenmelidir. 

 
3.3.4 Su kalitesi 
 
3.3.4.1 Ham su kalitesi 

• İçme suyu temini için ham su kategorizasyonu ve arıtma sınıfları “İçme Suyu Elde 
Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair 
Yönetmelik” (29/06/2012 tarihli ve 28338 sayılı) kapsamında değerlendirilmelidir. 

• Yüzeysel içme suyu kaynağından alınan numunelerin fiziksel, kimyasal ve 
bakteriyolojik analiz sonuçları 29/06/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan 
Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik’te belirtilen tablolarda verilen 
kriterlere göre değerlendirilerek içme suyu arıtma tesisi proses seçimi yapılmalıdır. 
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Tablo 3.1 Kategorilere göre su kalite standartları 

  A1 
K 

A1 
Z 

A2 
K 

A2 
Z 

A3 
K 

A3 
Z 

1 pH 6,5- 8,5  5,5-9  5,5-9  
2 Renk (filtrasyon sonrası) (Pt-Co Birimi) 10 20 (İ) 50 100 (İ) 50 200(İ) 
3 Toplam askıda katı madde (AKM) (mg AKM/L) 25      
4 Sıcaklık (ºC) 22 25 (İ) 22 25 (İ) 22 25 (İ) 
5 İletkenlik  (20 ºC’de) (μS/cm) 1000  1000  1000  
6 Koku (25 ºC’de seyrelme faktörü) 3  10  20  
7* Nitrat (mg NO3/L) 25 50 (İ)  50 (İ)  50 (İ) 
8 Florür (mg F/L) 0,7-1 1,5 0,7-1,7  0,7-1,7  
9 Alüminyum (mg Al/L) 0,3  0,3  1  
10* Çözünmüş demir (mg Fe/L) 0,1 0,3 1 2 1  
11* Mangan (mg Mn/L) 0,05  0,1  1  
12 Bakır (mg Cu/L) 0,02 0,05 (İ) 0,05  1  
13 Çinko (mg Zn/L) 0,5 3 1 5 1 5 
14 Bor (mg B/L) 1  1  1  
15 Kobalt (mg Co/L) 0,01  0,02  0,2  
16 Nikel (mg Ni/L) 0,02  0,05  0,2  
17 Arsenik mg As/L 0,01 0,05  0,05 0,05 0,1 
18 Kadmiyum (mg Cd/L) 0,001 0,005 0,001 0,005 0,001 0,005 
19 Toplam krom (mg Cr/L)  0,05  0,05  0,05 
20 Kurşun (mg Pb/L)  0,05  0,05  0,05 
21 Selenyum (mg Se/L)  0,01  0,01  0,01 
22 Civa (mg Hg/L) 0,0005 0,001 0,0005 0,001 0,0005 0,001 
23 Baryum (mg Ba/L)  0,1  1  1 
24 Siyanür (mg Cn/L)  0,05  0,05  0,05 
25 Sülfat (mg SO

4/L) 150 250 150 250 (İ) 150 250 (İ) 
26 Klorür (mg CI/L) 200  200  200  

27 Anyonik yüzey aktif maddeler (Metilen mavisine 
aktif maddeler; MMAM) (mg MMAM/L) 0,2  0,2  0,5  

28 Reaktif fosfor (Ortofosfat ve kolay hidroliz 
olabilen kondanse fosforlar) (mg P/L) 0,4  0,7  0,7  

29 Fenoller (mg C6 H5OH/L)  0,001 0,001 0,005 0,01 0,1 
30 Hidrokarbonlar (mg/L)  0,05  0,2 0,5 1 
31 Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (mg/L)  0,0002  0,0002  0,001 
32 Toplam pestisit (mg/L)  0,001  0,0025  0,005 
33 Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) (mg O2/L) 15  30  40  
34 Çözünmüş oksijen doygunluk oranı (%) >70  >50  >30  

35 
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ5) 
(Nitrifikasyon prosesi engellenmiş) (mg O2/L) 

<3  <5  <7  

36 Toplam kjeldahl azotu (mg/L) 1  2  3  
37 Amonyak azotu (NH3-N) (mg N/L) 0,05  1 1,5 2 4(İ) 
38 Toplam organik karbon (TOK) (mg C/L) 5  8  12  
39 Toplam koliform (37 ºC’de) (EMS/100 mL) 50  5.000  50.000  
40 Fekal koliform (EMS/100 mL) 20  2.000  20.000  
41 Fekal streptokok (EMS/100 mL) 20  1.000  10.000  
K: Kılavuz değer, Z: Zorunlu değer; İ: İstisnai iklimsel ya da coğrafik şartlar, *: bkz.12 nci maddenin ç bendi 

 
• 29/06/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine  
Dair Yönetmelik” ile yüzeysel sular ile ilgili esaslar, kalite kriterleri ve bu suların 
içme ve kullanma suyu olarak kullanılabilmesi için uygulanması gereken arıtma 
sınıfları tespit edilmiştir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre; 
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 İçme ve kullanma suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan yüzeysel 
suların kalite kategorilerini; Tablo 3.1’de yer alan kalite parametrelerinin analiz 
neticelerini (İlgili Yönetmelik Ek-I) anılan Yönetmelikte belirtildiği gibi 
kullanarak belirler. İdarenin, Bakanlık tarafından tespit edilen kalite 
kategorisine göre Yönetmelikte yer alan esaslara göre arıtma yapması 
zorunludur.  

 Tablo 4.1’de yer alan kalite kategorilerine göre arıtma sınıfları Yönetmelikte 
aşağıdaki gibi verilmiştir. 
a) A1: basit fiziksel arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir suları, 
b) A2: fiziksel arıtma, kimyasal arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir suları, 
c) A3: fiziksel ve kimyasal arıtma, ileri arıtma ve dezenfeksiyon ile içilebilir 
suları, 

 İçme ve kullanma suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan yüzeysel 
suların;  kategorilere göre verilmiş olan arıtma sınıflarından geçirildikten sonra 
nihai olarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş 
olan içme suyu standartlarını sağlaması esastır. 

 İçme ve kullanma suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan ve A1 ve A2 
kategorisinde yer alan yüzeysel suların iyileştirilmesini sağlamak için özel 
hüküm belirleme çalışması yapılıp yapılmayacağı Bakanlıkça belirlenir. A3 
kategorisinde yer alan yüzeysel suların iyileştirilmesini sağlamak için Bakanlık 
havza bazında özel hüküm belirleme çalışması yapar veya yaptırır. 

 Analiz metotları ve analiz sıklıkları: Tablo 4.1’de zorunlu (Z) ve/veya kılavuz 
(K) değerleri belirlenmiş olan bütün parametreler için ulusal/uluslararası kabul 
görmüş analiz metotları kullanılır. 

 İçme suyu elde edilen veya elde edilmesi planlanan yüzeysel sular için 
minimum yıllık numune alma ve analiz sıklığı, nüfusu 100.000’den küçük olan 
yerleşim yerlerinde dört, nüfusu 100.000’den büyük olan yerleşim yerlerinde 
ise on ikidir. 

 Yönetmeliğin numune alma, analiz metotları ve analiz sıklıkları ile ilgili 
esaslar kısmında, içme ve kullanma suyu elde edilen veya elde edilmesi 
planlanan yüzeysel sulardan, 
a) Numune almanın mümkün olduğu kadar yıla yayılması ve böylece suyun 
kalitesinin tam olarak yansıtılması, 
b) Alınan numunelerin, yüzeysel suyun arıtma tesisine gönderilmek üzere 
alındığı noktadaki suyun kalitesini temsil etmesi, 
c) Numune almak için kullanılan kapların, numunelerin korunmasında 
kullanılan maddelerin, numunelerin taşınması, bekletilmesi ve analiz için 
hazırlanmasının analiz neticelerinde önemli değişikliklere yol açmaması; 
analizlerin ölçülen parametrenin değerini etkilemeyecek en kısa sürede 
yapılması ve TS ISO 5667-1, 3, 6, 9, 14 ve TS EN ISO 19458 numune alma 
standartlarına uyulmasının esas olduğu belirtilmektedir. 

 
• Yeraltı suyu kalitesi araştırılırken mevcut – yeni açılmış kuyuların ve kaynak 

sularının numuneleri TS EN ISO 5667-1, TS EN ISO 5667-3, TS EN ISO 5667-
5’de belirtilen esaslara göre alınmalıdır.  
 

3.3.4.2 Arıtılmış su kalitesi 

• Arıtılmış suyun kalitesi, 07/03/2013 tarihli ve 28580 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren nsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 
gerekliliklerini sağlamalıdır. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te  
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içme-kullanma suları için belirlenen mikrobiyolojik, kimyasal, gösterge ve 
radyoaktivite parametrelerinin analizlerinin, yönetmeliklere uyum sağlayan kamu 
ve kuruluş laboratuarlarında yaptırılarak, analiz sonuçları bu yönetmelik 
kapsamında değerlendirilmelidir. 

• Kimyasal su analiz sonuçları; akarsular, kaynaklar, karstik oluşuk suları, göller, 
bataklıklar, özel kuyular ve sondaj kuyuları için ayrı ayrı tablolar halinde 
verilmelidir. 

• Suların denge indeksi metoduna göre korozyon, kabuklaşma, nötr özellikleri 
tabloda belirtilmelidir. Gerekiyorsa önleyici önlemler veya kuyu muhafaza borusu 
ve filtre malzemesi ile pompaların seçiminde tavsiyelerde bulunulmalıdır.  

• Suyun beton yapılar ve ekipmanlar ile etkileşimini belirlemek maksadı ile yeraltı 
suyu değerleri laboratuar deneyleri ile araştırılmalıdır. 

 
3.3.5 Meteorolojik veriler 
 
İnceleme alanını simgeleyecek (sahanın içinde veya yakınındaki) meteoroloji istasyonları 
belirlenmeli ve bu istasyonlara ait kot koordinat, aylık toplam ve yıllık toplam yağış, sıcaklık, 
buharlaşma miktarı, ölçümlerin başlangıç ve bitiş yılları belirtilerek yıllık ortalama ve karla 
örtülü günler su yılına çevrilmiş olarak tablolar halinde verilmeli ve raporda gereken açıklama 
yapılmalıdır (Aksu, 2006). 
 
3.3.6 Özel saha kısıtlamaları 
 
31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği’nin İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen Kıtaiçi Yüzeysel Sularla İlgili 
Kirletme Yasakları,  Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar bölümündeki (madde 
16-23) esaslar dikkate alınmalıdır. 
 
3.3.7 Diğer konular 
 
İnşaat projeleri, statik ve betonarme hesap ve projeleri, çelik projeleri, kazı dolgu ve diğer 
toprak işleri ile ilgili plan kesit ve hesapları, içme suyu, kanalizasyon ve çevre drenajı ile ilgili 
hesap ve projeleri, mekanik ekipman projeleri, ısıtma havalandırma ve sıhhi tesisat projeleri, 
enerji nakil hattı, güç dağıtım ve saha içi ve tesis içi aydınlatma projelerini, otomasyon, 
entrümantasyon projeleri, dizel elektrojen grubu projeleri, topraklama, paratoner, haberleşme, 
yangın ihbar projeleri ve bütün bu projelere ait mahal listesi, metraj ve keşifleri de 
hazırlanmalıdır. 
 
Arıtma tesisi yerinin vaziyet planı: Arıtma tesisi yerinin genel planı, 1:2500, 1:1000 veya 
1:500 ölçekli haritalarda gösterilmelidir. Özellikle, ortalama deniz seviyesinin üstündeki 
yükseklikler, arıtma tesisinin ana boyutları, güzergâh ağı, olası genişleme bölgeleri ile birlikte 
tapu kaydı planları ve mal sahibi yönlendirmeleri vaziyet planı üzerinde gösterilmelidir.  
 
Arıtma tesisinin yerleşim planı: Arıtma tesisi yerleşim planı, 1:500 veya 1:100 ölçekli 
olabilir. Yerleşim planı, arıtma tesisinin yerleştirileceği alanın detaylı planını, arıtma tesisi 
birimlerini, yardımcı birimleri ve ara borulamaları göstermelidir. 
 
Hidrolik profil: Arıtma tesisinin en başından en sonuna kadar olan boyuna kesiti, 1:100 
ölçekli olarak verilebilir. Yatay ve düşey ölçek farklı olabilir. Yatay ölçek, düşey ölçeğin 1/5’i 
olabilir.  
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P&I Diyagramı: Arıtma sistemine ait ünitelerde yer alan elektro–mekanik ekipmanlar ve 
borulama elemanları P & I diyagramında gösterilmelidir.  
  
Tesis birimlerinin plan ve kesitleri: Tesis birimlerinin plan ve kesitleri, büyük tesisler için 
1:200 veya 1:100, küçük tesisler için ise 1/50 veya 1/20 ölçekli olabilir. Bütün önemli binalar 
üstten görünüşte (plan) ve bazı yan kesitlerde gösterilmelidir (enine ve boyuna kesitler). 
Yükseltiler bina yüzeylerine eklenmelidir.  
 
Arıtma tesisi tasarımının hesap raporları ve taslak çizimleri, arıtma tesisi projesini 
onaylayacak kuruma belirli sayıda sunulur. Rapor ve çizimler üzerinde mutlaka projeyi yapan 
ve çizenlerin isim ve imzaları yer almalıdır.  
 
Taşkın sistemi: Arıtma tesisi, sathi ve yer altı sularından zarar görmemesi için drenaj sistemi 
ile yapılmalıdır. Ayrıca havuzlarda herhangi bir taşkına sebebiyet vermemek için tesisin 
lüzumlu yerlerine dolusavaklar yapılarak taşkın suları tesise zarar vermeden uzaklaştırılacak 
şekilde sistem kurulmalıdır. 
 
3.4 Hizmet Edilecek Nüfus 
 

• İçme suyu tesislerinin boyutlarının belirlenmesindeki en temel konu nüfus ve 
tüketim projeksiyonlarının gerçekçi yapılmalıdır.  

• Proje hizmet alanının hâlihazırdaki gelişmişliği, refah düzeyi, ekonomik durumu, 
turizm kenti olup olmadığı, sanayisi ya da tüm bunlara dönük bir planlama olup 
olmadığının tespiti, nüfus ve su tüketim projeksiyonlarında çok önemli bir etkendir. 

• Tesislerin yatırımdan bir süre içerisinde ihtiyaç karşılamakta yetersiz kalması ya da 
gereksiz büyük tasarlanması proje hizmet alanını her yönden, kısa ve uzun vadede 
sıkıntıya sokacaktır. 

• Proje hizmet alanının geçmişten günümüze gözlenmiş nüfus değerleri verilmelidir.  
• Nüfus artış hızı hesapları yapılmalıdır. 
• Proje hizmet alanının geçmişteki nüfusunda sosyal, ekonomik herhangi bir olaydan 

dolayı, ani iniş çıkışlar var ise bunların nedeni araştırılmalı ve raporda 
açıklanmalıdır.  

• TÜİK’in yaptığı en son yıla kadar ADNKS verileri, Aile Hekimliği nüfus kayıtları 
bu bölümde bulunmalı ve karşılaştırılmalıdır. Ayrıca tahakkuk eden su 
miktarlarından nüfus elde edilmeli ve değerlendirilmelidir. 

• Yerleşim alanı dışında ayrıca proje hizmet alanını kapsayacak şekilde, su verilecek 
başka yerleşimlere (köy, belde, ilçe vb.) ait geçmiş nüfus sayımları verilmelidir. 

• Kentte mevcutta, ekonomi, işgücü ya da turizm gibi nedenlerden dolayı nüfustaki 
dönemsel, mevsimsel artışlar değerlendirilmelidir. Gelecekte bir artış beklentisinin 
olup olmadığı Belediye yetkilileri ile değerlendirilmelidir. 

• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, İçme Suyu 
Planlama Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen “İçme Suyu Temin Projelerinde 
Nüfus ve İhtiyaç Tahmin Esasları” çerçevesinde nüfus ve ihtiyaç tahminleri 
yapılabilir (DSİ, 2012). 
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3.4.1 Nüfus projeksiyonu 
 
Nüfus projeksiyonları, sosyal ve ekonomik politikaları yansıtan ve sayısallaştıran, yardımcı 
bir araç niteliğini taşıyan, doğum, ölüm ve göç hareketlerinin ilerdeki eğilimleri ile ilgili belli 
varsayımlara dayanarak, nüfusun gelecekteki değişimi ile ilgili tahminler yapılması olarak 
tanımlanır. Nüfus projeksiyonları amaca göre ülke geneli, bölge ve il yanında değişik nüfus 
büyüklüğüne sahip yerleşmeler veya idari birimler bazında olmak üzere farklı ölçeklerde 
yapılabilmektedir (URL 1). 
 
Bir meskûn bölgede yaşayan nüfus hakkında en iyi bilgi kaynağı resmi nüfus sayımlarıdır. 
Ülkemizde nüfus sayımları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılmaktadır. 
Nüfus doğumlarla artar, ölümlerle azalır. Göçler her iki yöne de tesir eder. Toprak ilhakı da 
nüfusu arttırır. Bu dört bileşen, sosyal ve ekonomik faktörlerin etkisi altında bulunur. Yıllara 
göre nüfus değişimi çoğunlukla S şeklinde bir eğriye uyar (Şekil 3.1). Nüfus artışı hızı 
başlangıçta çok yavaştır. Bu hız, zamanla artar ve en büyük değerine ulaşır. Dönüm 
noktasından itibaren nüfus artış eğrisine çizilen teğetin eğimi, yani nüfus artış hızı azalır. 
Neticede nüfus bir L doygunluk değerine asimptot olur. Benzer bir S-eğrisi, bakteri 
kültürlerinde, mikroorganizma sayılarının izlenmesi (çoğalma) sırasında gözlenmektedir 
(Muslu, 1996). 
 
Çevre Mühendisliği yapılarının tasarımı için en önemli faktörlerden birisi gelecekteki nüfus 
değeridir. Bununla beraber nüfusa bağlı ihtiyaçların da tahmin edilmesi gerekmektedir. Nüfus 
tahminleri talebi karşılayacak kapasitede projelendirme ve boyutlandırma yapılmasını sağlar 
(URL 1). 

 
Şekil 3.1 S eğrisi 

 
İçme suyu arıtma tesislerinin projelendirilmesinde gelecekteki su ihtiyaçlarının belirlenmesi 
maksadıyla aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. 
 

• Nüfus projeksiyon hesap yöntemlerinden en az üçü Sabit Hızlı Geometrik Artış 
Yöntemi, Aritmetik ve Geometrik Artış Yöntemleri, BM) kullanılmalıdır. Bu üç 
yöntem aşağıda formülleri verilen yöntemler seçilebilir. Bunların yanısıra imar 
plancının önerdiği ya da daha önce hazırlanmış kente ait diğer raporlarda 
(Kanalizasyon Proje Raporu, Master Plan Raporu vb.) yer verilen nüfus analizleri 
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bu bölümde değerlendirilmelidir.  TÜİK’in resmi internet sitesinde verilen yıllık 
nüfus artış hızları kullanılarak, nüfus projeksiyonları yapılmalıdır. 

• Birleşmiş Milletler 2050 yılına kadar 5’er yıllık, 2300 yılına kadar 50’şer yıllık 
nüfus projeksiyonları yapmış ve internet sitesinde yayımlamıştır. Bunlar düşük, 
orta ve yüksek artış katsayıları ile hesaplanmış nüfus projeksiyonlarıdır. Burada 
kullanılan artış hızları da proje alanı için değerlendirilebilir. 

• Proje hedef yılı, inşaatın bitiminden 30 sene sonraki ihtiyacı karşılamak üzere 
düzenlenmelidir. Ancak projenin ele alınmasından tesisin işletmeye girişine kadar 
geçecek sure 5 yıl olarak bu süreye eklenmelidir.  

• Arıtma tesisi, pompa İstasyonları 1. kademe tesisleri tesisin işletmeye geçeceği 5 
yıl dâhil 35 yıl sonrası için projelendirilmelidir. Bu durum dikkate alınarak nüfus 
projeksiyonları hazırlanır. 

• Yerleşim alanı dışında ayrıca proje hizmet alanını kapsayacak şekilde, su verilecek 
başka yerleşimlere (köy, belde, ilçe vb.) ait geçmiş nüfus projeksiyonları 
verilmelidir. 
 

Nüfus projeksiyon hesap yöntemleri aşağıda hesaplanmıştır.  
 
3.4.1.1 Sabit Hızlı Geometrik Artış Yöntemi 
 
Sabit Hızlı Geometrik Artış Yöntemi olarak da bilinen ve İller Bankası Genel Müdürlüğü 
içme suyu talimatnamesine göre, yerleşim merkezlerinin İller Bankası’nca finanse edilen içme 
suyu ve kanalizasyon projelerinin hazırlanmasında esas alınacak gelecekteki nüfusların 
hesaplanması için geliştirilmiştir. Sabit Hızlı Geometrik Artış Yöntemit esas itibariyle 
geometrik artış metodudur. Ancak geometrik artış hızı sabitinin hesabında ve büyüklüğünde 
bazı kısıtlamalar konulmuştur, artışın sınırlandırıldığı bir metottur. Bu metotta artış hızı 
çoğalma katsayısı ile ifade edilir. 
 
Çoğalma Katsayısı; 
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alınır. 
 
Gelecekteki Nüfus: 

NG = NS x 
n

100
Ç1 



 +           (3.2) 

 
NS  : Son nüfus sayım değeri 
NE : İlk nüfus sayım değeri  
ty  : NS nüfusunun belirlendiği yıl 
tE : NE nüfusunun belirlendiği yıl 
tG : NG nüfusunun belirleneceği yıl 
n : Son nüfus sayımından projenin başlatılmasına kadar geçen süre (tg-ts) 
NG : Hesaplanacak olan nüfus projeksiyon değeri 
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Proje inşaatı bittikten sonra proje ömrünün 30 yıl kabul edildiği ve tesisin projelendirmeden 
işletmeye alınmasına kadar geçen sürenin 5 yıl kabul edildiği varsayımı ile gelecek nüfus 
hesabında; 
 

NG = NS x          (3.3) 

kullanılır. 
 
3.4.1.2 Aritmetik artış yöntemi 
 
Aritmetik artış metodu olarak bilinen bu yöntemde, nüfusun birim zamandaki artışının sabit 
kaldığını ifade eden bir matematiksel model kullanılır. Yani dt gibi bir zaman aralığında dy 
gibi bir nüfus artışı söz konusu ise nüfus artış hızı olan dy/dt sabit olup; ka “aritmetik artış 
sabiti” ile ifade edilir. Yaygın olarak projelerde aritmetik artış hızı hesabında ardışık nüfus 
sayımı verileri kullanılır. Geçmiş yıllara ait nüfus değerleri yardımıyla her yıla ait aritmetik 
artış katsayısı ayrı ayrı hesaplanır ve bunların aritmetik ortalaması artış hızı sabiti olarak 
kullanılır. Ayrıca son nüfus değeri yaygın olarak son nüfus sayım değeri veya proje başlangıç 
tarihine ait hesaplanan nüfus değeri alınır ve “baz nüfus” olarak ifade edilir. 
 
Önceki yıllarla nüfus arasındaki değişimin grafiği çizilerek ona göre kullanılacak metot 
belirlenir. Nüfusun yıllara göre değişimi bir doğru, yani doğrusal (lineer) olarak değişiyorsa o 
zaman aritmetik artış metodu kullanılabilir. 
 
Artış Hızı;  
 

ka =           (3.4) 

 
Gelecekteki Nüfus: 
 
NG = NS + [ka x (tG – tS)]         (3.5) 
 
NS  = Son nüfus sayım değeri 
NE = İlk nüfus sayım değeri 
tS = NS nüfusunun belirlendiği yıl  
tE = NE Eski nüfus sayımının belirlendiği yıl 
tG = NG nüfusunun belirleneceği yıl  
NG = Hesaplanacak olan nüfus projeksiyon değeri 
 
3.4.1.3 Geometrik artış yöntemi 
 
Geometrik artış metodu olarak bilinen bu yöntemde, nüfusun birim zamandaki artışının 
toplumun nüfusu ile orantılı olduğu kabul edilmiştir. Yani nüfus artış hızı nüfusun logaritmik 
bir fonksiyonu olarak ifade edilir. Yıllarla nüfus arasındaki değişim bir konkav eğri şeklinde 
ise geometrik artış metodu kullanılır. 
 
Gelecekteki nüfus hesabı; 
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Artış Hızı; 
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Gelecekteki Nüfus: 

)tr.(t
sG

SGe x NN −= )tr.(t
sG

SGe x NN −=        
   (3.7) 
 
NS  = Son nüfus sayım değeri 
NE = İlk nüfus sayım değeri 
tS = NS nüfusunun belirlendiği yıl  
tE = NE nüfusunun belirlendiği yıl  
tG = NG nüfusunun belirleneceği yıl 
NG = Hesaplanacak olan nüfus projeksiyon değeri 
 
Bütün yapılan nüfus projeksiyon hesapları yukarıdaki esaslara göre bir tabloda özetlenmeli ve 
grafik halinde sunulmalıdır. Yerleşim alanının göç alma ve göç verme eğilimi, sanayileşmesi, 
eğitim ve refah düzeyi, gelişmişliği, turizm kenti olup olmadığı, askeri birlik ve üniversite 
mevcudiyeti, ileriye dönük tüm planlamaları dikkate alınarak nüfus projeksiyonuna karar 
verilir. Mevsimler artışlar dikkate alınır ve doğal artış içinde olmayan ilave nüfus yapılan 
nüfus analiz sonuçlarına eklenir. 
 
Nüfus dağılımı için, proje hedef nüfusu ve imar planı yoğunlukları dikkate alınarak, bir nüfus 
yoğunluk haritası oluşturulmalıdır. Bu harita nüfus yoğunlukları, sınırları ve bu sınırlar 
içindeki nüfusları içermelidir. Ayrıca proje hizmet alanının gelecekteki gelişme bölgeleri bu 
haritaya eklenmelidir. 
 
3.4.1.4 Azalan hızlı geometrik artış metodu 
 
Bu metotta, nüfusun birim zamandaki artışının mevcut nüfus ile orantılı olduğu, ancak söz 
konusu artışın azalan hızlarla gerçekleştiği kabul edilir. Gelecekteki nüfus değeri; 
 
 
Ym = Yi + (L-Yi) x [1-exp (-kd (tm-ti)]       (3.8) 
 
 
ifadesinden bulunabilir. Burada; Ym: tm yılındaki nüfus (gelecekteki nüfus), Yi: ti yılındaki 
nüfus, L: doygunluk katsayısı, kd: nüfus artış hızı, yg: gelecekteki nüfusu göstermektedir. 
Buradaki kd parametresi nüfus artış hızı katsayısıdır. Herhangi iki nüfus sayımı için bu değer, 
eski nüfus sayımlarının işaret ettiği geçmiş nüfus değişim katsayıları da dikkate alınarak, 
tercihen 5 yılda bir kademeli olarak azalacak şekilde seçilir ve formüldeki yerine yazılır. 
 
Bu metotla hesaplanan tahmini nüfus değerlerinin zamana göre grafiği çizildiğinde, tercihen 
S-eğrisi ortaya çıkmalıdır. Gelecekteki doygunluk değeri S-eğrisinin eğiminin bittiği (çok 
düştüğü) yerden okunarak İmar Planı duygunluk değeri ile mukayese edilir. Gerekirse ilk 
yaklaşımda kullanılmış olan azalan hızlı nüfus artış hızı katsayıları geçmiş nüfusların devamı 
ve doygunluk değerine göre değiştirilerek, yeni değerler seçilmek suretiyle deneme/yanılma 
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yöntemiyle en uygun eğri ve doygunluk değerine erişim elde edilmelidir. Azalan hızlı artış 
katsayıları için ilk yaklaşımda TÜİK ve UNDP tarafından Türkiye için önerilen tipik değerler 
kullanılabilir. 
 
3.4.1.5 Nüfus yoğunluğundan hareketle hesap 
 
İskân durumuna göre yerleşim birimlerinin çeşitli bölgelerin sınıflandırılması ve tipik nüfus 
yoğunlukları Tablo 3.2’de verilmiştir. İmar planındaki farklı yoğunluklu alanlar, ilgili nüfus 
yoğunlukları ile çarpılıp elde edilen kısmi nüfuslar toplanmak suretiyle toplam yerleşik nüfus 
hesaplanabilir. Böylece imar planı için öngörülen doygunluk nüfusu (L) elde edilebilir. 
İstenirse, doygunluk nüfusuna hangi yılda ulaşılacağına bağlı olarak, gelecekteki nüfuslar da 
Lojistik Eğri veya Azalan Hızlı Geometrik Artış yöntemlerine göre hesaplanabilir. 
 

Tablo 3.2 Meskûn bölgelerde nüfus yoğunlukları (Muslu, 1996) 
Sınıf İskân şekli Nüfus yoğunluğu, kişi/ha 

1 Çok kesif iskan 500-700 
2 Kesif iskan 400-600 
3 Orta kesif ve kapalı iskan 300-400 
4 Kırsal alanlar 150-300 
5 Bahçeli dış mahalleler 60-150 
6 Şehrin mücavir alanları 10-60 

 
3.4.1.6 Güncel nüfus verileri ve adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 
 
İçme suyu arıtma tesislerinin projelendirilmesinde yerleşim yerinin nüfus projeksiyonu 
yapılırken güncel nüfus verileri kullanılmalıdır. Ülkemizde, yerleşim yerlerine göre nüfus 
büyüklüklerinin tam ve doğru olarak tespit edilmesi, nüfusun demografik, sosyal ve ekonomik 
nitelikleri ile hane halklarının ikamet ettiği konutlara ilişkin bilgilerin elde edilmesi amacı ile 
ilki 1927 yılında, sonuncusu ise 2000 yılında olmak üzere 14 genel nüfus sayımı 
gerçekleştirilmiştir (TÜİK, 2011). 
 
2007 yılında, yerleşim yerlerine ilişkin nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulabilmesi ve nüfus 
hareketlerinin düzenli olarak izlenebilmesi için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 
kurulmuştur. Kayıtlara dayalı nüfus bilgilerini içeren yerleşim yerlerine göre nüfus 
büyüklüğü, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum vb. temel niteliklere ilişkin 
istatistikler, yıllık olarak bu sistem üzerinden, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
kamuoyuna açıklanmaktadır (TÜİK, 2011). 
 
Gelecekteki içme ve kullanma suyu ihtiyacının belirlenmesinde güncel verilerin 
kullanılmasının gerekliğinin yanında nüfus hareketlerinin de göz önüne alınarak projeksiyon 
yapılmalıdır. 
 
Türkiye’de nüfus istatistiklerinin derlenme yöntemine göre iki farklı dönem bulunmaktadır. 
İlk dönem, 1927-2000 yılları arası geleneksel yöntemle nüfus sayımlarının uygulandığı 
dönemdir. İkinci dönem, 2007 yılı sonunda ADNKS kurulduktan sonra idari kayıtlara dayalı 
olarak nüfus istatistiklerinin üretildiği dönemdir. 
 
Araştırma tarihindeki daimi ikametgâhın bulunduğu yerleşim yeri ile araştırmadan bir yıl 
önceki daimi ikametgâhın bulunduğu yerleşim yeri farklı olan kişiler, göç eden nüfus olarak 
tanımlanmaktadır. Nüfus projeksiyonunda; il içi göç, iller arası göç, yurt dışından gelen göç, 
ilin aldığı göç ve verdiği göç verileri ile net göç verilerinin de göz önünde bulundurulması 
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gerekmektedir. Net göç, bir yerleşim yerinin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki farktır. 
Belirli bir ilin aldığı göç verdiğinden fazla ise net göç pozitif, verdiği göç aldığı göçten fazla 
ise net göç negatiftir. 
 
3.4.1.7 İstanbul ili örnek nüfus projeksiyonu uygulaması 
 
Yukarıda adı geçen aritmetik yöntem, geometrik yöntem ve sabit hızlı geometrik artış 
yöntemleri kullanılarak İstanbul’un 2011-2031 yılları arasındaki tahmin edilen nüfus sayıları 
Şekil 3.2’de gösterildiği üzere aynı grafikte toplanmıştır. Ayrıca bu şekilde, kullanılan üç 
yöntemin tahmin karşılaştırılmaları da görülebilmektedir. Şekil incelendiğinde nüfus tahmini 
için kullanılan üç yöntemin de 2016 yılına kadarki süre için hemen hemen aynı eğilimde 
olduğu görülmektedir. Fakat 2016 yılından sonra sadece geometrik yöntem ve sabit hızlı 
geometrik artış yönteminin aynı eğilimle artmaya devam ettikleri göze çarpmaktadır. Bu iki 
yöntemin 2014 yılı ve sonrası için tahmin ettiği değerler de birbirine çok yakındır. Adrese 
dayalı nüfus kayıt sistemi ve daha önceki nüfus sayımı sonuçlarından yola çıkarak gelecekteki 
nüfus tahminleri yapılmıştır. 
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Şekil 3.2 İstanbul’un gelecekteki tahmini nüfus değerleri 

 
3.5 İçme Suyu Tüketim Hesapları 
 
Su ihtiyaçları içme suyu projelerinin boyutlandırılmasında kullanılan ana unsurdur. Yapılacak 
olan su ihtiyacı projeksiyonlarının, gereğinden küçük olması halinde sistemin kapasitesinin 
planlanan süreden önce yetersiz hale gelmesine, buna karşılık büyük değerler tahmin edilmesi 
halinde ise ilk yatırım masraflarının yükselmesine yol açacaktır. Bu sebeple en ideal yatırım 
koşullarını sağlayabilmek için su tüketim değerlerini olabildiğince doğru tespit etmek gereği 
vardır. 
 
Gerçekçi su tüketim değerleri temel olarak tahakkuk verilerine dayanır. Küçük yerleşim 
alanlarında su kullanımı genelde konutsalken, daha büyük yerleşim alanlarında su kullanımı 
büyük miktarda ticaret ve endüstri içermektedir. Tesislerin tasarımında kullanılacak su 
ihtiyacını etkileyecek diğer faktörler mevsimsel ve günlük değişimlerdir. 
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Su ihtiyacının tespitinde kullanılacak kriterler: 
 

• Ölçülmüş su üretimi ve kullanım kayıtları, 
• Benzer su sistemlerindeki ölçülmüş su üretimi ve kullanım kayıtları ile 

karşılaştırma (Nüfus yapısı, evlerin büyüklüğü, gelir seviyesi, iklim, su ücreti, su 
kullanım etkinliği, kaçak kullanım, peyzaj vb. benzerlikler). 

 
Proje alanının nüfusu, tüketicilerin sosyo-ekonomik durumu, sağlanan suyun kalitesi, atıksu 
toplama sisteminin mevcudiyeti, iklim, suyun metreküp fiyatı, su şebekesinden sulanan yeşil 
alanının büyüklüğü, yerleşim alanlarındaki kişi başı su tüketim miktarlarını etkiler. 
 
3.5.1 Ölçülmüş su üretimi ve kullanım kayıtları 
 
Su tüketim miktarının belirlenmesinde gerçekçi bir yaklaşım için, yerleşim alanının son 
yıllarda kayda geçmiş tahakkuk verileri elde edilir. Bu veriler konut, sanayi, ticaret, inşaat ve 
hizmet sektörü olarak ayrılarak, tablolara aktarılır. Böylece yerleşim alanında hangi oranlarda 
konut ve diğer sektörlerin su kullandığı belirlenmiş olur. Proje alanındaki konut sayısı ve 
abone sayısının karşılaştırılmasıyla, kaçak su kullanım miktarı yüzdesi tanımlanmış olur. 
 
3.5.2 Yerleşim yeri brüt su tüketimi 
 
Yerleşim yeri brüt su ihtiyacı, yapılan nüfus projeksiyonlarıyla, aşağıda verilen şekliyle kişi 
başı brüt su tüketiminin çarpılmasıyla elde edilir. Tahakkuk verilerinden elde edemediğimiz 
evsel tüketimleri, ticaret, endüstri ve hizmet sektörü su ihtiyacını aşağıda verilen şekliyle 
kabul edilmelidir.  
 
3.5.3 Evsel su ihtiyacı 
 
Tahakkuklardan elde edilen kişi başı evsel su tüketimi, kentin refah gelişmişliği dikkate 
alınarak, 35 yıllık bir projeksiyonla % 1,0’dan başlayan, % 0,5 son bulan doğrusal bir artış 
eğrisiyle ötelenmelidir. 
 
Evsel su tüketimi miktarını tahakkuk verilerinden elde edemiyorsak, kişi başı net su tüketim 
miktarı kabulünde, Tablo 3.3’de nüfusa bağlı olarak verilen 70-120 L/kişi/gün arasında 
değişen değerler kullanılmalıdır. 
 

Tablo 3.3 Kent nüfusuna bağlı evsel su ihtiyacı 

Kentin Nüfusu 
(N) (kişi) 

Evsel Su İhtiyacı (qevsel) 
(L/kişi/gün) 

≤ 10.000 70 

10.000<N≤50.000 80 

50.000<N≤100.000 100 
N>100.000 120 
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3.5.4 Ticaret, endüstri ve hizmet sektörü su ihtiyacı 
 
En gerçekçi yaklaşım için tahakkuklarda elde edilen oranlar kullanılmalıdır. Veri elde 
edememe durumunda, toplam brüt kişi başı tüketiminin % 10-25’inin ticaret, endüstri ve 
hizmet su ihtiyacı olduğu kabul edilmelidir. 
 
3.5.5 Kayıp-kaçak ve geri dönüşü olmayan su miktarı 
 
Yapılan tüm projelerde alt ölçüm bölge alanlarının oluşturulması ve bu alanların 
debimetrelerle ölçülüp SCADA sistemiyle kontrol altına alınmasıyla kayıp kaçak miktarında 
bir artış olmayacağı kabul edilmiştir. Bu nedenle projelerde kayıp-kaçak miktarı yeni inşa 
edilen bir şebekede toplam miktarın % 10-20 civarında kabul edilmelidir. 
 
Yapılan çalışma bir rehabilitasyon çalışması ise, mevcut sistem kayıp kaçak araştırması 
yapılmalıdır. Mevcut kayıp-kaçak miktarı başlangıç yılı kayıp-kaçak oranı olarak kabul 
edilmeli ve hedef yılda % 10’a indirilmesi planlanmalıdır. 
 
3.5.6 Brüt su tüketim miktarı 
 
Arıtma tesisinin kapasitesi belirlenirken pik ihtiyaç (yılın en sıcak ayının en sıcak gününe 
göre) debisinin dikkate alınması gerekmektedir. 
Kişi başı brüt su tüketim miktarı yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda aşağıda verildiği 
şekilde hesaplanmaktadır (Tablo 3.4). 
 

Tablo 3.4 Tamamen yenilenecek bir sistemde kişi başı brüt tüketim miktarları 

Tüketim Tipi 
Kişi başı tüketim  

(L/kişi/gün) 
Proje yılı kişi başı 

tüketim*  
(L/kişi/gün) 

Proje hedef yılı için kişi 
başı tük.** 
(L/kişi/gün) 

Evsel   (qevsel) 70-120 80 103 
Ticaret, inşaat, hizmet, 
endüstri(% 10-25*qnet) 

(qnet)*% 10-25 % 20 % 20 

Net Tüketim (qnet) (qevsel)/0,75-0,90 80 / 0,80 = 100 103 / 0,80=129 
Kayıplar (qkaçak) (% 10-

20*qbrüt)*** (qbrüt)*0,10-0,25 0,10*111 = 11 0,10*143 = 14 

Toplam  (qbrüt) (qnet) + (qkaçak) 100/0,90=111 129/0,90 =143 
*Nüfusu 20.000 olan bir yerleşim için örnek hesap olarak yapılmıştır.  
**Nüfusu 20.000 olan bir yerleşimin 35 yıl sonrası için örnek hesap olarak yapılmıştır.  
***Kayıp-kaçak oranı komple yenileme yerine, zaman içinde şebeke iyileştirmesi yapılacaksa, güncel kaçak 
değerinden başlatılıp, uygulanacak programa göre azaltılarak hedef yıla kadar götürülecektir. (Örneğin; Güncel 
kayıp-kaçak oranı: 0,68, hedef kayıp-kaçak oranı: 0,10) 
 
3.5.7 Hayvan su ihtiyacı 
 
Yerleşim yerlerinde hayvan besiciliği yapılıyorsa içme suyu ihtiyacında mutlaka dikkate 
alınmalıdır. Tablo 3.5’de hayvan su ihtiyacı görülmektedir. 
 

Tablo 3.5 Hayvan su ihtiyacı 
Hayvan tipi Tüketim (L/gün) 

Büyükbaş hayvan 50 
Küçükbaş hayvan 15 
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3.5.8 Sanayi su ihtiyacı 
 
Sanayide su kullanımı proses suyu gerektirdiğinden biraz daha fazladır. Yüklenici bu 
tüketimleri tanımlarken değişik yaklaşımlar kullanabilir. 
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri için Etüt-Proje Mühendislik 
Hizmetleri Teknik Şartnamesinde 0,40 L/sn/ha (34560 L/gün/ha) içme ve kullanma suyu 
tüketimi öngörmüştür. Küçük Sanayi Sitesi için dükkan başına 6 kişi kabul etmiş ve kişi başı 
su ihtiyacını da 100 L/kişi/gün olarak belirlemiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
altyapı projeleri tasarım kriterlerinde bulunan bu değerler tüketim verilerini elde edilemediği 
tesisler için tüm etüt, fizibilite ve projelendirme çalışmalarında kullanılmalıdır. 
 
3.5.9 Özel tüketimler 
 
Proje hizmet alanındaki tahakkuk verilerinden elde edilemeyecek yüksek su tüketme ihtimali 
olan büyük ticari tesis, havaalanı, büyük okul gibi kurum ve tesisler gibi çeşitli kullanıcılar 
için su ihtiyacı değerleri kullanılmalıdır. 
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4. BİRİKTİRME 
 

Prof. Dr. Bestamin ÖZKAYA 
 
4.1 Genel Bilgiler 
 
Çökebilen madde miktarı yüksek ve mevsimlere göre kil içeriği ve rengi değişen nehir suları 
içme suyu maksatlı kullanılacaksa biriktirme yapıları gereklidir. Biriktirme müddeti 10-20 
gün alınır. Bundan maksat iri tanelerin çökelmesi ve su kalitesinin düzeltilmesi ve debinin 
dengelenmesidir. Biriktirme haznesi veya suni göl yapılmadığı takdirde iri tanelerin 
çökelmesi için bir çökeltme havuzu (kum tutucu) yapılması mümkündür. Biriktirme yapısının 
dâhil edildiği içme suyu arıtma tesisine ait akım şeması Şekil 4.1’de verilmiştir (Eroğlu, 
2008). 
 

 
Şekil 4.1 Biriktirme yapısını içeren içme suyu arıtma tesisi akım şeması (Çökebilen madde miktarı yüksek 

ve mevsimlere göre kil içeriği ve rengi değişen nehir suları) 
 
Özellikle nehirlerden su temininde biriktirmenin büyük önemi vardır. Biriktirme müddeti 
genellikle 10 ila 20 gün arasında alınmaktadır. Burada hedef; iri danelerin çökelmesi, su 
kalitesinin düzeltilmesi ve debinin dengelenmesidir. Biriktirme hazneleri olarak suni göller 
veya biriktirme yapıları kastedilmektedir. Biriktirme haznesinin yapılmasının mümkün 
olmaması halinde en azından bir dinlendirme havuzu (kum tutucu) yapılması gerekli 
görülmektedir (Eroğlu, 2008). 
 
4.2 Biriktirmenin Su Kalitesi Üzerine Tesirleri 
 
Bu bölümde, biriktirme haznelerinin faydaları ve su kalitesinde meydana gelebilecek 
bozulmalara yer verilmiştir.  
 
Biriktirme haznelerinin faydaları: 
 

• Suda bulunan iri taneler çökelir. 
• Suyun bulanıklığı azalır. 
• Sudaki çözünmüş oksijende artma olabilir. 
• Su sertliğinde azalma olabilir. Çünkü suda çözünmüş halde bulunan CO2, algler 

tarafından alındığı zaman aşağıdaki reaksiyon sola doğru kayar. Böylece Ca2+ 
konsantrasyonunda azalma olur. 

            CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca+2 + 2HCO3- (4.1) 
• Koliform sayısında ve hastalık yapan mikroorganizma sayısında azalma görülür. 
• Su kalitesinde dengelenme olur. 
• Nehirdeki kurak devre akımları esnasında biriktirme haznesinde kafi derecede su 

bulunur. 
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• Nehirdeki kirletici konsantrasyonunun çok artması halinde su alma ağzı kapatılarak, 
bir müddet hazneden su alınabilir, böylece fazla kirletilmiş devrelerde tasfiye tesisinin 
aşırı yüklenmesinin ve çıkış suyu kalitesinin bozulmasının önüne geçilmiş olur. 

 
Su kalitesinde mümkün olabilecek bozulmalar: 
 

• Alg büyümesi en büyük problemdir. Alg büyümesi sebebiyle estetik görünüş 
bozulur, koku ve tat problemleri ortaya çıkar, mavi-yeşil algler gibi bazı yosunlar 
sebebiyle zehirli madde konsantrasyonu artar. Algler hızlı kum filtrelerinin kısa 
zamanda tıkanmasına veya geri yıkama periyodunun azalmasına sebep olurlar. 

• Bazı kirleticiler tekrar ortaya çıkabilir. Mesela tabana biriken organik maddelerin, 
anaerobik olarak ayrışması neticesi koku ve tat problemleri ortaya çıkar. 

• Sıcaklık tabakalaşması sebebiyle su kalitesi bozulabilir. 
 
4.3 Tasarım Gereksinimleri 
 

• Teknik standartlara uygun bir şekilde dizayn edilen biriktirme yapıları veya 
rezervuarlar, bu yapılarda biriken suyun kalitesinin korunmasının yanında suyun 
stabilitesini muhafaza etmek için inşa edilmektedir.  

• Rezervuar tasarım kriterleri basit bir tasarım yaklaşımından ziyade, mevcut ve 
gelecekteki tesisler ile yeterli, güvenli ve uyumlu bir su temin sistemi sağlamak 
içindir. 

• Bir nehir seyri üzerinde yapılan bir barajın oluşturduğu rezervuar genellikle 
biriktirme yapısı olarak adlandırılır. 

• Şekil 4.2’de farklı biriktirme yapıları verilmiştir. Bir nehrin akışı yönünde seri 
olarak inşa edilen baraj ve bentlerden oluşan biriktirme yapıları nehir boyunca 
kademeli olarak da inşa edilebilirr. Biriktirme yapıları, bir nehre set çekerek 
oluşturulan rezervuar, kademeli rezervuar ve bir veya daha fazla nehirden giriş ve 
çıkışın kontrollü sağlandığı rezervuar şeklinde kurulabilir. 
 

 
Şekil 4.2 Farklı biriktirme yapıları. A: Bir nehre set çekerek oluşturulan rezervuar, B: 

kademeli rezervuar; C: Bir veya daha fazla nehirden giriş ve çıkışın kontrollü sağlandığı 
rezervuar 
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• Rezervuarlar doğal göl ile nehir arasında hidrolik bekletme sürelerine sahip 

biriktirme yapılarıdır (Şekil 4.3). 
 

 
Şekil 4.3 Nehirler, doğal göller ve biriktirme yapıları 

 
• Bölgesel jeoloji ve yapı malzemesinin mevcudiyeti biriktirme yapılarının 

yapımında önemli bir unsurdur. Örneğin, kilin bol olduğu bölgelerde baraj dolgusu 
geçirimsiz kil çekirdek dolgu ile teşkil edilirken, diğer bölgelerde sadece betonarme 
ile inşa edilebilir. 

• Barajlar veya biriktirme yapıları; temelde baraj gövdesi, baraj gölü, su alma yapısı, 
dip savak ve dolu savaktan oluşmaktadır. 

 
Baraj gövdesi: Bütün vadiyi kapatarak yapay bir göl oluşmasını sağlar. Genellikle beton 
veya dolgu malzemesinden inşa edilen sabit bir yapıdır. 
 
Baraj gölü: Baraj gövdesinin arkasında suyun depolandığı vadi kısmıdır. Baraj gölü, ölü 
hacim, faydalı hazne hacmi ve taşkın koruma hacminden oluşur.  
 
Su alma yapısı: Baraj gölünde toplanan suyun alınmasını sağlayan yapıdır. 
 
Dip savak: Gerektiğinde baraj gölünü tamamen boşaltmak, dolu savak debisini azaltmak, 
akarsu mansabına bırakılması gerekli miktarda suyu vermek için kullanılan tesistir.  
 
Dolu savak: Taşkın sularının mansaba aktarılarak yapının emniyetini sağlayan tesistir. 
 

• Baraj planlama çalışmaları esnasında akarsu vadisinde baraj yapımına uygun yerler 
belirlenir. Daha sonra baraj yeri alternatifleri ayrıntılı olarak incelenir, üstün ve 
sakıncalı yönleri karşılaştırılarak en uygun rezervuar yeri belirlenir. 

• Baraj yerinin topoğrafyası, temelin ve yamaçların jeolojik yapısı, taşıma gücü, 
muhtemel faylar, çatlaklar, alüvyon kalınlığı, dolu savak yeri ve kapasitesi, 
derivasyon şartları, ulaşım durumu, baraj inşaatında kullanılacak malzemenin baraj 
yerine uzaklığı, yapının doğa ile uyumu gibi hususlar incelenir.  

• Göl bölgesinin topoğrafyası ve jeolojik yapısı, kayaların cinsi, kalınlığı ve 
geçirimsizliği, göl bölgesinin su tutma gibi özellikleri, göl yamaçlarının stabilitesi 
ve heyelan durumu incelenir.  

• Yağış havzasının hidrolik, hidrolojik, meteorolojik, morfolojik özellikleri 
incelenmelidir. Bu çerçevede yağış akış ilişkilerine bağlı olarak, akarsuyun 
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malzeme taşıma miktarı, sediment birikimi, sızma, buharlaşma, akarsu drenaj 
sistemi ve bitki örtüsü incelenir. 

• Baraj gölü nedeni ile bölgede su altında kalacak yerleşim yerleri, endüstriyel 
tesisler, tarım arazileri, ulaşım yolları gibi tesislerin iskan, istimlak ve yenileme 
olanakları incelenir. 

• Baraj nedeni ile bölge ikliminde ve canlı yaşamı dengelerinde oluşacak etkiler, 
tarım için yeraltı suyu dengesinin korunması (tuzlanma), tarihi yerlerin su altında 
kalması, bölgenin doğal yapısının bozulmasının sosyal yaşam üzerindeki etkileri 
incelenir.  

• Barajlar büyüklükleri, yapılış gayeleri, dolgu malzemesi ve gövde biçimine göre 
sınıflandırılır. 

 
Büyüklüklerine göre sınıflandırma: 
 
Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu (ICOLD: International Comission on Large Dam) 
büyük baraj tanımı için aşağıdaki şartları vermektedir: 
 
- Kreti ile temeli arasındaki yükseklik 15 m’den fazla olan barajlar, 
- Yüksekliği 10-15 m arasında olan barajlar,  
- Kret uzunluğu > 500 m  
- Hazne hacmi > 1.106 m3 
- En büyük taşkın debisi > 1000 m3/sn 
 
olma özelliklerinden en az birisini taşıyan barajlar büyük baraj olarak isimlendirilir. 
 
Gölet (küçük baraj): Büyük baraj tanımının dışında kalan, projesi daha basit ve çabuk sonuç 
alınan yapılardır. 
 
Yüksek baraj: Yüksekliği 50 m’den fazla olan barajlara denir.  
 
Yapılış amaçlarına göre sınıflandırma: 
 
Bir baraj tek veya çok amaçlı olarak planlanır. Tek amaçlı barajlar içme suyu temini, endüstri 
suyu temini, sulama, hidroelektrik enerji, taşkın kontrolü vb. için yapılırlar. Bunların birkaçını 
birlikte temin eden baraja çok amaçlı baraj denir. Şekil 4.4-Şekil 4.7 arasında yapılış 
amaçlarına göre baraj tipleri görülmektedir (Ağıralioğlu, 2011). 
 
Hem gövde dolgu malzemesi, hem de gövde biçimine göre sınıflandırma:  
 
a. Dolgu barajlar 

1. Toprak dolgu   
2. Kaya dolgu  
3. Önyüzü betonarme kaplı kaya dolgu 

 
b. Beton barajlar  

1. Beton ağırlık  
2. Payandalı  
3. Beton kemer  
4. Silindirle sıkıştırılmış beton barajlar    
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Şekil 4.4 Homojen toprak dolgulu baraj türü 

 

 
Şekil 4.5 Merkez çekirdekli dolgu baraj kesitleri 

 

 
Şekil 4.6 Kaya dolgu baraj kesitleri 
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Şekil 4.7 Baraj tipleri 

 
4.4 Rezervuarlarda Su ve Sediment Birikimi 
 
Bir rezervuarda suyun depolama sınırlamaları su toplama verimini etkilemektedir. 
Rezervuarda mevcut olabilecek üç temel su depolama bölgesi genellikle aşağıdaki gibi 
açıklanabilir (Şekil 4.8). 
 

1) Rezervuarın en üst bölgesinde yer alan ve genellikle taşkın kontrolü için ayrılan fazla 
su hacmi. 

2) Rezervuarın en üstündeki taşkın kontrol hacminin hemen altında suyun çok amaçlı 
kullanımı için yer alan su hacmi. 

3) Rezervuarın en düşük depolama hacmine sahip ölü su hacmi. 
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Şekil 4.8 Bir rezervuarda su depolama kapasitelerinin değişimi (URL-1) 

 
Rezervuarlarda biriken suyun miktarının mevsimsel değişimlere göre belirlenmesi için Şekil 
4.9’da verilen eğri kullanılabilir. Bu eğri su ihtiyacının yaklaşık olarak aynı seviyelerde 
olduğu durumlarda rezervuarın su depolama kapasitesi hakkında fikir verebilir. Rezervuara 
giren su kütlesi eğrisini veren Şekil 4.9’da depolama hacminin belirlenmesi için, ilk olarak B 
noktasına teğet olan ve eğimi ihtiyaç duyulan debiye eşit olan bir ABC doğrusu çizilir. İkinci 
aşamada, B noktasından önce en yüksek kritik nokta olan D noktasından ABC doğrusuna 
paralel bir DEF doğrusu çizilir. Son olarak BE dik doğrusundan rezervuarın azami hacmi 
bulunur. Bu metot rezervuar hacminin belirlenmesinde ilk yaklaşım için uygun olmakla 
birlikte rezervuar hacmi hidrolojik su bütçesi çalışmaları ile detaylı olarak belirlenmelidir.  
 

 
Şekil 4.9 Rezervuara biriken su hacmi ve depolama kapasitesinin belirlenmesi (URL-1) 
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Rezervuarlarda sediment birikiminin izlenmesi su depolama kapasitesinin zamanla değişimini 
izleme açısından önemlidir. İçme suyu temini veya çok amaçlı projelerde katı madde taşınımı 
ve hareketine bağlı olarak rezervuarlarda sediment birikiminin izlenmesi mutlaka gereklidir.  
 
Su kaynaklarının yönetimi, su kaynaklarının planlanması, geliştirilmesi ve koruma 
yöntemlerinin belirlenerek, zararlarının önlenmesi çalışmalarını içermektedir. Su 
kaynaklarının yönetimiyle ilgili sorunlar günümüzde sürekli artmaktadır. Bu sebeple su 
kaynaklarının yönetimi ve planlanması çok geniş bir kapsamda, çevre amaçları ve doğal 
kaynaklar göz önüne alınarak gerçekleştirilmelidir. 
 
Su kaynakları yeryüzünde sınırlı miktarda bulunduğundan bu kaynakların iyi 
değerlendirilmesi ve gelecekte karşılaşılabilecek sorunlar göz önüne alınarak doğru 
dağıtımının yapılması gerekmektedir. Kompleks bir yapıya sahip havza sisteminde pek çok 
değişken bulunduğundan, su kaynaklarının iyi kullanılması için çeşitli modeller geliştirilerek 
senaryo analizlerinin yapılması, kaynakların kullanımı konusunda karar vericilere büyük 
fayda sağlamaktadır. 
 
Su kaynaklarının planlanmasında, grafik verilerin ve tanımlayıcı nitelikteki öznitelik verilerin 
toplanması çalışmanın ilk aşamasını oluşturmaktadır. Konumsal verilerin dijital formata 
dönüştürülmesi işlemleri ve organizasyonundan sonra coğrafi sorgulama, coğrafi analiz ve 
görüntülemeyi sağlamak için modelleme fonksiyonları elde edilmektedir. Amaçlara bağlı 
olarak yapılan alternatif çalışmalarda uyumlu olanlar seçilmekte ve böylece proje çalışmaları 
başlamaktadır. Şekil 4.10’da rezervuar tabanındaki katı maddenin hareketi gösterilmektedir. 
Sediment birikiminin izlenmesi ve modellenmesiyle rezervuarların su biriktirme kapasitesi su 
kaynaklarının planlanması ve yönetimi açısından önemlidir.  
 

 
Şekil 4.10 Rezervuar tabanındaki birikim (Thornton and Rast, 1996) 

 
4.5 Rezervuarlarda Su Kalitesi Değişimleri 
 

• Yapılan birçok çalışmada, baraj göllerinin; jeolojik zamanlar içerisinde doğmuş 
olan doğal göllerden belli ölçüde farklı olduğu sıklıkla ifade edilmiştir. Su 
tabakalarının karışımı, besin tuzu yüklemeleri, av-avcı ilişkileri, birincil üretim gibi 
prosesler hem doğal göllerde, hem de baraj göllerinde mevcut olup, fiziksel ve 
kimyasal parametrelerin ölçüm teknikleri de benzerdir. Ancak, su seviyesi 
değişiklikleri, (toplam su kütlesinin) değişim süresi, termal tabakalaşma, 
bulanıklılık ve oksijen dinamikleri gibi diğer parametreleri de etkileyecek 
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potansiyeldeki değişkenlerin etki derecesi ve zamanlaması genellikle doğal göller 
ve baraj gölleri için farklılık gösterir. Baraj göllerinin bu değişkenlerin kontrolünde 
farklı reaksiyonlar ortaya çıkarabileceği beklenir. 

• Baraj gölleri üzerinde inşa edildikleri nehirlerin özelliklerini devam ettiren aynı 
zamanda da doğal göllerin durgun su özelliğini taşıyan yapılar olmaları itibariyle 
“nehir-göl hibritleri” olarak tanımlanmaktadır. Baraj göllerinin bu özelliği, onları 
doğal göllerden ayıran ve ekosistemle ilgili çalışmalardaki yaklaşımları belirlemede 
önemli olan temel farklılıklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini ortaya 
koymaktadır. 

• Rezervuarlar, nehir vadilerinin doldurulmasıyla oluşturulmalarından dolayı göllere 
göre daha geniş ve düzensiz bir kıyı gelişimleri vardır. Baraj gölleri inşa edildikleri 
ilk birkaç yıl içerisinde trofik patlamayı içeren hızlı bir değişime maruz kalır. Bu 
durum “rezervuar yaşlanması” olarak adlandırılır. Doğal yapılar olan göllerde ise 
bu süreç yavaş ilerler. 

• Göllerin sediman kalınlığı, çok eski zamanlarda oluşmalarından kaynaklı olarak 
rezervuarlardan daha fazladır. Dip sedimanları, nehir yoluyla gelen allokton ya da 
sistemin kendi biyolojik üretimiyle oluşan otokton maddelerden oluşur. Allokton 
maddeler genellikle barajın giriş noktasına yakın kısımlarda birikirken, sete doğru 
gidildikçe otokton madde birikiminin ağırlık kazandığı görülür.  

• Baraj göllerinin doğal göllere göre daha geniş alanlı bir havzadan etkilenmeleri, su 
tutma sürelerinin daha kısa olmasına neden olur. Böylece, baraj göllerinde su 
seviyesindeki düzensizlikler doğal göllere göre daha fazla ve daha sık görülür. 
Besin alımı, karışım, av-avcı ilişkileri, rekabet, birincil üretim, hava-su-gaz 
alışverişi, sıcaklık tabakalaşması gibi fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçler doğal 
göllerde ve baraj göllerinde benzerse de nitel ve nicel farklılıklar sebebiyle, bu 
sistemleri işleyiş ve bu işleyişi kontrol eden faktörler bakımından oldukça farklı 
kılmaktadır. 

• Rezervuarlarda üç farklı su alma noktasındaki tabakalaşma                                           
Şekil 4.11’de verilmiştir. 

 

 
                                          Şekil 4.11 Üç farklı su alma noktasındaki tabakalaşma (Thornton and Rast, 1996) 
 

• Gelen suyun yoğunluğu, baraj suyunun yüzey yoğunluğundan az ise “yüzey akış” 
olarak göl suyu üzerinden akacaktır. Bu durum; genellikle ilkbaharda gelen suyun 
sıcaklığı, göl suyunun sıcaklığından daha yüksek olduğu zamanlarda gerçekleşir. 
Çoğunlukla yaz ortasından sonuna doğru meydana gelen “ara akış”’nın görüldüğü 
dönemlerde gelen suyun sıcaklığı yüzey suyunun sıcaklığından daha az ve 
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hipolimnetik su sıcaklığından daha yüksektir. Şayet gelen suyun yoğunluğu 
hipolimnetik suyun yoğunluğundan da büyükse gelen su “dip akış” olarak ilerler 
(Şekil 4.12). 

 

 
Şekil 4.12 Rezervuarlarda yoğunluğa bağlı akıntı hareketleri. A. Yüzey akışı. B. Ara akış. C. Dip akışı 

(Thornton and Rast, 1996) 
 

• Barajlarda boylamsal değişim özellikleri ekosistem ve ilişkilerin anlaşılmasında 
odak noktasını oluşturur. Bu boylamsal özellikler göz önünde bulundurulduğunda, 
barajlar, giriş noktasından setin ayağına kadar genellikle farklı fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik özelliklerdeki üç belirgin tabakaya (zona) ayrılır (Şekil 4.13).  

• Bu üç bölge; nehir bölgesi, geçiş bölgesi ve göl bölgesi olarak adlandırılır.  
• Nehir bölgesi girdiyi karşılayan, nispeten sığ ve yüksek miktarda askıdaki katı 

maddenin bulunduğu kısımdır. Işık geçirgenliği nispeten düşüktür, fakat yüksek 
besin tuzu girdisi ile önemli miktarlardaki alg biyokütlesini barındırabilir. 

• Geçiş bölgesindeki belirgin sedimantasyon, ışık geçirgenliğinin artmasını sağlar ve 
organik maddelerin üretimi ve kullanımı arasında bir geçiş noktası vardır.  

• Göl bölgesi, barajın doğal bir göle benzeyen kısmıdır. Askıdaki katı madde miktarı 
azalırken, ışık geçirgenliği, potansiyel besin tuzu limitasyonu ile birincil üretim 
elemanlarının gelişimini destekleyecek yeterli düzeye çıkar, otokton üretimi baskın 
hale gelir. Dikey değişimlerin gözlendiği doğal göllerin aksine, barajın girişinden 
sete doğru ilerledikçe, bulanıklıkta görülen azalmaya ek olarak, besin tuzları, 
özellikle fosfor konsantrasyonlarında da benzer bir azalma gözlenir. Sete doğru 
ilerlendikçe çöken askıdaki katı madde miktarına paralel olarak bu maddelerle 
bağlantılı olan fosfor konsantrasyonları da düşer. Bu durum ayrıca barajların 
fosforu tutma kapasitesinin doğal göllerden daha fazla olduğunu göstermektedir. 
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Şekil 4.13 Nehir üzerine set çekilmesiyle oluşan baraj göllerinin su kalitesi ve diğer değişkenlere 

ilişkin boylamsal bölgelendirmesi 
 

• Nehir üzerinde kurulan baraj göllerindeki su kalitesi değişimleri                                    
Şekil 4.14’de verilmiştir. 

 

 
                                   Şekil 4.14 Rezervuar boyunca su kalitesindeki boyuna değişim ve alıkonma süresinin 

oksijen ihtiyacı ile ilişkisi (Thornton and Rast, 1996) 
 

• Rezervuarlardaki kimyasal değişimler ve değişim hızları düşünüldüğünde, su alma 
noktasının yeri su kalitesi açısından önemlidir. Bu durum su kalitesini doğrudan 
etkileyebilir ve istenmeyen kimyasal ve biyolojik profiller oluşturabilir. Şekil 
4.15’de bu durumu ifade etmek için suyun çıkış noktasına bağlı çözünmüş 
oksijenin değişimi verilmiştir. 

• Rezervuarlardaki tabakalaşma dikkate alınarak su alma yapılarından suyun 
kademeli olarak alınmasına müsaade edecek şekilde inşa edilmelidir. 
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Şekil 4.15 Barajın orta kısmından su çekilmesi halinde su akışı ile çözünmüş oksijenin derinliğe bağlı 

olarak değişimi (Thornton and Rast, 1996) 
 
4.6 Rezervuar Yönetimi 
 

• Baraj ekosistemleri yaşamsal önemleri sebebiyle su yönetimi ve planlanması 
kapsamında ele alınan konulardan birisidir. Özellikle 20. yüzyıl içerisinde artan 
nüfusla birlikte sosyo-ekonomik gelişim, kentleşme, endüstrinin gelişimi ve 
tarımsal aktivitelerin artması gibi faktörler, su kaynaklarına olan ihtiyacın gün 
geçtikçe artmasına sebep olmuştur. 

• Tatlı su kaynaklarının yeryüzünde eşit dağılmaması, bu kaynakların doğru ve 
verimli kullanımını sağlayacak şekilde su kaynak yönetiminin yapılmasını zorunlu 
hale getirmiştir. Tatlı su kaynaklarının sınırlı olması doğal ve suni ekosistemlerde 
oluşabilecek kirliliğe yönelik takip programlarını önemli hale getirmektedir. 

• Sucul ekosistemlerde görülen ve sanayi devrimiyle birlikte büyük bir hız kazanarak 
çağımızın en önemli çevre sorunlarından birisi haline gelen kirliliğin başlıca 
sebepleri, endüstriyel ve evsel atıklar, tarım faaliyetleri, rafineri atıkları, ulaşım, 
fosil yakıtlarının yakılması, madencilik, vb. antropojenik faktörlerdir. Su 
kütlelerinde bu antropojenik etkenlerin neden olduğu kirlilik; ötrofikasyon, organik 
bileşik kirliliği, asidifikasyon, alüvyon birikmesi, tuzlanma ve ağır metal kirliliği 
gibi çok farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. 

• Herhangi bir ekosistemin yönetimi, öncelikle bu ekosistemin işleyişinin 
anlaşılmasını gerektirir. Göllerin ve barajların ekolojik yapılarının belirlenebilmesi 
veya su kalitesine ait tespitlerin yapılabilmesi, hidrodinamik özelliklerine ek olarak, 
genel itibariyle fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerin iç içe geçmiş ilişkilerinin 
doğru bir şekilde tanımlanmasıyla yakından ilgilidir. Aynı zamanda temel olan bu 
çalışmalar baraj yönetiminde havzanın kullanımı ve rezervuarın yaşının tahmin 
edilmesinde önemli bir araç haline gelmektedir.  

• Özellikle içme suyu temini maksadıyla kullanılan barajlarda su kalitesinin 
belirlenmesi ve takibi, istenmeyen mikroorganizmalar yoluyla ortaya çıkacak olan 
bir kirliliğin, büyük bir insan popülasyonunu ilgilendiren sağlık sorunu haline 
dönüşebilme ihtimali nedeniyle oldukça önemlidir.  

• Su kalitesiyle ilgili problemler farklı ve değişik kaynaklı olabilir. Temel 
problemler, evsel atıklardan kaynaklanan organik kirlilik, bakteriyel kirlilik, 
kanalizasyon atıklarının ve/veya tarımsal gübrelerin sebep olduğu besin artışları, 
sedimentten fosfor ve bağlı bileşiklerin salınmasını arttıran hipolimniyondaki 
oksijensizlik (anoksiya), siltleşmeden kaynaklanan bulanıklık, ağır metal ve tarımla 
ilgili kimyasalların oluşturacağı kirlilik olarak sayılabilir. Besin tuzu 
konsantrasyonlarının artışı, “ötrofikasyon” olarak adlandırılan aşırı organik madde 
üretimine yol açabilmektedir.  
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• Alg biyokütlesindeki artışlar olarak da ifade edilen bu problem, ticari olarak 
kullanılan su potansiyellerinde toksik bileşiklerin birikimi yanında, tat ve koku gibi 
diğer önemli problemleri de beraberinde getirmektedir.  

• Ayrıca, suyun klorlanması ve filtre edilmesi daha maliyetli hale gelmekte ve kanal 
ve filtreler alg kaynaklı organik maddeler tarafından kolaylıkla tıkanabilmektedir. 

• Bu problemler, insan yaşamı ve standartlarıyla da yakından ilgili olduğu için, su 
kaynağındaki problemlerin çözümü ve alınacak önlemlerin geliştirilebilmesine 
olanak sağlayan biyomanipulasyon ya da su kütlesinin havalandırılması, atık 
arıtımı, atıkların çevrim yoluyla uzaklaştırılması, erozyon kontrolü metotların 
uygulanabilirliğinin araştırılması oldukça önemlidir. 

• Diğer taraftan su kalitesiyle ilgili olarak; birincil üretimin azaltılması bu tür 
uygulamalarda temel maksadı oluşturmaktadır. Bu nedenle; tabakalaşma, ötrofik 
derinlik ve karışım derinliği arasındaki ilişki, baraj göllerinde su kalitesinin 
izlenmesinde kullanılan en önemli parametrelerden birisidir. Tabakalaşmanın 
bozulmasıyla birlikte, fitoplanktonun ötrofik seviyeden daha derinlere hareket 
etmesine olanak veren su karışımın ortaya çıkması, buna karşın daha derinlere 
giden fitoplanktonun güneş ışığını yeterince kullanamayarak, fotosentez 
yapamadığından dolayı azalması ile sonuçlanır. Birincil üretimin azalmasına sebep 
olan su karışımı, birçok barajda dışarıdan suni müdahaleler yoluyla istenildiği 
zaman oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

• Bu maksatla, geliştirilmiş olan belli teknolojiler kullanılabilmektedir. Örneğin, 
hipolimniyon tabakasına yerleştirilen ve suda fiziksel hareketi sağlayan 
karıştırıcılar veya oksijen pompaları bu amaca hizmet etmektedir. 

• Maliyetli ve zor olan bu teknolojilerin dışında, aynı sonuçlara baraj gölünün 
hidrolojik özelliklerinin değiştirilmesi suretiyle ulaşmayı hedefleyen uygulamalar 
da mevcuttur. 

• Örneğin, gölden bırakılan suyun, fosfor ve fitoplankton miktarları arasındaki 
ilişkiye bağlı olarak, yılın belli dönemlerinde epilimniyon ya da dip hipolimniyon 
bölgesinden salınmasına seçici bir şekilde karar verilerek değiştirilebilir. Ya da 
özellikle içme suyu için kullanılan barajlarda olduğu gibi, suyun istenilen zamanda 
istenilen derinlikten alınabilmesine olanak veren kule sistemi kullanılabilir.  

• Su kalitesine ilişkin uygun önlem ve müdahalelerin belirlenebilmesi için, baraj 
ekosistemini oluşturan besin zinciri elemanlarının mevsimlere bağlı değişiklikleri, 
barajın farklı davranan bölgelerinde olmak üzere tespit edilmeli ve özellikle 
hidrolojik faktörlerle (Baraja giren su miktarı ve yükleri, giren suyun baraj 
çanağında kalma süresi, çıkan su ve yüklerinin miktarı gibi) ilişkisi ortaya 
koyulmalıdır. 

 
4.7 Su Depoları (Hazneler) 
 

• Depolar besledikleri bölgenin yakınında ve tercihen besleme zonunun ağırlık 
merkezine isabet edecek şekilde saptanır. Depo kotları şebekede olması gereken 
minimum basınçları sağlamak üzere seçilir. Şebekenin zonlara ayrılması 
gerektiğinde alt noktalarda maksimum 60 m statik basınç olacak şekilde zon sınırı 
belirlenir. 

• Şebekedeki saatlik, günlük su tüketimi, yangın dâhil memba verimindeki değişim 
arasındaki dengeyi ve şebekeden çekilecek debi ve asgari basınçları sağlamak 
amacıyla depolar projelendirilir. 
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• Depoların, cins, kot, sayı ve konumları oturacağı yerin jeolojik durumu şebekenin 
kat ve beslenme bölgelerine ayrılması ile birlikte etüt edilir ve depo yerleri için 
değişik çözümler varsa emniyet ve ekonomik bakımdan karşılaştırma yapılır.  

• Kaynak kapasitesi sistemdeki bir gündeki (veya daha uzun süreli) saatlik pik 
tüketimleri karşılayamıyorsa, sistem toplam hacmin bir kısmı olarak dengeleme 
hacmi temin etmelidir.  Sistemdeki günlük tüketim salınımları, kaynağın üretim 
kapasitesi ve işletme şekli (seçilen bir zaman süresinde sürekli pompaj veya depo 
seviyesi kontrolü vasıtasıyla talebe göre çalışma) gibi çeşitli etkenler dengeleme 
hacmini etkiler. 

• Tasarımcı her sistem için kaynak pompası işletme şeklini ve hidrolik kapasitelerini 
DH gereksinimlerinin değerlendirilmesinde kullanmalıdır.   

• Yangın hacmi, çekilen en yüksek debiye ve çekilme süresine bağlıdır. Bir veya 
birden fazla kaynaktan beslenen sistemler için gereken en düşük yangın hacmi, 
gerekli olan yangın debisinin yangın süresiyle çarpılmasıyla elde edilir.  

• Acil ihtiyaç hacmi kaynaklardaki aksaklıklarda veya tüketimde beklenenden daha 
fazla ve ani yükselişler olduğu zaman sistemin güvenilirliğini sağlar. 

• Depo hacimleri dengeleme hacmi, yangın hacmi ve acil ihtiyaç hacmini 
karşılamalıdır. Tüm depo hacim ihtiyacı aşağıda verilen formülle özetlenebilir. 

 
V = Vdengeleme  + Vyangın  +  Vacil-ihtiyaç      (4.2) 
V = (SPT *3 sa +  OGT * 8 sa) + Qyan * 3 sa + Vacil-ihtiyaç    (4.3) 
V = (SPT * 3 sa + OGT * 8 sa) + Qyan * 3 sa  + OGT * 24 sa * 0.10   (4.4) 
 
Burada: 
V: depo hacim ihtiyacı (m3) 
OGT: ortalama günlük tüketim (m3/saat) 
SPT: saatlik pik tüketim (m3/saat) 
Qyan :yangın ihtiyacı (m3/saat) 
Vacil-ihtiyaç : acil ihtiyaç hacmi (m3) 
 
Aşağıda örnek olarak verilen tabloda (Tablo 4.1), farklı nüfuslar için ve yangın debisi 10-15 
L/sn olarak alınarak hesaplanmış depo hacimleri mevcuttur. Kişi başı günlük brüt tüketim 180 
L/kişi/gün alınarak hesaplanan değerlerdir. 
 

Tablo 4.1 Farklı nüfus ve yangın debilerindeki depo hacim ihtiyacı 

Zon 
Nüfusu 
(kişi) 

8 saatlik 
OGT (m3) 

Acil 
İhtiyaç 
Hacmi 

(m3) 

Saatlik 
Pik 

Faktör 

3 saatlik 
Maks. 
Saatlik 
İhtiyaç 
Hacmi 

(m3) 

Yangın 
Sayısı ve 
Yangın 
Miktarı 
(-)-(L/s) 

Yangın 
İhtiyaç 
Hacmi 

(m3) 

Toplam 
(m3) 

İhtiyaç 
Hacminin 
Günlük 

Tüketime Oranı 
(%) 

4,000 240 72 1,50 135 1-10 108 555 0,77 
6,000 360 108 1,50 202 1-15 162 832 0.77 
10,000 600 180 1,50 338 1-15 162 1,280 0.71 
20,000 1,200 360 1,50 675 2-15 324 2,559 0.71 

 
Ayaklı depolarda ise depo hacimleri aşağıda verilen formülle hesaplanacaktır. Depo hacimleri 
dengeleme hacmi, yangın hacmi ve acil ihtiyaç hacmini karşılamalıdır (DIN 1508). 
 
V = SPT *2sa + Qyan * 3sa         (4.5) 
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5. HAVALANDIRMA 
 

Yrd.Doç.Dr. Selami DEMİR 
 
5.1 Genel Bilgi 
 
Havalandırma ve sıyırma prosesleri eskiden beri kullanılan su arıtım yöntemlerinden biridir. 
Bu proseslerde hava ve su arasında bir temas yüzeyi kurularak uçucu olan maddelerin suya 
transferi ya da sudan ayrılması sağlanır. Teorik olarak bakıldığında, havalandırma ve sıyırma 
prosesleri tamamen farklı prosesler olarak ortaya çıkmaktadır. Havalandırma prosesinde, gaz 
fazda bulunan madde (ki genellikle oksijen) su fazına geçerek çözünürken sıyırma prosesinde, 
sıvı fazda çözünmüş olarak bulunan madde gaz faza geçer. İki farklı proses olarak görülebilse 
de, içme suyu arıtma tesislerinde kullanılan proseslerde havalandırma üniteleri olarak 
tasarlanan birimlerde her iki proses da eş zamanlı gerçekleşir. İçme suyu arıtma tesislerinde 
kullanılan havalandırma proseslerinde suya oksijen kazandırılırken, sıvı faza geçen oksijen 
sudaki demir ve manganı oksitlemekte; bununla eş zamanlı olarak da karbon dioksit gibi 
sudaki mevcudiyeti istenmeyen maddeler gaz faza geçmektedir. Sıyırma prosesi ile aynı 
zamanda uçucu organik bileşiklerin de içme suyundan ayrılması mümkün olmaktadır. 
 
İçme suyu arıtma tesislerinde havalandırma ünitelerinin en önemli gayeleri arasında, 
 

• Sudaki çözünmüş demir ve manganın oksitlenmesi için suya oksijen kazandırmak, 
• Suda mevcut olabilecek biyoparçalanabilir organiklerin oksidasyonu için suya 

oksijen kazandırmak, 
• Suda tat ve kokuya neden olan uçucu maddelerin konsantrasyonunu azaltmak, 
• Karbon dioksit gibi ilerleyen arıtım safhalarında gerçekleşen prosesleri olumsuz 

etkileyen ya da bu proseslerin maliyetini artıran maddeleri sıyırmak  
• Trikloroetilen ve tetrakloroetilen gibi halk sağlığına zararlı olduğu bilinen uçucu ve 

yarı uçucu organikleri sıyırmak 
 
sayılabilir. İçme suyu arıtma tesislerinde kullanılan havalandırma sistemleri 5 temel grupta ele 
alınabilir (Randtke ve Horsley, 2012): cazibeli sistemler, difüzyonlu sistemler, mekanik 
sistemler, basınçlı sistemler ve membran sistemleridir (Membran sistemleri için Bölüm 10’a 
bakınız). Bu sistemlerin tasarımı ve işletmesi temel gaz transferi proseslerine bağlı olup, bu 
bölümün amacı gaz transferi ve havalandırma sistemlerinin tasarımı için gerekli temel bilgiler 
ve kriterleri özetlemektir. 
 
5.2 Havalandırma Prosesi 
 
İçme suyu arıtımı maksadıyla iyi bir havalandırma sistemi tasarlamak ve işletmek için 
kimyasal maddelerin su ve hava arasındaki dengeleri hakkında temel bilgi sahibi olmak 
şarttır. Bu nedenle, öncelikle gaz transferi teorisinin bilinmesi gerekir. 
 
5.2.1 Gaz transferi 
 
Herhangi bir hava-su sisteminin denge durumundan sapması halinde, sapma miktarı; sudaki 
gaz eksiği ya da fazlasını gidermek maksadıyla ne kadar gazın hareket etmesi gerektiğine 
karar veren en önemli parametredir. Bu parametre, kütle transferi için sürücü kuvvet olarak 
görev yapmaktadır. Bu sürücü kuvvet, akabinde havalandırma sistemi için ihtiyaç duyulan 
alan/hacim ihtiyacını belirlemektedir.  
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Havalandırma sistemlerinde gaz ya da diğer organik kirleticilerin hava ve su fazındaki 
konsantrasyonları Henry Yasası ile açıklanmaktadır. Kapalı kap içine bir A maddesi (gaz) 
dozlandığında, bu maddenin sabit sıcaklık ve basınç altında, hava ve su fazları arasında 
paylaşıldığı bilinmektedir. Dozajdan bir süre sonra, yani gaz ve sıvı fazlar arasındaki net 
madde akışı durduğunda A maddesinin hava ve su fazındaki konsantrasyonları ölçüldüğünde 
aşağıdaki gibi bir denge sabiti elde edilir: 
 

[ ]
[ ]su

hava
D A

AK =
[ ]
[ ]su

hava
D A

AK =  (5.1) 

 
Burada KD denge sabiti, [A]hava A maddesinin gaz fazdaki aktivitesi (ya da basitçe 
konsantrasyonu), [A]su ise A maddesinin sıvı fazdaki konsantrasyonudur. Atmosferik basınç 
altında gaz faz ideal bir davranış sergiler ve Denklem 5.1 şu şekilde sadeleştirilebilir: 
 

[ ]A
p

KH A
D == [ ]A

p
KH A

D ==  (5.2) 

 
Burada H, A maddesi için Henry sabiti, pA A maddesinin gaz fazdaki kısmi basıncı, [A] ise A 
maddesinin sudaki konsantrasyonudur. Bu denklem, A maddesinin sudaki aktivitesini 
etkileyen diğer bileşenlerin olmadığı durumlarda geçerli olup, genellikle 0,01 mol/L’ye kadar 
konsantrasyonlarda A maddesinin aktivitesi etkilenmez (Letterman, 1999). Rogers (1994) ise 
bu denklemin 0,1 mol/L seviyelerine kadar geçerli olduğunu iddia etmiştir.  

Tablo 5.1’de bazı maddeler için Henry sabitleri verilmiştir. 
 

Tablo 5.1 Bazı maddeler için Henry sabitleri (Randtke ve Horsley, 2012) 

Madde 
20 °C’de  

Henry sabiti 
(atm) 

Madde 20 °C’de  Henry 
sabiti (atm) 

Vinil klorür 3,55*105 Hidrojen sülfür 5,15*102 

Oksijen 4,3*104 Klorometan 4,8*102 

Metan 3,8*104 Toluen 3,4*102 

Radon 5,8*103 Benzen 2,4*102 

Ozon 5,0*103 Kloroform 1,7*102 

Karbon dioksit 1,51*103 Klor dioksit 1,7*102 

Karbon tetraklorür 1,29*103 Kükürt dioksit 38 
Tetrakloro etilen 1,1*103 Bromoform 35 
Klor 5,85*102 Metil tertbutil eter 22 
Trikloro etilen 5,5*102 Amonyak 0,76 

 
Henry Yasası’na uyan maddeler için, denge halindeki sıvı faz konsantrasyonu, maddenin gaz 
fazdaki kısmi basıncı ile doğru orantılıdır. Bu yönüyle Henry sabiti, bir maddenin gaz ya da 
sıvı faza karşı eğilimlerini göstermektedir. Henry sabiti yüksek olan maddeler gaz fazda 
kalmaya meyilli olup, bu gazların sıyırma prosesi ile sudan ayrılması çok daha kolay 
olmaktadır. Bunun aksine, Henry sabiti daha düşük olan gazlar, sıvı fazda kalmaya daha 
meyilli olup, sıyırma ile giderimleri daha yavaş gerçekleşmektedir.  
 
Denge halinde, sıvı fazda çözünmüş olarak bulunan maddenin konsantrasyonu doygunluk 
değeri olarak bilinmekte olup, bu değer farklı gazlar için farklı olmaktadır. Doygunluk değeri 
prensip olarak su sıcaklığına, gazın havadaki kısmi basıncına ve suda bulunan çözünmüş 
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katılara bağlıdır. Gazın havadaki kısmi basıncı arttıkça sıvı fazdaki konsantrasyonu da 
artmakta; Henry Yasası’na göre düşük konsantrasyonlardaki reaktif olmayan gazlar için bu 
değer sabit olmaktadır. Sabit basınçta, artan sıcaklıkla birlikte doygunluk değeri de azalmakta 
olup, çözünürlük ya da doygunluk değeri sudaki katı madde konsantrasyonuyla ters 
orantılıdır. Bir gazın doygunluk değeri hem teorik hem de pratik açıdan önem arz etmektedir. 
Doygunluk değeri ile gazın sıvı fazdaki gerçek konsantrasyonu arasındaki fark sürücü kuvveti 
oluşturmakta; bu fark ne kadar büyükse sürücü kuvvet de o kadar büyük ve gaz transferi o 
kadar hızlı olmaktadır. 
 
Çözünmüş oksijen konsantrasyonu düşük olan bir su hava ile temas ettirildiğinde, çözünmüş 
oksijen konsantrasyonu ile ters orantılı bir hızda gaz transferi gerçekleşir ve belirli bir süre 
sonra sistem dengeye ulaşır, yani havalandırma prosesi gerçekleşir. Öte yandan, karbon 
dioksit konsantrasyonu yüksek olan bir su hava ile temas ettirildiğinde ise sıyırma işlemi 
gerçekleşir ve dengeye ulaşıncaya kadar sıvı fazdan gaz faza doğru net bir kütle transferi 
görülür. Havalandırma proseslerinin tasarımında denge şartlarına ek olarak transfer hızı da 
büyük önem arz etmektedir. Denge hali ve dengeye ulaşma hızı birbirlerinden tamamen farklı 
iki kavramdır. Sistem, dengeden ne kadar uzaksa net kütle transferi o kadar hızlı olmakta; bu 
da havalandırma sistemlerinin boyutlarını etkilemektedir. 
 
Gaz transferi teorisine göre, su-hava ara yüzünde nisbi olarak durağan haldeki su ve hava 
filmleri transfer hızını kısıtlamaktadır. Bu kısıtlama, hava filminde olabildiği gibi su filminde 
de gerçekleşebilir. Mesela, düşük çözünürlük ve yüksek uçuculuğa sahip oksijen ve karbon 
dioksit gibi maddelerin transferi sırasında sıvı filminin gösterdiği direnç daha önemli 
olmaktadır. Buna karşın, çözünürlüğü daha yüksek olan hidrojen sülfür gibi maddelerin 
transferi gaz filminde kısıtlanmaktadır. Özellikle yüksek verimli sistemler tasarlanıyorsa, her 
iki film de transferi kısıtlayan bir davranış sergileyebilmektedir. Film dirençleri türbülans ve 
sıcaklık gibi bir çok parametreye bağlı olup, yüksek sıcaklık ve türbülans film kalınlığını 
azaltarak gaz transferini hızlandırır. Artan sıcaklıkla birlikte yükselen moleküler difüzyon hızı 
da kütle transfer hızını artırmaktadır. 
 
Denge halinde olmayan bir sistemde, uçucu bir maddenin havadan suya ya da sudan havaya 
transfer hızı, daha önce bahsedildiği gibi sürücü kuvvete, yani maddenin sıvı fazdaki gerçek 
konsantrasyonu ile doygunluk değeri arasındaki farka bağlıdır. Bu ilişki şu şekilde ifade 
edilebilmektedir: 
 

( )*CCaKM L −= ( )*CCaKM L −=  (5.3) 
 
Burada M birim zamanda ve birim hacimdeki kütle transferi (kütle/zaman.hacim), KL sıvı 
fazdaki toplam kütle transfer katsayısı (uzunluk/zaman), a kütle transferinin gerçekleştiği 
spesifik arayüz alanı (alan/hacim), C sıvı faz konsantrasyonu (kütle/hacim), C* ise sıvı faz 
doygunluk değeridir (kütle/hacim). Bu denkleme göre sıvı faz konsantrasyonu doygunluk 
değerinden büyükse sıyırma, küçükse havalandırma gerçekleşir. Kütle transfer hızının işareti 
sadece prosesin yönünü göstermektedir. 
 
Sıvı fazdaki toplam kütle transfer katsayısının (KL) değeri, sudan ayrılması ya da suya 
eklenmesi gereken gaza, havalandırma sisteminin geometrisi ve fiziksel özelliklerine, sıcaklık 
ve temas süresine (debi) bağlı bir fonksiyondur. Henry sabiti yüksek olan maddelerin sudan 
ayrılması ya da suya eklenmesi amacıyla kurulan havalandırma sistemlerinde gaz transferine 
karşı gösterilen direncin büyük bölümü sıvı filmden kaynaklanır. Bu sebeple, havalandırma 
verimini artırmak için daha yüksek sıvı faz transfer katsayısına sahip sistemler tasarlanır. 
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Örneğin, suya oksijen kazandırmak için kurulan sistemlerde en yüksek verim, hava 
kabarcıklarının su içine penetrasyonu ile elde edilmektedir. Su içinde yükselen hava 
kabarcıkları sıvı filmi rahatsız ederek incelmesine ve direncinin azalmasına neden olur. 
Uçuculuğu düşük ve çözünürlüğü yüksek olan düşük Henry sabitli maddeler için ise proses 
tasarımında gaz filminin inceltilmesi hedeflenir. Zira bu proseslerde direncin büyük bölümü 
gaz filmden kaynaklanmaktadır. Mesela, sudan hidrojen sülfür ve karbon dioksitin ayrılması 
amacıyla tasarlanan sistemler, özellikle küçük su damlacıklarının hava içinde dispersiyonuna 
olanak sağlayacak şekilde tasarlanır. Zira su damlacıkları hava içinde hareket ederken gaz 
filmini rahatsız ederek incelmesine ve direncinin azalmasına neden olmaktadır. Her iki 
prosesin de hedeflendiği çalışmalarda, hangi prosesin kısıtlayıcı özelliğe sahip olduğu 
belirlenmelidir. 
 
Etkin spesifik arayüz alanı (a), gaz transferinin gerçekleştiği birim hacimdeki yüzey alanını 
temsil etmektedir. Etkin arayüz alanı, havalandırma prosesinde kullanılan ekipman ve 
yönteme göre değişir. Birim hacimde çok yüksek arayüz alanı sağlaması yönüyle su 
damlacıklarının hava içerisinde dispersiyonuna olanak sağlayan sistemler iyi bir tasarım ve 
yüksek havalandırma verimine örnektir. 
 
Hava kabarcıkları ve su damlacıklarının etkin yüzey alanlarının belirlenmesindeki zorluklar 
nedeniyle KL ve a parametreleri genellikle tek bir sabit olarak düşünülmektedir. Bütün bu 
anlatılanlar ışığında, gaz-sıvı ara yüzündeki kütle transfer hızı (Denklem 5.3) aşağıdaki gibi 
yeniden yazılarak çözümü mümkün olmaktadır (Qasim vd., 2000): 
 

( )CCaK
dt
dC

L −= * ( )CCaK
dt
dC

L −= *  (5.4.a) 

( ) [ ]atKCCCC L−−−= exp0
** ( ) [ ]atKCCCC L−−−= exp0

**  (5.4.b) 
 
Burada, C herhangi bir t anında sudaki gaz konsantrasyonu, C0 havalandırma işleminin 
başladığı t= 0 anında sudaki gaz konsantrasyonu, t zaman ve diğer parametreler daha önce 
tanımlandığı gibidir. KLa parametresi hava ve su sıcaklığına da bağlı olup, verilen her gaz ve 
havalandırma şartı için deneysel olarak belirlenmesi en iyi yöntemdir. Bununla birlikte, bu 
parametrede bir sıcaklık düzeltmesi de yapmak mümkündür (Qasim vd., 2000): 
 
( ) ( ) 20

12
−= T

LL aKaK θ ( ) ( ) 20
12

−= T
LL aKaK θ  (5.5) 

 
Burada, T verilen sıcaklık (°C), (KLa)2 verilen T sıcaklığındaki KLa değeri, (KLa)1 20°C’deki 
KLa değeri ve gaz ve havalandırma sistemine göre değişebilen sıcaklık düzeltme faktörüdür. 
 
Buraya kadar anlatılanlarla aşağıdaki tasarım anahtarlarını özetlemek mümkündür: 
 

• Gaz transfer hızı suyun birim hacmi için sağlanan gaz-sıvı ara yüz alanı ile doğru 
orantılı olup, ideal bir havalandırma sistemi temas yüzeyinin maksimum olduğu 
sistemdir. Difüzörlü havalandırma sistemlerinde daha ince kabarcık üreten 
ekipmanlar havalandırma verimini artırır. Kaskat havalandırma sistemlerinde daha 
uzun savaklarla havalandırma verimi arttırılabilirken, sprey havalandırma 
sistemlerinde daha küçük damlacıklar üreten spreyler tercih edilmelidir (Qasim vd., 
2000). 

• Gaz transfer hızı, temas süresiyle doğru orantılıdır. Bu sebeple, havalandırma 
sistemleri temas süresini azami düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmalıdır. Mesela, 
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difüzörlü havalandırma sistemlerinde hava kabarcıklarının yükselme hızı, sprey 
havalandırma sistemlerinde su damlacıklarının çökelme hızının beşte biri kadar 
olup, diğer bütün parametrelerin sabit olduğu düşünülürse difüzörlü havalandırma 
sistemlerinde havalandırma veriminin, sprey havalandırma sistemlerine nazaran 
çok daha yüksek olduğu açıktır (Qasim vd., 2000). 

• Gaz transfer hızı, gazın sudaki başlangıç konsantrasyonu ve suyun doygunluk 
değeri arasındaki farkla doğru orantılıdır. Doygunluk değeri ise gazın havadaki 
kısmi basıncı, su sıcaklığı ve sudaki çözünmüş katılara bağlı bir fonksiyondur. 
Mesela, havalandırma amacıyla kullanılan gazdaki oksijen konsantrasyonu 
artırılırsa suyun oksijene doygunluk değeri ve dolayısıyla gaz transfer hızı artar 
(Qasim vd., 2000). 

• Özellikle yeraltı sularında karbon dioksit konsantrasyonunun yüksek olması gibi, 
suyun aşırı doygun olduğu durumlarda sıyırma işlemini hızlandırmak amacıyla gaz 
filminin direncini azaltmak gerekmektedir. Mesela, bu suların havalandırılması 
maksadıyla sprey havalandırma sistemleri kullanılarak sıyırma işlemi 
hızlandırılabilir (Qasim vd., 2000). 

 
5.2.2 Havalandırma proseslerinin uygulamaları 
 
Havalandırma prosesinin bir dizi farklı uygulaması olup, bu kısımda bazı uygulamalarından 
bahsedilmektedir 
 
5.2.2.1 Tat ve koku giderimi 
 
En çok tat ve kokuya sebep olan bileşikler suda yüksek çözünürlüğe sahip olduklarından, 
yüksek verimli kimyasal oksidasyon ve adsorpsiyon gibi tat ve koku giderme yöntemlerine 
kıyasla havalandırma proseslerinin tat ve koku giderim verimleri daha düşüktür.  
 
5.2.2.2 Demir ve mangan giderimi 
 
Demir ve mangan giderimi tipik olarak demir ve mangan iyonlarının çözünmeyen oksitlere 
dönüşmesiyle sağlanır. Havalandırma proseslerinde, bu dönüşüm için ihtiyaç duyulan oksijen 
sağlanmaktadır. Bu proses çözünmüş oksijen konsantrasyonunun düşük olduğu yeraltı suyu 
uygulamalarında yaygın olarak kullanılır. Bu sayede demir ve mangan iyonlarının 
oksidasyonu ile birlikte suyun oksijen kazanması sağlanır. Normal pH değerlerinde mangan 
oksidasyonu nispeten yavaş olup, kok yataklı dolgulu kulelerde pH değerinin 8,5’lere 
yükseltilmesi ile bu işlem hızlandırılabilmektedir. 
 
5.2.2.3 Uçucu organik bileşik giderimi 
 
Olumsuz etkilerinden ötürü uçucu organik bileşiklerin giderimi elzemdir. Bu maddelerin 
büyük bir kısmı, havalandırma prosesleri ile sudan ayrılabilmektedir. Bu maddelerden bazıları 
için çok katı emisyon sınırları olup, kapalı ortamlarda gerçekleştirilen havalandırma 
işlemlerinde oluşan atık gazdan uçucu organik bileşikleri gidermek amacıyla bir hava kirliliği 
kontrol sistemi de düşünülmelidir. 
 
5.2.2.4 Karbon dioksit giderimi 
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Havalandırma prosesleri ile sudaki çözünürlüğü düşük olan karbon dioksitin, sudan ayrılması 
hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Yeraltı sularında yüksek konsantrasyonda 
karbondioksit bulunmasından dolayı, bu proses genellikle yeraltı sularından sertlik giderme 
proseslerinden önce kullanılmaktadır. Karbondioksitin yüksek konsantrasyonu yumuşatma 
için gereken kimyasal ihtiyacını artırdığı için, yumuşatma öncesinde bu işlemin kullanılması 
faydalıdır. 
 
5.2.2.5 Hidrojen sülfür giderimi 
 
Hidrojen sülfür, tat ve kokuya sebep olan bileşiklerden olup, havalandırma ile etkili bir 
şekilde giderilmektedir. Bu proseste hâkim giderim mekanizma, hidrojen sülfürün 
oksidasyonu olup, sonuçta su ve serbest sülfür oluşur. Bazı durumlarda serbest sülfür diğer 
arıtım prosesleriyle girişim yapabilmektedir. Ham suyun, havalandırma işleminden önce 
karbon dioksitle zenginleştirilmesi hidrojen sülfür giderim verimini artırmaktadır.  
 
5.2.3 Havalandırma prosesleri 
 
İçme suyu arıtma tesislerinde kullanılan havalandırma sistemleri 5 temel grupta ele alınabilir 
(Randtke ve Horsley, 2012). Bunlar, cazibeli sistemler, difüzyonlu sistemler, mekanik 
sistemler, basınçlı sistemler ve membran sistemleridir.  
 
İçme suyu arıtımında kullanılan havalandırma sistemlerinin tasarımında aşağıdaki hususlara 
dikkat edilmelidir: 
 

• Su ve hava sıcaklıkları 
• Sudan giderilmesi ya da suya kazandırılması amaçlanan maddenin fiziksel ve 

kimyasal özellikleri 
• Hava-su oranı 
• Hava ile su arasındaki temas süresi 
• Mevcut ara yüz alanı 
• Gaz ve sıvı fazlardaki türbülans 

 
İlk iki faktör ham su kalitesi ve içme suyu arıtma tesisi için düşünülen bölgeye göre 
değişmekte olup, diğer faktörler tasarlanan havalandırma prosesi ve kullanılan ekipmanlara 
bağlıdır. İçme suyu arıtımında kullanılan havalandırma proseslerinin kıyaslaması Tablo 5.2’de 
verilmiştir. 
 
5.2.3.1 Cazibeli havalandırma prosesleri 
 
Cazibeli havalandırma sistemleri hem havalandırma işlemi hem de sıyırma işlemi için 
kullanılabilmektedir. Bu sistemlerde gaz transferi, suyun küçük damlacıklar halinde dağılması 
ve etkin yüzey alanının artırılması ile hızlı bir şekilde gerçekleşir. Sıklıkla kullanılan sistemler 
sprey havalandırıcılar, tepsi-tipi havalandırıcılar, kaskat havalandırıcılar, koni havalandırıcılar 
ve dolgulu kulelerdir.  
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Tablo 5.2 Havalandırma proseslerinin kıyaslanması (Qasim vd., 2000) 
Proses Performans Avantaj/dezavantaj Ekipman ihtiyacı 
Cazibeli prosesler    
 

Kaskat CO2: % 20-45 1-3 m yük kaybı 
85-105 m2/(m3/sn) alan 

Suyu yükseltmek için pompa 
ve enerji 
Korozyona dayanıklı yapı 
malzemesi 

 

Dolgulu kule 

 
UOB: > %95 
CO2: > %90 
 

3 m’ye kadar kolon çapı 
2000 m3/m2.gün hidrolik yük 

Kule tipi yapı 
Dolgu malzemesi 
Pompa ve hava körükleri 

 

Tepsi-tipi CO2: > %90 

1150-2160 m3/m2.gün hidrolik yük 
Hava-su oranı 7,5 
50-160 m2/(m3/sn) alan 
 

Korozyona dayanıklı tepsiler 
Pompa ve hava körükleri 

 

Sprey CO2: % 70-90 
H2S: % 24-40 

 
1,2-9 m yük kaybı 
105-320 85-105 m2/(m3/sn) alan 
70 kPa sprey basıncı 
 

Bronz nozullar 
Uygun borulama 
Debimetre ve vanalar 
Pompa 

Difüzörlü prosesler UOB: % 80 

10-30 dk bekleme süresi 
0,7-1,1 hava-su oranı 
2,7-4,5 m tank derinliği 
11-45 kW/(m3/sn) güç ihtiyacı 
 

Difüzörler 
Hava körükleri ve borulama 
Hava filtresi 
Debimetre ve vanalar 
 

Mekanik prosesler CO2: % 70-90 10-30 dk bekleme süresi 
2-4 m tank derinliği Motor ve türbinler 

 
5.2.3.1.1 Sprey havalandırıcılar 
 
Sprey havalandırıcılar, üstü açık bir tank içerisinde, nozullar ya da bir boru ağı ile yukarı 
doğru püskürtülmesiyle suyun damlacıklar halinde dökülmesi sırasında havalandırma 
işleminin gerçekleştiği sistemlerdir. Bu sistemlerde su, doğrudan yukarı doğru ya da bir açıyla 
püskürtülebilir. Sprey havalandırıcılarda gaz fazdan sıvı faza ya da tersi yönde gaz transfer 
hızı yüksek olup, hem karbon dioksit giderimi hem de suya oksijen kazandırma maksadıyla 
kullanılmaktadır. Buna karşın yüksek alan ihtiyacı, üstlerinin kapatılmasındaki zorluklar ve 
donma riskleri gibi muhtelif problemler nedeniyle kullanımları kısıtlıdır. Günümüzde sprey 
havalandırıcıların arıtılmış sulardan trihalometan giderimindeki kullanımı araştırılmaktadır 
(Spacek, 2009). 
 
Üretilen her bir damlanın havayla temas süresi, damlanın ilk hızı ve ilk hız vektörünün yaptığı 
açıya bağlıdır. Damlacık boyutu ve dolayısıyla alan-hacim oranı kullanılan nozulun 
özelliklerine bağlıdır. Nozulla üretilen damlanın ilk hızı şu şekilde hesaplanabilir: 
 

ghCV v 2= ghCV v 2=  (5.6) 
 
Burada h nozul ucundaki toplam basınç, g yerçekimi ivmesi, Cv hız katsayısı ve V damlanın 
ilk hızıdır. Aynı şekilde nozul debisi  
 

ghCV v 2= ghCV v 2=  (5.7) 
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Denklemiyle hesaplanabilir. Burada CD nozulun deşarj katsayısı, A nozul açıklığının alanı ve 
Q nozul debisidir. Deşarj katsayısı, hız katsayısı (Cv) ve daralma katsayısının (Cc) çarpımına 
eşit olup (CD = CvCc), kullanılan orifis ya da nozulun şekli ve diğer özelliklerine bağlıdır.  
Nozullar dik açıyla ya da eğik olarak yerleştirilebilir. Su damlacığının teorik temas süresi şu 
denklemle hesaplanabilir: 
 

g
hSinCt v 22 θ= g

hSinCt v 22 θ=  (5.8) 

 
Burada t teorik temas süresi, θ ise ilk hız vektörünün yatayla yaptığı açıdır. Teorik olarak 
bakıldığında en yüksek temas süresi dik açılarla sağlanabiliyor olsa da, eğik açılar, daha uzun 
temas yolu ve düşen damlalarla daha az temas sağlaması açısından daha avantajlıdır. Rüzgar, 
damlacıkların yükselmesi ve inişi sırasında etkili olup, tank tasarımlarında rüzgar etkisini de 
düşünmek gerekir.  
 
Nozulların sayısı, boyutu ve aralıkları; üniteye gelen suyun basıncı, bırakılan sprey alanı ve 
yakın mesafedeki nozulların oluşturduğu girişim seviyesine bağlıdır. Teorik olarak çok küçük 
damlalar üretebilen nozullarlla verim artırılabiliyor olsa da, pratik açıdan bakıldığında küçük 
nozullarda daha sık tıkanma problemleri yaşanması olası olup, daha fazla bakım gereksinimi 
vardır. Bu sebeple sprey havalandırıcılarda kullanılan nozullar 2,5 ila 3,8 cm çaplar arasında 
sınırlandırılır. Bu nozullar 69 kPa basınçta 4,73 ila 9,46 L/sn debiye sahiptir. Nozullar, 
genellikle 0,6 ila 3,7 m aralıklarla yerleştirilirken, alan ihtiyacı 106 ila 318 m2/(m3/sn) 
mertebelerinde olmaktadır.  
 
Bu sistemlerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri de boru ve nozulların korozyona uğraması 
olup, kullanılan bütün malzemelerin korozyona dayanıklı olması istenir. Sprey 
havalandırıcılarla, suyun pH değerine bağlı olarak % 50 ila % 90 arasında karbon dioksit 
giderimi sağlanabilmektedir (Hand vd., 2011). Yüksek alan ihtiyacı, soğuk iklimlerde donma 
problemleri, kısa hava-su temas süreleri ve yüksek enerji maliyetleri sprey havalandırıcıların 
dezavantajları arasındadır.   
 
5.2.3.1.2 Tepsi-tipi havalandırıcılar 
 
Tepsi-tipi havalandırıcılar, yeraltı sularından karbon dioksit giderimi ve suya oksijen 
kazandırılması maksadıyla sıklıkla kullanılan proseslerden biridir. Bu sistemlerde suyun, 
kapalı bir reaktörün üstünden beslenerek, yukarıdan aşağıya doğru belirli aralıklarla dizilmiş 
perfore tepsilerden dökülmesi sağlanır. Bu esnada havalandırma prosesi gerçekleşmektedir. 
Bazı tiplerinde PVC ya da ahşap pervazlar kullanılarak, bir katmandaki suyun bir sonraki 
katmandaki suyu etkilemesi sağlanır ve bu şekilde havalandırma verimi artırılır. Bu 
sistemlerde pervazlar yatayda 7,5 ila 10 cm, dikeyde ise 10 ila 15 cm aralıklarla tepsiler 
arasına yerleştirilir. Havalandırıcı yüksekliği bu sistemlerde 3 ila 5,5 m arasındadır. Tepsi-tipi 
pervazlı sistemlerde hidrolik yük 8 ila 17 L/sn.m2 mertebesinde olup, hava-su oranı 25:1’e 
kadar çıkabilir (Randtke ve Horlsey, 2012). Bu sistemlerde hava doğal yolla reaktöre 
alınabilir ya da hava fanlarıyla reaktöre hava akışı sağlanabilir.  
 
Bazı sistemler pervazlı, perfore ya da ızgara tabanlı birçok tepsiden de oluşabilmektedir. Bu 
sistemlere sadece tepsi-tipi havalandırıcılar denilmektedir. Bu sistemlerde ham su yukarıdan 
beslenir, bütün tepsilerdeki açıklıklardan aşağıya doğru hareket eder ve havalandırılmış su 
tank tabanından toplanır. Verimin yüksek olması açısından, suyun tepsilerde üniform dağılımı 
büyük önem arz etmektedir. Birçok sistemde 5 ila 15 cm boyutlu kok, taş, ya da seramik 
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malzeme kullanılması sonucu gaz transfer verimi artırılmakta; ayrıca bu malzemeler üzerinde 
birikmiş olan demir ve mangan oksitleri sayesinde demir ve mangan giderimi de katalize 
edilebilmektedir. Bu sistemlerde de havalandırma doğal yolla ya da bir fan yardımıyla 
gerçekleştirilebilmektedir. Fan yardımıyla kullanılan sistemlerde havalandırma ve karbon 
dioksit sıyırma işlemleri yüksek verimle yapılabilmekte olup, amonyak giderimi amacıyla 
ham suyun pH değerini 11’in üzerine çıkarmak, hidrojen sülfür giderimi için ise 7’nin altına 
indirmek gerekir. Şekil 5.1’de tepsi-tipi havalandırıcı gösterilmektedir. Bu sistemler, 30 ila 76 
cm aralıklarla yerleştirilmiş 3 ila 9 adet tepsiden oluşur. Bu tip sistemlerde alan ihtiyacı 0,002 
ila 0,006 m2/(m3/gün) arasında olup, 13 ila 20 L/sn.m2 arasında hidrolik yük uygulamak 
mümkündür (Randtke ve Horsley, 2012).  
 

 
Şekil 5.1 Tepsi-tipi havalandırıcı (Randtke ve Horsley, 2012) 

 
Tepsi-tipi havalandırıcılar, özellikle soğuk iklimlerde kapalı olarak tasarlanırlar ve kapalı 
olarak tasarlanan bu sistemlerin hava ihtiyacını karşılamak için özel tasarımlar yapılmalıdır. 
Bu sistemlerde en önemli iki tasarım parametresi suyun üniform dağıtımı ve ventilasyondur. 
Ventilasyon doğal yolla yapılabilir, ya da havalandırıcı tabanından bir fanla gerçeleştirilebilir.  
 
Bu sistemlerin tasarımında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da korozyondur. 
Kullanılan malzemenin korozyona dayanıklı olması istenir. Ayrıca mikrobiyal aktivite (alg) 
de tasarım esnasında göz önünde bulundurulmalı; havalandırıcıların temizliği ile ilgili 
tedbirler alınmalıdır. Bu sistemler beton, paslanmaz çelik ya da aluminyum malzemeden imal 
edilebilmektedir. 
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Tepsi-tipi havalandırıcılarda karbon dioksit giderimi aşağıdaki ampirik denklemle 
açıklanabilmektedir (Scott, 1955): 
 

kn
n CC −= 100

kn
n CC −= 100  (5.9) 

Burada n tepsi sayısı, C0 ham sudaki karbon dioksit konsantrasyonu, Cn n nolu tepsiden 
sonraki karbon dioksit konsantrasyonu, k değeri ise ventilasyon, sıcaklık, türbülans ve diğer 
parametrelere bağlı bir sabit olup değeri 0,12 ila 0,16 arasında değişmektedir. 
 
5.2.3.1.3 Kaskat ve koni havalandırıcılar 
 
Kaskat havalandırıcılar, bir dizi basamaktan oluşan yapılardır. Bu sistemlerde suyun, 
yukarıdan beslenerek merdiven şeklinde tasarlanan bir dizi basamaktan cazibeli olarak akması 
sağlanır. Bu esnada oluşan ince su filmi sayesinde havalandırma işlemi gerçekleşir. En basit 
yapıya sahip kaskat havalandırıcı beton basamaklı sistemlerdir. Bu sistemlerde basamak 
sayısı artırılarak temas süresi de artırılabilir. Ayrıca basamakların yükseklikleri artırılarak, 
basamaktan düşen suyla birlikte havanın su içinde daha fazla penetrasyonuna olanak 
sağlanabilmektedir. Soğuk iklimlerde kaskat havalandırıcıların üzeri kapatılabilir. Bu 
durumda, ventilasyon için gerekli tedbirler alınmalıdır. Tepsi-tipi havalandırıcılarda olduğu 
gibi bu sistemlerde de en sık karşılaşılan sorunlar alg birikimi ve korozyondur. 
 
Gaz transfer hızı ile ilgili formülasyon Denklem 5.4.b’de verilmiştir. Ne var ki bu denklemde 
verilen zaman ifadesi gerçek uygulamalarda belirlenmesi çok zor, hatta imkânsız bir 
parametredir. Bunun yerine, Denklem 5.4.a çözülerek aşağıdaki tanımlama yapılırsa, 
 

0
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−
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0
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0
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−
−

=  (5.10) 

 
şu ifadeyi yazmak mümkün olmaktadır: 
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 (5.11) 

 
Burada K verim sabiti olup, içme suyu arıtımında verim sabiti sıcaklığa ve basamak 
yüksekliğine bağlıdır: 
 

( ) bhTK 046,0145,0 += ( ) bhTK 046,0145,0 +=  (5.12) 
 
Burada hb basamak yüksekliği (m), T ise su sıcaklığıdır (°C). Birden fazla basamaktan oluşan 
bir kaskat havalandırıcıda her bir basamaktaki verim sabiti Kn = K / n olarak alınırsa, n adet 
basamaktan sonraki çözünmüş oksijen konsantrasyonu, 
 

( )( )n
nKCCCC −−−= 10

** ( )( )n
nKCCCC −−−= 10

**  (5.13) 
 
Her bir kademedeki verim sabiti aşağıdaki grafik (Şekil 5.2) yardımıyla bulunabilmektedir. 
Kaskat havalandırıcılar Şekil 5.3’te gösterilmektedir. Kaskat sayısının belirlenmesinden sonra 
her bir kaskat üzerindeki su yüksekliğinin hesaplanması amacıyla kullanılan denklemler için 
Bölüm 16. Proses Kontrolü ve Otomasyon’a bakınız. 
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Şekil 5.2 Kaskat havalandırıcılarda düşüm yüksekliği ile KC* arasındaki ilişki (Eroğlu, 2008) 

 

 
Şekil 5.3 Kaskat havalandırıcılar 

 
Koni havalandırıcılar da yapı olarak kaskat havalandırıcılara çok benzemektedir. Bu 
sistemler, birkaç tavanın üst üste monte edilmesiyle yapılabilmektedir. Sistem çalıştırıldığında 
su öncelikle en üstteki tavayı doldurarak buradan aşağıda doğru kaskatlardan geçerek 
havalanır. Bir koni havalandırıcı Şekil 5.4’te gösterilmektedir. 
 

 
Şekil 5.4 Koni havalandırıcı (Randtke ve Horsley, 2012) 
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5.2.3.1.4 Dolgulu kuleler 
 
Dolgulu kuleler genellikle endüstriyel arıtma sistemlerinde kullanılmakta olup, içme suyu 
arıtımında uçucu organik bileşikleri sudan ayırmak maksadıyla kullanılır. Kulede kullanılan 
dolgu malzemesinin çok yüksek temas yüzeyi sağlaması ve kulenin altından beslenen hava 
debisi ile sağlanan yüksek hava-su oranı sayesinde dolgulu kuleler, diğer sıyırma 
yöntemlerine nazaran çok daha yüksek arıtım verimlerine sahiptir. Bir dolgulu kule, içinde 
dolgu malzemesi, suyun üniform dağıtılmasını sağlayan bir dağıtım yapısı, kule tabanında bir 
toplama haznesi ve bir hava fanından oluşan silindirik bir yapıdır. Dolgulu kule yapısı Şekil 
5.5’te gösterilmektedir. 
 
Dolgulu kulelerde birim su hacmi başına sağlanan hava hacmi hava-su oranı olarak 
bilinmektedir. Bu oran, uçucu organik bileşiklerin sıyrılması amacıyla kullanılan dolgulu 
kulelerin tasarımı açısından oldukça önemlidir. Bununla birlikte dolgu malzemesinin 
yüksekliği ve tipi ile hidrolik yük, su sıcaklığı ve arıtılması hedeflenen uçucu maddenin 
Henry sabiti de önem arz etmektedir.  
 
Dolgulu kulelerde ihtiyaç duyulan hava debisi, sudan sıyrılması hedeflenen uçucu maddenin 
Henry sabitine bağlıdır. Verilen bir hava debisi ve kule çapında dolgu malzemesi yüksekliği 
de arıtım verimini artırmaktadır. Ancak artan kule yüksekliği hem yatırım hem de işletme 
maliyetlerini artırmaktadır. 
 
Hava-su oranı su sıcaklığına ve istenen arıtım performansına bağlı bir parametre olup, bu 
parametre kullanılacak olan fanın boyutu ve enerji ihtiyacını belirlemektedir. Dolgulu kulelera 
hava-su oranı 30:01 ila 100:1 arasındadır (Randtke ve Horsley, 2012). Bu sistemlerde hidrolik 
yük 10 ila 20 L/sn.m2 olup, sıyrılması zor olan kirleticiler için daha düşük hidrolik yükler 
uygulanabilmektedir. Dolgulu kule yükseklikleri genellikle 3 ila 6 m arasında olmaktadır. 
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Şekil 5.5 Dolgulu kule yapısı (Letterman, 1999) 

 
Dolgulu kule tasarımında en önemli parametreler transfer birimi yüksekliği (TBY) ve transfer 
birimi sayısıdır (TBS). Transfer birimi yüksekliği hidrolik yük ve KLa değerine bağlı olup,  şu 
şekilde tahmin edilebilmektedir: 
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Burada L hidrolik yük, diğer parametreler ise daha önce tanımlandığı gibidir. Dolgulu 
kulelerde KLa değerleri pilot çalışmalarla belirlenir. Transfer birimi sayısı ise kolon 
performansı ve arıtımı hedeflenen kirleticinin özelliklerine bağlı olup, aşağıdaki denklemle 
tahmin edilebilmektedir: 
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−

=  (5.15) 

 
Burada Ci kirleticinin giriş suyundaki konsantrasyonu, Ce kirleticinin çıkış suyundaki 
konsantrasyonu, R ise birimsiz sıyırma faktörüdür. Sıyırma faktörü dolgulu kuledeki hava-su 
oranına bağlı olup, şu denklemle tahmin edilir: 
 

L
G

P
HR =

L
G

P
HR =  (5.16) 

 
Burada G gaz debisi (mol/alan.zaman) ve P sistemdeki hava basıncı olup, diğer parametreler 
daha önce tanımlandığı gibidir. Sıyırma faktörü ve transfer birimi sayısının giderim verimi ile 
ilişkisi Şekil 5.6’da gösterilmektedir. 
 
Dolgulu kule tasarımında belirlenmesi gereken bir diğer parametre de kule çapıdır. Kule çapı, 
özellikle basınç kayıpları açısından çok büyük önem arz etmektedir. Kule çapının küçük 
olması durumunda, verilen hava ve su debilerinde basınç kaybının artması beklenir ki bu 
durumda kulenin taşma riski bulunmaktadır. Kulenin taşmaması için uygun kule çapının 
bulunması gerekmekte olup, taşma debisi Şekil 5.7’de verilen taşma eğrisi yardımıyla 
bulunur. Taşma eğrisinin kullanımı Cummins ve Westrick (1983)’te anlatılmaktadır. Taşma 
eğrisi kullanılarak bulunan hava debisi, taşma noktasını temsil etmekte olup, tasarımda daha 
düşük hava debileri kullanmak gerekir. 
 
Dolgulu kulelerde kullanılan dolgu malzemeleri düşük basınç kaybı ve yüksek hava-su temas 
yüzeyi sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Farklı şekil ve farklı malzemelerden üretilmiş 
dolgu malzemeleri bulmak mümkündür. İçme suyu arıtma sistemlerinde en sıklıkla plastik 
malzemeler kullanılmaktadır. Plastik malzemeler daha dayanıklı, daha hafif ve daha düşük 
maliyetlere sahiptir. Bazı dolgu malzemeleri Şekil 5.8’de gösterilmektedir. 
 
Dolgu malzemesi seçildikten sonra, dolgulu kule tasarımında bir sonraki adım dağıtım 
yapısının tasarımıdır. Dağıtım yapısının görevi, suyu dolgu malzemesi kesit alanına üniform 
olarak dağıtmaktır. Dağıtım yapısının tasarımında tepsinin uygun şekilde tasarlanması, 
nozulların uygun konumlara konulması ve dağıtım yapısının kule iç cidarına sızdırmaz olarak 
yapışması sağlanmalıdır. Aksi halinde gelen suyun kısa devre yapması olasıdır. Kısa devre 
durumunda dolgu malzemesinin tamamının kullanılmadığı düşünülmelidir ki bu durumda 
yeterli temas süresi ve yüzey alanı sağlanmamış olur. Dolgulu kulelerde kullanılan dağıtım 
yapıları Şekil 5.9’da gösterilmektedir. Dağıtım yapısından sonra, su aşağıda doğru akarken 
kule duvarlarına doğru meyletmektedir. Bu durum ise yine kısa devrelerle sonuçlanmakta 
olup, engellemek maksadıyla kulenin iç cidarlarına belirli aralıklarla duvar süpürücü adı 
verilen eğimli yapılar konulmalıdır. 
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Şekil 5.6 Transfer birimi sayısı ile giderim verimi arasındaki ilişki (Letterman, 1999) 

 
Transfer birimi sayısı (TBS) 

 Sıyırma faktörü 

 

G
id

er
ile

n 
fr

ak
si

yo
n 



 

70 
 

 
Şekil 5.7 Dolgulu kulelerde taşma eğrisi (Letterman, 1999) 

 
Dolgulu kule tasarımında bir diğer adım fan seçimidir. Dolgulu kulelerde kullanılan fanlar 
kule büyüklüğü ve hava-su oranına göre değişmektedir. Kullanılan fanın emiş ağzına ızgara 
ya da filtreler konularak haşereler ve yabancı maddelerin kule içine çekilmesi önlenmelidir. 
Emiş ağzındaki filtreler tıkandıkça basınç kaybı artacağından, fanın debisi azalacak ve 
kuledeki hava-su oranı düşecektir. Dolgulu kule tasarımında fan filtresinin temizlenme aralığı 
da düşünülmelidir. Bütün bunlara ek olarak, bazı uçucu organik bileşiklerin hava emisyonları 
ile ilgili çok katı düzenlemeler bulunduğundan, içme sularından uçucu organik bileşik ya da 
diğer tehlikeli organiklerin sıyrılması maksadıyla kullanılan dolgulu kulelerin tasarımında, 
ihtiyaç halinde hava kirliliği kontrol ekipmanları da düşünülmelidir. 
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Şekil 5.8 Bazı dolgu malzemeleri (Letterman, 1999) 

 

 
Şekil 5.9 Orifis tipi dağıtım yapısı (solda) oluklu dağıtım yapısı (sağda) (Randtke ve Horlsey, 2012) 

 
 
5.2.3.2 Difüzörlü havalandırma prosesleri 
 
Difüzörlü ya da kabarcıklı havalandırma sistemlerinde gaz transferi hava kabarcıklarının su 
içinde dispersiyonu ile mümkün olmaktadır. Dolgulu kulelere nazaran difüzörlü havalandırma 
sistemlerinde yüzey alanı daha küçük, temas süresi daha fazladır. 
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Difüzörlü havalandırma sistemlerinde en sıklıkla kullanılan ekipman tipi beton tanklardır. 
Beton tankların tabanına perfore borular ya da poroz difüzörler veya hava kabarcığı üreten 
diğer ekipmanlar yerleştirilir. Bu kabarcık üreten sistemler, bir kompresör yardımıyla basınçlı 
havayla beslendiğinde ince hava kabarcıkları oluşmakta; bu hava kabarcıkları su yüzeyine 
doğru hareket ederken bir türbülans oluşturarak gaz transferi için yüzey alanı hazırlamaktadır.  
 
Bu havalandırma sistemleri genellikle mevcut su depoları ve tankların iyileştirilmesi amacıyla 
sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sistemlerde poroz tüp ya da perfore borular kullanılırsa, bunlar 
tank derinliğinin ortalarına yakın bir noktaya asılabilir. Poroz difüzörler kullanılıyorsa 
bunların tank tabanına yerleştirilmesi gerekir.  
 
Son zamanlarda kullanılmaya başlanan bir sistem olan düşük profil sistemlerinde, hava debisi 
çok kademeli kaskat bir tasarım kullanılmaktadır (Randtke ve Horsley, 2012). Bu sistemlerin 
konvansiyonel difüzörlü havalandırma sistemlerinden farkı sadece 46 ila 92 cm su 
derinliklerinde çalışıyor olmasıdır. Buna karşın konvansiyonel sistemlerde en az 3 m su 
derinliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Kabarcık üreten difüzörler üzerindeki düşük basınç 
sayesinde, hava debisini sağlamak amacıyla kompresörler yerine orta basınçlı radyal fanların 
kullanılması mümkün olmakta; havalandırma tankı derinliği 1,2 ila 1,5 m derinliğe kadar 
indirilebilmektedir. Bu sistemlerde su, bir dizi tam karışımlı kaskat tankta cazibe ile 
akmaktadır. Arıtım hedeflerine bağlı olarak 3 ila 8 kademeli kaskat sistemler 
yapılabilmektedir. Her bir kademe bir perde ile ayrılmakta ve bağımsız difüzörlerle 
havalandırılmaktadır. Düşük profil sistemlere air bir şematik gösterim                            
Şekil 5.10’da verilmiştir.  Bu şekilde tasarlanan bireysel tanklarda 0,06 ila 63 L/sn arasında su 
debilerini havalandırmak mümkün olmakta; bu sistemlerle aynı zamanda karbon dioksit, 
uçucu organik bileşik, hidrojen sülfür ve metan gibi diğer bileşenler de sıyırılabilmektedir 
(Randtke ve Horsley, 2012). 

 
                                        Şekil 5.10 Düşük profil havalandırma sistemi şematiği (Randtke ve Horsley, 2012) 
 
Difüzörlü havalandırma sistemlerinde gaz transferi, suyun içine hava kabarcıkları dozlamak 
suretiyle gerçekleştirilmekte olup, havalandırma işleminin ters akışlı olması istenir. Ham su 
tankın üst kısmından giriş yaparak alt kısmından çıkar. Hava kabarcıkları ise tank tabanından 
verilerek ters akışla birlikte yüksek bağıl hızlarda daha yüksek türbülans elde edilebilir. 
Kullanılmış hava kabarcıkları tankı su yüzeyinden terk eder. Bu sistemlerde gaz transferi tank 
derinliğinin artırılması ve daha ince hava kabarcıkları kullanılmasıyla hızlandırılabilir. 
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Ayrıca, bir karıştırıcı yardımıyla türbülans daha da artırılabilir ve bu sayede su içinde 
kabarcık birikimi de sağlanabilir.  
 
Difüzörlü havalandırma sistemleri cazibeli sistemlere nazaran daha uzun temas süresi sağlasa 
da gaz transfer hızı karıştırma şiddeti, hava-su oranı, temas yüzeyi ve transfer direnci gibi 
birçok diğer parametreye de bağlı olmaktadır. 
 
Difüzörlü havalandırma sistemlerinde kullanılan tanklar 3 ila 5 m derinlik ve 3 ila 9 m 
genişliğe sahip olmaktadır. Düşük profil sistemlerde tank derinliği daha da az olabilmektedir. 
Kullanılan tanklarda genişlik:derinlik oranı, optimum karıştırma şartlarını sağlamak amacıyla 
2’yi aşmamaktadır. Tank uzunluğu ise ihtiyaç duyulan arıtım verimi ve temas süresine bağlı 
olmaktadır. Difüzörlü havalandırma sistemlerinde bekleme süresi 10 ila 30 dakika arasında 
değişmektedir. Bu sistemlerde, suya helezonik bir hareket kazandırmak maksadıyla difüzörler 
tankın sadece bir kenarında, tank tabanına yerleştirilir. 
 
Difüzörlü havalandırma sistemlerinde difüzör olarak genellikle perfore borular, poroz plakalar 
ya da istenilen boyutta hava kabarcığı üretebilen diğer tasarımlar kullanılmaktadır. Hava fanı, 
ihtiyaç duyulan hava debisi ve basınca göre boyutlandırılmaktadır. Bu sistemlerde difüzörler 
genellikle tank derinliğinin yarısına yerleştirilerek optimum verim sağlanabilmektedir. Daha 
derinlere yerleştirilen difüzörler, hava fanı için ihtiyaç duyulan basıncı artırmakta; yatırım ve 
işletme maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu sistemlerde kullanılan hava debileri 0,8 
ila 0,012 m3/m3 su mertebelerindedir. İstenilen hava debisini en düşük basınç kayıplarıyla 
iletebilecek difüzör sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sistemlerde güç gereksinimi 
0,00013 ila 0,00053 kW/m2.gün mertebelerinde olmaktadır. 
 
Bazı sistemlerde kısa devreleri önlemek maksadıyla perdeler de kullanılabilmektedir. Difüzör 
olarak poroz plakalar kullanılan sistemlerde hava fanının emiş ağzına filtre konulmalı ve 
poroz plakaların tıkanma problemlerine karşı tedbir alınmalıdır. Kullanılan filtreler 
tıkandığında basınç kayıpları da artacağından, filtrelerin belirli aralıklarla temizlenmesi 
gerekmektedir. 
 
5.2.3.3 Mekanik havalandırma prosesleri 
 
Mekanik havalandırıcılar suyu pedallarla karıştırmak ya da hava enjeksiyonuyla karıştırmaya 
yardımcı olmak gayesiyle kullanılır. İki temel mekanik havalandırıcı yüzeysel havalandırıcılar 
ve batık havalandırıcılardır. Yüzeysel havalandırıcılar en sıklıkla atıksu arıtma sistemlerinde 
kullanılmaktadır. Bununla birlikte, içme suyu arıtımında yüzeysel mekanik havalandırıcılar 
koku ve tat giderimi amacıyla kullanılabilmektedir. Bu sistemler genellikle tesiste değil, su 
kaynağında (göl) kullanılmaktadır. Yüzeysel mekanik havalandırıcılar üç temel bileşenden 
oluşur: motor, şaft ve su yüzeyinin hemen altındaki pedallar. Bu sistemlerde su, pedallarla 
kaldırılarak havaya atılır ve oluşan su damlacıkları yüzeye dönene kadar havalanır. 
 
Batık mekanik havalandırıcılar, prensip olarak yüzeysel havalandırıcıların tam tersidir. Bu 
sistemlerde havalandırıcı, suyu yüzeyden aşağıya çekerken beraberinde su içine hava emişi de 
sağlar. Emilen havanın su içine difüzyonu ile havalandırma işlemi gerçekleştirilir. 
 
5.2.3.4 Basınçlı havalandırma prosesleri 
 
Basınçlı havalandırma sistemlerinde su, basınçlı hava ile temas ettirilerek gaz transfer hızı 
artırılmaktadır. Temel olarak iki çeşit basınçlı havalandırma sistemi kullanılmaktadır. 
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Bunlardan ilkinde su, içinde basınçlı hava bulunan kapalı bir tanka spreylerle dozlanır. 
Havalandırılmış su, tankı tabandan terk eder. İkinci tip basınçlı havalandırma sisteminde 
hava, basınçlı çalışan bir su borusuna dozlanarak su akışı ile birlikte hava kabarcıkları 
oluşması sağlanır. Her iki sistemde de yüksek basınç kullanıldığından havalandırma verimi 
yüksektir. Basınlı havalandırma sistemleri, demir ve manganın koagülasyon ve çöktürme 
prosesleri ile giderilmesinden önce bir ön arıtım sistemi olarak kullanılır. 
 
5.3 Havalandırma Proseslerinin Tasarım Esasları 
 
Havalandırma proseslerinin tasarımında aşağıdaki genel kaidelere uyulmalıdır: 
 

• Yeraltı sularının havalandırıldığı sistemlerden sonra asgari arıtım kademesi olarak 
dezenfeksiyon kullanılmalıdır (GLUMRB, 2012). 

• Eğer havalandırıcılar azami kirletici konsantrasyonlarını sağlamak amacıyla 
tasarlanmamışsa, bütün havalandırıcılar için bir bypass sistemi düşünülmelidir. 

• Bütün havalandırıcılar ve yardımcı ekipmanlar suyun agresif özelliklerine karşı 
korumaya alınmalı; ekipman ömrünü uzatan tasarımlar yapılmalıdır. 

• Bütün havalandırıcıların giriş ve çıkış sularında çözünmüş oksijen, pH, ve sıcaklık 
ölçümleri yapılmalı; havalandırıcı performansı izlenmelidir. Demir, mangan ve 
karbon dioksit ölçümleri için uygun ekipmanlar tesiste bulundurulmalıdır. 

 
5.3.1 Cazibeli havalandırma prosesleri 
 
Cazibeli havalandırıcılar arasında sprey havalandırıcılar, tepsi-tipi havalandırıcılar, 
dolgulu kuleler ve kaskat havalandırıcılar sayılabilmekte olup, bunlarla ilgili tasarım 
esasları ileryen alt başlıklarda verilmektedir. 
 
5.3.1.1 Sprey havalandırıcılar 
 
Sprey havalandırıcıların tasarımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Sprey havalandırıcıların uygun havalandırma prosesi olarak seçilmesi durumunda 
detaylı ekonomik analizler proje raporunda verilmelidir. 

• Sprey havalandırıcılar, sadece arazi kısıtlaması olmayan tesislerde kullanılmalıdır. 
• Sprey havalandırma sistemlerinde suyun havaya püskürtülmesi maksadıyla sprey 

nozulları ya da perfore boru sistemleri kullanılabilir. 
• Sprey nozulların boyut, sayı ve yerleşimi mevcut alana göre yapılmalıdır (CWWA, 

2004)  
• Sprey nozulların boyutları 2,5 ila 4 cm çaplar arasında sınırlandırılmalıdır (Randtke 

ve Horlsey, 2012; GLUMRB, 2012). 
• Nozul debileri 5 ila 10 L/sn debiye sahip olmalıdır (Randtke ve Horsley, 2012; 

Qasim, 2000). 
• Sistem, 1,5 ila 7,6 m basınçta çalıştırılmalıdır (GLUMRB, 2012). 
• Nozullar bir ızgara içine alınarak korunmalıdır (GLUMRB, 2012).  
• Nozullar 0,6 ila 3,7 m aralıklarla yerleştirilmelidir (Randtke ve Horsley, 2012). 
• Havalandırıcı alanı, arıtılan m3/sn su başına 106 ila 318 m2 olmalıdır (Randtke ve 

Horsley, 2012). 
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• Sistem, en az 1,2 m, en çok 9 m yük kayıplarına göre tasarlanmalıdır (Qasim vd., 
2000). 

• Tank ve borulama sistemlerinde korozyona dayanıklı malzemeler kullanılmalıdır. 
 

5.3.1.2 Tepsi-tipi havalandırıcılar 
 
Tepsi-tipi havalandırıcıların tasarımında aşağıda hususlar göz önünde bulundurulmalıdır: 
 

• Tepsi-tipi havalandırıcı ünitesi mümkün mertebe kapatılmalı ve dış atmosferden 
ayrılmalıdır. 

• Kapalı olarak tasarlanan havalandırıcılarda mümkünse doğal ventilasyon 
yöntemleri tercih edilmelidir. 

• Hamsuyun en üst tepsiye taşınabilmesi için uygun pompa sistemi tasarlanmalıdır. 
• Tepsiler arasına PVC ya da ahşap malzemeden pervazlar konulabilir (Randtke ve 

Horsley, 2012). 
• Pervazlar arası mesafe yatayda 7,5 ila 10 cm, dikeyde ise 10 ila 15 cm arasında 

olmalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). 
• Pervazlı sistemlerde hidrolik yük 8 ila 17 L/m2.sn arasında olmalıdır (Randtke ve 

Horsley, 2012). 
• Pervazlı tepsi-tipi havalandırıcılarda basınç kaybı 3 m’den az, 5,5 m’den çok 

olmamalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). 
• Pervazlı sistemlerde hava-su oranı 25:1 değerini aşmamalıdır (Randtke ve Horsley, 

2012). 
• Tepsilerin tasarımı, havalandırıcı kesit alanında suyun üniform olarak dağılmasına 

olanak sağlamalıdır. 
• Tepsiler ve diğer bütün malzemeler korozyona dayanıklı olmalıdır. 
• Tepsi-tipi havalandırıcılarda isteğe bağlı olarak tepsiler arasına 5 ila 15 cm boyutlu 

kok, taş ya da seramik malzeme kullanılmasına izin verilir (Randtke ve Horsley, 
2012). 

• Tepsi-tipi havalandırıcıların tasarımında arıtım hedefleri açıkça ortaya 
konulmalıdır. Amonyak giderimi düşünülüyorsa suyun pH değeri 11’in üstüne 
çıkarılmalıdır. Hidrojen sülfür giderimi için suyun pH değeri 7’nin altında 
tutulmalıdır. 

• Tepsi-tipi havalandırıcılarda en az 3, en çok 9 tepsi kullanılmalıdır (Randtke ve 
Horsley, 2012). 

• Tepsiler arası mesafe 30 cm’den az, 76 cm’den fazla olmamalıdır (Randtke ve 
Horsley, 2012). 

• Havalandırıcı boyutları ve sayısı belirlenirken, alan ihtiyacına bakılmalı ve 
ekonomik bir tasarım yapılmalıdır. Arıtımın gerçekleştiği etkin alan 0,002 ila 0,006 
m2/(m3/gün) arasında seçilmelidir (Randtke ve Horsley, 2012). 

• Uygulanan hidrolik yük 13 ila 20 L/m2.sn arasında olmalıdır (Randtke ve Horsley, 
2012). 

• Havalandırıcıda alg birikmesine karşı temizleme stratejileri belirlenmelidir. 
• Sertliği yüksek olan sular için kullanılması durumunda tepsi-tipi havalandırıcıların 

biriken kalsiyum tortularını kolayca temizleyebilecek şekilde tasarlanması esastır. 
 
5.3.1.3 Dolgulu kuleler 
 
Dolgulu kule tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir: 
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• Dolgulu kule tasarımında arıtılması hedeflenen kirletici türü/türleri belirlenmelidir 

(GLUMRB, 2012). Dolgulu kuleler çoğunlukla sıyırma işlemi için 
kullanıldıklarından; tasarım, Henry sabiti en küçük olan kirletici türüne göre 
yapılmalıdır. Tasarıma esas teşkil eden Henry sabiti, kütle transfer katsayıları, 
basınç kayıpları ve sıyırma faktörü belirtilmelidir.  

• Dolgulu kuleler, Henry sabiti 100 atm ve üzerinde olan kirleticiler için kullanılmalı; 
Henry sabiti 10 atm’den küçük olan kirleticiler için alternatif sistemler 
düşünülmelidir (GLUMRB, 2012).  

• İhtiyaç duyulan kule çapı, taşma eğrisi ile bulunmalıdır (Letterman, 1999). 
• İhtiyaç duyulan kule yüksekliği, KLa değerine göre tasarlanmalıdır (Letterman, 

1999). Transfer birimi sayısı ve transfer birimi yükseklikleri ayrı ayrı 
hesaplanmalıdır.  

• Tasarıma esas teşkil eden sıyırma faktörü belirtilmelidir (GLUMRB, 2012). 
• Kule, kirletici konsantrasyonlarını kabul edilen seviyenin altında, pratik olarak 

uygulanabilir en küçük seviyeye indirebilecek şekilde tasarlanmalıdır (GLUMRB, 
2012). 

• Kule, 10 ila 20 L/m2.sn hidrolik yüke göre tasarlanmalıdır (Randtke ve Horsley, 
2012). İhtiyaç halinde üst sınır 25 L/m2.sn’ye kadar kabul edilebilir (GLUMRB, 
2012).  

• Kule boyunun kule çapına oranı en az 10:1 olmalıdır (GLUMRB, 2012). 
• Kule çapı en fazla 3 m olmalıdır (Qasim vd., 2000). 
• Kule çapı, kabul edilebilir en yüksek basınç kaybına göre belirlenmeli ve debideki 

dalgalanmalar da göz önüne alınarak bir emniyet faktörü ile tasarım yapılmalıdır. 
• Kule yüksekliği 3 ila 6 m arasında olmalıdır. 
• Kulede hava-su oranı en az 25:1, en çok 80:1 olmalıdır (GLUMRB, 2012). İhtiyaç 

halinde hava-su oranı 100:1’e kadar çıkarılabilir (Randtke ve Horsley, 2012). 
• Kule tasarımında, kalsiyum karbonat ve demir çökelmesi ile bakteriyel aktiviteden 

kaynaklanan tıkanma problemleri göz önünde bulundurulmalı; kulenin 
temizlenebilmesi için uygun bir sistem tasarlanmalıdır (GLUMRB, 2012). 

• Kule tasarımında su sıcaklığı büyük önem arz etmekte olup, kulede sıyırma işlemi 
arzu ediliyorsa en düşük, havalandırma işlemi arzu ediliyorsa en yüksek sıcaklığa 
göre tasarım yapılmalıdır (GLUMRB, 2012). 

• Kule, paslanmaz çelik, beton, aluminyum, fiberglass ya da plastik malzemeden 
imal edilmeli; karbon çelik kullanılmamalıdır (GLUMRB, 2012). 

• Hafif malzemelerden üretilen kuleler için, rüzgardan kaynaklanan hasarlara karşı 
tedbir alınmalıdır (GLUMRB, 2012). 

• Kulede kullanılacak dolgu malzemeleri korozyona dayanıklı olmalı; seçilen 
malzemenin spesifikasyonları belirtilmelidir (Randtke ve Horsley, 2012). 

• Kısa devreleri engellemek amacıyla hamsu, kulenin üstünden sprey nozullarıyla ya 
da orifis-tipi dağıtım yapılarıyla üniform olarak dağıtılmalıdır. Hamsu enjeksiyonu 
birden fazla noktada yapılacaksa, kulenin her 0,6 m2 kesit alanına bir adet 
enjeksiyon ekipmanı konulmalıdır (GLUMRB, 2012). 

• Tasarlanan dağıtım yapısı ile kulenin iç cidarları sızdırmaz olarak yapıştırılmalıdır 
(Randtke ve Horsley, 2012). 

• Su dağıtım yapısı üzerinde bir mist ayırıcı kullanılmalıdır (GLUMRB, 2012). 
• Kule yüksekliği boyunca, en az 3 m’de bir adet duvar süpürücü kullanılmalıdır 

(GLUMRB, 2012; Randtke ve Horsley, 2012). 
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• Kule giriş ve çıkışlarının su numunesi toplaması için numune portları konulmalıdır 
(GLUMRB, 2012). 

• Çıkış suyunu toplamak maksadıyla bir çıkış suyu haznesi düşünülmeli ve hazne 
kulenin tabanına konularak, gerektiğinde temizlenmek üzere açılabilecek şekilde 
tasarlanmalıdır. Haznenin altına bir de drenaj vanası konulmalıdır (GLUMRB, 
2012). 

• Kuleyi temizlemek için kimyasallar kullanılacaksa, kimyasallların işlenmesi, 
hazırlanması, dozlanması ve atıkların sistemden toplanarak deşarj edilmesi 
amacıyla uygun sistemler tasarlanmalıdır (GLUMRB, 2012). 

• Kule devre dışı kaldığında giriş ve çıkış borularının donmaması için tedbirler 
alınmalıdır (GLUMRB, 2012). 

• Her bir kuleye beslenen su ve hava debisi ölçülmelidir. 
• Kulenin taşma riskine karşılık, yatak üzerinden 30 ila 60 cm yukarıya bir taşma 

savağı konulmalıdır (GLUMRB, 2012). 
• Hava körüğünün kuru çalışması için uygun tedbirler alınmalıdır. 
• Hava körüğünün emiş ağzına en az 24-mesh boyutlu ızgara konularak yabancı 

maddelerin dolgulu kuleye girişi engellenmelidir. Bu ızgaradan önce bir de 4-mesh 
ızgara konulması önerilmektedir (GLUMRB, 2012). 

• Hava girişi, korunaklı bir bölgede olmalıdır. 
• Hava körüğü için bir yedek motor tesiste daima bulundurulmalıdır (GLUMRB, 

2012). 
• Hava körüğünün işletme basıncı, sistemde hesaplanan azami basınç kaybından daha 

büyük olmalı; fan seçiminde hava-su oranı da dikkate alınmalıdır. 
• Tasarlanan kule yüksekliği boyunca, izleme, bakım ve yatak dolgu malzemesi 

yenileme işlemleri için en az 60 cm çaplı kontrol portları kullanılmalıdır. Kontrol 
portları bütün dolgu malzemesine hakim olmaya yetecek sayıda olmalıdır 
(GLUMRB, 2012). 

• Tıkanma durumunda dolgu malzemesini temizlemek için uygun stratejiler 
belirlenmelidir. 

• Kulenin çıkış suyu haznesinin tasarımında temiz su deposu ile ilgili kriterlere 
uyulmalıdır. 

• Kule, yüksekliğin artırılması gerektiğinde inşa işlerini en aza indirecek şekilde 
tasarlanmalıdır (GLUMRB, 2012). 

• Yüksek kulelerde dolgu malzemesinin zarar görmesini engellemek için uygun 
destek yapıları kullanılmalıdır. 

• İzleme ve bakım maksadıyla kule dışına kafesli bir merdiven yapılmalıdır. 
• Hava emisyonları ile ilgili bir kısıtlama varsa, dolgulu kule çıkışındaki gaz hattı 

atmosfere atılmadan önce uygun arıtma yöntemleriyle arıtılarak hava emisyonları 
azaltılmalıdır (GLUMRB, 2012). 

• Dolgulu kule tasarımında kullanılacak bütün tasarım parametreleri için pilot 
çalışmalar yapılmalı ve deneysel veriler kullanılmalıdır. 

 
5.3.1.4 Kaskat havalandırıcılar 
 
Kaskat havalandırıcıların tasarımında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır: 
 

• Kaskat havalandırıcılarda yük kaybı 1 ila 3 m arasında olmalıdır (Qasim vd., 2000). 
• Soğuk iklimlerde kaskat havalandırıcıların üstü kapatılmalıdır (Radntke ve Horsley, 

2012). 



 

78 
 

• Üstü kapalı havalandırıcılarda doğal ventilasyon yöntemleri tercih edilmelidir. 
• Kaskatlar üzerinde biriken alg populasyonu ve tank tabanında biriken maddeleri 

temizlemek için uygun temizleme/deşarj sistemleri belirlenmelidir (Randtke ve 
Horsley, 2012). 

• Kaskat havalandırıcılar üzerinde ulaşım ve izleme için yürüme platformları 
yapılmalıdır. 

• Kaskat havalandırıcılarda bütün ekipmanlar ve yapı malzemeleri korozyona 
dayanıklı olmalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). 

• Kaskat havalandırıcılarda yüzey alanı 85 ila 105 m2/(m3/sn) arasında olmalıdır 
(Qasim vd., 2000). 

 
5.3.2 Difüzörlü havalandırıcılar 
 
Difüzörlü havalandırıcıların tasarımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Difüzörlü havalandırma işlemi beton tanklarda gerçekleştirilmelidir (Randtke ve 
Horlsey, 2012). 

• Tank malzemesi ve diğer ekipmanlar korozyona dayanıklı olmalıdır. 
• Tank derinliği 3 ila 5 m arasında olmalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). 
• Tank genişliği 3 ile 9 m arasında olmalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). 
• Tanklarda derinlik:genişlik oranı, optimum karıştırma şartlarını sağlamak için en 

fazla 2 olmalıdır (Randtke ve Horlsey, 2012). 
• Tank uzunluğu ihtiyaç duyulan bekleme süresine göre seçilmelidir. 
• Bekleme süresi 10 ila 30 dakika arasında olmalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). 
• Kısa devreleri önlemek için tank uzunluğu boyunca perdeler kullanılmalıdır. 
• Hava kabarcığı üretmek için perfore borular ya da poroz plakalar kullanılmalıdır 

(Randtke ve Horsley, 2012). 
• Difüzörler üzerindeki açıklıklar 2 ila 5 mm çapa sahip olmalıdır (Qasim vd., 2000). 
• Hava debisi 0,8 ila 0,012 m3/m3 su arasında olmalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). 
• İhtiyaç duyulan hava debisi belirlenmeli ve hava körüğü ihtiyaç duyulan debi ve 

basınca göre seçilmelidir. 
• Hava körüğünün giriş ağzına ince filtreler konulmalı; difüzörlerin tıkanması 

önlenmelidir (Randtke ve Horsley, 2012). 
• Hava filtrelerinin periyodik olarak kontrol edilip temizlenmesi sağlanmalıdır. 
• Düşük profil sistem tasarlanıyorsa, 

o Tank derinliği 1,2 ila 1,5 m arasında olmalıdır (Randtke ve Horsley, 2000). 
o Tank, perdelerle 3 ila 8 kademeye bölünmeli, her bir kademenin girişi 

üstten çıkışı ise alttan olmalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). 
o Tank başına ham su debisi 0,06 ila 63 L/sn arasında olmalıdır (Randtke ve 

Horsley, 2012). 
 
5.3.3 Mekanik havalandırıcılar 
 
Mekanik havalandırıcıların tasarımında, tank/havalandırma yüzeyinde mekanik karıştırılar 
arasındaki mesafe açıkça belirtilmeli; havalandırma hedeflerine ulaşmak için gerekli asgari 
havalandırıcı sayısı belirlenmelidir. Mekanik havalandırıcılarda bekleme süresi 10 ila 30 
dakika arasında olmalıdır (Qasim vd., 2000). Tank derinlikleri 2 m’den az, 4 m’den çok 
olmamalıdır (Qasim vd., 2000). 
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5.3.4 Basınçlı havalandırıcılar 
 
Basınçlı havaladırıcılar sadece suda çözünmüş maddelerin oksidasyonu amacıyla 
kullanılmalıdır (GLUMRB, 2012). Bu sistemler, su ile havanın iyi karışmasını sağlayacak 
şekilde tasarlanmalıdır. 
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6. HIZLI KARIŞTIRMA VE YUMAKLAŞTIRMA 
 

Doç.Dr. Kaan YETİLMEZSOY 
 
6.1 Genel Bilgiler 
 
Ham suyun içinde bulunan çökelmeyen kolloidal maddeler ve yavaş çöken askıda katı 
maddeleri hızlı çökelen floklara çevirmek için suya kimyasal madde eklenir. Suya kimyasal 
madde ilavesiyle hızlı karıştırılmasına, kolloidal ve askıda katı maddelerin destabilize 
edilmesine ve destabilize edilmiş katı maddelerin birleşmesine koagülasyon denir. Hızlı 
karıştırma yapıları, kimyasal maddelerin suya karıştırıldığı ve uniform dağılımın yapıldığı 
yapılardır. Karışımın, mekanik veya hidrolik olarak sağlanması mümkündür. Mekanik olarak 
yüksek hızda karıştırma yapılabilen hızlı karıştırma havuzları, perdeli hızlı karıştırma 
havuzlarına nazaran daha çok tercih edilmektedir. Çünkü mekanik karışımın sağlandığı 
havuzlarda hem karıştırma hızı akış hızından bağımsız olarak kontrol edilebilmekte, hem de 
daha hızlı karıştırma yapma imkânı bulunmaktadır. Karışımın verimliliği, oluşturulan 
türbülansla doğrudan ilgili olup, en az güç tüketimi ile maksimum türbülans sağlanmalıdır. 
 
Suda bulunan askıdaki ve kolloidal partiküller genellikle negatif bir elektrik yükü taşırlar ve 
bu nedenle birbirlerini iterek yumaklaşmayı ve dolayısıyla çökeImeyi önlerler. Bu etkiyi yok 
etmek için suya kimyasal maddeler (örneğin, alüminyum sülfat, demir (III) klorür, PAC ve 
demir sülfat, vb.) ilâve edilir. Yardımcı kimyasal madde olarak.. anyonik polielektrolit ilave 
edilebilir. Bu maddeler, pozitif yüklü metal iyonları içerdiği için negatif yüklü askıdaki ve 
kolloidal partikülleri nötralize ederler. Bu nötralizasyon sonucu partiküller birleşmeye başlar 
ve birleşmeden sonra çökelerek sudan uzaklaştırılabilirler. Hızlı karıştırıcılar, koagülasyon ya 
da kimyasal çözelti hazırlama ünitelerinde kullanılmaktadır. Mekanik karıştırıcılarda, 
kullanım maksadına göre hızlı karıştırıcıların motor devir seçimleri yapılmaktadır. Kanat 
ölçüleri ve kanat uzunlukları tasarlandıkları tank boyutlarına göre ölçülendirilmektedir. Hızlı 
karıştırıcılar genel olarak motor, kaplin, mil ve kanatlardan oluşmaktadır. 
 
6.2 Koagülasyon/Flokülasyon Prosesinde Kullanılan Kimyasallar ve Reaksiyonları 
 
Koagülasyon ve flokülasyonda kullanılan kimyasallar; koagülantlar, koagülant yardımcıları 
ve alkali-asidik kimyasallar başlıkları altında toplanabilir. Başlıca koagülantlar partiküllerin 
destabilize olup kümeleşmesini sağlarken koagülant yardımcıları, bunların yoğunluklarını 
arttırarak flokların çökelmesine yardımcı olma ya da flokları sertleştirerek prosesin 
devamında dağılmalarını engellemek gibi görevler üstlenirler. En çok kullanılanları 
alüminyum ve demir tuzlarıdır.  
 
Bunların yaygın kullanılma nedenleri olarak; 
 

• Etkin olmaları, 
• Diğer koagülantlara göre düşük maliyetli olmaları, 
• Kolay bulunabilirlikleri, 
• Elde edilmelerinin, kullanılmalarının ve saklanmalarının kolaylığı 

 
gösterilebilir.  
 
Koagülasyon flokülasyon prosesleri için gerekli olan kimyasal maddeler genel olarak şu 
şekilde ayrılırlar: 
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a) Koagülantlar 
Alüminyum Tuzları (Alüm): Al2(SO4)3.14H2O, Al2(SO4)3.18H2O 
Demir ve Demir Tuzları: FeCl3, FeCl3 (kireçle), Fe2(SO4)3, Fe2(SO4)3 (kireçle) ve FeSO4.7H2O 
Sodyum alüminat: Na2AlO4 
 
b) Koagülant yardımcıları 
Aktive edilmiş silis 
Katyonik polielektrolitler 
Anyonik/non-iyonik polielektrolitler 
Sodyum aljinatlar ve bazı nişasta ürünleri 
 
c) Alkali ve asidik kimyasallar 
Kireç: Ca(OH)2 
Sülfürik asit: H2SO4 
Sodyum hidroksit: NaOH 
Sodyum karbonat (soda külü): Na2CO3 
 
Koagülasyon ve flokülasyonda kullanılan koagülantlar, koagülant yardımcıları ve diğer 
kimyasallara ait farklı bir sınıflandırma ise Tablo 6.1 Koagülasyon ve flokülasyonda 
kullanılan koagülantlar, koagülant yardımcıları ve diğer kimyasallar (BIS 3025 (Part 50): 
2001)’de verilmiştir. 

 
Tablo 6.1 Koagülasyon ve flokülasyonda kullanılan koagülantlar, koagülant yardımcıları ve diğer 

kimyasallar (BIS 3025 (Part 50): 2001) 
Özellik Kimyasal madde 
Başlıca koagülantlar Aluminyum sülfat [Al2(SO4)3.16H2O] 

Demir sülfat [Fe2(SO4)3·9H2O] 
Demir klorür (FeCl3·6H2O) 
Demir sülfat (FeSO4.7H2O) 
Magnezyum karbonat (MgCO3.3H2O) 
Sodyum aluminat (NaAlO2) 

Koagülant yardımcıları Aktif silika 
Anyonik polielektrolit 
Katyonik polielektrolit 
Non-iyonik polimer 

Oksitleyici maddeler Klor (Cl2) 
Klor dioksit (ClO2) 
Potasyum permanganat (KMnO4) 
Kalsiyum hipoklorit (CaOCl2.4 H2O) 
Sodyum hipoklorit (NaOCl) 

Alkaliler Kalsiyum karbonat (CaCO3) 
Dolomitik kireç (%5 CaO ve %40 MgO) 
Kalsiyum hidroksit (kireç) [Ca(OH)2] 
Magnezyum oksit (MgO) 
Sodyum karbonat (Na2CO) 
Sodyum hidroksit (NaOH) 

Diğer maddeler Bentonit 
Kaolin 
Diğer kil ve mineraller 
Aktif karbon (toz) 



 

82 
 

 
 
Koagülantlara ait reaksiyonlar hakkında genel bilgiler aşağıda verilmiştir. 
 
Alüminyum sülfat (alüm): Su arıtımında en yaygın kullanılan koagülanttır. Çözeltiye 
eklendiğinde tuzu katyonik olarak iyonlarına ayrışır. Suya yeterli oranda eklendiğinde, bu 
tuzlardaki iyonlar, OH-, karbonat ya da bikarbonat iyonları ile tepkimeye girerek çözünmeyen 
hidroksitleri ([Al(OH)3]+) oluşturur. Demir sülfat ile birlikte en çok kullanılan iki 
koagülanttan biridir. Yüksek verimli bir arıtma kimyasalıdır. Alüminyum sülfatın çalışma 
aralığı su ve atıksuyun bulanıklık vb. değerlerine bağlı olarak 5,5 - 7,8 pH aralığı olarak kabul 
edilir. Alüm tatbiki sonrasında, demir sülfat ve demir(III) klorüre oranla proses mekaniği 
üzerinde görsel kirlilik meydana getirmemesi estetik açıdan tercih edilmesine neden 
olmaktadır. % 1 çözelti halinde kullanıldığında pH’ı 3,5’tir. Kuru halde korozif özelliği 
yoktur. Çözelti halindeyken korozif özellik gösterir. Genellikle % 6’lık çözelti halinde 
kullanılır. Korozif özelliğinden dolayı plastik, cam elyaf ya da paslanmaz çelik içerisinde 
bulundurulmalıdır (Akbel Kimya San. Tic. Ltd. Şti., 2009). İç yüzeyi CTP ile kaplanmış 
betonarme tanklarda karıştırıcı yardımıyla çözelti hazırlanır. 
 
Alüminyum sülfat, su arıtımında kullanılan en yaygın pıhtılaştırıcı (koagülant) olması sebebi 
ile 1 tonluk paketlerde granüler ve toz halde satılmaktadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
yönetmelikleri uyarında standart alüminyum sülfat ambalajı 25 kg'lıktır. Kuru halde korozif 
aktivite göstermeyen alüminyum sülfat su ile solüsyonunda korozif olmaktadır. Alüminyum 
sülfat piyasada şap olarak da bilinmektedir. Şap kimya, altın ve değerli maden işleme, 
kuyumculuk, kaplama vb. birçok farklı endüstride çöktürme amaçlı kullanılmaktadır. Arıtma 
tesislerinde optimum alüminyum sülfat dozaj miktarı laboratuar ortamında jar testi ve işletme 
denemeleri sonucu belirlenir. Toz form tanecik büyüklüğü 0-1 mm, granül form tanecik 
büyüklüğü 4-12 mm 'dir (City Kimya, 2013).  
 
Alüminyum sülfatın her çuvaldaki tane büyüklükleri birbirine yakın olmalıdır. Büyük taneler 
kuru-besleyici makinelerde fazla toz çıkmasına sebep olurlar, yaş-besleyicilerde (solüsyon 
vericiler) geç erirler ve magnetik olarak sarsılan besleme teknelerinde tabakalanmaya sebep 
olabilirler. Bu gibi hallerde tane büyüklüklerinin belirli sınırlar içinde kalması istenmelidir. 
Bu sayede tesisin veriminde artış görülür. Büyük parçalar veya küçük taneler halinde temini 
mümkündür. Sevkiyat çuvallar içinde veya açık olarak yapılabilir. Çok katlı kağıttan yapılmış 
45-50 kiloluk paketler fazla kullanılmaktadır. Şap, rutubetli ortamda uzun süre ambarlanırsa 
havanın rutubetini çeker fakat bu hal terkibindeki aktif maddelerin etki derecesini azaltmaz. 
 
Şapın bir metreküpü 480 kg kadar gelmektedir. Şapın içme suyu koagülasyonunda, diğer 
maddelere kıyasla çok daha fazla kullanılmasının sebebi çok iyi flok (pıhtı) teşkil edebilmesi, 
nispeten ucuz olması ve kullanılmasının kolay olmasından ileri gelmektedir. Bazı tesislerde 
boksitten imal edilmektedir. Reaksiyonlarından görüldüğü gibi alüminyum sülfat suyun tabii 
alkaliliği ile birleşince kalsiyum sülfat meydan gelmektedir. Suyun karbonat sertliği biraz 
azalmakta, karbonat olmayan sertliği (sülfat sertliği) ise o miktarda artmakta ve bir taraftan da 
CO2 meydana gelmektedir. Bu CO2, korozif etkisinden dolayı zararlı olabilir ve 
dekarbonizasyon işlemi ile istenirse sudan çıkarılabilir. Suda önemli miktarda sodyum ve 
potasyum bileşikleri bulunursa bu bileşikler şap pıhtılarının kolloidal maddeler kadar 
küçülmesine sebep olabilir. Bu yüzden koagülasyon etkili olamaz, pıhtılar (flok) çökelmez ve 
hatta kum filtresinde tutulamaz. Şap dozunu artırmak bazen bu hallerde yardımcı olabilir. 
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Piyasadaki alüminyum sülfat kirli beyaz-gri kristaller şeklindedir. İri parçalar halinde, pirinç 
büyüklüğünde, daha ince taneler halinde veya toz halinde satılmaktadır. İçinde % 17 oranında 
Al2(SO4)3 vardır. Bu, asit bir tuzdur ve madenlerin çoğu ile bazı beton çeşitlerine korozif etki 
yapar. 100 kısım 0°C suda 86,9 kısım şap erir. Şapın suda pıhtı yapabilmesi için suyun alkalik 
olması gerekir; suyun alkalinitesi alçak olursa beklenilen pıhtılaşma meydan gelemez. Onun 
için bu gibi hallerde ekseriya suya, alkaliliğini yükseltecek kireç (CaO) ilâve edilir, zira CaO 
su ile birleşerek kalsiyum hidroksit, Ca(OH)2 verir. Soda daha pahalı olduğundan daha az 
kullanılır. Ancak piyasada kaliteli kireç temininin  ve işletilmesinin nispeten daha zor olması 
durumunda NaOH tercih edilebilir. 
 
Şapın pıhtıları meydana getirmesi, suyun bilhassa kalsiyum bikarbonat alkaliliğinin yüksek 
olmasına bağlıdır. Şaplı koagülasyon reaksiyonları aşağıdaki şekilde yazılabilir. 
 
Şap ve doğal alkalilik: 
 
Al2 (SO4)3 .18H2O + 3CaCO3.H2CO3 à Al2 (OH)6 + 3CaSO4 + 6CO2 + 18H2O  (6.1) 
 
Şap ve soda:  
 
Al2 (SO4)3.18H2O + Na2CO3 + 3H2O à Al2 (OH)6 + 3 Na2 SO4 + 3CO2 + 18H2O  (6.2) 
 
Şap ve kireç:  
 
Al2 (SO4)3.18H2O + 3Ca(OH)2 à Al2 (OH)6 +3 CaSO4 +18H2O    (6.3) 
 
Gerçekte meydana gelen reaksiyonlar, bu reaksiyonlardan çok daha karışıktır. 
Reaksiyonlardaki Al2(OH)6 pıhtıyı teşkil etmektedir. Mükemmel bir pıhtılaşma verecek şap 
miktarı teorilere dayanılarak kimyasal analizlerden söylenilemez. Bunun için kavanoz 
deneyinin yapılmasına mutlaka ihtiyaç vardır. Teorik olarak 1 mg/L piyasa şapı 
[Al2(SO4)3.18H2O], 0,45 mg/L CaCO3 cinsinden alkaliliğe ihtiyaç gösterir. Pratikte bu 0,23 
mg/L’den başlayıp renk yoğunluğu fazla olan sularda 0,4 mg/L’ye kadar çıkabilir. Şapın bir 
kısmı doğrudan doğruya suyun içindeki yabancı maddelerle birleştiğinden, tatbikatta daima 
teorik miktarların üstünde şapa ihtiyaç olmaktadır. Diğer taraftan 1 mg/L şap teorik olarak 
0,30 mg/L kireçle (% 85’i CaO olan) veya 0,35 mg/L sönmüş kireçle (% 95’i Ca(OH)2) veya 
0,48 mg/L sodayla birleşmektedir. 
 
Bu miktar alkalilik suya ilave edilirse suyun ilk alkaliliği, alüminyum sülfatla muamele 
sonunda, hiç değişmemiş olur. Yani, içine 1 mg/L şap ve 0,35 mg/L sönmüş kireç veya 0,48 
mg/L soda ilave edilen suyun alkaliliğinde, teorik olarak bir değişme meydana gelmez. Eğer 
sönmüş kireç veya soda yoluyla hiç alkalilik eklenmemiş olsaydı,  o zaman 1 mg/L şap ilave 
edilen suyun tabii alkaliliği 0,45 mg/L kadar düşerdi. Birçok hallerde alkaliliğin düşmesi arzu 
edilen bir değerdedir; çünkü bulanık suların çoğunluğu pH 5,7 ile 8.0 arasında iken koagüle 
olmaktadırlar. Örneğin, renk yoğunluğu çok fazla olan suların koagülasyonu 
(pıhtılaştırılması) için hatta sülfirik asit ilavesi ile pH’nın 4,4 ile 6,0’ya düşürülmesi 
zorunludur. Renkli sular ancak böyle düşük pH derecelerinde koagüle olabilmektedirler. Bu 
gibi hallerde korozyonun önlenebilmesi için suyun pH’ı tekrar yükseltilmeli, bu maksatla da 
suya filtrasyondan sonra, alkalilik verici sönmüş kireç veya soda gibi maddeler ilâve 
edilmelidir. 
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Katı (kuru) şaptaki Al2O3 miktarı ise % 17 kadar olup, aynı etkiyi yapacak sıvı şap miktarı 
kuru şap 17/8,3 takriben iki katı kadardır. Bu yüzden sıvı şapın nakliyesi daha pahalıdır. O 
halde sıvı şapın kullanılması evvelemirde yakın mesafelerden sağlanabilmesine bağlıdır. 
Nakliyesi 7,5 ile 15,0 m3’lük paslanmaz çelikten veya kauçuk kaplı özel tankerlerde yapılır. 
Bazı yerlerde 30 ile 40 m3’lük, içi kauçuk kaplı demiryolu tank vagonları da kullanılmaktadır. 
Yükleme ve boşaltmada pompa veya kompresör kullanılır. Beslenmesinde ise rotari tip 
besleyiciler, pistonlu dozörler ve orifisli kutular oldukça hassas besleme yaparlar. Sıvı şapın 
maliyeti daha ucuzdur (nakliye de ucuz olabildiği takdirde). Boşaltma ve depolama masrafları 
daha azdır. Besleme cihazları, kuru besleyicilere kıyasla daha hassas ve basittir. Depo sahası 
daha azdır. Ham suya karışması, kuru beslemeye kıyasla daha hızlıdır.  
 
Alüminyum sülfat ile ilgili diğer bilgiler, TS EN 1302 ve TS EN 1302/AC ve IS: 260-1969 
standartlarında mevcuttur. 
 
Alumun hidrolizi:  
 
Al2(SO4)3.18H2O + 6H2O ↔ 2Al(OH)3 + 6H+ + 3SO-2

4 + 18H2O     (6.4) 
 
Kalsiyum-magnezyum alkalinitesi varlığında reaksiyon: 
 
Al2(SO4)3.18H2O + 3Ca(HCO3)2 à 2Al(OH)3 + 3CaSO4 + 6CO2 + 18H2O   
 (6.5) 
 
Yukarıdaki reaksiyon, Ca yerine Mg olduğunda da geçerlidir. Alkalinite yetersizliğinde 
ortama kireç ilave edilir. 
 
Demir ve demir tuzları: Suya ilave edildiklerinde iyonlarına ayrışır. Bu iyonlar da OH-, 
karbonat ya da bikarbonatlarla reaksiyon vererek suda çözünmez hidroksitleri (Fe(OH)3) 
oluşturur. Demir klorür ve demir sülfat (ferro sülfat ve ferri sülfat) çözeltileri korozyona 
sebep olabilen çözeltilerdir. Alüminyum sülfata benzer tarzda davranırlar ancak bikarbonat 
alkalinitesinde, demir hidroksit oluştururlar. Bu nedenle demir koagülantları kullanan 
prosesler yakın takip gerektirir.  
 
Demir sülfat: Demir sülfat kullanılabilecek en ucuz koagülant olarak bilinir. Ferrik sülfat, 
anhidrus (susuz) halde iken % 90, kristal halde iken ise % 60 Fe2(SO4)3 ihtiva eder. İçindeki 
yabancı maddeler az olmalıdır. Ferrus şeklindeki demiri (Fe olarak) % 1’den fazla, suda 
eriyemeyen yabancı maddeleri ise % 4’den fazla olmamalıdır. Tane büyüklükleri fazla 
olmamalı, kuru besleyici cihazlarla rahatça besleme yapılabilmelidir. Ferrik sülfat solüsyonu 
her ne kadar ferrik klorür ve klorlu ferrik sülfat kadar agresif değilse de yine de agresiftir ve 
depolanmasında kauçuk, cam, seramik ve paslanmaz çelik gibi malzemeye ihtiyaç gösterir. 
 
Kuru ferrik sülfat çok higroskopik (su çekici veya havadaki su buharını emerek hidrat 
oluşturan) olup, uzun zaman depoda tutulabilmesi için bilhassa rutubetli ortamlarda, ağaç fıçı, 
varil veya çok katlı kağıt torbaların ağızlarının rutubet almayacak gibi sıkı kapatılmış olması 
gerekmektedir. Anhidrus (susuz) ferrik sülfat ağaç fıçılara konulabilir. Bu malzeme az miktar 
ılık suda kolayca tamamen erir. Onun için besleyici makineler ile birlikte bir de özel solüsyon 
potası kullanılmalıdır. Bu pota içine, iki hacim suya bir hacim ferrik sülfat konulur ve eritilir. 
Böylece, % 40 kuvvetinde bir solüsyon elde edilir. Bu 416 g/L’ye eşdeğerdir. 
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Ferrik sülfat suyun doğal alkaliliği veya sonradan alkalilik temin için ilave edilen kireç ile 
birleşerek ferrik hidroksit flokları teşkil eder. Ferrik sülfatta olduğu gibi ara oksidasyona 
lüzum yoktur. Lüzumlu alkalilik veya ilave edilecek kireç dozu sudan suya değişir ise de 
teorik dozlar aşağıda gösterildiği gibidir: 
 

• 1 ppm ferrik sülfat  [Fe2(SO4)3] , 
• 0,75 ppm doğal alkalilik (CaCO3 cinsinden) ile veya  
• 0,58 ppm  % 95 sönmüş kireç [Ca(OH)2 cinsinden] ile reaksiyona girer. 

 
Demir(III) sülfatın (ferri sülfat) alkalinite veya kireç varlığında reaksiyonu: 
 
Fe2(SO4)3 + 3Ca(HCO3)2 à 2Fe(OH)3 + 3CaSO4 + 6CO2      (6.6) 
 
Demir(II) sülfatın (ferro sülfat) alkalinite veya kireç varlığında reaksiyonu: 
 
FeSO4 + Ca(HCO3)2 à Fe(OH)2 + CaSO4 + 2CO2         (6.7) 
 
FeSO4 + 2Ca(OH)2 à Fe(OH)2 + 2CaCO3 + 2H2O       (6.8) 
 
4 Fe(OH)2 + O2 + 2H2O à 4Fe(OH)3         (6.9) 
 
Demir klorür: Ferrik klorür şu şekillerde ambalajlanmaktadır: (a) % 60 FeCl3 ihtiva eden 
kristalize şekli su sızmayan ağaç fıçılarda, (b) % 98 FeCl3 ihtiva eden anhidrus şekli varillerde 
ve (c) % 31-45 FeCl3 ihtiva eden sıvı şekli cam damacanalarda, kauçuk kaplı variller de ve 
kauçuk kaplı tankerlerde sevk edilmektedir. Sıvı ferrik klorür korrozif olup ancak kauçuk, 
cam ve seramik teçhizat ile kullanılabilmektedir. Kuru kristalleri veya anhidrus (susuz) şekli 
rutubet giremeyen paketlerde muhafaza edilebilir. Rutubet alan malzemenin korozifliği derhal 
yükselir ve kabını tahrip eder. Ferrik klorür suya ilave edildiği zaman aşağıdaki reaksiyon 
meydana gelir: 
 
FeCl3  + 3(HCO3)- à Fe(OH)3   + 3CO2 + 3Cl- (6.10) 
 
Ferrik hidroksit polimerize olarak hidrus oksit floklarını meydana getirir. Bu floklar, şap 
floklarından daha sıkı ve ağır olup, daha kısa zamanda meydana gelir ve pH kontrolüne az 
ihtiyaç gösterir. Bazı çok yumuşak ve aynı zamanda renkli olan asidik sular, şap ile koagüle 
edilemezken, ferrik klorür ile başarılı koagülasyon yapar. Hidrojen sülfit ihtiva eden sularda 
bu madde ile kolayca koagüle edilebilmektedir. Hâlbuki şap ile netice alınamamaktadır. 
Çünkü ferrik klorür oksidan bir madde olduğu halde şap, aksine, redükleyici bir maddedir. 
Sülfitli suların arıtımında ferrik tuzları, ferrus tuzlarına redükte edildikten sonra artık ferrus 
sülfat gibi tesir ederek kireç ve demir işlemlerinde etkili olurlar. Pülverize (toz halinde) 
edilmiş kireç taşının ferrik klorür ile birlikte başarılı bir şekilde kullanıldığı bildirilmektedir. 
 
Ferrik klorür kuru besleyicilerle verilemez. Malzeme higroskopik olduğu için işletmede 
zorluk çıkarır. Bu nedenle, solüsyon şeklinde verilmesi zorunludur. Küçük tesislerde % 2 
kuvvetindeki solüsyonu, iyi teçhizatlı olan büyük tesislerde ise % 20 kuvvetindeki solüsyonu 
tercih edilmektedir. Solüsyonun konsantrasyonu (kuvveti) besleme debisine ve dozörün 
(besleme cihazı) hassasiyet derecesine bağlıdır. Ferrik klorürde hidroksit flokları teşkil etmek 
için, suyun alkaliliği ile ilave edilen kireç birleşmek zorunluluğundadır. Bunun için lüzumlu 
alkalilik veya kireç miktarları yaklaşık olarak aşağıda gösterilmiştir:  
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1 ppm ferrik klorür için, 
0,92 ppm doğal alkalilik (CaCO3 cinsinden) ile veya , 
0,72 ppm % 95 söndürülmüş kireç [% 95 saflıkta] lazımdır. 
 
Demir(III) klorür hidrolizi: 
 
FeCl3 + 3H2O à Fe(OH)3 + 3H+ + 3Cl- (6.11) 
Demir(III) klorürün kalsiyum-magnezyum alkalinitesi varlığında reaksiyonu: 
 
2 FeCl3 + 3Ca(HCO3)2 à 2Fe(OH)3 + 3CaCl2 + 6CO2 (6.12) 
 
Yukarıdaki reaksiyon, Ca yerine Mg olduğunda da geçerlidir. Alkalinite yetersizliğinde 
ortama kireç ilave edilir. 
 
Sodyum alüminat: Sodyum oksit ve alüminyum oksidin bir ürünüdür. Sodyum alüminat, 
sodyum hidroksit içinde alüminyum Al2O3 eritilmesi ile meydana getirilir ve formülü 
Na2Al2O4’dür. Bu maddenin içinde, stabilite vermek üzere, bir miktarda fazladan olarak 
NaOH vardır. Beher mol Al2O3  için terkipte en az 1,2 mol Na2O bulunur. Alkalinitenin 
yüksek olduğu sularda tercih sebebidir. Arıtımı başarılıdır, oluşan floklar daha yoğundur, 
geniş pH aralığı ve düşük sıcaklıklarda bile koagülasyon sonuca ulaşır. Sulu solüsyonu çelik 
varillerde, kuru toz halinde iken ince çelik varillerde veya çok katlı kağıt veya bez torbalarda 
nakledilmektedir. Ambarlanacağı zaman iyice kapalı kaplarda muhafaza edilmelidir. 
 
Na2Al2O4 + MgCO3 à MgAl2O4 + Na2CO3 (6.13) 

 
2 Na2Al2O4 + Ca(HCO3)2 à 8Al(OH)3 + 3Na2CO3 + 6H2O (6.14) 
 
Na2Al2O4 + CO2 à 2 Al(OH)3 + NaCO3 (6.15) 
 
Sodyum alüminat, bazı özel hallerde ve şapla birlikte kullanılmaktadır. Örneğin, yalnız şapla 
pıhtılaşmayan çok soğuk sulara 3,4 ppm sodyum alüminat ilave etmekle koagülasyonların çok 
düzeldiği görülmüştür. Bu madde fazlasıyla renkli olan suların “çift koagülasyonunda” da 
kullanılır. Bu gibi hallerde ilk koagülasyon havuzuna girmekte olan ham suyun pH değerini 
4,4-5,0’e indirecek kadar yalnız şap veya hem şap hem sülfirik asit ilave edilir. Böylece, 
çökelmeye tabi tutulacak suya, arzu edilmeyecek kadar eriyik şap (serbest şap) verilmiş olur. 
Bu nedenle suya, alkalik olan sodyum alüminat ve hatta gerekirse biraz kireç ilave edilerek 
pH’sı 6,5’a kadar yükseltilir. İşte bu, ikinci kademe işlemidir ve bu işlemi gören suda 
meydana gelen aliminyum hidroksit pıhtıları ikinci kademe havuzlarda çökmeye başlar.  
 
Sodyum alüminat, üçüncü olarak suların kireç-soda metodu ile yumuşatılmasında kullanılır. 
Bu sayede erimeyen kalsiyum alüminat flokları meydana gelir ve kalsiyum karbonat ile 
magnezyum hidroksit de yumuşatma reaksiyonları neticesinde koagüle olur. Bu usül daha çok 
kazan sularının arıtılmasında uygulanır.  
 
Sodyum alüminatın maliyeti pahalıdır, fakat gerekli dozları küçüktür. Böylece, bazı özel 
hallerde kullanılması avantajlı olabilir. Alüminyum sülfat ile içme sularının koagülasyonu 
için kullanılmasında aşağıdaki reaksiyonlar cereyan eder: 
 
6NaAlO2 + Al2(SO4)3.18H2O à 8Al(OH)3   + 3Na2 SO4 + 6H2O (6.16) 
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2NaAlO2 + CO 2  + 3H2O à Na2CO3 + 2Al(OH)3 (6.17) 
 
Burada meydana gelen Al(OH)3 flokları, yalnız şap kullanıldığı zamanki Al(OH)3 floklarının 
aynıdır. Sodyum alüminatın buradaki faydası, kendisi alkalik olduğu için bilhassa alkalilik 
sağlamasındadır. Böylece bir alkali ilavesine ihtiyaç kalmaz. 
 
 
Koagülant yardımcıları ve diğer kimyasallar hakkında genel bilgiler aşağıda verilmiştir: 
 
Aktive edilmiş silis: Yardımcı koagülantlar, temel koagülantlar tarafından oluşturulan 
flokların, çökelme karakteristiğini arttırmak maksadı ile kullanılır. Uzun zaman boyunca en 
çok kullanılan yardımcı koagülant, aktifleştirilmiş sodyum silikattan elde edilen “aktive 
edilmiş silis” olmuştur. Aktive edilmiş silis, koagülasyon proseslerinde kullanılan alüminyum 
hidratları bir araya getiren/bağlayan kısa zincirli bir polimerdir. Şapla birlikte aktif silika 
kullanıldığı zaman büyük ve ağır pıhtılar teşekkül etmektedir. Aktif silika yumuşatmada, 
kalsiyum karbonatı pıhtılaştırmak için yalnız başına, şapla veya bazen da demir sülfatla 
birlikte kullanılır. Aktif silika, mat ve kalın bir sıvı olan sodyum silikatın sulandırılmış 
solüsyonu ile ihtiyaca göre, aktive edici maddelerden (süfürik asit, şap solüsyonu, amonyum 
sülfat, klor, sodyum bikarbonat veya karbondioksit) birinin reaksiyonu neticesinde ve içme 
suyu tesisi içerisinde elde edilir. Bütün bu reaksiyonlar gayet iyi kontrol edilmeli, sodyum 
silikanın alkaliliği sadece kısmen nötralize edilmeli ve arzu edilen kolloidal silika meydana 
gelmelidir. Fakat bu arada su-camı denilen bir jelin teşekkülüne meydan verilmemelidir. 
Örneğin, piyasanın % 28 SiO2 ihtiva eden 41 bomelik sodyum silikatı, 1 kısmına 20 kısım su 
olmak üzere sulandırılır, böylece, SiO2 saflığı % 0,5’e indirilir. Sulandırılmış olan bu eriyik 
karıştırılırken, 1 kısmına 170 kısım su karıştırılmak suretiyle önceden sulandırılmış olan, 
sülfürük asit ilâve edilerek alkaliliği indirilir. Karıştırma 2 saat devam eder ve bundan sonra 2 
kısım bu solüsyonu 5 kısım su karıştırılarak sulandırılır. Sülfürik asit yerine amonyum sülfat 
kullanılması işlemi daha basitleştirir ve solüsyon konsantrasyonunun daha yüksek olmasına 
imkân verir ve bu daha yeni bir usuldür. 
 
Aktif silika, son zamanlarda şapın sulandırılmış solüsyonu ile sodyum silikatın 
reaksiyonundan da meydana getirilmektedir. Bunun için 4 kısım % 1 konsantrasyonlu şap 
solüsyonu ile 1 kısım % 1 konsantrasyonlu sodyum silikat solüsyonu karıştırılır. Bekletip 
olgunlaştırmaya lüzum yoktur. Meydana gelen bu karışım yalnız başına kullanılabileceği gibi 
normal şap solüsyonuna yardımcı olarak belirli dozlarda da verilir ve ayrı olarak suya 
karıştırılır. Bazı tesislerde, sodyum silikat ile klorlu, ölçülü oranlarda, karıştırarak aktif silika 
teşkil eden özel besleme cihazları da yapılmıştır. Bu karışım, suya ayrı olarak ilâve edilmek 
suretiyle normal şap solüsyonu yardımcı olur. 
 
Lüzumlu aktif silika dozu suyun karakterine ve aktif silikanın hazırlanmış şekline bağlıdır. 
Aktif silika negatif yüke haizdir ve soğuk sularda sağlam ve ağır floklar teşkil eder. Bu 
flokların ağırlığı ve sağlamlığı dolayısıyla, yüzey kapasitesi yüksek olan pıhtı yataklı hızlı 
çökelticilerde, şapa yardımcı olarak kullanılır ve filtre hızlarının artmasını sağlar. Az bulanık 
sularla kullanılması iyi netice verir. Bununla birlikte, aktif silikanın kullanışı bazı güçlükler 
meydana getirdiğinden teknik kontrole ihtiyaç duyulur. Verilecek silika miktarı, SiO2 olarak, 
takriben şap miktarının % 40’ı kadar olacaktır. Fakat en uygun doz kavanoz deneyi ile tespit 
edilmelidir. Buhar kazanlarında kullanılacak sular aktif silika ile arıtılmamalıdır. Çünkü suda 
arta kalan ufak silika dozları dahi kazanlara zarar olmaktadır. Aktif silika, suda negatif yüklü 
stabil bir kolloid teşkil eder ki buda pozitif yüklü şap floklarıyla ve başka floklarla birleşerek 
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sağlam ağır floklar meydana getirir. Aktive edilmiş silis, tesislerde oldukça başarılı sonuçlar 
verebilir ancak kullanımı için yüksek seviyede teknik uzmanlık gerekmektedir.  
 
Polielektrolitler: Polielektrolitler, aljinatlar ve nişastalar gibi aslında doğal kökenlidir, ancak 
günümüzde kullanılan polielektrolitlerin çok büyük kısmı sentetiktir. Polielektrolitler, 
floklaştırmada ve alüminyum ile demir koagülantlarının etkilerini arttırmada kullanılır. 
Bunlar, zincirleri boyunca iyonize ya da yüklü gruplara sahip, sentetik ya da organik, 
polimerik moleküllerdir. Katyonik polielektrolitler genellikle, negatif yüklü koloidleri 
koagüle etmek için kullanılırlar (en yaygın tip). Kolloid içinde katyonik polielektrolitlerce 
destabilizasyon mekanizmaları gerçekleşir (yük nötralizasyonu ya da koloidler arası köprü 
kurulması gibi). Destabilizasyon mekanizmaları çok aydınlatılmış olmasa da, köprü kurmak 
yolu ile non-iyonik ve anyonik polielektrolitlerin de görev aldıkları bilinmektedir.  
 
Polielektrolitlerin, temel koagülantların yerlerine kullanıldıkları özel durumlar da 
bulunmaktadır. Diğer etkilerinin yanında atık çamur miktarını azaltabilmek gibi bir özellikleri 
de vardır. Fonksiyonel oldukları ana mekanizma ise nötralizasyondur. Polielektrolitlerin 
kendileri toksik olmamakla beraber bazı monomerleri toksik özellik gösterebilmektedir. 
Akrilamid bu toksik monomerlerden biri olarak gösterilebilir. 17/02/2005 tarihli ve 25730 
sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre akrilamid için 
limit değeri, 0,1 µg/l olarak belirlenmiştir. Bu konsantrasyon pratik yöntemlerle 
belirlenemeyecek kadar küçüktür ve bu nedenle poliakrilamid konsantrasyonu üzerinden 
gidilerek hesaplanmaktadır. Özellikle polielektrolitlerin kullanımı için tasarlanmamış bir 
tesiste bu polielektrolit uygulaması yapmak, tavsiye edilebilir bir adım değildir. Suyun belirli 
bir kaliteye ulaşabilmesi için polielektrolitlerin kullanıldığı bir sistem, özellikle filtreleri 
açısından kontrol altında tutulmalı ve gerekirse çıkış değerleri düşürülmelidir. 
 
Sodyum aljinatlar ve bazı nişastalar: Bu maddelerin avantajları, hâlihazırda iyi bilinen 
maddeler olup, ayrıca gıda maddeleriyle bağlantılı olmaları ve içme suyu arıtımında zararsız 
olmalarıdır. 
 
Alkali ve asidik kimyasallar: Alkaliler ve asitler, suyun pH’ını koagülasyona en elverişli 
seviyeye getirerek, floklaşmaya yardım ederler. Suyun sertliğinin az olduğu, yani doğal 
alkalinitenin koagülantlarla tepkimeye girebilmek için yetersiz olduğu durumlarda, 
alkalinitenin oluşması için suya kireç ya da soda külü eklenmesi gerekir. Alkalinite oluşan 
sülfürik asidi nötralize etme görevi üstlenir. Bu aşamada hidroksit son ürün olarak elde 
edilmelidir. Çünkü hidroksit, çözünmez, flok oluşturur, sudan yoğundur ve negatif yüklü 
kolloid partikülleri nötralize edecek olan pozitif yükleri taşır. Alkalinitenin yüksek olduğu 
sularda, renk ve bulanıklığı gidermek adına optimum dozda eklenen alüminyum sülfat ya da 
demir(III) sülfat, suyun pH’ını koagülasyon için gereken seviyeye getiremeyebilir. Dozu 
yükseltmek ise istenmeyen çözünebilir metal muhtevasını arttıracaktır. Dolayısı ile sülfirik 
asit gibi kuvvetli bir mineral asitle dozlama en uygunu olacaktır. 
 
Sülfürik asit: Sülfürik asit fazla renkli yumuşak suların alüminyum sülfatla koagülasyonu 
sırasında işe yaramaktadır. Zira, lüzumlu pH derecesini sağlayan sülfürik asit miktarı eşdeğer 
şap miktarına kıyasla daha azdır. Böylece, bu gibi sularda sülfürik asit ilavesi yalnız başına 
şap kullanmaktan daha ekonomiktir. Örneğin, kağıt fabrikası suları kirlenmiş bir akarsuyu 
koagüle edebilmek için 68-85 ppm şap kullanılmış, böylece pH 5,8’e düşmüş ve koagülasyon 
sağlanmıştır. Hâlbuki aynı pH ve aynı koagülasyon 40 ppm şapla birlikte 14 ppm sülfürik asit 
vermekle sağlanmıştır. Bundan başka, ön klorlama yapıldığında, akarsuyun, koagülasyona 
elverişli pH derecesinin 6,2’ye yükseldiği görülmüştür. 
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Sülfürik asit, konsantre edilmiş çelik tanklarda depolanabilir ve çelik borularla nakledilebilir. 
Fakat sulandırılmış asit çok korozif olduğundan dolayı ancak sırlı küplerde veya kauçuk kaplı 
çelik tank ve emsali malzeme içinde saklanabilir. Sülfürik asidi sulandırmak için, asit yavaş 
yavaş suya ilave edilmeli, kesinlikle su aside ilâve edilmemelidir. Eğer su asidin içine ilave 
edilirse, sıçrayıp etrafa dağılarak, asit yanmalarına sebep olur. Sulandırılmış sülfürik asit, 
hipokloritlerin verilmesinde kullanılan, korozyona dayanıklı malzemeden yapılmış 
besleyiciler yardımı ile suya verilebilir.  
Sodyum karbonat (soda külü): Soda, suda gayet kolay eriyen, beyaz bir toz olup bileşimi 
sodyum karbonattır. Suya verilmesinde hemen hemen hiçbir zorluk yoktur. Suda, koagülantla 
birleşecek yeterli miktarda alkalilik bulunmadığı zaman sodadan faydalanılır. Solüsyonu boru 
ve besleyicileri tıkamaz. Kireç süspansiyonu gibi değildir, yapıldıktan sonra devamlı 
karıştırılmak istemez. Şapla soda birlikte kullanıldığı zaman meydana gelen CO2, doğal 
alkalilikle birleşmek üzere yalnız şap kullanıldığında ortaya çıkan CO2’in yarısı kadardır. 
Soda ihtiyaç miktarının biraz üstünde verilirse hiç CO2 meydana gelmez. Çünkü, fazla soda 
CO2 ile birleşerek sodyum bikarbonat meydana getirir. Böylece soda, suni alkaliliği de 
sağlamış olur. Her ne kadar sodanın fiyatı dış piyasada bile eşdeğeri olan kireçten üç defa 
daha fazla ise de küçük içme su tesislerinde kullanılması, az bakıma lüzum gösterdiğinden, 
faydalıdır. Soda neredeyse tamamen saf sodyum karbonattır. Fakat, satın alınırken ağırlık 
cinsinden en az % 98 sodyum karbonat ihtiva etmesi şart olmalıdır. 
 
Sönmemiş kireç: Sönmemiş kireç (CaO), yapay alkalilik sağlamak üzere, şapla veya demir 
sülfat ile birlikte gerekirse kullanılır. Aynı zamanda suların yumuşatılmasında kireç büyük 
miktarda kullanılır. Sönmemiş kireç içerisindeki CaO miktarı ağırlığının % 75 ile % 99’u 
arasında değişebilir. O halde operatörün, kullandığı sönmemiş kireçteki CaO miktarını iyi 
bilmesi ve kireç dozunu ona göre ayarlaması şarttır. Daima yüksek CaO’li kireç tercih 
olunmalıdır. Zira, bunlar biraz pahalı ise de daha çabuk ve daha iyi söndürüldüğünden işletme 
zorluğu azdır. Söndürme işi işletmenin başarısı büyük ölçüde buna dayandığından, dikkatli bir 
şekilde yapılmalıdır. Bunun için özel söndürme tankları kullanılmalı ve sıcaklığın yüksek 
kalmasını temin ederek bu iş mümkün olan en az miktar su ile yapılmalıdır. Optimum şartlar 
altında söndürme işlemi 15-30 dakika sürebilir ve kötü kalite (CaO miktarı düşük) sönmemiş 
kireç daha uzun zaman isteyebilir. Söndürülmüş kireç su ile sulandırılır ve tanklarda bu halde 
tutulur. Söndürme sonunda meydana gelen Ca(OH)2 suda çok az miktarda eriyebildiğinden 
kireç solüsyonu denilen şey aslında, eriyik değil süspansiyondur. Bu nedenle Ca(OH)2’ın dibe 
çökmesine engel olmak maksadıyla süspansiyonun sürekli karıştırılması gerekir. Ca(OH)2 
soğuk suda, ılık suda kıyasla daha çok eridiği için sulandırma suyunun soğuk olması ön 
görülür. Kalsiyum hidroksit erimediğinden, boruları, orifisleri ve dozörleri tıkar. Bu 
teçhizatın, zaman zaman açılıp bakımları yapılmalıdır. Kireç ihtiyaçtan fazla 
kullanılmamalıdır. Aksi takdirde su kostik reaksiyon kazanır ve kireç, filtre kumunun üstünde, 
borularda ve depolarda çökelmeye başlar. 
 
Sönmüş kireç: Sönmüş kireç kalsiyum hidroksitten ibaret olup beyaz bir toz şeklindedir. 
Sönmemiş kirecin (kireç taşı) suda veya rutubetli havada söndürülmesi ile elde edilir. Kâğıt 
veya bez torbalarda piyasaya arz edilir. Depolandığı zaman bileşimi değişmez ve çok az 
miktarda yabancı madde ihtiva eder. Doğrudan doğruya su ile karıştırılarak orifisli besleme 
kutuları veya diğer tipteki dozörlerle suya verilir. Ayrıca, kuru olarak ve kuru besleyiciler 
yardımı ile ham suya karıştırılabilir. Teçhizatı tıkayıcı olduğundan besleme cihazlarının 
zaman zaman temizlenmesi gerekir. Sönmüş kireçteki Ca(OH)2 miktarı ağırlığının % 80-%  
90’ını teşkil eder. Sönmüş kirecin kullanılması daha basit olduğundan, alkalilik sağlamak 
üzere küçük su arıtma tesislerinde sönmemiş kireç tercih olunur. Saf CaO alkaliliğinin saf 
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Ca(OH)2 alkaliliğine oranı 1/1,32 gibidir. Bu sebeple CaO miktarı % 85 olan kireç taşının 
vereceği alkaliliğin Ca(OH)2   miktarı % 95 olan söndürülmüş kirecin vereceği alkaliliğe oranı 
(1/0,85)/(1,32/0,95) = 1,18/1,39 olur. Buradan da 1 kısım % 95 Ca(OH)2’li sönmüş kirecin, % 
85 CaO ihtiva eden kireç taşı cinsinden eş değeri (1,8/1,39) = x/1,00 ve x = 0,849 olarak 
bulunur. O halde 0,849 kısım % 85 saf sönmemiş kireç, ağırlık olarak 1 kısım % 95 saf 
sönmüş kirece denktir. 
 
Kil: Suların koagülasyonuna yardımcı olarak, son zamanlarda, bentonit, fuller toprağı ve 
başka adsorptif (yüzeyine çekici) killer kullanılmaktadır. Kil, oldukça berrak suların 
koagülasyonunda, esas kimyasal maddenin getirdiği flokların (pıhtı ve yumaklar), 
tutunabileceği çekirdeği teşkil etmekle faydalı olmaktadır. İnce floklar askıdaki bu kil 
çekirdeğinin (tanesinin) etrafına yapışarak kolayca büyük floklar (yumaklar) haline 
gelmektedir. Bentonit gibi bazı killer suya girince şişmekte ve yalnız başına veya çok az bir 
koagülant ile birlikte flok meydana getirebilmektedir. Bunların kullanılması koagülasyonu 
iyileştirmekte ve koagülant masrafını da azaltmaktadır. Örneğin, 10 ppm şap ile 10 ppm 
bentonitin verdiği yumaklaşmayı birkaç kat fazla şap, yalnız başına veremeyebilir. Oldukça az 
bulanık suların koagülasyonunda, bu sebeple bentonitin denenmesi ön görülebilir. Bentonit, 
alkali ve alkali toprak iyonlarını değiştirme (onları alıp yerine başka iyonları verme gibi) 
özelliğine de sahiptir. Kil, flokların ağırlığını artırıp daha çabuk çökelmesini sağlar. Bu 
sebeple modern, aşırı-hızlı filtre tesislerinde kullanılabilir. Bentonit kili çok şişer, flokun daha 
sağlam olmasını da temin eder ve aktif silika tesirlerine de sahiptir. Kil bu özelliklerinden 
dolayı çeşitli incelikte olmak üzere toz halinde temin edilir. Süspansiyon halinde veya toz 
halinde, kuru besleyiciler vasıtasıyla, suya karıştırabilir. Uygulanan kil dozları 1,5 ile 12 mg/L 
ve daha yüksek dozlar arasında değişmektedir. 
 
Kalsit: Toz halindeki kalsiyum karbonat, kalsit veya whiting adı altında satılmaktadır. 
Adsorptif kilin bulunmadığı yerlerde öğütülmüş kalsiyum karbonattan faydalanabilir. 
Bulanıklığı az olan yumuşak suların koagülasyonu, 20 ppm kadar kalsit ilavesi ile 
geliştirilebilir. Kalsitin, şap ilave edilen nokta yakınında ve şaptan hemen sonra verilmesi 
uygundur. Kalsit tozları suya yayılarak pıhtılaşmanın başlaması için lüzumlu çekirdekleri 
teşkil eder. Kalsit tozları su içerisinde erirler; fakat erimeden önce flok teşekkülü için gerekli 
çekirdeği teşkil ederler. Bunun akabinde ise üzerlerine yapışan pıhtıların (flok) ortasında 
eriyerek alkalilik verirler. Böylece flok teşekkülünün fiziksel ve kimyasal yönlerine yardım 
ederler. Kullanılması depolanması ve suya verilmesi kolaydır. Evvela en uygun şap dozu 
tayin edilir, ondan sonra, kavanozların her birine bu miktar şapla değişik miktarda kalsit ilave 
edilerek kavanoz deneyi yapılır, böylece flokları en hızlı çökelen kavanozdaki kalsit dozu 
uygulanacak doz olarak seçilir.  Bulanıklık fazla olduğu zaman kalsit kullanmaya lüzum 
yoktur; yalnız başına şap kâfi gelebilir. Pıhtı yataklı hızlı çökelticiler (tane-temaslı havuzlar) 
da ise daha yüksek dozlarda kalsit kullanılmalıdır. Böylece floklar daha ağır olabilir ve 
aşağıdan yukarıya doğru yükselen suya rağmen çökelebilir ve flok konsantrasyonu da oldukça 
yüksek olabilir. Genellikle, kalsit şaptan sonra tatbik olunur; fakat kalsit süspansiyonu iyice 
karıştırıldıktan sonra suya verildiği zamanda iyi sonuç alınmaktadır. 
 
İçme suyu arıtma tesisinde koagülantların tatbik edildiği noktalar, aşağıdaki akım şemalarında 
gösterilmiştir (Tablo 6.1). 
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Şekil 6.1 İçme suyu arıtma tesisinde koagülantların tatbik edildiği noktalar 

 
6.3 Jar Test Prosedürü (ASTM D 2035, EPA, 2002; BIS 3025 (Part 50): 2001) 
 
Koagülasyon (pıhtılaştırma) ve flokülasyon (yumaklaştırma) prosesi, kimyasal çöktürme ve 
susuzlaştırma gibi temel işlemlerde yaygın olarak kullanılır. Bu işlem, suya kimyasal madde 
ilâve edilerek suda bulunan askıda ve çözünmüş katı maddelerin sudan uzaklaştırılmasını 
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amaçlar. Pıhtılaştırma ve yumaklaştırma işlemi esas olarak kolloid haldeki maddelerin 
giderilmesini hedeflemektedir. Kolloid haldeki maddeler birbirleri ile ve su ile çeşitli 
etkileşimleri nedeniyle bir araya gelemez ve birleşemezler. Pıhtılaştırma işlemi, kolloid 
haldeki bu maddelerin kimyasal maddeler ilâvesi yardımıyla birbirleri ile birleşebilir yapıya 
dönüşmeleri ve yumaklaşmaya başlangıç olacak kümelerin oluşturulması işlemidir. 
Yumaklaştırma işlemi ise pıhtılaşmış taneciklerin birleştirilerek sudan çökeltme ile ayrılabilir 
yapıda yumaklar haline getirilmesidir. Yumaklaştırma işlemi için suya yavaş karıştırma 
yapılır. 
 
Koagülasyon ve flokülasyon prensip olarak kolloidal ve askıdaki katı maddelerin tümünün 
floklar haline getirilmesi anlamına gelmektedir. Oluşan bu floklar, daha sonra çökeltme ile 
sudan uzaklaştırılmakta ve sudaki koloidal ve asılı halde bulunan kirlilik veren maddeler 
giderilmiş olmaktadır. Koagülasyon ve flokülasyon işleminin kullanıldığı arıtma tesislerinde 
bu sistemlerin boyutlandırılmasında önce verimliliğe etki eden faktörlerin iyi bilinmesi 
gerekir. Bu faktörler; ham suyun bulanıklığı, sudaki kolloidal maddelerin ve askıdaki katı 
maddelerin miktar ve özellikleri, suyun pH değeri, koagülasyon ve flokülasyon prosesinin 
çeşidi, hızlı ve yavaş karıştırmada bekleme süreleri, suyun sıcaklığı ve alkalinitesi, sudaki 
iyonların miktar ve özellikleri ve kullanılan kimyasal maddelerin cins ve dozu olarak 
sayılabilir.  
 
Su ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen içme suyu arıtma proseslerinde 
kimyasal madde kullanılması gerekmektedir. Koagülasyon (pıhtılaştırma) ve flokülasyon 
(yumuşaklaştırma) işlemlerinde kullanılan bu kimyasal maddelerin optimum miktarlarının 
bulunması, sağlık ve işletme ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Bu maksatla, 
koagülasyon ve flokülasyon yöntemi ile bir atıksuyun verimli olarak arıtılabileceği bir arıtma 
prosesi gerçekleştirebilmek için öncelikle laboratuar analizleri yapmak gerekir. Pıhtılaştırma 
ve yumaklaştırma işlemi pek çok faktöre (ısı, bulanıklık, renk, pH, alkalilik, karıştırma şiddeti 
ve süresi, kullanılan kimyasal reaktif özellikleri vb.) bağlı olduğundan, en uygun pıhtılaştırma 
dozu suyun analizlerinden ölçülemez, ancak dozaj deneyleri ile bulunabilir. Bu deneylere 
“pıhtılaştırma yumaklaştırma deneyi” veya “jar test” denir. Bu deneyin maksadı, doğal 
yüzeysel sulardaki askıda madde veya rengin giderilmesi için kullanılan pıhtılaştırıcı 
maddenin en uygun miktarlarını, en uygun pH’ını, en uygun karıştırma süre ve şiddetini 
kavanoz deneyi (jar test) ile tespit etmektir. Ayrıca, bu test yardımıyla; koagülant türü, pH 
ayarlaması, karıştırma hızı ve süresinin optimizasyonu da yapılır. Ancak, jar test ile 
belirlenecek optimum koagülant miktarı gerçek tesis için gerekli miktar ile aynı olmayabilir. 
Jar test laboratuar ölçekli kesikli çalışan bir deney şekli olup, gerçek tesis sürekli akım 
prensibi ile çalışmaktadır. Buna rağmen jar test, genellikle gerekli optimum koagülant 
miktarını belirlemede kullanılan oldukça etkili bir yöntemdir. Özellikle hızlı karıştırma ünitesi 
bulunan tesisler için jar test deneyleri ile belirlenen koagülant dozu çok daha iyi sonuçlar 
vermektedir.  
 
Jar test prosedürü konusunda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir (DVGW W 218:1998-11; 
BIS 3025 (Part 50): 2001; Çakmakcı ve Yetilmezsoy, 2013). 
 

• Numuna alma prosedürleri için IS: 3025 (Part 1) standardındaki şartlar veya diğer 
uygun standartlar esas alınmalıdır. 

• Jar test deneyi için alınan ham su numunesi bidonu, teste başlamadan önce 
kuvvetlice ters düz edilerek iyice homojenizasyon sağlanmalı ve daha sonra yeterli 
miktarda numune (250 ml) alınarak suyun ilk pH, bulanıklık, sıcaklık ve alkalinite 
değerleri kaydedilmelidir. 



 

93 
 

• 1000 ml kapasiteli beherlere (6 adet) 800 ml (500 ml) su numunesi konulmalı ve 
numuneler deney düzeneğine yerleştirilmelidir. Bu esnada, karıştırıcı pedalların 
beher tabanı ile yeterli bir boşlukta (3-5 cm gibi) olmasına dikkat edilmelidir (                  
Şekil 6.2). 

 

 
                  Şekil 6.2 Jar test deneyinde kullanılan beher ve stator için şematik çizimler ve ölçü detayları 

(ölçüler mm’dir) (DVGW W 218:1998-11, DIN Deutsches Institut für Normung e.V., 
Technical Rule) 

 
Jar test deneyinde kullanılan deney düzeneğinin şematik görünüşleri aşağıdaki şekillerde 
gösterilmiştir (                 Şekil 6.3,                                   Şekil 6.4,                                            
Şekil 6.5). 

 
                 Şekil 6.3 Jar test deneyinde kullanılan deney düzeneğinin şematik görünüşü (ölçüler 

milimetredir) (BIS 3025 (Part 50): 2001) (Örnek-1) 
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                                  Şekil 6.4 Jar test deneyinde kullanılan deney düzeneğinin şematik görünüşü (Örnek-3) 
 

 
                                           Şekil 6.5 Jar test deneyinde kullanılan, tabandan aydınlatma ünitesine sahip 

deney düzeneğinin şematik görünüşü (Örnek-4) 
 

• Beherlerdeki su numunelerinin pH değerleri, pıhtılaştırıcı (koagülant) ilâvesinden 
önce numuneler karıştırılırarak 0,1 M H2SO4 ve 0,1 M NaOH (veya kireç) ile farklı 
değerlerde (örneğin; pH 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 7,0 ve 7,5 gibi veya pH 6,0, 7,0, 7,5, 8,0, 
8,5 ve 9,0 gibi) ayarlanmalıdır.  

• Her bir beher, aynı dozda ve uygun miktarda koagülant (örneğin; 5 veya 10 mg/L 
gibi) ile dozlanmalıdır. Koagülantlar, hazırlanan stok çözeltiden alınarak 10 mL’lik 
dereceli pipet ile kontrollü şekilde beherlere ilâve edilmelidir. 

• Dozlamadan sonra numunelere 100-150 (veya 200) devir/dakika (rpm) hızla 1 
dakika boyunca hızlı karıştırma yapılmalıdır. 

• Daha sonra numuneler 20-40 rpm’de 15-30 dakika boyunca yavaş karıştırılmalı ve 
gözle görülen yumakların oluşumuna kadar geçen süre, meydana gelen yumakların 
boyutu ve görünüşü her 5 dakikada bir not alınmalıdır (                               Şekil 
6.6). 
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                               Şekil 6.6 Jar test deneyinde yavaş karıştırma prosesinde yumakların oluşumu 

(Mountain Empire Community College, 2013) 
 

• Yumaklaşma işleminden sonra karıştırıcı durdurulup, pedallar çıkarılmalı, daha 
sonra beherler 30-45 dakika sakin çökelmeye bırakılmalıdır (          Şekil 6.7). 

 

 
          Şekil 6.7 Jar test deneyinde yumaklaşma işleminin sonu (Mountain Empire Community College, 

2013) 
 

• 30-45 dakikalık sakin çökelme işleminden sonra beherlerdeki çamur derinlikleri 
ölçülüp yaklaşık olarak hesaplanmalıdır. Üstteki duru fazdan (süpernatant) çökelen 
kısmı dağıtmadan ve takriben 30-40 mm derinlikten 150-200 ml numune 
alınmalıdır. 

• Dozlama yapılmış her bir beher için renk, bulanıklık ve pH ölçümleri 3 saat içinde 
yapılır. Bu parametrelerin ölçümlerinde; bulanıklık için IS 3025 (Part 10): 1984, IS 
3025 (Part 4): 1983 ve pH için IS 3025 (Part 11): 1983 normları veya diğer uygun 
standartlar esas alınmalıdır. 

• Elde edilen neticeler yeterli değilse, işletme şartları (örneğin; koagülant dozajı, 
karıştırma hızları, reaksiyon ve çökelme süreleri, vb.) değiştirilerek en uygun 
(optimum) şartlar bulununcaya kadar deneye devam edilmelidir. 

• Deney sonunda, bulanıklık-pH grafiği çizilmeli ve tatbik edilen pıhtılaştırıcı 
dozundaki en uygun başlangıç pH değeri (optimum pH) tespit edilmelidir.                                             
Şekil 6.8’da, jar test deneyinin birinci aşaması sonunda çizilen bulanıklık-pH 
grafiği örneği gösterilmiştir. 
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                                            Şekil 6.8 Jar test deneyinin birinci aşaması sonunda çizilen bulanıklık-pH 

grafiği örneği (Çakmakcı ve Yetilmezsoy, 2013) 
 

• Yukarıdaki aşamalardan sonra, en uygun pıhtılaştırıcı dozunun bulunması için yeni 
bir deney seti oluşturulmalıdır. Tüm beherlerdeki su numuneleri önceki kısımda 
tespit edilen “optimum pH değeri” için 0,1 M H2SO4 ve 0,1 M NaOH (veya kireç) 
ile ayarlanmalıdır.  

• Her bir beher, uygun miktarlarda koagülant (örneğin; 5, 7, 10, 12, 15 ve 20 mg/L 
gibi) ile dozlanmalıdır. Koagülantlar, 10 ml’lik dereceli pipet ile kontrollü şekilde 
beherlere ilâve edilebilir. Bu aşamadan sonra; hızlı karıştırma, yavaş karıştırma, 
süpernatant kısımdan numune alma ve sakin çökelme prosedürleri aynı şekilde 
uygulanmalıdır.  

• İkinci deney seti sonunda, bulanıklık-koagülant dozu grafiği çizilmeli ve en uygun 
başlangıç pH değerindeki en uygun pıhtılaştırıcı dozu tespit edilmelidir.         Şekil 
6.9’da, jar test deneyinin birinci aşaması sonunda çizilen bulanıklık-koagülant dozu 
grafiği örneği gösterilmiştir. 

 

 
        Şekil 6.9 Jar test deneyinin ikinci aşaması sonunda çizilen bulanıklık-koagülant dozu grafiği örneği 

(Çakmakcı ve Yetilmezsoy, 2013) 
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Jar test deneyinde dikkate alınması gereken diğer hususlar aşağıda verilmiştir (BIS 3025 (Part 
50): 2001). 
 

• Çoklu karıştırıcı ekipman, 20-150 devir/dakika (rpm) arasında karıştırma hızları 
sağlayabilecek özellikte olmalıdır. 

• Termal ve konveksiyon akımlarının yumakların çökelmesi üzerinde girişim 
meydana getirebileceği göz önüne alınarak, deney esnasında sıcaklık kontrol 
edilmelidir.  

• Kimyasal reaksiyonlar, mekanik karıştırma ve sıcaklık etkisiyle bazı gazlar serbest 
hale geçerek flokların yüzmesine ve koagülasyon karakteristiklerinin değişimine 
neden olabilmektedir. Bu nedenle, potansiyel girişimler dikkate alınarak numune 
alma ve analiz süresi mümkün olduğu kadar kısa tutulmalı ve zaman kontrol altına 
alınmalıdır.  

• Karıştırıcı pedalları hafif ve korozyondan etkilenmeyecek malzemeden imâl 
edilmiş olmalıdır.  

• Flok oluşumunun daha rahat bir şekilde gözlenebilmesi maksadıyla, karıştırıcı 
sistemde bir aydınlatma ünitesinin bulunması faydalı olacaktır. Ancak, aydınlatma 
ünitesinden gelen ısı, çökelme karakteristiğini etkileyecek şekilde sistem üzerinde 
bir girişim yapmamalıdır. 

• Analizde kullanılacak olan kimyasallar “saf kimyasal” olmalı, analiz sonuçlarını 
etkileyecek herhangi bir safsızlık veya yabancı madde ihtiva etmemelidir.  

• Deney, sonuçların güvenilirliği açısından tekrarlı şekilde yapılmalı veya aynı deney 
setinde 1 ve 4, 2 ve 5, 3 ve 6 no’lu kavanozlar kendi aralarında eş zamanlı deneysel 
şartlara tabi tutularak sonuçlar mukayese edilmelidir. 

• Jar test deneyinde elde edilen veriler, Tablo 6.2’de gösterilen çizelgedeki gibi kayıt 
altına alınmalı ve raporlanmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 6.2 Jar test deneyine ait verileri içeren kayıt çizelgesi (BIS 3025 (Part 50): 2001) 
Numune ……………………. pH ………………………….. Tarih ……………………….. 
Yer ………………………… Renk ……………………….. Sıcaklık ……………………. 
Numune hacmi …………….. Kavanozlar 
Parametreler 1 2 3 4 5 6 
Kimyasal miktarı (mg/l)       
Hızlı karıştırma süresi (dak)       
Hızlı karıştırma hızı (rpm)       
Yavaş karıştırma süresi (dak)       
Yavaş karıştırma hızı (rpm)       
Sıcaklık (°C)       
İlk flok oluşum zamanı (dak)       
Çökelme hızı       
Bulanıklık (NTU)       
Renk       
pH       
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6.4 Kimyasal Maddelerin Temini, Taşınması ve Depolanması 

 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 

 
• Kimyasal maddelerin kullanılmasındaki ilk adım boşaltılmalarıdır. Özellikle, 

ihtiyacını büyük miktarlar halinde temin eden geniş tesislerde, malzemenin tesise 
geldiğinde en iyi şekilde kullanılmaları yani, boşaltılma, istif edilme, korunma ve 
beslemelerinin (suya verilmelerinin) en uygun şekilde yapılması çok önemlidir. 

• Kimyasal maddelerin depoya güvenli ve rahat bir şekilde taşınması maksadıyla 
tesiste gerekli ekipmanlar (örneğin; vagonlu demiryolu rampası, bantlı-kovalı-
pnömatik tipte konveyör sistemleri, pnömatik boşaltma sistemi, kepçeli vinçler, yük 
asansörü, vakum pompaları, vb.) temin edilmelidir.  

• Torbalar içinde satın alınan kimyasal maddeler, depo döşemesi üzerinde üst üste 
yerleştirilmeli ve deponun döşeme seviyesi, yaş beslemelerde eriyik tankının üst 
seviyesiyle aynı hizada, kuru beslemelerde ise besleyici makine üzerindeki geniş 
teknenin üst ağzı ile aynı hizada olmalıdır. 

• Torbalar birbiri üzerine, birçok kat dizilebilirse de, daima döşemenin emniyet yükü 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Gerekli durumlarda, torbaların istifi ve kullanılması hakkında kimyasal madde 
imalatçılarınden lüzumlu bilgiler alınmalıdır. 

• Hangi sistem kullanılırsa kullanılsın, aluminyum sülfat, demir sülfat kireç torbaları 
ve tüm kimyasallar birbirine temas etmemeli ve birbirinden bağımsız 
depolanmalıdır. 

• Bütün tesislerin, özellikle küçük tesislerin, günlük ihtiyaçlarının üzerinde daima 
yeterli miktarda kimyasal maddeyi raf ömrü de dikkate alınarak depolarında 
mevcut bulundurmaları gerekmektedir. 

• Döküm halinde temin edilen kimyasal maddelerin konik tabanlı depolarda 
muhafaza edilmesi daha kullanışlıdır. 

• Kimyasal madde deposunun üst kısmı silindir veya dört köşe prizma şeklinde 
olabilir. Bunun altındaki konik tekne kısmının yan yüzeyleri ise dikeyle 60°’lik açı 
meydana getirebilir.  

• Depolama için kulanılan metal depoların üzerlerine yerleştirilen vibratörler 
sayesinde kimyasal maddelerde meydana gelen muhtemel katılaşma ve tıkanmalar 
önlenmelidir. 

• Depolama teknelerinin alt ağzına sürgülü bir kapak yerleştirilmeli ve bu kapak ya 
elle ya da elektrikli kumanda ile açılıp kapanabilmelidir. 

• Depoların hacmi değişiklik gösterebilir. Büyük kare kesitli deponun boyutları 2,75 
× 2,75 metre ve yükseklikleri ise 7,0 metre olabilir. Büyük bir içme suyu arıtma 
tesisinde bu boyuttaki depolarda 15 adet bulunabilir ve herbirinde 45 ton çap veya 
36 ton sönmüş kireç muhafaza edilebilir.. 

• Tesiste, kimyasal maddelerin tartılabilmesi için bir tartı veya kantar tertibatının 
bulunması gerekmektedir. Eğer, kimyasal malzemeler ambalajsız olarak araba yükü 
şeklinde geliyorsa, araba boşaltılmadan önce ve boşaltıldıktan sonra tartılmalıdır. 
Bu tartımların tesiste yapılması faydalı olur. Torba halinde ambalajlı malzemede 
ise torba adedini saymak yeterlidir. 

• Torbalar makineye konulacakları zaman, tamamı dahi boşaltılacak olsa 
ölçülmelidir. Özellikle, beslenecek miktar bir torbadan az veya dökme malzeme 
ise, makineye verilecek miktarı mutlaka ölçülmelidir. 
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• Aluminyum sülfat veya demir sülfat için kullanılacak olan solüsyon (eriyik) 
tanklarının çoğu betondan yapılmaktadır. Sönmüş kireç için çoğunlukla çelik 
tanklar kullanılmaktadır, fakat bunlar için bazı tesislerde beton tanklar tercih 
edilebilmektedir. Tanklar daire, dikdörtgen veya kare planlı olarak tasarlanabilir. 
Tankların yan kenarları dikey olmalı ve solüsyonun değişmeyen debi ile beslenişini 
gösterecek gösterge elemanlarının da kullanılması sağlanmalıdır. 

• Kullanılan her cins kimyasal madde için en azından iki adet solüsyon tankı 
bulunmalıdır. Büyük tesislerde bu miktar her kimyasal madde için üçe veya dörde 
çıkarılmalıdır. 

• Alüminyum sülfat veya demir tuzları bir defa eritildikten sonra, karıştırılmadan 
uzun süre bekletilmekle solüsyonun konsantrasyonu değişmez. Fakat, kireç için 
durum böyle değildir. Kirecin fazla kısmı süspansiyon halinde olduğundan sürekli 
ve hızlı olarak karıştırılması gerekir. Aksi halde, kireç dibe çökeceğinden 
solüsyonun konsantrasyonu düşer.  

• Tank içindeki karıştırıcı, solüsyonu üstten alta kadar her noktada iyice 
karıştırabilmelidir.  

• Şap ve demir sülfat ile % 5’ten daha yüksek konsantrasyonlu eriyik yapmak bazı 
zorluklar meydana getirebilir. Bu sebeple, eriyik tanklarının hacmi, % 5’lik 
solüsyon ile, birkaç saatlik devamlı çalışmayı karşılayacak kadar olmalıdır. Eğer 
verilecek kimyasal madde dozları küçük ise, bunun hassas şekilde ayarı, eriyikleri 
zayıf konsantrasyonlarda (<%5) yapmakla daha kolayca mümkün olur. 

• Solüsyon tankına giren eriyiğin bir süzgeçten geçmiş olması gerekmektedir. Bunun 
için, bazı tesislerde, eritme sandıklarının çıkış ağızlarına bir süzgeç koyulmalıdır. 
Bu husus, kontrol vanası küçük ve dolayısıyla tıkanmaya daha müsait olan küçük 
ölçekli tesisler için çok önemlidir. 

• Ham suya eriyik halinde verilecek kimyasal maddeler öncelikle bir eritme 
sandığına boşaltılırlar. Bu sandıklar, ön eriticiler olup kapasiteleri, birkaç kilodan 
birkaç tona kadar değişebilir. Orta boy ve büyük boy tesislerde eritme sandıklarının 
eni 1,0 ilâ 1,2, boyu 1,2 ilâ 1,5 ve derinliği de 0,60 ilâ 1,0 metre kadar olmakta ve 
bu sandıklar betondan yapılmaktadır. Sandığın üst kısımlarında, eritme suyunu 
dağıtarak verecek delikli bir su borusu bulunmalıdır. Taban kısmı ise, içeride 
meydana gelen eriyiğin ana solüsyon tankına geçmesi için delikli olarak 
yapılmalıdır. 

• Solüsyon tanklarının en alt kısımlarında, toplanan çökeltileri dışarı atacak bir dren 
tertibatı bulunmalıdır.  

• Tanktaki solüsyon miktarını tam olarak okuyabilmek için şamandralı (veya 
elektronik bir sistem) bir gösterge elemanının koyulması faydalı olacaktır. 

• Solüsyon tankının iç yüzünün, sap ve demir sülfatın tesirlerine dayanıklı 
maddelerle sıvanması veya kaplanması, tankın ömrünün artması bakımından 
gereklidir. 

• Demir sülfat, depoda bekledikçe kekleşir ve teknelerden boşaltılması güçleşebilir. 
Bu bakımdan şap ve kireç bir zorluk göstermez. Adi demir sülfat devamlı 
karıştırma isteyeceğinden, bu kimyasal madde ile hazırlanan eriyik için elle 
karıştırılan sistemler uygun değildir. 

• Kimyasal maddelerin ham suya verilişi hem sürekli hem de ham suyun debisi ile 
orantılı olmalıdır.  

• Koagülantların (kimyasal maddelerin) emniyetli ve kullanışlı şekilde depolanması, 
arıtma tesisi içinde kolaylıkla nakliyesi, güvenli ve hassas şekilde suya 
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karıştırılması ve kimyasalların beslenmesini sağlayacak teçhizat tesisin ekonomik, 
kesintisiz ve verimli olarak çalışmasını temin edecek en önemli faktörlerdir. 

 
6.5 Hızlı Karıştırma İçin Tasarım Kriterleri ve Normlar 
 
Yumaklaştırmanın verimli olması için yumaklaştırıcı olarak kullanılan kimyevi maddelerin 
suyla homojen olarak karıştırılması gereklidir. Bu iş için umumiyetle hızlı karıştırma odaları 
kullanılır. Daha iyi bir dağılmayı temin etmek bakımından bu odaların en az iki bölmeli 
olarak yapılması uygundur. Karıştırma işlemi ekseriya bir düşey mille elektrik motoruna bağlı 
olan pedallı veya türbin şeklindeki bir teçhizatla yapılır (Eroğlu, 2008; Kırıl Mert, 2012). 
 
Muhtelif karıştırıcı tipleri Şekil                                           Şekil 6.10’de ve  Şekil 6.11’de 
gösterilmiştir. Karışımın mekanik olarak yapıldığı hızlı karıştırma odaları tek bölmeli veya iki 
bölmeli olarak yapılabilir. Mümkün olduğu takdirde iki bölmeli olarak yapılması faydalıdır 
(Şekil 6.12). 
 

 
                                          Şekil 6.10 Hızlı karıştırma odalarında kulanılan muhtelif karıştırıcı tipleri 

(Örnek-1) 
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 Şekil 6.11 Hızlı karıştırma odalarında kulanılan muhtelif karıştırıcı tipleri (Örnek-1) 

 
 

 
Şekil 6.12 Hızlı karıştırma odası tipleri 
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Karıştırma, yukarıda belirtildiği üzere mekanik veya dalgıç karıştırıcılarla yapılabileceği gibi, 
hava ile karıştırma da mümkündür. Hava ile karıştırmada havalandırma havuzuna kimyevi 
maddeler verilir. Karıştırmanın hava ile yapılması bilhassa ön havalandırmanın istendiği 
durumlar için çok uygundur. 
 
Alüm çözeltisini ileten borular, ham su içine % 0,5 veya daha düşük konsantrasyonlarda 
alümün beslenmesine göre boyutlandırılmalıdır. Alkalinite için ilâve edilecek Ca(OH)2, hızlı 
karıştırıcının memba veya mansap tarafından beslenebilir. 
 
Hızlı karıştırma işlemi ve yeri tesisteki çevre teknisyenlerinin işletmede güçlük çıkmadan 
çalıştırabilecekleri şekilde olmalı ve yakınında kimyevi maddelerin depo edilmesi kolaylıkla 
mümkün olmalıdır. Besleme hatlarının kısa olması, özellikle sönmüş kireçle beslemede 
tıkanma problemlerinin minimize edilmesi bakımından fayda sağlamaktadır. Bazı hallerde 
hızlı karıştırma odası, kimyevi madde besleyicilerinin bulunduğu hacim altında yapılır. 
Böylece, kimyevi madde iletim hatlarından büyük ölçüde tasarruf sağlanmış olur. 
 
Karıştırma odalarının hacimlerinin bulunması, bekleme müddetinin seçilmesi suretiyle 
hesaplanabilir. Bu süre, hız gradyanına, kullanılan kimyevi maddenin cinsine ve karıştırma 
şekline göre değişir. Mesela kireç ile yumuşatmada karıştırma odasında bekleme müddeti 5 
dakika civarında alınmaktadır. Dolayısıyla bekleme süresi, duruma ve şartlara göre 0,5-5 
dakika arasında alınabilir. 
  
Hızlı karıştırma kısmını projelendirmek için en azından; 
 

• Su kalitesindeki en iyi ve en kötü durumları da temsil edecek şekilde ham suyun 
analiz neticeleri (EPA, 2002), 

• Su ihtiyacındaki salınımlar, minimum ve maksimum debiler, 
• Jar testi neticeleri 

 
elde hazır bulunmalı, projelendirmede bu hususlar da dikkate alınmalıdır (Eroğlu, 2008; Kırıl 
Mert, 2012). 
 
Hızlı karıştırma odalarının projelendirilmesinde hız gradyanı ile bekleme süresi dikkate alınır. 
Bir türbin veya pedal vasıtasıyla karıştırmanın mekanik olarak yapıldığı hızlı karıştırma 
odalarının hesabına esas olacak bekleme süreleri ile hız gradyanları, Tablo 6.3’te verilmiştir. 
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Tablo 6.3 Hızlı karıştırma için bekleme müddeti ve hız gradyanı (AWWA, 2005) 
Bekleme süresi, 
t (sn) 

20 30 40 >40 

Hız gradyanı, 
G (sn-1)  

1000 900 790 700 

 
Tatbikatta karıştırıcılar için karıştırma odasında bekleme süresi t = 30 ilâ 60 sn, hız gradyanı 
ise G = 300 ilâ 1000 sn-1 arasında alınmaktadır. Hızlı karıştırma odalarıyla ilgili dizayn 
kriterleri Tablo 6.4’te verilmiştir (BIS IS 7090:1985 (R2005)). 
 

Tablo 6.4 Hızlı karıştırma odalarıyla ilgili dizayn kriterleri 
Dizayn parametresi Değer aralığı Tavsiye edilen 
Hız gradyanı, G (sn-1) 600-1000 700 
Tank hacmi, VT (m3) < 8,0 5,7 (veya 6,0) 
Su derinliği/tank genişliği 
oranı 

1,1-1,6 1,5 

Karıştırıcı çapı/tank genişliği 
oranı 

0,3-0,5 0,4 

Perde kalınlığı (m) Tank genişliğinin % 10’u Her kısımda 0,095 (veya 0,10) 
…. 
 
 
6.6 Hızlı Karıştırıcı Tipleri 
 
6.6.1 Mekanik karıştırıcılar 
 
Mekanik karıştırıcılar için tasarım debisinde bekleme süresi t = 20 ilâ 60 sn, hız gradyanı ise 
G = 300 ilâ 900 sn-1 arasında alınmaktadır (BIS IS 7090:1985 (R2005)). Mekanik 
karıştırıcıların kullanılmasında bazı faydalar vardır. Bunların verimleri yüksektir, debinin 
değişmesinden etkilenmezler, ayrıca yük kayıpları da çok yüksektir. Mekanik karıştırıcılar, 
dönerek çalışanlar ve krank mili vasıtasıyla ileri-geri hareketle çalışanlar olmak üzere iki 
şekilde incelenebilir. Tablo 6.5’te, farklı karıştırma sürelerine karşılık gelen hız gradyanları 
verilmiştir. 
 

Tablo 6.5 Farklı karıştırma sürelerine karşılık gelen hız gradyanları (BIS IS 7090:1985 (R2005)) 
Bekleme süresi, t (sn) Hız gradyanı, G (sn-1) 

60 300 
50 360 
40 450 
30 600 
25 720 
20 900 

 
Mekanik karıştırma havuzlarında ham su, içerisine kimyasal madde karıştırılmak üzere, 
öncelikle hızlı karıştırıcı (flash mix) denilen küçük bir karıştırma odacığına alınır. Hızlı 
karıştırıcı, dönen tip veya diyafram tipi şeklinde tasarlanabilirler (                               Şekil 
6.13, Şekil 6.14, Şekil 6.15). Bu odacık içerisinde, dakikada 100-120 devir yapan bir veya 
birkaç pervane bulunmakta ve bu sayede kimyasal maddenin suya, 10-13 saniye gibi çok kısa 
bir zamanda karışması sağlanmaktadır. Hızlı karıştırma odacığının genişliği 1 ilâ 3 m kadar, 
hacmi de takriben bir dakikalık suyu alacak kadar olabilir. 
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Su içerisinde Al2(SO4)3; 
 
Al2(SO4)3 à 2 Al3+ + 3SO4

2- (6.18) 
 
şeklinde ayrışmaktadır. Üç tane pozitif yükü olan Al3+ hemen suya dağıtılırsa bu iyonlar 
suyun her tarafındaki, genellikle negatif yüklü olan kolloidal maddelerle temas imkânı bulup, 
onların negatif yükünü nötrleştirebilir. Eğer, bu iş kısa zamanda yapılmazsa, Al3+ iyonları OH- 
iyonları ile birleşerek [Al(OH)3]+ iyonları meydana getirir ki, bunun (+) yükü bir adet olup 
nötrleştirme etkisi üç pozitif yüklü Al3+ iyonunun tesirinden çok daha yavaştır. Bu nedenle 
Al3+ iyonunun, hidroksit iyonu ile birleşme imkânı bulamadan, derhal suya yayılarak askıdaki 
kolloidal tanelerle teması sağlanmalıdır. İşte ani karıştırma bu ihtiyaçtan dolayı yapılmaktadır. 

 
                               Şekil 6.13 Dikey bir şaft üzerinde yatay bir düzlemde dönen tek pervaneli ani karıştırıcı  
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Şekil 6.14 Dikey bir şaft üzerinde yatay bir düzlemde dönen çok pervaneli ani karıştırıcı  

 
Şekil 6.15 Dikey bir şaft üzerinde yatay bir düzlemde dönen diyafram tipi ani karıştırıcı  

 
6.6.1.1 Motor seçimi 
 
Gerçek motor kapasitesi, elektriksel ve mekanik kayıplar göz önüne alınarak uygun bir verim 
değeri için (örneğin % 75) hesaplanmalıdır.  
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6.6.2 Türbin tipte karıştırıcılar 
 
Türbin tipteki karıştırıcılar, havuzun merkezine yerleştirilmiş mekanik bir sisteme bağlı bir 
şaft sistemi ve kanatlardan oluşmaktadır (Şekil 6.16). Havuza giriş üst kısımdan veya alt 
kısımdan sağlanabilmektedir. Üst kısımdan su girişi sağlanan havuzlarda, su seviyesi ve hava 
payı uygun şekilde ayarlanmalıdır. Sistemin doğru bir şekilde işletilebilmesi ve vibrasyonların 
engellenmesi için karıştırıcı çevirme şaftının uzunluğunun 3 m’den fazla olmaması 
gerekmektedir. Bu tip sistemlerde motor devri yüksek (60-100 devir/dak) tutularak suyla hızlı 
ve homojen bir karışma sağlanır (BIS IS 7090:1985 (R2005)). 
 
 

 
Şekil 6.16 Türbin tipte karıştırıcı (BIS IS 7090:1985 (R2005)) 

 
 
Bu tip karıştırıcılarda, en büyük hız gradyanı karıştırıcı kanatların uç kısımlarında (maksimum 
türbülans bölgesi) meydana gelmekte olup, ortalama hız gradyanının yaklaşık 7 katı 
değerindedir. Bu bölge, koagülasyon ve flokülasyon için karışımın en yüksek olduğu 
bölgedir. Kanatların uç kısmı ile havuz duvarı arasında kalan akış bölgesinde hız gradyanının 
değeri ortalama hız gradyanının yaklaşık 2,3 katı civarındadır. Kanat uçları ve akış bölgesi 
dışında kalan büyük hacimli kısımda ise hız gradyanının değeri ortalama hız gradyanının 
yaklaşık yarısı kadardır. Havuz içerisinde hız gradyanındaki bu heterojen dağılıma rağmen, 
tüm havuz içerisinde ortalama bir hız gradyanı mevcut olup, bu değer karışımın kontrol 
edilmesi ve ölçülmesi bakımından uygun bir işletme parametresidir. Şekil 6.17’de, kanatlı 
tipteki bir karıştırıcıda hız gradyanının farklı bölgelerindeki dağılımı gösterilmiştir. 
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Şekil 6.17 Türbin tipteki bir karıştırıcıda hız gradyanının farklı bölgelerindeki dağılımı 

 
6.6.3 Pervaneli (propeller tip) karıştırıcılar 
 
Bu tip karıştırma sistemleri, içinde gemi pervanesine benzeyen yüksek hızlı küçük karıştırıcı 
bulunan bir karıştırma odasından oluşmaktadır. Karıştırıcı bıçaklar, mil üzerine dikey veya 
eğimli bir şekilde yerleştirilmiştir. Bu tip karıştırıcılar, eksenel doğrultuda güçlü akımlar 
meydana getirmekte olup, dönüş hızları havuz çapına göre 400 ilâ 1400 rpm arasında 
değişiklik göstermektedir. Bu sistemlede, tank çapının (kare tip sistemlerde ise kenar 
uzunluğunun) karıştırıcı çapına oranı 5/1 ilâ 3/1 civarındadır. Tank yüksekliğinin tank çapına 
oranı 1/1 veya 3/1 olarak tavsiye edilmektedir (BIS IS 7090:1985 (R2005)). 
 
Pervaneli karıştırıcılara ve çevirme şaftlarına ait örnekler aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir (                                
Şekil 6.18,                      Şekil 6.19, Şekil 6.20, Şekil 6.21). Havuzun ortasındaki pervane, 
havuza giren suyun 2-3 katı suyu devrettirir. Havuz hacmi, 5 ilâ 10 dakikalık bir akış hacmi 
kadardır. Bu tip bir karıştırıcı, bilhassa çok bol miktardaki su kütlesine kimyasal maddenin 
karıştırılması söz konusu iken oldukça fayda sağlamakta ve gerekli hallerde buradan çıkan su 
ayrıca, pedallı bir yumaklaştırma havuzuna sevk edilmektedir. 
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                                Şekil 6.18 Pervaneli (propeller tip) mekanik karıştırıcı (Degremont Acfi’den) (Örnek-1) 
 

 
 

                     Şekil 6.19. Pervaneli (propeller tip) mekanik karıştırıcı: Dört adet dikey perdeli silindirik 
sistem, havuz çapı 0.9-3.0 m, havuz derinliği < 3.0 m, bekletme süresi 30 sn ve hız gradyanı 

500-1000 sn-1 (Mountain Empire Community College) (Örnek-2) 
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Şekil 6.20 Pervaneli (propeller tip) mekanik karıştırıcılara ait motor şasesi ve pervaneli çevirme şaftları 

(Aspamet’den) (Örnek-1) 
 

 
Şekil 6.21 Pervaneli (propeller tip) mekanik karıştırıcılara ait motor şasesi ve çevirme şaftları 

(Aspamet’den) (Örnek-2) 
 
 
…. 
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6.6.4 Jet tipi karıştırıcılar 
 
Jet tipi karıştırıcılarda, karıştırma odası içerisinde ani bir karışım (flash mixing) sağlanacak 
şekilde bir hidrolik ortam oluşturulmaktadır. Sistemde, akımın az bir kısmını alıp bunu hat 
ucundaki bir ağızlığa (nozzle) ileten bir santrifüj pompa kullanılmakta olup, ağızlıktan çıkan 
su jeti yatay konumdaki bir perde üzerine iletilmektedir (Şekil 6.23). Ağızlığın konumu, yatay 
perdenin 200 mm üzerine konumlandırılmalı ve ağızlık çapı tabandaki ham su giriş borusunun 
1/3 ilâ 1/2’si kadar olmalıdır. Koagülant solüsyonu ise ağızlığın deşarj noktasında 
uygulanmaktadır (BIS IS 7090:1985 (R2005)). 

 
Şekil 6.22 Jet tipi ani karıştırıcıya ait plan ve kesit görünüşleri (BIS IS 7090:1985 (R2005)) 
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6.6.5 Diğer tipteki hızlı karıştırma sistemleri 
 
6.6.5.1 Boru içerisinde karıştırma 
 
Bazı durumlarda yüksek G değerleri (3000-5000 sn-1) kullanmak suretiyle, daha düşük 
bekletme müddeti ile karıştırma odalarını projelendirmek mümkün olmaktadır. Şekil 6.23 ve 
Şekil 6.24’te gösterilen ve boru hattı üzerinde (in-line blender) şeklindeki karıştırma işlemiyle 
adsorbsiyon ve destabilizasyon reaksiyonlarını hızlandırmak mümkündür. Bunlarda bekletme 
süresi 10-30 sn’den daha az olmakta, ancak güçlü bir karıştırma teçhizatına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bunların çok az kısa devrelerle çok iyi bir karışım temin etmeleri, yük kaybı 
hesaplarına ihtiyaç göstermemeleri ve daha az maliyetle inşa edilebilmeleri gibi faydaları 
bulunmaktadır. 

 
Şekil 6.23 Hızlı karıştırma işleminin boru içerisinde gerçekleştirildiği özel sistemler (in-line blender) 

(Örnek-1) 
 

 
Şekil 6.24 Hızlı karıştırma işleminin boru içerisinde gerçekleştirildiği özel sistemler (in-line veya statik 

karıştırıcı) (Örnek-2) 
 
Bir diğer karıştırma sisteminde ise, terfi yüksekliği düşük olan bir tulumba vasıtasıyla 
kimyevi maddeler boruya enjekte edilir. Boru içinde                                                Şekil 
6.25’da görüldüğü gibi teşkil edilen kesit daralmasından sonraki genişleme kısmında kimyevi 
maddenin tam karışması temin edilir.  
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                                               Şekil 6.25 Hızlı karıştırma işleminin boru içerisinde gerçekleştirildiği sistemler 
 
6.6.5.2 Hidrolik sıçrama ile karıştırma 
 
Basit ve ucuz karıştırma işlemlerinden birisi de hidrolik karıştırmadır. Hidrolik karıştırmanın 
esası hidrolik sıçramadır. Bu cins karıştırmada teçhizat ve odasına ihtiyaç yoktur. Bu yüzden, 
son zamanlarda bunların kullanımları artmıştır. Kimyasal maddeler,                                       
Şekil 6.26’de görüldüğü gibi sıçramadan önce verilir. Daha iyi karışım temini için meyilli 
kısma mânialar (engeller) konulabilir. Bunlarda tipik bekleme müddeti 2 sn hız gradyanı 800 
sn-1 civarındadır. Yük kayıpları ise maksimum 300 mm  olarak alınmaktadır (BIS IS 
7090:1985 (R2005). 
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                                      Şekil 6.26 Hidrolik sıçrama etkisiyle kimyasal maddenin suya karıştırılması 
(Örnek-1) 

Hidrolik sıçrama metodunda düşü kanalı dik meyilli, gittkçe genişleyen, üstü açık bir 
kanaldır. Su bu özel kanaldan aşağı doğru akarken saniyede 3 ilâ 3,5 (veya 3,6) m kadar bir 
hız kazanır. Kanalın sonunda hızı birden yavaşlatacak olan büyükçe bir havuz vardır. Kanalda 
kazanılan kinetik enerji bu havuza aniden dağılarak bir takım türbülansların doğmasına sebep 
olur ki bu da başlangıçta istenilen hızlı karışımı sağlar (Şekil 6.27).  

 
Şekil 6.27 Hidrolik sıçrama etkisiyle kimyasal maddenin suya karıştırılması (Örnek-2) 

 
6.6.5.3 Perdeli karıştırma havuzları 
 
Karıştırma (pıhtılaştırma-yumaklaştırma) maksadıyla kullanılan sistemlerden bir diğeri de 
uçtan dönüş perdeli karıştırma havuzlarıdır. Bu tip havuzlarda su, Şekil 6.28 ve Şekil 
6.29’daki gibi birbirine paralel bir seri perdenin uçlarından dolanarak, perdeler arasındaki 
kanallarda ileri geri akmaktadır. 
 
Bu tip havuzlarda, dış duvarlar çoğunlukla betonarme olarak yapılmakta ve içinde ahşap 
perdelerin yerleştirilmesiyle kanallar teşkil edilmektedir. Birçok tesiste, bu tip pıhtılaştırma-
yumaklaştırma havuzlarından geçen su debisi, proje debisinin dörtte biri ile tamamının 
üzerindeki miktarlar arasında, yani oldukça geniş sınırlar içinde değişebilmektedir. 
Karışmanın derecesi ve dolayısıyla pıhtılaşmanın kalitesi havuzdaki su hızına bağlıdır. Bu tip 
havuzlarda, suyun hızı, dolayısıyla karıştırılma derecesi kolayca ayarlanıp değiştirilemez ve 
bu husus bu havuzların ve bunun gibi hızın debiye bağlı kaldığı bütün pıhtılaştırma 
havuzlarının, başlıca mahzurunu teşkil eder. 
 
Uçtan dönüş perdeli karıştırma havuzlarında, suyun optimum karıştırılma şiddeti, suyun 
karakterine, kullanılan kimyasal maddeye, bu maddenin dozajına, suyun sıcaklığına ve 
pıhtılaştırma süresine bağlıdır. Bu sebeple, karıştırma havuzundaki su hızını tayin edebilmek 
en önemli unsurdur. Örneğin, özel bir havuzda, fazlasıyla bulanık bir su için, su hızını 0,60 
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m/s almak uygun olabilir, ancak, bu hız genellikle yüksek bir hızdır. Diğer taraftan 0,30 m/s 
değerindeki bir hız, bulanıklığı az olan sularda uygulanacak bir değerdir. Eğer, bu hız fazla 
bulanık sulara uygulanırsa, havuzun dibinde çamur birikir. Çok bulanık sular, bir ön 
çökeltmeye alınmalı ve ağır taneler çökeltilmeden karıştırma havuzuna verilmemelidir. Ön 
çökeltme sayesinde, sarf edilecek kimyasal madde miktarı azalır ve bu da tesis masrafının bir 
kısmını karşılar. 
 
Bu tip pıhtılaştırma-yumaklaştırma havuzlarındaki hızların tayini için özel bir metot mevcut 
değildir. Bu sistemler için proje debisinde aşağıdaki hızların dikkate alınması tavsiye 
edilmektedir. 
 

• Çok bulanık sular için : v  = 0,40 m/s, 
• Az bulanık sular için : v = 0,25 m/s, 
• Hafifçe bulanık sular için  : Hız 0,30 m/s değeri aşmamalıdır, 
• Bulanıklılık değişken ise  : Hız ortalama bulanıklığa göre alınmalıdır. 
• Neticede, bu tip sistemlerde saniyedeki hız 0,15 ilâ 0,40 m arasında kalmalıdır. 

 
Bu tip havuzlarda, pıhtılaştırıcı maddelerin verildiği alanda, ilk birkaç dakika için, yüksek 
karıştırma sağlamak maksadıyla hız çok fazlalaştırılır. Bu aşırı karışım bölümünden sonra su, 
pıhtılaştırma ve yumaklaştırma bölümüne geçer ki, buralardaki hız, yukarıda nümerik 
değerinin verildiği gibi düşük değerlerdedir. Dikkat edileceği gibi, perdelerin ucundaki dönüş 
kısmında da, kısa bir süre için hız oldukça yüksektir ve birtakım vorteksler (girdapçıklar) 
meydana gelir ki bunlar pıhtılaşmaya ve yumaklaşmaya yardım eder. 
 
Her bir perde ucundaki 180 derecelik dönüşte meydana gelen ortalama yük kaybı, perdeler 
arasındaki hız yükünün 2 ilâ 3,5 katı kadardır.  Havuzun temizlenmesini sağlayabilmek 
maksadıyla, perdeler arasındaki açıklık 0,45 m’den daha az olmamalı, tercihen 0,60 ilâ 0,90 m 
kadar alınmalıdır.  
 
Bu tip sistemlerde, suyun havuzda bekleme süresi 5 ilâ 50 dakika kadar alınabilir. Perdelerin 
ucu ile havuz dış duvarı arasındaki mesafe, perdeler arasındaki mesafenin 1,5 katı kadardır. 
Fakat her ne hal olursa olsun bu açıklık 0,60 m’den daha az olmamalıdır. Tasarımda, perde 
kalınlıkları 0,075 ilâ 0,10 m alınabilir. 
 
Havuz derinliği 0,90 m’den az olduğu takdirde, bu derinlikteki ufak bir değişiklik hız 
üzerinde fazla tesir gösterir. Bu nedenle, mümkünde havuz derinliği 0,90 m’den daha az 
alınmamalıdır. Ancak, küçük ölçekli tesislerde haliyle derinlikle de az olacaktır. 
 
Perdeli havuzlar, karıştırma-pıhtılaştırma-yumaklaştırma havuzu olarak aşağıdaki 
mahzurlardan dolayı gittikçe daha az ölçüde kullanılmaktadır. Fakat buna rağmen, özellikle 
küçük ölçekli tesisler için ve mekanik karıştırma imkânlarının az olduğu yerlerde, büyük 
ölçekli tesisler için başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. 
 
Perdeli karıştırma havuzlarının, mekanik karıştırma havuzlarına kıyasla mahzurları aşağıda 
gösterilmiştir. Ancak, bu kıyaslamayı yapabilmek için havuzların yapıldığı bölgedeki sanayi 
ve işletme imkânlarını, elektrik enerjisinin bulunup bulunmadığını da hesaba katmak yerinde 
olacaktır. Bu mahzurlar şunlardır: 
 

• Su miktarının ve kalitesinin değişmesine karşı ayarlama imkânlarını az olması, 
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• Yük kaybının çok olması (bu kayıp, mekanik havuzlarda hemen hemen ihmâl 
edilebilecek kadar az ise de bazı hallerde 0,30 ilâ 0,60 m’ye kadar çıkabilmektedir), 

• İnşaat masraflarının, bilhassa perdelerden dolayı daha fazla olması, 
• Karıştırma nispeten daha az olduğundan, kimyasal madde sarfiyatı biraz daha fazla 

olmasıdır. 
 
Yukarıdaki mahzurlara rağmen, işletme ve mekanik imkânların fazla olmadığı yerlerde 
perdeli koagülasyon-flokülasyon havuzları tercih edilmektedir.  
 
  

 
Şekil 6.28 Uçtan dönüş perdeli karıştırma havuzu (Örnek-1) 

 

 
Şekil 6.29 Uçtan dönüş perdeli karıştırma havuzu (Örnek-2) 

 
Diğer bir karıştırma havuzu modeli olan alttan-üstten dönüş perdeli karıştırma havuzları, esas 
itibariyle, uçtan dönüş perdeli havuzlara benzemektedir. Ancak, uçtan dönüşlülerde su havuz 
tabanına paralel olarak aktığı halde, alttan-üstten dönüşlülerde su bir perdenin altından ve 
diğerinin üstünden geçmek suretiyle                                         Şekil 6.30 ve Şekil 6.31’deki 
gibi, daima havuz tabanına dikey hareketler yaparak akmaktadır. Her iki tip havuzun da 
faydalı ve mahzurlu tarafları aşağı yukarı aynıdır. 
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                                        Şekil 6.30 Alttan-üstten dönüş perdeli karıştırma havuzu (Örnek-1) 

 

 
Şekil 6.31 Alttan-üstten dönüş perdeli karıştırma havuzu (Örnek-2) 

 
Alttan-üstten akışlı havuzlarda, suyun aşağı-yukarı doğrultularda hareket etmesiyle, daha 
homojen bir karışım sağlanmakta ve böylece daha etkili bir pıhtılaştırma meydana gelmekte 
ve havuz tabanına çöken çamur miktarı da uçtan dönüş perdeli havuzlara kıyasla daha az 
olmaktadır.  
 
Eğer, duvar ve perde yüzeyler, tamamen düzgün ve pürüzsüz olsaydı her iki tip havuzdaki 
yük kayıplarını, hidrolik formülleri ile çok yakın değerlerde hesaplamak mümkün olur. Fakat 
tatbikatta yüzeyleri bu kadar pürüzsüz ve düzgün yapmaya imkân yoktur. Bunun yanında, su 
dönüş uçlarının sayısı, destekler ve takviyeler hesaplara tesir etmekte ve havuzdan havuza 
değişiklik göstermektedir. Alttan geçişleri bir orifisten geçiş, üstten geçişleri de bir dalma-
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savaktan geçiş şeklinde kabul etmek yoluyla bu tip havuzlarda oldukça doğru bir yük kaybı 
hesabı yapılabilir. 
 
Alttan-üstten geçiş perdeli havuzların projelendirilmesinde alınacak değerler aynen uçtan 
dönüş perdeli havuzlarda alınan değerlerdir. Havuz derinliği (su derinliği) perdeler arasındaki 
mesafenin 2 ilâ 3 katı kadar olmalıdır. Su üst yüzü ile perdenin üstü ve taban ile perdenin altı 
arasındaki temiz açıklık da perdeler arasındaki mesafenin takriben 1,5 katı alınmalıdır. 
 
Uçtan veya alttan-üstten dönüş perdeli havuzlarda yük kaybı oldukça büyüktür. Ortalama akış 
hızı saniyede 0,3 olan perdeli bir havuzda bir dakikalık bekletme süresi için 18 m’lik kanal 
boyuna ihtiyaç vardır. 5 dakikalık bir bekleme için ise, 5 × 0,3 × 60 = 90 m’lik kanal boyu 
gerekir. Bu ise, sürtünme yüzeyleri nispeten fazla olan küçük ölçekli tesislerde, bilhassa fazla 
yük kaybına sebep olur. Ve bu sebeple, bekleme süreleri istenildiği kadar uzun (15 ilâ 30 
dakika) yapılamayabilir. Fakat her şeye rağmen, iyi tertiplendikleri takdirde, mekanik 
imkânların kısıtlı olduğu yerlerde, perdeli pıhtılaştırma havuzları en uygun çözüm tarzı 
olabilir (                                    Şekil 6.32). 

 
                                    Şekil 6.32 Perdeli karıştırma şeklinde tasarlanan hızlı karıştırma odası tipleri 

 
6.7 Yavaş Karıştırma Prosesine İlişkin Genel Bilgiler 
 
Yavaş karıştırma (flokülasyon prosesi), koagülasyon işlemi sonucunda destabilize edilmiş 
küçük flokların yavaş karıştırılarak birleşmesi ve hızlı çökebilen büyük flokların oluşması 
işlemidir. Yavaş karıştırma işlemi, mekanik karıştırma, havalı karıştırma veya hidrolik 
karıştırma işlemleriyle yapılır. En çok mekanik karıştırıcılar tercih edilmektedir. Mekanik 
karıştırıcılardan en yaygın olanı pedallı dairesel karıştırıcılar olup türbin ve pervaneli 
karıştırıcılar da kullanılmaktadır.  
 
Yavaş karıştırıcılar, içme suyu arıtma tesislerinde flokülasyon ünitelerinde kullanılmaktadır. 
Kanatlı mikser yapılarından dolayı “propeller” olarak da adlandırılır. Kanat ölçüleri ve kanat 
uzunlukları tasarlandıkları tank boyutlarına göre ölçülendirilmektedir. Motor devir seçimi ve 
tasarımı, oluşan flok yapısını bozmayacak şekilde yapılmalıdır. Yumaklaştırıcının etkisiyle 
hızlı karıştırıcıda yükleri nötralize edilen kolloidal yapıdaki maddelerin, yumak haline 
dönüşmesi için yavaş karıştırma ünitesinde gerçekleşir. Bu ünitede, sular yavaş karıştırılarak 
kolloidal maddelerin birbirleriyle buluşması sağlanır.  
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6.8 Yavaş Karıştırma İçin Tasarım Kriterleri ve Normlar 
 
Yumaklaştırıcı maddelerin (koagülantların) hızlı karıştırma odasından suya karıştırılmasını 
müteakiben yumakların teşekkülü bakımından yavaş karıştırma (flokülasyon) işleminin 
yapılması gerekir (DVGW W 217: 1987-09). Bu işlem destabilize olmuş kolloidlerin 
birleştirilmesi veya çap ve büyüklüklerinin artırılması demektir (Eroğlu, 2008; Kırıl Mert, 
2012). 
 
Karıştırma işlemi için en çok mekanik yumaklaştırıcılar kullanılmaktadır. Bunlar düşey milli 
pedallı veya kanatlı karıştırıcılar olabilir. Mekanik yumaklaştırıcıların haricinde, dalgıç 
perdeli ve basınçlı hava ile de yumaklaştırma mümkündür. Dalgıç perdeli yumaklaştırma 
havuzları eskiden çok yaygın kullanılmalarına rağmen, mekanik yumaklaştırma 
teçhizatlarındaki gelişme sebebiyle bugün için fazla rağbet görmemektedir. Bu tip havuzlarda 
kısa devrelerin olmaması gibi faydalar vardır. Ancak debi zamanla büyük değişiklikler 
gösteriyorsa, yumaklaştırma verimlerinin düşmesi bunlar için büyük bir dezavantaj teşkil 
etmektedir. Şekil 6.33’te muhtelif yumaklaştırıcı çeşitleri gösterilmiştir. 

 
Şekil 6.33 Muhtelif yumaklaştırıcı çeşitleri (Eroğlu, 1999) 

 
Yumaklaştırma havuzlarının projelendirilmesinde dikkate alınacak en önemli parametreler hız 
gradyanı (G) ve bekleme müddetidir. Bekleme müddeti (t) umumiyetle 15 ilâ 45 dakika 
arasında alınır. 30 dakika almak uygun olabilir. Sulardan sertlik giderme işleminde ise 45 ilâ 
60 dakikaya kadar çıkabilmektedir. 
 
Hız gradyanı ise esas itibariyle 10’dan 100 sn-1 değerine kadar seçilebilirse de bu değerin 20 
ilâ 74 sn-1 arasında kalması tavsiye edilmektedir. 
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Hız gradyanıyla, bekleme süresinin çarpımının G.t = 104 ilâ 105  arasında kalması istenir. Bazı 
çalışmalarda ise G.t değerinin 2.104 ilâ 2.105 arasında kalmasının uygun olacağı belirtilmiştir. 
 
Yumaklaştırmanın verimliliğini artırmak için hız gradyanının kademeli olarak azaltılması 
uygundur. Bilindiği gibi danecik sayısındaki azalma hız gradyanı ile doğru orantılıdır. dn/dt = 
f(G) olarak ifade edilmiştir. Buradan hız gradyanını artırmanın daneciklerin birbiriyle olan 
bütünleşmesini artırdığı ve yumakların büyümesine sebeb olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, 
kayma gerilmesi τ = µ.G  şeklinde hız gradyanına bağlı olduğundan, hız gradyanını belli bir 
değerin üstünde tutmak, teşekkül eden yumakların tekrar parçalanmasına sebep olacaktır. Bu 
yüzden yavaş karıştırma prosesinde hız gradyanı, G ≤ 100 sn-1 alınır. 
 
Hız gradyanının yumaklaştırmayı hızlandırmasının yanında meydana eden yumakları 
parçalaması da söz konusu olduğundan birbirine zıt olan bu iki durumu en iyi şekilde 
ayarlamak için hız gradyanının kademeli olarak azaltılması düşünülebilir (Şekil 6.35). 
Başlangıçta henüz yumaklar oluşmadığından dolayı hız gradyanı büyük tutulabilir. Daha 
sonra yumakların kırılmaması, kesilmemesi veya parçalanmaması için hız gradyanı kademeli 
şekilde azaltılır. Bunun için yumaklaştırma havuzu bölmeli olarak yapılır. Her bölmedeki hız 
gradyanı değişik alınabilir. Bu gibi hallerde, bölme sayısı 2 ilâ 6 arasında değişmektedir.  
Burada, her bir bölme için bekletme süresi 2,5 dk = 150 sn alınırsa, “G×t” değeri 
“(100+90+70+50+30+10) × 150 = 5×104” olarak bulunmuş olur. Bu değer, 104 – 105 arasında 
olduğundan uygundur (Eroğlu, 1999). 

 
                                   Şekil 6.34 Hız Gradyanının Kademeli Olarak Azaltılması (Eroğlu, 1999) 
 
Tatbikat bakımından, bölme sayısının 2 veya 3 adet seçilmesi uygun bir çözümdür. Özellikle, 
3 bölmeli yumaklaştırma havuzları yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Şekil 6.36). Bu gibi 
hallerde, hız gradyanını yumaklaştırma süresinin 1/3’ünde 90, müteakip 1/3’ünde 50, nihai 
1/3’ünde ise 20 sn-1 alınabilir. Bu durumda, her bir bölme için bekletme süresi 10 dk = 600 sn 
alınırsa “G×t” değeri “(90+50+20) × 600 = 9.6 ×104” olarak bulunmuş olur. Bu değer de 104 
– 105 arasında olduğundan uygundur (Eroğlu, 1999). 
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Şekil 6.35 Üç adet seri bağlı yumaklaştırma havuzu (Eroğlu, 1999) 

 
Mekanik yumaklaştırıcılarda pedal veya kanatlar yatay veya düşey milli olarak 
yerleştirilebilirler. Yumaklaştırıcıların su hareketine dik yöndeki pedalların toplam alanı A ile 
gösterilirse, pedalların döndürülmesi için gerekli kuvvet: 
 

ρ= 21 . . . .
2 D rF C AV ρ= 21 . . . .

2 D rF C AV   6.19) 

 
ifadesinden hesaplanabilir. Burada,  
 
CD : Debi katsayısı, 
ρ ρ  : Sıvının yoğunluğu (kg/m3) 
A  : Pedalların yüzey alanı (m2) 
Vr : Pedalların suya nazaran izafi hızları (m/s)  
 
olarak ifade edilmektedir. CD katsayısı pedalın enine ve boyuna bağlıdır. Pedal eni W, boyu L 
ile gösterilirse, CD değerleri Tablo 6.6’dan alınabilir. 
 

Tablo 6.6 L/W oranı için CD katsayısı değerleri 
L/W 5 20 ∞ 
CD katsayısı 1.2 1.5 1.9 
 

• İzafi pedal hızları mutlak hızın % 75’i kadar kabul edilebilir.  
• Vr = 0,5-0,7 m/sn arasında alınabilir.  
• Toplam pedal alanı, havuz en kesitinin % 20’sinden daha küçük olmalıdır. 

 
Tasarımda dikkat edilmesi gereken diğer hususlar aşağıda verilmiştir (ACWWA, 2004). 
 

• Sistemdeki akış hızı 0,15 m/s’den küçük, 0,45 m/s’den ise büyük olmamalıdır. 
• Su derinliği 5 m’den fazla olmamalıdır. 
• Mekanik pedallı sistemlerde, minimum su derinliği 3,3 m ve maksimum çevre hızı 

ise 1,0 m/s alınmalıdır. 
• Mekanik pedallı yavaş karıştırıcılarda, G.t değerinin 20,000 ilâ 110,000 arasında 

kalması sağlanmalıdır. 
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• Flokülasyon kademelerine göre hız gradyanının 10 ilâ 50 (veya 80) sn-1 arasında 
kalması tavsiye edilmektedir. 

• Tüm sistem, korozyona dayanıklı malzemeden imâl edilmiş olmalıdır. 
• Kullanılan karıştırma motorları en az üç kademeli türden olmalıdır. 
• Hidrolik tipteki flokülatörler için hız gradyanı 5 ilâ 50 sn-1 arasında sağlanmalıdır.  

 
Mekanik flokülasyon havuzlarının faydaları arasında aşağıdaki hususlar sayılabilir. 
 

• Perdeli havuzlara kıyasla % 10 ilâ 40 oranında daha az kimyasal madde 
kullanılması,  

• Daha iyi floklar (yumaklar) meydana getirdiğinden daha küçük bir havuzla işi 
görebilmesi, 

• Filtrelerin daha az yıkanmasını sağlaması,  
• Tesis masraflarının daha az olması,  
• Pedal hızlarının ayarlanması ile işletmede elastikiyet temini,  
• Akımların daha iyi şekilde kontrol edilmesi,  
• Havuzdaki yük kaybının küçük olması ve enerji ihtiyacının nispeten az olması,  
• Mevcut eski tesislere kolayca ilave edilebilmeleri,  
• Aktif karbon kullanan işlemlerde daha iyi sonuç alınmış olması ve  
• Değişik debi ve kalite şartlarına kolayca uyabilmesidir.  

 
Mekanik flokülasyon havuzlarının mahzurları olarak şunlar gösterilebilir. 
 

• Pedal şaftı yakınlarında hızın çok az olması,  
• Köşelerde ölü noktalar kalması,  
• Mekanik teçhizatın bakıma ihtiyaç göstermesi,  
• Kısa devre su akımları doğurabilmesi ve 
• Herhangi bir mekanik arızadan dolayı karıştırıcılar durursa, pıhtıların çökerek 

teçhizatı sıkıştırmasıdır. 
 
6.9 Yavaş Karıştırıcı Tipleri 
 
6.9.1 Enine yerleştirilmiş mekanik pedallı karıştırıcılar 
 
Enine yerleştirilmiş mekanik pedallı karıştırıcılar (Tip A),                       Şekil 6.36’de 
gösterildiği gibi tank eni boyunca çapraz yerleştirilmiş pedallar serisinden oluşmaktadır. Bu 
pedal sıraları, suyun her bölümünden geçecek ve birbirleriyle etkileşimde olacak yumak 
parçacıkları oluşturacak şekilde ve askıda maddeler yardımıyla bu parçacıkların çabuk 
çökelmeleri için küçük gruplar oluşturmalarını sağlamak maksadıyla yoğunlaştıracak şekilde 
suya çark dönüşü etkisi vermek üzere ayarlanmışlardır. Genel olarak yumak parçacıklarında 
iki veya daha fazla ek aşağı ve yukarı hareket vardır. Pedallar, tank duvarı üzerinde veya kuru 
bir hazne içinde sabit veya çoklu hız tipleriyle, şafta zincir etkisi yaratacak şekilde bir motor 
tahrik ünitesi yardımıyla çevrilir. 
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                      Şekil 6.36 Enine yerleştirilmiş mekanik pedallı karıştırıcı (Tip A) (BIS IS 7208:1992 (R2001)) 
 
Hızlı karıştırıcılar içinde pıhtı meydana gelmesi arzu edilmez. Pıhtıların meydana gelmesi için 
su, hızlı karıştırıcıdan sonra,                        Şekil 6.37 ve Şekil 6.38’da görülen pedallı veya 
farklı tipte bir yavaş karıştırıcıya (pıhtılaştırıcı-yumaklaştırıcıya) alınır. Pedallar, tankların 
genişliğince, birkaç sıra halinde yerleştirilmiştir. Bunlar suya silindir yuvarlanması gibi bir 
hareket vermekte ve böylece yumakları teşkil edecek pıhtıların havuzun her tarafına yayarak, 
o kısımlardaki tanelerle temas etmelerini ve birbirlerine yapışarak kolay çökebilen, daha iri ve 
daha yoğun yumaklar meydana gelmesini sağlamaktadır. Şekil 6.39’ta da pedallı (dolaplı) 
karıştırma havuzu görülmektedir. 
 

 
                       Şekil 6.37 Enine yerleştirilmiş mekanik pedallı karıştırıcı (flokülatör) plan ve kesiti 

(AWWA, 2005) 
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Şekil 6.38 Enine yerleştirilmiş mekanik pedallı karıştırıcı  

 
Şekil 6.39 Pedallı (dolaplı) karıştırma havuzu 

 
Pedallar iki veya daha çok sıra olup aralarında perdeler bulunabilir. Bu perdeler suya yukarı 
aşağı doğru bir akış vermektedir. Hareket pedalların şaftına, havuzun duvarı üzerine monte 
edilmiş, sabit veya değişken hızlı elektrik motorundan zincir vasıtasıyla gelmektedir. Bazen 
de bu motor havuzlar arasındaki bir odacığa yerleştirilmiş olabilir. Motor ve diğer tahrik 
elemanlarının havuzun yan tarafındaki bir odacığa yerleştirilmesi de iyi bir hal tarzdır. 
Böylece, takıldığı şaft ara duvarlar içerisindeki burçlardan geçerek havuzların genişliğince 
uzanır. Motor ve zincir gibi elemanların yağlanması ve diğer bakımları ile muayeneleri bu 
sayede daha kolaylaştığı gibi, zincir ve dişlisi su ile temaslı olmadıklarından daha çok dayanır 
ve daha rahat çalışır. Su içinde çalışan yataklar gres doldurulmuş otomatik yağlayıcılar ile 
teçhiz edildiği takdirde, bir sene, hatta daha uzun zaman, tekrar gres doldurmaksızın 
çalışabilir.  
 
Klasik tip dikdörtgen şeklindeki mekanik karıştırma havuzlarında su genellikle, eni teşkil 
eden dar duvarın ya alt kısmına yakın iki yanından verilip, çıkış tarafında ortadan toplanmak 
veya alttan ortadan verilip, çıkışta iki yandan toplanmak suretiyle yatay ve spiral bir akışa tabi 
tutulur. Bu akış sırasında su, iki veya daha fazla sıra, yavaş, yavaş dönen pedallara rastlar. 
Akışın doğrultusu pedalların eksenine dik veya paralel olabilir. Her iki halde de aynı neticeler 
sağlanmakta ve her ikisi de kullanılmaktadır. 
 
Yatay akışlı, dikdörtgen biçimli bir yumaklaştırma havuzundaki pedallar aşağıdaki esaslara 
göre projelendirilmelidir. Pedalların takıldığı şaftların eksenleri arasındaki açıklık, pedal 
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uçları aynı doğrultuya geldiği zaman bu uçlar arasındaki boşluk 0,6 ile 0,9 m ‘den daha fazla 
olmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Havuz duvarları ve tabanı ile pedal ucu arasındaki açıklık 
15 cm olabilir; fakat bu bazen 30 cm’ye çıkabilir. Pedallar, su yüzüne dikey kanat su akış 
yönünde hareket edecek şekilde döndürülmelidir. Bu yön, Şekil 6.38 üzerinde gösterilmiştir. 
Pedal kanadı en üst durumda iken ucu su altında kalmalı, su üstüne çıkmamalıdır. Pedal 
uçlarının sudan dışarı çıkması hem lüzumsuzdur,  hem de arzu edilmeyen bir dalgalanma ve 
türbülansa sebep olur. 
 
Bir pedalın toplam yüzeyi, pedalın tipine ve diğer şartlara bağlı olmakla beraber, havuzun 
enine kesit alanının % 10 ile % 25 ‘i kadar olabilir. Bu alan, bir pedalın taradığı alanın % 10 
ile % 25 ‘i olarak da alınabilir…. Su flokülatöre alttan girmekte, perde duvarın üstünden 
aşmakta ve ikinci sıra pedalların olduğu kısımda alttan çökelme havuzuna girmektedir.                                           
Şekil 6.40’de bir mekanik pedallı karıştırıcıya ait pedal detayı verilmiştir. 
 
Pedalların hızı, yumakları parçalamamak için kaydıyla, mümkün olduğu nispette yüksek 
olmalıdır. Pedalların çapı 1,8 ile 2,4 m; saatteki devir adedi 60 ile 100 veya daha fazla 
olabilir. Pedalların saniyedeki çevresel hızı 0,1 ile 0,75 m arasında değişebilir. Hız 0,1 
m/s’nin altında kalırsa pıhtılar daha havuzda iken çökelmeye başlar. Onun için, hız 0,1 
m/s’nin üstünde tutulmalı ve pıhtıların birbirleriyle temas edip bağlanmaları sağlanmalıdır. 
Hız 0,75 m/s’den büyük iken çökebilecek hale gelmiş yumakçıklar daha fazla büyümeyip 
parçalanmaktadır. 
 
Bu itibarla en uygun çevre hızı (en büyük çevredeki) 0,3-0,4 m/sn kadar olmalıdır. Fazla 
tortulu ve bulanık sularda yüksek pedal hızları, az bulanık sularda ise daha alçak pedal hızları 
uygulanmalıdır. Daha iyisi hızı, girişten çıkışa doğru tercihen azaltmaktır. Bunun için giriş 
ağzına yakın olan pedalların dış çapı, çıkış ağzına yakın olan pedalların dış çapından büyük 
yapılır. Böylece gittikçe büyüyen pıhtıların hızları gittikçe yavaşladığından, parçalanmaması 
sağlanmış olur. Birkaç tesiste, sabit pedallar yerleştirildiği de görülmüştür. Bunlar yuvarlanan 
su akışını durdurmak için kullanılmıştır. 
 

 
                                          Şekil 6.40 Bir mekanik pedallı karıştırıcıya ait pedal detayı  
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Pedalların bulunduğu pıhtılaştırma havuzlarındaki su akış hızı, çökelmeye imkân vermeyecek 
kadar yüksek fakat mümkün olduğu kadarda alçak olmalıdır. Suyun, havuzdaki bekleme 
süresi 10 ile 60 dakika kadar, yatay hızı da dakikada 0,15 m ile 20 m kadar olabilir. 60 
dakikalık bekleme süresi zarfından 3780 m2 su işleyen bir pıhtılaştırma havuzundaki 
pedalların kullandığı enerji 3 ile 6 kW saat kadardır. Genelliklebekleme süresi arttıkça 
kimyasal madde sarfiyatı ve paletlerin dönme hızı, yani karıştırmanın hızı azalır. Bekleme 
süresi az ise karıştırma hızı, aksine yüksek olmalıdır. Örneğin, bekleme süresi 5 dakika ise 
pedal çevre hızı 0,6 m ‘ye çıkarılmalıdır. Fakat bu kadar yüksek hız da pek tavsiye 
edilmemektedir. Pedallar, çelikten veya ahşaptan yapılabilirler. 
 
Soğuk havalarda kimyasal reaksiyonlar oldukça gecikeceğinden, soğuk iklimlerde çalışacak 
havuzlarda, kimyasal madde dozajı arttırılmak veya bekleme süresi uzatılmak gerekir. Soğuk 
suyun vizkozitesi daha yüksek olduğundan cihetle herhangi bir pedal devri veya su hızı daha 
fazla miktarda dalgalanma sağlar. Bu sebeple soğuk sularda bekleme süresi 15 ile 30 dakika 
kadar olmalı ve karıştırma hızı da geniş hudutlar arasında ayarlanabilmelidir.  
 
6.9.2 Boyuna yerleştirilmiş mekanik pedallı karıştırıcılar 
 
Boyuna yerleştirilmiş mekanik pedallı karıştırıcılar (Tip B),       Şekil 6.41 ve          Şekil 
6.42’te gösterildiği gibi, akış yönüne paralel olarak yerleştirilmiş bir çanak içerisinde 
uzunlamasına monte edilmiş merkezi bir şafttan ve bu şaft merkezinde akış yönüne dik olarak 
dönecek şekilde konulmuş pedallardan oluşmaktadır. Bu üniteler çoğunlukla çoklu hız 
yürütücüleriyle donatılmış olup, suyun şaft boyunca minimum türbülans alanında çanak 
merkezine doğru nüfuz etmesini engellemek için bazı hallerde perde kullanılması 
gerekmektedir. 

 
      Şekil 6.41 Boyuna yerleştirilmiş mekanik pedallı karıştırıcı (Tip B) (BIS IS 7208:1992 (R2001)) 
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         Şekil 6.42 Boyuna yerleştirilmiş mekanik pedallı karıştırıcı (flokülatör) plan ve kesiti (AWWA, 2005) 
                                      Şekil 6.43’te iki sıra halinde tertiplenmiş flokülatör pedalları 
göstermektedir. Ani karıştırıcı, pedallı karıştırıcı (flokülatör) ve çöktürme havuzunun 
kombinasyonundan oluşan pedallı bir karıştırma havuzu ise Şekil 6.44’te görülmektedir. 
 
Birçok tesiste pedallar, Şekil 6.45’daki gibi, eksenleri su akış doğrultusunda paralel gelecek 
şekilde de konulabilir. Bu tip pıhtılaştırma havuzlarında bekleme süresi 30 ile 60 dakika 
alınmakta ve su havuza aşağıdan girip, yukardan çıkmaktadır. Pedal alanı, girişten çıkışa 
doğru tedricen küçülmekte böylece, çıkışa doğru yavaş bir karıştırma sağlanmaktadır. Suyun, 
türbülansın minimum olduğu, şaft yakınından geçip gitmemesi için pedallar arasında perdeler 
yerleştirilmelidir. Bu tip karıştırıcılar da, ekseriya hızı ayarlayabilen, elektrik motorları ile 
tahrik edilirler. Tahrik sistemi için kuru bir odacığa ihtiyaç görülmeyebilir.  
 

 
                                      Şekil 6.43 Yatay pedal şaftlı Boyuna yerleştirilmiş mekanik pedallı yavaş karıştırıcı 

(flokülatör) (Van Leeuwen, 2011) 
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Şekil 6.44 Boyuna yerleştirilmiş mekanik pedallı karıştırıcı (ani karıştırıcı, pedallı karıştırıcı (flokülatör) 

ve çöktürme havuzu kombinasyonu) 
 

 
Şekil 6.45 Üç sıra halinde tertiplenmiş Boyuna yerleştirilmiş mekanik pedallı karıştırıcı  

 
6.9.3 Dikey yerleştirilmiş mekanik pedallı karıştırıcılar 
 
Dikey yerleştirilmiş mekanik pedallı karıştırıcılar (Tip C),                       Şekil 6.46’de 
gösterildiği gibi, çevresel perdeleri olan veya olmayan kare veya oval bir çanak merkezinde 
dikey olarak çalışan bir şafta sabitlenmiş pedallardan oluşmaktadır. Bu tip sistemlerde, biri 
sabit diğeri hareketli veya her ikisi de ters yönlerde hareketli iki set iç içe dönen pedal 
mevcuttur. 
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                      Şekil 6.46 Dikey yerleştirilmiş mekanik pedallı karıştırıcı (Tip C) (BIS IS 7208:1992 (R2001)) 
 
Burada pedallar, eksenleri havuz tabanına dik şekilde konmuş ve perdeler arasına 
yerleştirilmiştir. Pedal hızları girişten çıkışa doğru gittikçe azaltılabilir ve böylece daha kolay 
çökelen yumakçıklar sağlanabilir. Dikey yerleştirilmiş mekanik pedallı karıştırıcılara ait diğer 
şekiller ve çevirme şaftlarına ait örnekler aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir (Şekil 6.47, Şekil 
6.48,                        Şekil 6.49). 
 

 
Şekil 6.47 Dikey yerleştirilmiş mekanik pedallı karıştırıcı (Van Leeuwen, 2011) 
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Şekil 6.48 Dört bölmeli dikey yerleştirilmiş mekanik pedallı karıştırıcı (Örnek-3) 

 
 

 
                       Şekil 6.49 Pedallı yavaş karıştırıcılara ait motor şasesi ve pedal çevirme şaftları (DBS 

Manufacturing, Inc., 2008)  
 
Mekanik pedallı karıştırıcılar ile ilgili olarak şu hususlara dikkat edilmelidir (BIS IS 
7208:1992 (R2001)): 

• Tatbiki özel durumlar haricinde yumaklanma havuzlarının derinliğinde bir sınır 
yoktur. Mekanik ünitelerin sayısını azaltmak ve pedalların içerisinde hareketini 
sağlamak üzere makul bir su gövdesi oluşturmak için yeterli derinlik 
kullanılmalıdır. 

• Toplam pedal alanı, şaft düzleminde bölümlü tank alanının yüzde 10’u ile 25’i 
arasında değişebilir. 

• Mekanik yumaklandırıcıdaki hidrolik yük kaybı genellikle 150 mm civarındadır. 
• Mekanik tahrik edicinin hızı pedal tipine, su karakteristiğine ve yumak oluşumuna 

göre değişir.  Çevresel hız 0,2 m/s’den az, 0,6 m/s’den fazla olmamalıdır. 
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• Hız gradyanı, G, genellikle 10 ile 75 sn−1 aralığında, boyutsuz faktör G×t, 104 ile 
155 aralığında ve güç tüketimi 10 ile 36 Watt/m3/gün aralığında değişmektedir. 

• Giriş kısmı karışık suların değişik çanaklar boyunca düzgün ve her bir çanağın 
kesiti boyunca homojen dağıtımını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. 

• Yumaklanma ünitelerinde ayrılan su delikler veya pissu kanallarından çökeltim 
havuzlarına akmalıdır. Kendiliğinden akan su bentlerinin kırılgan yumaklara zarar 
verme olasılıkları vardır. Yumakları taşıyan suyun çökeltim havuzlarına erişmeden 
önce kanal ve borularla taşınması gerektiği gibi, bu kanal ve borulardaki hız da, 
yumakların çökelmesini veya kırılmasını engelleyecek şekilde 15 ile 25 cm/s 
arasında olmalıdır. 

• Oda duvarları kâgir veya betonarme olarak inşa edilmelidir. 
 
6.9.4 Diğer tipteki yavaş karıştırma sistemleri (flokülatörler) 
 
Çok kullanılan bir diğer tip mekanik karıştırıcı da aşağıdaki şekillerde gösterilen oklu 
karıştırıcıdır (Şekil 6.50, Şekil 6.51, Şekil 6.52). Bu tipte hızı değiştirilebilen elektrik 
motorları tahrik organı olarak kullanılmalıdır. Ancak, arada elektrik motorunun dönme 
hareketini düşey harekete çeviren bir tertibata ihtiyaç vardır. Bu sistem, mevcut herhangi bir 
havuza, gayet kolaylıkla, sonradan ilave edilebilmektedir. Motor daima havuzun üstünde bir 
yere yerleştirildiğinden, hareketin nakli için, havuz duvarlarının delinmesine ve salmastra 
kutuları konmasına lüzum yoktur. 
 

 
Şekil 6.50 Oklu karıştırıcı (flokülatör havuzu) (Van Leeuwen, 2011) (Örnek-1) 
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Şekil 6.51 Oklu karıştırıcı (flokülatör havuzu) (Örnek-2) 

 

 
Şekil 6.52 Oklu karıştırıcı (flokülatör havuzu) (Örnek-3) 

 
Şekil 6.53’te, dikey eksenli, pervane tipi karıştırıcı görülmektedir. Burada da bekleme süresi 
15 dakikadan az olmamalıdır. Şekil 6.54 ve                     Şekil 6.55’da ise Clariflocculator tipi 
karıştırma havuzları gösterilmiştir. 
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Şekil 6.53 Dikey eksenli pervane tipi karıştırıcı (flokülatör havuzu) 

 

 
Şekil 6.54 Clariflocculator tipi karıştırma havuzu (Van Leeuwen, 2011) (Örnek-1) 

 
Bazı durumlarda, ham su boru veya kanalları karıştırma havuzu olarak kullanılmaktadır (                              
Şekil 6.56, Şekil 6.57,                      Şekil 6.58). Fakat iyi bir pıhtılaştırma için boru veya 
kanal hatlarının boyu bir problem olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. İstenilen ağırlıkta 
yumakların meydana gelebilmesi için pıhtılaştırıcıların (kimyasal maddelerin) belirli bir 
uzaklıkta suya karıştırılması gerekmektedir. Boru hatlarında, su akış çizgileri daima doğrusal 
olup, yumaklaşmanın bu ortamda olması gerekmektedir. Yeterli karışımın sağlanabilmesi için 
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borudaki su hızı arttırılarak bir miktar türbülans sağlanması ve karışım için yeterli süre temin 
edilmesi lâzımdır.  
 
Boru hatlarının karıştırma havuzu olarak kullanılmasının zorluklarından bir diğeri de boru ve 
tünel gibi isalelerin kapalı oluşudur. Kimyasal maddelerin (özellikle kireç) bu kapalı 
isalelerde çökelir ve temizlenmeleri de oldukça güçtür. Basınç altında çalışan boru hatlarına 
kimyasal maddeler verildikçe, bu maddeleri taşıyan borularda, ana borudan çıkan hava 
birikebilir ve kimyasal madde akışını kesebilir. Sadece pıhtılaştırma için gereğinden fazla 
uzunlukta bir boru hattı yapmak, klasik tip perdeli ve mekanik karıştırma havuzu yapmaya 
nazaran daha maliyetli bir alternatif olmaktadır. 
 

 
                    Şekil 6.55 Clariflocculator tipi karıştırma havuzu (Eroğlu, 1999) (Örnek-2) 
 
Eğer, ham su uzunca bir boru hattı ile çöktürme havuzuna geliyor ve bu boru hattının uygun 
bir yerinde kimyasal maddeleri vermek de mümkün oluyorsa, o takdirde boru hattı karıştırma 
(veya pıhtılaştırma) havuzu olarak kullanılabilir. Ancak, bu halde, boru içinde birikecek 
çökeltileri (çamur) atmak ve hattın bakımını yapabilmek için gerekli tedbirlerin de alınması 
şarttır. 
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                              Şekil 6.56 Boru hatlarının karıştırma havuzu olarak kullanıldığı sistem (Örnek-1) 

 
Şekil 6.57 Boru hatlarının karıştırma havuzu olarak kullanıldığı sistem (Örnek-2) 

 

 
                     Şekil 6.58 Boru hatlarının karıştırma havuzu olarak kullanıldığı sistem: Debi: 3.5-470 

m3/saat, uzunluk (L): 285-500 cm, genişlik (W): 51-110 cm, yükseklik (H): 117-239 cm, flanş 
boyutu: 2-12 cm, boş ağırlık: 110-1486 kg, dolu ağırlık: 215-4906 kg (Ecologix Technologies 

Asia Pacific Inc., 2012) (Örnek-3) 
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6.10 Malzeme seçimi 
 
Mekanik karıştırıcılara ait parçalar için kullanılan uygun malzeme özellikleri aşağıda 
verilmiştir. 
 
6.10.1 Şaft 
 
Hızlı karıştırma sistemlerinde kullanılan şaft, yumuşak çelikten imâl edilmeli ve 40 mm 
çaptan daha küçük boyutlarda tasarlanmamalıdır (BIS IS 7090:1985 (R2005)). 
 
Yavaş karıştırma sistemlerinde kullanılan şaft, yumuşak çelikten imâl edilmeli ve 50 mm 
çaptan daha küçük boyutlarda tasarlanmamalıdır (BIS IS 7208:1992 (R2001)). 
 
6.10.2 Şaft yatağı 
 
Hızlı ve yavaş karıştırma sistemlerinde kullanılan şaft yatağı, su ve süspansiyon koşullarında 
çalışabilecek şekilde dizayn edilmelidir (BIS IS 7090:1985 (R2005); BIS IS 7208:1992 
(R2001)). 
 
6.10.3 Şaft kaplinleri 
 
Şaft kaplinleri, dökme demirden imâl edilmiş olmalı ve IS: 210-1978 standardında belirtilen 
değerlerden (Grade FG-200) daha az tasarlanmamalıdır (BIS IS 7208:1992 (R2001)). 
 
6.10.4 Dişliler 
 
Dişliler, çelik (IS: 3930-1979) veya diğer uygun malzemelerden imâl edilmiş olmalıdır (BIS 
IS 7208:1992 (R2001)). 
 
6.10.5 Kanat ve pervaneler 
 
Hızlı karıştırıcı sistemlerde kullanılan kanatlar, IS: 1730 (Part I)-1974 standardında belirtilen 
şekilde yumuşak çelikten imâl edilmeli ve pervaneler de IS: 2644-1979 stardardına uygun 
olacak şekilde dökme çelikten yapılmış olmalıdır (BIS IS 7090:1985 (R2005)). 
 
6.10.6 Motor 
 
Kanatlı veya pervaneli karıştırıcılar için kullanılan motor, IS: 325-1978 standardına uygun 
şekilde fan-soğutmalı tipte olmalıdır. Motor için uygulanacak soğutma (IC 41) yöntemi IS: 
6362-1971 standardına, koruma (IP 54) şekli ise IS: 4691-1985 standardına uygun olacak 
şekilde seçilmelidir (BIS IS 7090:1985 (R2005)). 
 
6.10.7 Santrifüj Pompalar 
 
Santrifüj pompalar, IS: 1520-1980 standardındaki şartları sağlamalıdır ((BIS IS 7090:1985 
(R2005)). 
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6.10.8 Nozullar (ağızlıklar) 
 
Nozullar (ağızlıklar), IS: 318-1981 standardındaki şartları sağlayacak şekilde bronz 
malzemeden imâl edilmiş olmalıdır (BIS IS 7090:1985 (R2005)). 
  
6.10.9 Bölme levhası (perde) 
 
Bölme levhaları (perdeler), IS: 1730 (Part I)-1974 standardındaki şartları sağlayacak şekilde 
yumuşak çelikten imâl edilmiş olmalıdır (BIS IS 7090:1985 (R2005)). 
 
6.10.10 Pedallar 
Yavaş karıştırıcı sistemlerde kullanılan pedallar, IS: 226-1975 standardındaki şartları 
sağlayacak şekilde yumuşak çelikten imâl edilmiş olmalıdır (BIS IS 7208:1992 (R2001)). 
 
6.10.11 Zincir 
 
Karıştırıcı sistemlerde kullanılan zincirler, IS: 226-1975 standardındaki şartları sağlayacak 
şekilde çelikten imâl edilmiş olmalıdır (BIS IS 7208:1992 (R2001)). 
 
6.10.12 Karıştırma odası (haznesi) 
 
Odalar su geçirmez olmalı ve betonarme veya tuğla duvar olarak inşa edilmelidir. Odalar tam 
kaplamalı olmasa da su boşaltım çıkışına sahip olmalıdır. En az 300 mm’lik hava payı 
bırakılmalıdır. Kanatlı veya pervaneli tip karıştırıcı kullanılması halinde motor montajı, en az 
900 mm genişliğinde ve galvanizli demir korkuluklu (BIS IS 7090:1985 (R2005)) demir yapı 
veya betonarme ile uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir.  
 
6.10.13 Kontroller 
 
Ünitede basma düğmeli bir kontrol sistemi yer almalıdır. Tercih edilmesi halinde uzaktan 
kumandalı bir ayarlama da yapılabilir. Kullanılacak başlatıcılar IS: 8544 (Bölüm 2)-1977’ye 
uygun yıldız üçgen şekilde ve yağlı kesme tip olmalıdır. Koruma sağlayan kaplamalar IP 54 
seviyesinde ve IS: 2147-1962 (BIS IS 7090:1985 (R2005))’e uygun olmalıdır.  
 
6.10.14 Fabrikasyon parçalarının boyanması 
 
Boyanacak tüm fabrikasyon yüzeyler iyice kurutulmalı, yağ ve pastan arındırılmalıdır. Tüm 
çelik bileşenler, öncelikle kırmızı oksit astar boya ile boyandıktan sonra, son katman boya ile 
üç kat daha boyanmalıdır. Bu konuda ilgili standartlar (IS: 1477 (Bölüm I)-1971 ve IS: 1477 
(Bölüm II)-1971) ve revizyonları esas alınmalıdır (BIS IS 7090:1985 (R2005); BIS IS 
7208:1992 (R2001)). 
 
6.11 Proses Kayıtlarının Tutulması 
 
Arıtma tesisinde proses kayıtlarının doğru olarak tutulması, başarılı bir önleyici bakımın en 
önemli unsurudur. Bu kayıtlar, işletme ve bakım personelinin ekipman arızalarının nereden 
kaynaklandığını anlamasına ışık tutmaktadır. Kayıtlar, olası arızaların, yani maliyeti yüksek 
tamirlerin önceden tahmin edilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır.  
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
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• Özellikle, fiziksel ve kimyasal faktörlerin doğrudan etkili olduğu koagülasyon ve 

flokülasyon üniteleri için mevsimsel faktörlerin arıtma prosesi üzerindeki etkilerini 
içeren kayıtlar (meteorolojik şartlar, sıcaklık, pH, renk, bulanıklık, vb. 
parametrelerin değişimleri), kimyasal madde dozlarını ve miktarlarını içeren 
kayıtlar, kavanoz testi (jar test) ve proses kontrolü ile ilgili diğer laboratuar 
analizlerini içeren kayıtlar, tesiste yapılan modifikasyonları ve bakım-onarım 
işlerini içeren kayıtlar ve mevcut tesis üzerinde yapılan diğer tüm değişiklikler 
teknik prosedüre uygun bir şekilde belgelenmeli ve muhafaza altına alınmalıdır 
(EPA, 2002).  

• İçme suyu arıtma tesisleri için bu dokümanlar, yapıları, yapıların ve donanımın 
parçalarını, korozyon önleme tedbirlerini, boru hattı planlarını, elektrik tesisatı 
şemalarını, işletme talimatlarını, yağlama planlarını ve yedek parçaların ve aşınan 
parçaların listelerini “tam olarak” ihtiva etmelidir.  

• Bu dokümanların tamamı düzenli olarak güncellenmelidir.  
• Tesise ait dokümantasyon, bütün servis, bakım onarım ve tamir hizmetlerinin 

yürütülmesini sağlamalı ve gelecekteki muhtemel degişiklik ve genişleme için 
gerekli bilgileri içermelidir. 

 
6.12 İşletme ve Bakım 
 
Önleyici bakım programları, arıtma tesisi ünitelerinin devamlı başarılı bir şekilde çalışması ve 
arızaların azaltılması için tasarlanmıştır. Bu işlemler; tanklar, solüsyon besleme sistemleri, 
boru hatları, vanalar, pompalar ve diğer elektrikli ve mekanik ekipmanlar üzerinde düzenli ve 
rutin bakım yapılmasıyla gerçekleştirilir. Normal koagülasyon-flokülasyon-çöktürme 
prosesinde, genel önleyici bakım programı kapsamında rutin bakım işlemleri de yerine 
getirilmelidir. Bu kapsamda yapılacak olan genel işlemler aşağıda verilmiştir. 
 

• Arıtma tesisi ünitelerinde çift kimyasal besleyiciler bulunmalı ve kimyasal 
besleyiciler çalıştırılmadan önce tüm vanaların uygun pozisyonda oldukları kontrol 
edilmelidir.  

• Karıştırıcı veya kimyasal besleyici gibi bir mekanik aksamı başlatmadan önce, 
ünitenin düzgün bir şekilde yağlandığından ve çalışma durumundan emin olunması 
gerekmektedir.  

• Vanalar ve karıştırıcılar gibi pek çok ekipman, sadece bazı hız veya pozisyon 
ayarlama seçenekleri bulunan basit açma/kapama cihazlarıdır. Pompalar ve 
kimyasal besleyiciler gibi diğer ekipmanlarda ise ilk çalıştırma ve kalibrasyon için 
özel uygulamalara ihtiyaç duyulabilir. Özel parça ekipmanlar için detaylı işletme ve 
bakım talimatları genellikle arıtma tesisi işletme ve bakım talimatlarında yer 
almaktadır. Ekipmanların ve diğer otomatik kontrol sistemlerinin çalıştırılmasından 
sonra, fazla ses, titreşim, ısınma ve akma (su, yağlar veya kimyasallar) olup 
olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Benzer şekilde, normal çalışma sırasında da 
cihazlar; ses, titreşim, akma, fazla ısınma veya diğer anormal işaretlere karşı sürekli 
gözlemlenmelidir.  

• Herhangi bir ekipmanın çalışmasıyla ilgili şüphe duyulduğunda her zaman işletme 
ve bakım talimatları ile üreticinin teknik el kitabı incelenmelidir.  

• Elektrikli motorları her zaman kirden, nemden, böceklerden (örümceklerden, 
sineklerden, larvalardan), kemirgenlerden, kuşlardan ve kendi havalandırma 
sistemini etkileyebilecek diğer etkenlerden arındırılmalıdır. 
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• Ekipmanın çalıştığı alanın iyi havalandırılması (hava akışının sağlanması) 
gerekmektedir. 

• Üniteler için uygun yağlamaların yapılmalı ve yağ seviyeleri korunmalıdır. 
• Vanalar, uygun çalışmama, akma veya toplanma durumlarına karşı kontrol 

edilmelidir. 
• Hava/vakum boşaltma sistemlerin uygun çalışmama, kir ve neme karşı kontrol 

edilmelidir. 
• Kimyasal iletim hatları akmaya karşı kontrol edilmeli, bu renk kodlu olmalı, boru 

içerisinde yer almalı ve ölçüleri minimize edilmelidir. 
• Solüsyon besleme sistemleri ve tankları yabancı maddelere ve temizleyici 

kalıntılarına karşı kontrol edilmelidir. 
• Karıştırma ve çöktürme tankları belirli periyotlarda (örneğin yıllık) boşaltılarak 

yosunlar vb. yabancı maddeler temizlenmeli, kimyasal etkilere karşı betonarme 
yüzeyler kontrol edilmeli ve demir aksamlar boyanmalıdır. 

• Koagülasyon-flokülasyon-çöktürme prosesinin doğru bir şekilde işlediği, tesis 
konfigürasyonlarına göre gözlemler yapılarak kontrol edilmelidir. 

 
Hızlı karıştırıcıların ve yavaş karıştırıcıların işletilmesi ve bakımları ile ilgili olarak spesifik 
işlemler aşağıda ayrıca ele alınmıştır. 
 
Hızlı karıştırıcıların işletilmesi ve bakımları ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat 
edilmelidir. 

• Hızlı karıştırma ünitesi, çözelti hazırlama tanklarında hazırlanan bazı kimyasal 
çözeltilerin suya dozlandığı ünitelerdir. Karıştırma işlemi hidrolik veya mekanik 
olarak yapılır. Genel olarak tercih edilen mekanik karıştırıcıların devri yüksek (60-
100 devir/dak) tutularak hızlı ve homojen bir karışma sağlanır. Hızlı karıştırma 
ünitelerinde kimyasal maddelerdeki safsızlıklardan dolayı su yüzeyinde zaman 
zaman köpüklenmeler olabilir. Bir tel süzgeç yardımı ile ölü noktalardan bunlar 
alınmalıdır.  

• Tank dip temizliği, taşkın hatları kontrolu ve temizliği zaman zaman kontrol 
edilerek gerektikçe yapılmalıdır.  

• Mekanik karıştırıcı redüktörü düzenli olarak yağlanmalı ve kanatlann bakım ve 
boyası yapılmalıdır.  

• Hızlı karıştırma flok oluşumu dolayısı ile arıtmanın verimi için çok önemli 
olduğundan ünite aşırı yüklenmemeli ve tasarlanan minimum debiden düşük 
şartlarda işletilmemelidir.  

• Debinin azaltılması gerekiyorsa gözlerden birini devre dışı bırakmak tercih 
edilmelidir. 

• Tesisin arıtma fonksiyonunu iyi icra edebilmesi için suya katılacak kimyasal 
maddelerin suya homojen bir şekilde karışmalarını ve homojen bir dağılımını temin 
edebilmek için tesisin uygun yerlerine karıştırıcılar yerleştirilmelidir.  

• Karıştırıcılar mekanik olabileceği gibi hidrolik de olabilir. Burada esas olan 
kimyasal maddenin ham suya homojen bir şekilde karışmasını sağlamaktır. 
Karıştırıcılar hiçbir şekilde suya türbülans vermemelidir.  

• Suyun gerek tanklardaki veya borulardaki hareketi mutlaka laminer akım teşekkül 
edecek şekilde olmalıdır.  

• Hızlı karıştırıcılar en az enerji tüketen ve en etkin şekilde karışmayı sağlayacak 
şekilde projelendirilmelidir.  
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• Karıştırıcıların arıza sebebiyle devreden çıkışını haber vermek için kontrol odasına 
haber ulaştırmakiçin bir alarm sistemi bulunmalıdır.  

• Karıştırıcı yataklarından hiçbir şekilde suya yağ kaçmasına sebebiyet verilmemeli, 
bunu sağlamak amacıyla gerekli önlemler alınmalıdır.  

• Karıştırma odasının boşaltılması dip savak ile yapılmalıdır.  
• Karıştırma süresinin hesabında kimyasal maddelerin çözünürlüğü ve hava 

sıcaklığının buna etkisi de hesaba katılmalıdır.  
• Karıştırıcılarda suyun kısa döngüyü önleyici önlemler de alınmalıdır. 

 
Yavaş karıştırıcıların işletilmesi ve bakımları ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat 
edilmelidir. 
 

• Yavaş karıştırma ünitesinde hızlı karıştırma ünitesinde başlayan flok oluşumu 
tamamlanır. Yavaş karıştırma ünitesinde flok oluşumu sağ1andığından işletme 
esnasında % 20'den fazla yüklenmemeli veya çok düşük seviyede işletilmemelidir. 
Düşük debide bekleme süresi de artacağından floklar durultucu yerine bu ünitede 
çökerler. Aksi halde yani fazla debi verilmesi durumunda, flok oluşumu 
tamamlanmadan durultucuya geçiş olacağından çökelme verimi azalır.  

• Bu ünitenin genel bakımı hızlı karıştırma ünitesinde olduğu gibi yapılmalıdır. 
• Mekanik karıştırmalı ünite1erde mekanik aksama özen gösterilmelidir.  
• Korozyona karşı boyama iş1emlerine dikkat edilmeli, ahşap paletli karıştırıcılarda 

aşınan paletler yenilenmelidir.  
• Yenileme mutlaka emprenye edilmiş ahşap (bünyesine farklı yöntemlerle çeşitli 

kimyasal maddeler emdirilmiş ahşap) kullanılarak yapılmalıdır.  
• Debi azalması durumunda bir veya birkaç karıştırıcı ünitesi devre dışına 

alınmalıdır.  
• Devre dışına alınan karıştıcı havuzları tamamen tahliye edilerek, tank tabanı ve 

karıştırıcı aksamı temizlenmelidir.  
• Suyun sıcaklığı ve viskozitesi mevsimlere göre değişir ve flokülasyonu etkiler. 

Yavaş karıştırıcı devirleri genelikle 2-12 devir/dak arasındadır. Büyük ölçüde 
dozlama değişiklikleri ve mevsim dönüşümlerinde karıştırıcı devir sayıları tekrar 
ayarlanarak optimum devir sayısı bulunmalıdır. 

• Yavaş karıştırıcılar yumaklaşmayı sağlamak maksadı ile mekanik ve hidrolik 
olarak durultucu havuzların hemen önünde tertip edilmelidir.  

• Yumaklaşmayı kolaylaştıracak olan koagülanların sudaki yayılımını bozmamalı ve 
oluşmakta olan yumakların birbirine temas etmelidir.Daha sıkı ve daha büyük 
boyutta yumakların oluşmasıve bunların durultucuda daha kolay ve çabuk 
çökelmesini sağlamalıdır.  

• Karıştırıcılar suda türbülans oluşturmadan karıştırma işlemini en etkin ve en az 
enerji harcamak suretiyle sağlamalıdır.  

• Yavaş karıştırma odaları boşaltma veya temizlik maksatlı olarak dip savaklarla 
donatılmalıdır.  

• Karıştırıcıların motor yataklarından hiçbir surette suya yağ sızıntısına sebebiyet 
verilmemeli ve bununla alakalı önlemler alınmalıdır.  

• Hızlı karıştırıcı ile durultucu arasındaki kanal ve borularda suyun laminer akım 
şeklinde olmasına ve flokların parçalanmaması için hızın 0,6 m/sn’yi geçmemesine 
özel itina gösterilmelidir. 
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7. ÇÖKTÜRME 
 

Doç.Dr. Kaan YETİLMEZSOY 
 
7.1 İçme Suyu Arıtımında Çöktürme Prosesine İlişkin Genel Bilgiler 
 
Çöktürme içme suyu tasfiyesinde iki şekilde uygulanmaktadır. Bunlardan birincisi basit 
çöktürme, ikincisi ise hızlı karıştırma ve yumaklaştırma veya yumuşatmayı takip eden 
çöktürmedir. Birincisinde, yüzey sularındaki çökebilen katı maddelerin sudan uzaklaştırılması 
söz konusu olduğundan çökeltme işlemi danelerin çökeltilmesi işlemidir. İkincisinde, 
yumaklaştırma olduğundan çökeltme özellikleri farklıdır. Bu cins çökeltme yumaklı çökeltme 
olarak isimlendirilmektedir. 
 
Basit çöktürme, suda bulunan çökebilen maddeleri sudan uzaklaştırmak için kullanılır. 
Bulanıklılığın fazla olması hallerinde ise kendisinden sonraki tasfiye kademesinin yükünü 
azaltmak maksadıyla kullanılabilir. Özellikle yavaş kum filtrelerinden önce basit çökeltme 
havuzlarının kullanılmasının sebebi budur. 
 
Basit çöktürmede, bulanıklığı çok fazla olmayan sularda suyun içine herhangi bir kimyasal 
madde verilmeden  suyun belli bir sürede, belli bir hızla ve belli bir alandan geçirilmesi 
sırasında, sudaki kirletici parametrelerin yerçekimi kuvveti ve kendi özgül ağırlıkları 
yardımıyla çökeltilmesi esasına göre gerçekleştirilir. Bu tip çökelmede, çökelme hızları  
konsantrasyondan bağımsızdır ve yüzeysel hidrolik yüke eşit olup, partikül konsantrasyonu 
düşük değerdedir. 
 
Hızlı karıştırma ve yumaklaştırmayı takip eden çöktürme, renk ve bulanıklılığı gidermek için 
yumaklaştırıcı kimyasal maddelerin ilavesi ve sertliği gidermek için kireç ve soda ilavesi 
sonucu oluşan çok sayıdaki çökebilen maddeleri sudan uzaklaştırmak maksadıyla kullanılır. 
Bu tip çökelmede, büyük bir partikül konsantrasyonu bulunmakla birlikte partiküller arasında 
çarpışmalar ve birleşmeler söz konusu olmaktadır. Yüzeysel hidrolik yük ve alıkonma süresi 
kritiktir ve tanecik büyümesi önemlidir. 
 
Çöktürme havuzları içme suyu tasfiyesinde suda bulunan askıdaki çökebilen katı maddelerin 
miktarlarının azaltılmasında kullanılır. Çöktürme, içme suyu tasfiyesinde dezenfeksiyondan 
sonra en çok kullanılan işlemdir. Çöktürme havuzlarının verimliliği, giderilecek olan asılı 
maddelerin özelliklerine ve çöktürme havuzunun hidrolik karakteristiklerine bağlıdır. 
Çöktürme havuzlarının hidrolik karakteristiklerini havuzun geometrisi ve suyun havuzdaki 
akış şekli belirler.  
 
Yumaklaştırma ve çökelme bölgelerinin birleştirildiği birleşik sistemlerdeki yukarı akışlı 
çökeltim havuzlarının haricinde, içme suyu tasfiyesinde en çok kullanılan havuzlar yatay 
akışlı havuzlardır. Yatay akışlı havuzlar dikdörtgen veya daire şeklinde olabilir. Daire planlı 
havuzlar merkezden veya çevreden beslenebilir. Fakat en çok kullanılan daire planlı havuzlar 
merkezden beslenen havuzlardır.  
 
İçme suyu arıtımında çöktürme havuzlarının yeri Şekil 7.1’de ve    Şekil 7.2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 7.1 İçme suyu arıtımında çöktürme havuzlarının yeri (Eroğlu, 1999; Eroğlu, 2008) 

 
 

 
 

   Şekil 7.2 Bir içme suyu arıtma tesisinde çöktürme havuzunun yeri (Puncak Niaga Holdings BHD, 2009) 
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7.2 Çöktürme Prosesini Etkileyen Faktörler 
 
Çöktürme prosesini etkileyen temel faktörler aşağıdaki gibidir (BIS IS 10313:1982-R2005). 
 

a) Çöktürme havuzunun boyutları ve şekli,  
b) Çökelecek partiküllerin ağırlıkları, 
c) Vizkozite ve su sıcaklığı, 
d) Üst yüzey yükü, 
e) Yüzey alanı, 
f) Akış hızı, 
g) Giriş ve çıkış yapısı tasarımı, 
h) Bekletme süresi,  
i) Havuzun efektif derinliği 

 
Bu faktörlerin yanında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir (BIS IS 10313:1982-R2005; 
Eroğlu, 1999; Recommended Standards For Water Works, 2012; İller Bankası, İçme Suyu 
Arıtma Tesisi Projesi Proses Şartnamesi, 2013). 
 

• Etkin bir çökelme işlemi için yüzey yükü değerleri, su akımından giderilecek olan 
partiküllerin hidrolik çökelme değerlerini aşmamalıdır. Yatay akışlı dairesel 
havuzlarda yüzey yükü değerleri 30-40 m3/m2/gün arasında, düşey akışlı çöktürme 
havuzlarında ise 40-50 m3/m2/gün arasında temin edilmelidir. 

• Dikdörtgen ve dairesel planlı çöktürme havuzlarında su derinliği 2,5 m’den daha az 
olmamalıdır. 

• Basit çöktürme prosesinde bekletme süresi 3-4 saat değerinde sağlanması 
gerekirken, koagülasyon prosesine tabi tutulmuş suların çöktürülmesinde bekletme 
süresi 2-2,5 saat değerinde olmalıdır. Katı-temas tipi üniteler için (genellikle düşey 
akışlı sistemler) bekletme süresi 1,0-1,5 saat değerinde alınmalıdır. Havuz tiplerine 
göre çamurun uzun süre bekletilmesi, çöken katı maddelerin yeniden çözünmesine 
neden olmakta, bu da takip eden arıtma üniteleri için daha yüksek bir yüklemeye 
sebebiyet vermektedir. 

• Savak yükü değerleri 300 m3/m/gün değerine kadar seçilebilir. Çöktürme 
havuzlarının doğru bir şekilde işletilmesiyle daha yüksek savak yükleri sağlanabilir. 

• Mekanik sıyırıcılarla teçhiz edilen dairesel havuzlarda taban eğimi 1/12’den, elle 
temizlenen sistemlerde ise 1/10’dan daha az olmamalıdır. Mekanize olmayan 
dikdörtgen planlı havuzlarda ise taban eğimi yan duvardan itibaren merkez 
çizgisine doğru % 10 eğimli, çıkış hattına doğru uzunlamasına yönde ise en az % 5 
değerinde bir eğim sağlanmalıdır. 

• Çamur battaniyeli tipteki düşey akışlı çöktürme havuzlarında, çamur toplama 
haznesinin eğimi yatay ile 60°’den daha az bir değer olmamalıdır. Çamur toplama 
haznesindeki çamur, tabandan sürekli ya da hemen hemen sürekli bir şekilde 
mekanik ekipman olmadan kendi cazibesiye çekiliyor ise bu eğim değerinin yatay 
ile 55°’den daha az olmaması gerekmektedir. 

• Meydana gelen çamurun uygun sürede toplanması ve tankın dibinde çamur 
birikiminin önlenebilmesi için çamur toplama üniteleri düzgün bir şekilde 
tasarlanmalıdır.  

• Çamur kalınlığı, septik şartların oluşumunu ve uzun çamur bekleme süresini 
önlemek üzere minimize edilmelidir. 

• Çöktürme havuzlarında; akan suyun giriş bölgesinde sakinleşmesi ve kinetik 
enerjisinin kırılması, çökelmenin meydana geldiği orta bölgenin çökelmeyi teşvik 
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etmesi, çıkış bölgesinin mümkün olduğu kadar sakin tutulması, çöktürme 
bölgesindeki çamurun karışıp yüzeye doğru çıkmaması için gerekli stabil ortam, 
çamurun yukarıya çıkmaması için sıyırıcının düzgün çalışması ve yüzeye çıkan 
çamurun tutulması mutlaka sağlanmalıdır. 

• Çöktürme havuzlarının boyutlandırılmasından önce laboratuarda yapılacak 
deneyler ile sudaki askıda maddelerin çökme özellikleri, su sıcaklığı, dane 
yoğunluğu, dane çapı ve şekli gibi parametreler tayin edilmelidir.  

• Sudaki askıda katı madde miktarı, suyun sıcaklığı ve debisi mevsimden mevsime 
değişiklik göstermektedir. Bu nedenle, çöktürme havuzlarının boyutlandırılmasına 
etki edecek olan kritik projelendirme durumlarının belirlenmesi gerekmektedir. 
Örneğin, bazı hallerde soğuk mevsimlerdeki daha düşük debiler, sıcak 
mevsimlerdeki yazlık debiden daha kritik olabilmektedir. Çünkü kış aylarında su 
sıcaklığı azaldığından suyun viskozitesi artmakta olup, çökelme hızları 
azaldığından kış aylarındaki daha düşük debiler, yazlık debiye nazaran daha kritik 
olabilir. 

• Çöktürme havuzlarının çıkışlarından alınan durulmuş su numunesine göre; 
bulanıklılık ve askıda katı madde giderim verimi % 80’den fazla, alg giderimi % 
70’ten fazla, durulmuş sudaki bulanıklılık değeri en fazla 5 NTU’ya eşit veya daha 
düşük ve toplam koagülant kalıntısı 1,0 mg/L’nin altında olmalıdır. 
 

7.3 Çöktürme Havuzu Tipleri 
 
Çöktürme tanklarının tipleri, yatay akışlı, katı madde temaslı veya plakalı (lamelli) 
olabilmektedir. Yatay akışlı havuzların üstünlüğü, daha az yer kaplaması, birden fazla ünite 
arasında aynı duvar kullanılması bakımından ekonomi sağlanması, koku kontrolünün daha 
kolay olması, daha uzun çökelme zamanı, giriş-çıkış yapılarındaki kayıpların az olması ve 
çamur toplama için daha az enerji harcanmasıdır. Mahzurları ise ölü bölgelerin oluşabilmesi, 
debi değişimlerine hassas olması, çamur toplama ekipmanı için genişliğin kısıtlayıcı faktör 
olması, savak yükünü azaltmak için birden fazla savak yapılması ve yüksek bakım 
masraflarıdır.  
 
Çöktürme tankları sürekli ya da kesikli olarak çalışabilirler. Kesikli tanklar sakin tanklar 
olarak da bilinirler. Suyu belli bir süre için depolar ve tam bir dinlenme halinde muhafaza 
ederler. Sürekli akım tanklarında ise yalnızca akım hızı azaltılabilir ve kesikli tanklarda 
olduğu gibi tam bir dinlenme şartı sağlanamaz. Uzun, dar, dikdörtgen şeklindeki, yatay akımlı 
tanklar genellikle radyal ya da spiral akımlı dairesel tanklara nispeten daha çok tercih 
edilirler. Yatay akışlı havuzlar dairesel veya dikdörtgen planlı yapılabilmektedir. 
 
Dikdörtgen şeklindeki uzun havuzlar hidrolik olarak daha istikrarlı olup, büyük hacimler için 
akım kontrolü bu düzenleme biçiminde daha kolaydır. Tipik bir uzun dikdörtgensel tankın 
uzunluğu genişliğinin 2-4 katı kadardır. Taban kısmı çamur sıyırma işlemini kolaylaştıracak 
hafif bir eğime sahiptir. Yavaş hareket eden mekanik çamur sıyırıcı çökmüş maddeleri çamur 
toplama hunisine sürekli bir şekilde toplar, toplanan çamur buradan belirli aralıklarla çamur 
ünitesine pompalanır. Dikdörtgen planlı çöktürme tanklarında giriş suyu beslemesi bir uçtan 
yapılmakta olup, su uzun kenar boyunca ilerleyerek diğer uçtan tankı terk etmektedir. 
Dikdörtgen planlı havuzlarda akış şekli paraleldir. Bu havuzlar suyun çöktürme bölgesine 
alınması, çamurun uzaklaştırılması ve yüzen maddelerin sıyrılması bakımından daha 
avantajlıdır.  
Dikdörtgen planlı havuzlar 1,5 ilâ 7,5 m genişlikte inşa edilirler. Çamur sıyırıcılar paralel 
olarak yerleştirilirse bu genişlikler biraz daha arttırılabilir. Uzunlukları ise en fazla 75 m’ye 
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kadar alınmaktadır. Çoğunlukla uzunluğun genişliğe oranı 3/1 ilâ 5/1 arasında alınır. Yaklaşık 
30 m uzunlukta olan havuzlar yaygın olarak kullanılır. Dikdörtgen havuzların derinliği en az 
2,5 m, tavsiye edilen derinlikler ise 2,5 – 3,7 m arasındadır. Bazı çalışmalarda derinliğin 2,1 – 
4,6 m arasında seçilebileceğini belirtmiştir. En çok kullanılan ortalama havuz derinliği 3 
m’dir. Arazinin müsait olduğu yerlerde derin havuzlar yerine sığ havuzların seçilmesi 
uygundur.  
 
Dikdörtgen planlı havuzların özel bir tipi olan kare planlı çöktürme havuzlarında bir kenarın 
en büyük uzunluğunun 20 m olarak alınması uygundur. Kare planlı havuzlardaki çamur 
sıyırma tertibatı, dairesel planlı çöktürme havuzlarınkine benzerdir. Yalnız bunlarda dairevi 
sahanın dışında kalan köşe bölgelerdeki çamurları sıyırmak maksadıyla sıyırıcının iki yanına 
ilave kollar uzatılır. Bu kollar, köşelerdeki çamurları esas sıyırma bölgesine sürükler. Bu 
işlemleri kolaylaştırma maksadıyla buradaki eğim 1/12’den fazla alınır.  
 
Dikdörtgen planlı havuzlar, suyun çökelme bölgesine alınması, çamurların uzaklaştırılması ve 
yüzen maddelerin sıyrılması bakımından daha iyi projelendirme imkânları sağlar. Dikdörtgen 
havuzların tabanı, çamur toplama çukuruna doğru eğimli olarak inşa edilir. En çok kullanılan 
eğim 1/100’dür. Bu eğim her durumda 1/200’e eşit veya ondan büyük olmalıdır.  
 
Raylar üzerinde hareket eden bir köprüye bağlı olan sıyırıcılarla çamur sıyrılarak çamur 
toplama çukuruna (veya çamur konisine) doğru sürülür. Sıyırıcı çamur konisine vardığı 
zaman otomatik olarak yukarı çekilir ve çıkış kenarına geri alınır. Bazı havuzlara çamur bir, 
iki veya üç çamur konisine toplanır. Her çamur çukuru ayrı çamur tahliye boruları ile teçhiz 
edilmiş olup, istenirse farklı zamanlarda çamurlar alınabilir. Çamur konilerinin eğimleri 1,2/1 
ilâ 2/1 arasında alınır. Şekil 7.3’te, dikdörtgen planlı havuzlar için çamur konileri 
gösterilmiştir. 
 
Bazı geniş havuzlarda, gerekli çamur konisi veya çamur çukuru sayısı çok fazla çıkabilir. Bu 
durumlarda, havuz giriş kısmının tabanına enlemesine bir çamur toplayıcı inşa etmek daha 
uygun olur. Enine çamur toplayıcı, birbiri ile bağlantılı olan çok sayıda havuzun çamurunu bir 
tek çamur çukurunda toplamaya yarar.                        Şekil 7.4’te enine çamur toplayıcısı olan 
dikdörtgen planlı bir çöktürme havuzu gösterilmiştir (Eroğlu, 1999). 
 
Son yıllarda inşa edilen çöktürme havuzlarının tamamı sürekli akım esasına göre 
çalışmaktadır. Bu tip işletme halinde, çamurların da sürekli olarak alınması esastır. Çöktürme 
havuzlarının boyutlandırma parametresi olan yüzey yüküne bağlı olarak yüzey alanı, bekletme 
süresinde bağlı olarak havuz derinliği ve havuzun en kesit alanına bağlı olarak yatay akış hızı 
hesaplanabilir.  
 
Sudan ayrılması istenen danenin çapı, çöktürme havuzunun hesabında önemli bir rol 
oynamaktadır. Benzer şekilde, su sıcaklığı da tasarımda önemli bir parametredir. Suyun 
viskozitesi sıcaklıkla değiştiğinden çökelme hızları da sıcaklıkla değişmektedir. Arıtılacak 
olan su sıcaklığı azaldıkça çökelme hızı, dolayısıyla yüzey yükü azalmaktadır. Yüzey 
yükünün azalması halinde gerekli havuz yüzey alanının artması sebebiyle, su sıcaklığı 
çöktürme havuzlarının boyutlandırılmasında oldukça önemli bir parametredir. Diğer bir 
parametre de danenin yoğunluğudur. Çünkü, danenin özgül ağırlığı arttıkça çökelme hızı da 
artmaktadır (Eroğlu, 1999). 
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Şekil 7.3 Dikdörtgen planlı havuzlar için çamur konileri (Eroğlu, 1999; Eroğlu, 2008) 
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                       Şekil 7.4 Enine çamur toplayıcılı dikdörtgen planlı çöktürme havuzu: (1) giriş, (2) çıkış, (3) 

zincir rayı, (4) döşemede zincir boşluğu, (5) çamur sıyırıcı genişliği, (6) çıkış savağı, (7) tahrik, 
(8), havuz boyu, (9) H derinliği, (10) en yüksek su seviyesi, (11) 45° eğimde döşeme, (12) ahşap 

dalgıç perde (Eroğlu, 1999; Eroğlu, 2008) 
 

Dairesel planlı çöktürme tanklarında besleme çoğunlukla merkezden yapılmaktadır. Böylece, 
giren suyun çökelme bölgesine üniform ve düşük hızla dağıtılması sağlanmış olur. Bu tip 
besleme durumunda, giriş suyu merkezden çevreye doğru hareket etmekte ve dış çevre 
boyunca uzanan savaktan çıkış yapmaktadır. Çöken çamur, sıyırıcılarla merkeze doğru 
itilmektedir. Üstte toplanan yüzer maddeler ise döner sıyırıcı ile toplanarak bir haznede 
biriktirilmektedir. Bu havuzlarda su bir giriş kulesinden havuza verilir. Bunun maksadı suyun 
çökelme bölgesine üniform ve düşük hızlı olarak dağıtılmasını sağlamaktır. Bu tip havuzlar 
75-90 m çapa kadar inşa edilse de bunların çaplarının 38-45 m’den büyük olmaması 
uygundur. Hatta bu tip havuzların çaplarının pratikte 30 m’den büyük seçilmemesi tercih 
edilmektedir. 
 
Katı madde temaslı çöktürme havuzlarında, katı maddeler yükselerek çamur örtüsü 
oluştururlar ve gelen katı maddeler burada birleşerek tutunurlar. Sıvı faz ise yükselerek 
savaklara doğru ilerler. Aynı giderme verimindeki yatay akışlı çöktürme tanklarına göre daha 
iyi hidrolik performans gösterirler. Dairesel ya da dikdörtgen planlı olarak tasarlanırlar.  
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Plakalı (lamelli) ön çöktürme havuzlarında, plaka yüzeyleri çok daha kısa çökelme zamanı 
sağladığı için verimlidir. Yaygın olarak aşırı yüklü ilk ve son çöktürme tanklarının 
yenilenmesi/geliştirilmesi için kullanılırlar. Lameller, tüp şeklindeki yapı veya plakalar ile 
sağlanabilmektedir. Böylelikle tank hacmi küçülmektedir. Bu şekilde daha az rüzgâr etkisi 
olmakta ve laminer akım oluşmaktadır. Lamelli çöktürmenin dezavantajı ise septik koşulların 
oluşabilmesi ve tüplerin ya da kanalların tıkanması riskidir. 
 
7.3.1 Yatay akışlı çöktürme havuzları (konvansiyonel sistem) 
 
Yatay akışlı havuzlarda (Kırıl Mert, 2012); 
 

a) Akış yatay yöndedir ve akış hızı havuzun her yerinde aynıdır. 
b) Havuza giren taneciklerin derişimi, belli yükseklikte tüm havuzda aynıdır.  
c) Tanecikler dibe çökeldiğinde, tekrar su ortamına karışmadığı varsayılır.  

 
Yatay akışlı dikdörtgen planlı bir çöktürme tankında dört önemli bölge yer almaktadır 
(Eroğlu, 1999; Eroğlu, 2008): 
 

a) Giriş Bölgesi: Giren suyun sakin bir geçişle çöktürme bölgesinde istenen üniform, 
kararlı akım şekline dönüşmesini sağlar. 

b) Çökelme Bölgesi: Çökebilen katı maddelerin sudan uzaklaştırıldığı bölgedir. 
c) Çıkış Bölgesi: Çöktürme bölgesinden çıkış kanalına suyun sakin bir şekilde geçişini 

sağlar. 
d) Çamur Bölgesi: Çöken katı maddelerin, çökelme işlemini engellemeyecek bir şekilde 

toplandığı bölgedir. 
 
                      Şekil 7.5’te yatay ve sürekli akışlı dikdörtgen çöktürme havuzuna ait kontrol 
hacminin şematik görünüşü verilmiştir. Diğer şekillerde ise yatay akışlı dikdörtgen bir 
çöktürme havuzundaki bölgeler gösterilmiştir.  
 

 
                      Şekil 7.5 Yatay ve sürekli akışlı dikdörtgen çöktürme havuzuna ait kontrol hacminin şematik 

görünüşü: (a) v: ortalama yatay akış hızı, (b) u0: partikülün düşey yöndeki çökelme hızı, (c) w: 
akımın düşey yöndeki hız bileşeni, (d) u1: gerçek çökelme hızı 
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                                   Şekil 7.6 Yatay akışlı dikdörtgen planlı bir çöktürme havuzundaki bölgeler (Örnek-1) 

 

 
Şekil 7.7 Yatay akışlı dikdörtgen planlı bir çöktürme havuzundaki bölgeler (Örnek-2) 

 
            Şekil 7.8 Yatay akışlı dikdörtgen planlı bir çöktürme havuzundaki bölgeler (Örnek-3) 

 
Aşağıdaki şekillerde ise farklı tipteki çöktürme havuzlarına ait bölgeler gösterilmiştir. 
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                     Şekil 7.9 Farklı tipteki çöktürme havuzlarına ait bölgeler: dikdörtgen planlı çöktürme havuzu 

(üstte), dairesel planlı radyal akışlı çöktürme havuzu (ortada), yukarı akışlı çöktürme havuzu 
(altta) (Kocamemi, 2012). 
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Yatay akışlı dikdörtgen çöktürme havuzlarında çamurun belli bir bölgeye toplanabilmesi ve 
yüzeysel hidrolik yükü düşürerek çöktürme verimini arttırmak için çöktürme havuzlarının 
tabanına % 1-2 oranında eğim verilmelidir (                                         Şekil 7.10). 
 

 
                                         Şekil 7.10 Tabanı eğimli ve dikdörtgen planlı çöktürme tankı şeması 

 
Yatay akışlı havuzlarda, rüzgar etkisi ile yatay hızlarda farklılıklar ve kısa çevrimler 
oluşmakta ve bu çevrimler çöktürme verimini düşüren etkenlerdir. Çökeltim tankınına katı 
madde içeriği yüksek olan giriş sularının gelmesi neticesinde oluşan yoğunluk farkı ile kısa 
çevrimler meydana gelmekte ve bu çevrimler çöktürme verimini düşüren etkenlerdir. 
Sıcaklığın ve sıcaklık değişimlerinin çöktürme havuzlarında önemli etkileri vardır. 

 
Dikdörtgen planlı çöktürme havuzlarında akış, çoğunlukla paralel akış şeklindedir. Yani akış 
çizgileri paralel ve sadece bir yöndedir. Yatay akışlı havuzların projelendirilmesindeki gaye, 
çöktürme bölgesinde her bir düşey üzerindeki bütün noktalarda hızının eşit olmasını 
sağlamaktır. Ancak bu durum, tatbikatta havuzdaki su akıntılarının düzensiz olması ve 
sürtünme kuvvetlerinin farklı olması yüzünden tam olarak gerçekleştirilemez.                              
Şekil 7.11’de yatay akışlı dikdörtgen bir çökeltim havuzunda gözlenen tipik akış modelleri 
görülmektedir (Metcalf & Eddy, 2003). Diğer tipteki çöktürme havuzlarında görülen farklı 
akım çeşitleri Şekil 7.12’de gösterilmiştir (Eroğlu, 1999; Eroğlu, 2008) 

 

 
                             Şekil 7.11 Yatay akışlı dikdörtgen bir çöktürme havuzunda gözlenen tipik akış 

modelleri: (a) İdeal model, (b) Yoğunluk akımının olduğu (ölü bölgenin oluştuğu) veya termal 
tabakalaşmanın etkili olduğu model (havuz içindeki su, giriştekinden daha sıcak), (d) Çevrim 

hücreleri oluşturan rüzgarın etkisi ile değişen model (Metcalf & Eddy, 2003). 
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Şekil 7.12 Çöktürme havuzlarındaki farklı akım çeşitleri (Eroğlu, 1999; Eroğlu, 2008) 

 
Yatay akışlı çöktürme havuzlarında kısa devrelerin önlenmesi için üniform yatay akışı 
sağlayan, giriş ve çıkış yapıları inşa edilir. Giren su ile havuz içeriğinin mümkün olduğunca 
iyi karışması gerekir. Kısa devreleri ve kararsızlık durumlarını kabul edilebilir sınırlarda 
tutmak için Froude sayısının ( )2Fr V /gR= ( )2Fr V /gR=  10-5’ten büyük, türbülansın 

çöktürme verimini aksi yönden etkilememesi bakımından ise Reynolds sayısının 
( )Re VR/= ν ( )Re VR/= ν  2000’den küçük tutulması sağlanmalıdır.  
 
Yatay akışlı çöktürme havuzlarında yatay hızın değişimi, dibe çökelen çamurun tekrar 
hareketlenmesine neden olmaktadır. Bazı hallerde, çökelen katı maddelerin tekrar çökelmesi 
için çöktürme havuz diplerinde perdeler yerleştirilmektedir (Şekil 7.13). 

 
Şekil 7.13 Çökelmiş çamurun hareketlenmesini engelleyen perdeler 

 
 



 

154 
 

Aşağıdaki şekillerde, farklı tipte yatay akışlı dikdörtgen planlı çöktürme havuzları kesitleri 
gösterilmiştir (                                       Şekil 7.14, Şekil 7.15,                                            Şekil 
7.16, Şekil 7.17,                      Şekil 7.18,                               Şekil 7.19). 
 

 
                                       Şekil 7.14 Mekanik sıyırıcısız, çıkış kısmı delikli perdelerden oluşan dikdörtgen 

planlı çöktürme havuzu modeli 
 

 
Şekil 7.15 Mekanik sıyırıcılı dikdörtgen planlı çöktürme havuzu modeli 

 

 
                                           Şekil 7.16 Köpük kollektörlü ve mekanik sıyırıcılı dikdörtgen planlı çöktürme 

havuzu modeli (University of Southern Queensland)  
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Şekil 7.17 Yatay perdeli dikdörtgen planlı çöktürme havuzu modeli 

 

 
                     Şekil 7.18 Çamur temizleme tertibatı ve köpük kollektörü olan dikdörtgen planlı çöktürme 

havuzu modeli: (1) giriş, (2) çamur temizleme tertibatı, (3) çıkış, (4) köpük kollektörü, (5) 
çamur tahliye borusu  

 

 
                              Şekil 7.19 Çamur sıyırıcılı (mekanik) dikdörtgen planlı çöktürme havuzu modeli 

(Eroğlu, 1999, Eroğlu, 2008). 
 

• Dairesel planlı yatay akışlı çöktürme havuzlarının merkezi ve kenardan beslemeli 
olmak üzere iki çeşidi mevcuttur. Bu tip havuzlar, büyük arıtma tesislerinde tercih 
edilebilir ve bu havuzlarda çamur tahliyesi daha kolay ve verimlidir. Ancak, arazi 
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ihtiyaçları fazla olup, akım stabilitesinin sağlanabilmesi maksadıyla havuz çapı en 
fazla 50 m ile sınırlandırılır.  

 
Aşağıdaki şekillerde, dairesel planlı çöktürme havuzlarına ait şematik çizimler gösterilmiştir (                        
Şekil 7.20,                           Şekil 7.21,                      Şekil 7.22,                     Şekil 7.23,                           
Şekil 7.24,   Şekil 7.25,                               Şekil 7.26,                   Şekil 7.27,       Şekil 7.28,            
Şekil 7.29,             Şekil 7.30). 

 
 

 
                        Şekil 7.20 Kenardan beslemeli merkezden savaklanan dairesel planlı yatay akışlı çöktürme 

havuzu (vakum tipi) (WEF, 2005). 
 

 
                          Şekil 7.21 Kenardan beslemeli, kenardan savaklanan planlı dairesel planlı çöktürme 

havuzu (WEF, 2005). 
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                     Şekil 7.22 Merkezden beslemeli ve çamur sıyırıcılı dairesel planlı yatay akışlı çöktürme 

havuzu (WEF, 2005). 
 

 
                    Şekil 7.23 Kenardan dairesel planlı çöktürme havuzu: (1) giriş, (2) çamur sirkülasyonu, (3) 

durultma bölgesi, (4) çöktürme bölgesi, (5) çamur sıyırıcı, (6) çamur tahliyesi, (7) çıkış, (8) 
karıştırıcı, (9) kimyasal madde giriş borusu 
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                          Şekil 7.24 Merkezden beslenen bir dairesel planlı çöktürme havuzuna ait plan (üstte) ve 

kesit (altta) görünüşleri (Eroğlu, 1999; Eroğlu, 2008) (Örnek-1) 
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  Şekil 7.25 Merkezden beslenen bir dairesel planlı çöktürme havuzuna ait plan (üstte) ve kesit (altta) 

görünüşleri (BIS IS 10313:1982-R2005) (Örnek-2) 
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                              Şekil 7.26 Dairesel planlı yatay akışlı çöktürme havuzu modeli  

 

 
                  Şekil 7.27 Çevreden beslenen dairesel planlı yatay akışlı çöktürme havuzu modeli: (1) giriş, (2) 

çıkış, (3) giriş oluğu, (4) elle çalıştırılan köpük borusu, (5) köpük vanası, (6) köpük borusu, (7) 
10 cm kanal, (8) %6’lık taban eğimi, (9) çamur borusu, (10) giriş kanalı, (11) köprü, (12) 

sonsuz vida, (13) korkuluk, (14) orifis, (15) dalgıç perde, (16) ayarlanabilen savak, (17) çıkış 
kanalı, (18) en yüksek su seviyesi, (19) çıkış borusu, (20) karşı ağırlık, (21) dren, (22) çamur 

çıkışı (Eroğlu, 1999; Eroğlu, 2008) 
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      Şekil 7.28 Giriş bacası ve tahrik ünitesi ortadaki iskele tarafından taşınan dairesel planlı çöktürme 

havuzu (Eroğlu, 1999; Eroğlu, 2008) 
 

 
           Şekil 7.29 Giriş bacası ve tahrik ünitesi köprü tarafından taşınan dairesel planlı çöktürme havuzu 

(Eroğlu, 1999; Eroğlu, 2008) 
 

 
            Şekil 7.30 Çamur toplayıcısı merkezdeki iskele tarafından taşınan dairesel planlı çöktürme havuzu 

(Eroğlu, 1999; Eroğlu, 2008) 
 

• Dairesel planlı çöktürme tanklarında çamur toplanması için verilen eğim, yüzeysel 
hidrolik yükünü değiştirdiğinden çökelme verimini olumlu etkilemektedir.  

• Dairesel planlı çöktürme havuzlarının tabanları merkezdeki çamur toplama 
çukuruna doğru % 8-(1:12) eğimli olarak yapılır. Ancak, havuzun hizmet amacına 
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bağlı olarak bu eğim 1:12 ilâ 1:16 arasında değişmektedir. En çok kullanılan eğim 
1:8 ilâ 1:12 arasındadır. 

• Dairesel planlı çöktürme havuzlarında çamur çukurlarının eğimleri, dikdörtgen 
planlı havuzlarda olduğu gibi 1.2:1 ilâ 2:1 arasında seçilmektedir. 

• Dairesel planlı çöktürme tanklarında, tank merkezi çevresinde daima türbülans 
varken, tankın cidarlarına doğru akım daha çok laminer özellik taşır.  

• Merkezden beslenen dairesel planlı çöktürme havuzlarının merkezinde bulunan 
silindirik şekildeki dağıtma bacasının boşluklarından geçen su hızının üniformluk 
sağlamak maksadıyla 0,3 m/s’den fazla olmaması gereklidir. 

• Dairesel çökeltme havuzlarının bir tipinde ise merkezde hızlı karıştırma ve yavaş 
karıştırma bölümleri olup bütün koagülasyon, flokülasyon ve çökeltme işlemleri 
aynı havuzda olmaktadır. Bu tip çökeltim tankları reaktör durultucu, dekantör 
olarak da adlandırılmaktadır.   

 
Yatay akışlı dikdörtgen planlı çöktürme havuzlarının birleşik modellerinde ise hızlı 
karıştırma, yavaş karıştırma ve çöktürme üniteleri tek bir tank içerisinde tasarlanmıştır. Bu 
sistemlerde, koagülant ile askıda katı maddeler türbülanslı bir karıştırma ile başlangıçta temas 
ettirilmekte ve bu süreci daha büyük flok yapılarının oluşturulduğu yavaş karıştırma periyodu 
izlemektedir. Bu tip çöktürme havuzu modellerinde; hızlı karıştırma için tipik bekletme süresi 
3-5 dakika, yavaş karıştırma için 15-30 dakika ve çöktürme için 4-6 saat şeklindedir.  
 
Koagülasyon, flokülasyon ve çöktürme birimleri tek bir ünite içerisinde birleştirildiği bu 
sistemlerde, koagülant sisteme hızlı karıştırma ünitesinden veya akımın memba kısmında 
verilmekte ve akım karışım bölmeleri içerisinden geçerek çöktürme kısmına ulaşmaktadır. 
Havuz boyunca ilerleyen akımdaki floklaşmış partiküller, çöktürme bölümünde tabana 
çökerer çamur sıyırıcı sistem ile alınmakta ve bertaraf edilmektedir. Duru faz ise bir savak 
üzerinden geçerek temiz su bölmesine alınmaktadır. (                                  Şekil 7.31 ve                   
Şekil 7.32) 

 
                                  Şekil 7.31 Hızlı karıştırma, yavaş karıştırma ve çöktürme ünitelerinden oluşan yatay 

akışlı dikdörtgen planlı çöktürme havuzu  
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                  Şekil 7.32 Flokülatör ve çamur sıyırma tertibatı ortak tahrik motorundan beslenen yatay akışlı 

dikdörtgen planlı çöktürme havuzu 
 
7.3.2 Düşey akışlı çöktürme havuzları (konik tabanlı sistem) 
 
Konik çökeltme havuzları düşey akışlı dairesel havuzlardan olup, bunlarda genelde sıyırıcı 
kullanılmaz ve küçük çaplar için uygun sistemlerdir. Aşağıdaki şekillerde düşey akışlı kare ve 
dairesel planlı çöktürme havuzları gösterilmiştir. (Şekil 7.33,                          Şekil 7.34,                                   
Şekil 7.35,      Şekil 7.36) 
 
 

 
Şekil 7.33 Düşey akışlı kare planlı konik tabanlı çöktürme havuzu (Kırıl Mert, 2012) 
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                         Şekil 7.34 Düşey akışlı dairesel planlı konik tabanlı çöktürme havuzu (Kırıl Mert, 2012) 

(Örnek-1) 
 
 

 
                                  Şekil 7.35 Düşey akışlı dairesel planlı konik tabanlı çöktürme havuzu (Örnek-2) (BIS 

IS 10313:1982-R2005) 
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     Şekil 7.36 Düşey akışlı dairesel planlı flokülasyon bölmeli çöktürme havuzu plan ve kesit görünüşleri 

 
7.3.3 İki katlı çöktürme havuzları 
 
Bu tip havuzlarda çökeltme yeri ile onun altındaki çamur toplama haznesi birbirine bağlıdır. 
İki katlı havuzların yararları şunlardır:  

 
• Arıtmada suyun bekleme süresi kısa olduğundan basit bir şekilde işletilirler.  
• Çürütme basit şekilde yapılır ve çamur hacmi azaltılmıştır.  
• Tesis birleşik (kompakt) olduğundan arazi masrafları yönünden ekonomi sağlar.  
• Uygun arazi koşullarında hiçbir makina tesisine gerek olmadan çamurun bertarafı 

olanağı vardır. 
 

İki katlı çöktürme havuzlarına örnek olarak Emscher tipi ve Dorr-Oliver tipi çöktürme havuzu 
modelleri ve diğerleri aşağıdaki şekillerde (                                    Şekil 7.37,                     
Şekil 7.38, Şekil 7.39, Şekil 7.40) gösterilmiştir. (Kırıl Mert, 2012; Water and Environment 
Federation (WEF), 2005) 
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                                    Şekil 7.37 Emscher tipi iki katlı çöktürme havuzu modeli (Kırıl Mert, 2012) 

 
 

 
                    Şekil 7.38 Dorr-Oliver tipi iki katlı çöktürme havuzu modeli: (1) Giriş, (2) Çıkış kanalı, (3) 

Çamur uzaklaştırıcı, (4) Çamur tabakası parçalıyıcısı, (5) Çamur kapağı, (6) Üst sıyırıcı, (7) 
Taban sıyırıcısı, (8) Yüzey sıyırıcısı (Kırıl Mert, 2012) 
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Şekil 7.39 Çift katlı çöktürme havuzu modeli (Örnek-1) (WEF, 2005) 

 

 
Şekil 7.40 Çift katlı çöktürme havuzu modeli (Örnek-2) (WEF, 2005) 
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7.3.4 Katı-temas tipi çöktürme havuzları 
 
Katı-temas tipi çöktürme havuzlarında koagülasyon, flokülasyon ve çöktürme birimleri tek bir 
ünite içerisinde birleştirilmiştir. Bu tip sistemler daha ziyade suyun yumuşatılması esnasında 
oluşan flokların oluşan kireç-soda proseslerinde çöktürülmesi amacıyla kullanılmaktadır. 
Suyun akış yönü yukarı yönde olup, akım bir çamur battaniyesi veya floklaşmış bölge 
içerisinden geçmektedir.  
 
Giriş suyu havuzun dibine yakın yerdeki yoğun tabakaya verildiğinde, bu tabaka bir battaniye 
etkisi gösterip katılar birbirine çarpmakta ve çökelme oluşmaktadır. Bu tip havuzların hidrolik 
koşulları oldukça iyi olup, yatay akışlılardaki verime çok daha kısa bekleme sürelerinde 
ulaşılabilmektedir. Biyolojik çamurlardan ziyade kimyasal çamurların çöktürülmesinde sık 
kullanılır. 
 
Katı-temas tipi çöktürme havuzlarında, ham su ilk olarak koagülasyonun ve flokülasyonun 
gerçekleştiği birincil karıştırma bölgesine verilmektedir. İkincil karıştırma bölgesi, küçük 
boyutlu partiküllerin çok sayıda büyük boyutlu partikül kümeleri ve nihayetinde daha büyük 
floklar oluşturması maksadıyla kullanılmaktadır. Bu aşamadan sonra, su ters koni yapısının 
dışına çıkarak çökelme bölgesi içerisine geçmekte ve duru faz üstten savaklanarak çıkış 
yapmaktadır. Katı maddeler ise yeniden birincil karışım bölgesine geçerek yeniden flok 
oluşumuna neden olmaktadır. Karıştırma bölgelerindeki katıların konsantrasyonu çamurun 
sürekli veya bir kısmının tahliyesi ile kontrol edilmektedir. Aşağıdaki şekillerde katı-temas 
tipi çöktürme havuzları gösterilmiştir. (                                     Şekil 7.41, Şekil 7.42, Şekil 
7.43) 

 
 

 
                                     Şekil 7.41Katı-temas tipi çöktürme havuzu modeli (Örnek-1) 
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Şekil 7.42 Katı-temas tipi çöktürme havuzu modeli (Örnek-2) 

 
 

 
Şekil 7.43 Katı-temas tipi çöktürme havuzu modeli (Örnek-3) (EPA, 2002) 

 
7.3.5 Çamur battaniyeli çöktürme havuzları 
 
Çamur battaniyeli durultucularda su havuzun dibinden yukarı doğru yükselirken, belli bir 
yükseklikte çamur battaniyesi (süspanse çamur) oluşur. Oluşan bu çamur floklar için tutunma 
ortamı yaratır ve etkin bir durultma işlemi sağlanır. Düz ve konik tabanlı şekilde inşa edilen 
bu tip çöktürme havuzlarına ait farklı modeller aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. (Şekil 7.44,                            
Şekil 7.45,            Şekil 7.46) 
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Şekil 7.44 Çamur battaniyeli ve düz tabanlı çöktürme havuzu modeli (Örnek-1) 

 

 
                           Şekil 7.45 Tabanı düz, yukarı akışlı çamur battaniyeli çöktürme havuzu modeli (Örnek-2) 

(EPA, 2002) 
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           Şekil 7.46 Konik tabanlı, yukarı akışlı çamur battaniyeli çöktürme havuzu modeli (EPA, 2002) 
 
7.3.6 Lamelli (plakalı) çöktürme havuzları 
 
Yer problemi olan bazı tesislerde ise plakalı (lamelli) durultucular kullanılır. Bu havuzlarda 
yüzey alanı plakalar veya modüler tüpler vasıtasıyla arttırıldığından, çökeltme verimi daha 
yüksek olmakta ve havuz daha az alan kaplamaktadır. Şekil 7.47’de plakalı çöktürme 
havuzlarında kullanılan farklı tipteki lamel modüllerine ait şematik görünüşler verilmiştir. 

 
Şekil 7.47 Farklı tipteki lamel modüllerine ait şematik görünüşler 

 
Bu tip çöktürme havuzları için dizayn kriterleri aşağıda verilmiştir (Willis, 1978; Saatçi, 
2010): 

• Plakalar arasında tıkanmayı engellemek amacıyla plakaların eğiminin yaklaşık 60° 
ve plakalar arasındaki mesafenin 50-100 mm olması gerekmektedir. 
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• Partiküllerin plakalar arasından alt kısma doğru stabil bir akışını sağlamak 
maksadıyla laminer akım koşulları sağlanmalıdır. Tüpe giriş hızı, 0,6 m/s’den 
küçük olmalıdır. 

• Her bir plaka veya tüp içerisindeki bekletme süresi, plakanın uç kenarından giren 
bir partikülün çamur bölgesine ulaşabilmesi için yeterli zamana sahip olacak 
şekilde seçilmelidir. Bekletme süresi, 30 dakikadan küçük olacak şekilde 
seçilmelidir. 

• Çöken çamurun stabilitesini kaybetmemesi ve normal akım yönünden plakaların 
dışına sürüklenmemesi için suyun akış hızı maksimum bir kritik değeri 
aşmamalıdır. 

 
Uygun şekilde tasarlanmış plakalı (lamelli) çöktürme havuzlarının konvansiyonel çöktürme 
havuzlarına göre bazı üstünlükleri aşağıda verilmiştir (Assettler, 2013): 
 

• Kompakt tasarım ile  konvansiyonel sistemlere göre yaklaşık % 85 daha küçük 
alanlı çöktürme tankları projelendirilir. Etkin çöktürme alanını klasik çöktürme 
tanklarına göre 12 kat daha arttırır, 

• Kompakt tasarımı ile daha düşük yatırım maliyetleri ile çözüm üretilir, 
• Montajı daha kolaydır, 
• Akım homojen olduğundan kısa devre problemleri meydana gelmez, 
• Partiküllerin etkili tutulması sağlandığından askıda katı madde kaçakları meydana 

gelmez. Çamur akışı plakalı özel form ile daha etkin olmaktadır, 
• Laminer akım koşullarında çalıştığından çamur sürüklenmesi meydana gelmez ve 

etkin bir çökme sağlanır, 
• Çamur katı madde oranı klasik sistemlere göre daha yüksektir. Bu da çamur arıtma 

maliyetlerinin azalmasında etkilidir. 
 

Çeşitli parametreler için eğimli plakalı (lamelli) çöktürme havuzlarının konvansiyonel 
çöktürme havuzları ile mukayesesi Tablo 7.1’de özetlenmiştir.  
 
Lamelli (plakalı) çöktürme havuzları ile genellikle 50 mikron ve daha büyük boyutlu parçalar 
sudan kendiliğinden çökme ile ayrılmaktadır. Ancak daha küçük parçaların sudan ayrılması 
için kimyasal ilavesi ile yumaklı çöktürme yöntemleri kullanılır. Bununla ilgili olarak, farklı 
boyutlardaki partiküllerin uygulanan yönteme göre mukayeseli çökme tablosu Şekil 7.48’de 
verilmiştir (Assettler, 2013).  
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Tablo 7.1 Çeşitli parametreler için eğimli plakalı (lamelli) çöktürme havuzlarının konvansiyonel çöktürme 
havuzları ile mukayesesi (Assettler, 2013) 

Parametre Konvansiyonel çöktürme Lamelli (plakalı) çöktürme 
Kısa devre Sıklıkla karşılaşılan 

durumdur. 
Uygun tasarım ile kısa devre 
problemi ortadan kaldırılır. 

Akış tipi Yoğun akımlarda türbülanslı 
akım koşulları meydana 
gelir. 

Sürekli laminer akım 
koşullarında çökme işlemi 
sağlanır. 

Çökme yüksekliği 2000-3000 mm  100 mm’den azdır. 
Çökme süresi Partikül çökme hızına bağlı 

olarak çökme 
bölgesine  iletim için 1-3 
saat  gereklidir. 

Partikül çökme mesafesi 100 
mm den küçük olduğundan 
1-5 dakikada çökme 
sağlanır.  

Verim Herhangi bir su kalite 
parametresi (örn: askıda katı 
madde, bulanıklılık, alg, vb.) 
için giriş ve çıkış 
konsantrasyonlarına bağlı 
olarak hesaplanan giderim 
değerinin yüzdesel ifadesidir. 

Küçük partiküllerin akış 
sırasında alt kısma çökmesi 
sağlanır. Verim klasik çökme 
tekniklerinden daha 
yüksektir.  

Çamur birikmesi Çamur battaniyesi alt 
kısımda akımdan etkilenir ve 
yüzme eğilimi gösterir. 
Çamurun düzenli atılması 
kontrol edilmesi gerekir. 

Eğik tüplerden sürekli alt 
kısma akış olduğundan 
çamur, çamur bölgesinde 
toplanır ve çamur kalkması 
sorunu meydana gelmez. 

 

 
Şekil 7.48 Farklı boyutlardaki partiküllerin mukayeseli çökme tablosu (Assettler, 2013) 

 
Aşağıdaki şekillerde, farklı tipteki lamelli (plakalı) çöktürme havuzu modelleri gösterilmiştir. 
(Şekil 7.49 -                Şekil 7.53) 
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Şekil 7.49 Dikdörtgen planlı plakalı (lamelli) çöktürme havuzu modeli 

 
Şekil 7.50 Dairesel planlı plakalı (lamelli) çöktürme havuzu modeli 
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                               Şekil 7.51 Konik tabanlı plakalı (lamelli) çöktürme havuzu modeli (University of 

Southern Queensland) 
 

 
                                 Şekil 7.52 Plakalı (lamelli) çöktürme havuzunun perspektif görünüşü (Hydro 

International) 
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               Şekil 7.53 Prefabrike tipte tasarlanmış plakalı (lamelli) çöktürme havuzunun perspektif 

görünüşü 
 

Lamelli çöktürme havuzlarının bazı modellerinde hızlı karıştırma, yavaş karıştırma ve 
çöktürme üniteleri tek bir tank içerisinde birleştirilmektedir. Bu tip sistemlere ait görünüşler 
aşağıda verilmiştir (                              Şekil 7.54,    Şekil 7.55,    Şekil 7.56). 
 

 
                              Şekil 7.54 Hızlı karıştırma, yavaş karıştırma ve çöktürme ünitelerinden oluşan lamelli 

çöktürme havuzu modeli (Örnek-1) 
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   Şekil 7.55 Hızlı karıştırma, yavaş karıştırma ve çöktürme ünitelerinden oluşan lamelli çöktürme havuzu 

modeli (Örnek-2) (Puncak Niaga Holdings BHD, 2009) 
 
 

 
   Şekil 7.56 Hızlı karıştırma, yavaş karıştırma ve çöktürme ünitelerinden oluşan lamelli çöktürme havuzu 

modeli (Örnek-3) (WEF, 2005) 
 
7.4 Çöktürme Tanklarında Kullanılan Malzemeler, Ekipmanlar ve Bağlantıları 
 
İçme suyu arıtma tesislerinde kullanılan çöktürme havuzlarında kullanılan malzemeler ve 
ekipmanlar için belirtilen standartlar                          Tablo 7.2’de özetlenmiştir (BIS IS 
10313:1982-R2005): 
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                         Tablo 7.2 İçme suyu arıtma tesislerinde kullanılan çöktürme havuzlarında kullanılan 

malzemeler ve ekipmanlar için belirtilen standartlar (BIS IS 10313:1982-R2005) 
Havuz ekipmanı Malzeme türü Standart numarası 
Borular   
a) Giriş borusu (tank içerisine 
doğru uzanan) 
 

Dökme demir boru 
Çelik boru 
Betonarme kanal 

IS: 1536-1976 (Class LA 
bölümü) veya IS: 1537-1976 

b) Boru elemanları Dökme demir IS: 1538-1976 
Çamur toplama sistemi   
Boru Dökme demir IS: 1536-1976 veya IS: 1537-

1976 
Bent kapağı Dökme demir IS: 780-1980 
Çamur sıyırma sistemi   
Sıyırıcı bıçaklar Yumuşak çelik IS: 226-1975 
Çerçeve/tırmık kolu Yumuşak çelik IS: 226-1975 
Döner/sabit köprü Yumuşak çelik, betonarme IS: 226-1975 
Ray tertibatı Yumuşak çelik IS: 226-1975 
Yürüme yolu Korozyon önleyici boyalı 

veya epoksi boyalı 
veya galvanizli 
yumuşak çelik ızgara veya 
damalı galvanizli 
plaka 

IS: 226-1975 

Tutamaklar Korozyon önleyici 
boyalı veya epoksi 
Boyalı veya galvanizli 
ve açılı hafif 
çelik veya 
galvanizli boru 

IS: 226-1975 

Hareket ettirici ekipman   
Hareket ettirici ana tekerlek Dökme demir, dökme çelik IS: 210-1978, IS: 1030-1974 
Sonsuz vida dişlisi Dökme demir, Alüminyum 

döküm bronz 
IS: 210-1978, IS: 617-1975 

Konik dişli Dökme demir IS: 210-1978 
Düz dişli Alaşımlı çelik IS: 1570-1961 
Dişli kutusu kapağı Dökme demir IS: 210-1978 
Hareket ettirici ana tekerlek 
kapağı 

Hafif çelik (epoksi 
kaplanmış veya galvanizli) 

IS: 226-1975 

Rulman bilyaları Yüksek karbonlu çelik IS: 2898-1976 
Bağlantılar Dökme demir IS: 2693-1964 
Zincir dişli sürücüsü Çelik IS: 2043-1975 
Çekici/taşıyıcı tekerlek Kauçuk / krom nikel şişme 

lastikli veya sertleştirilmiş 
karbon çelik 

- 

Şaft Soğuk işlem görmüş çelik IS: 1570-196 
Kafes sistem Yumuşak çelik IS: 226-1975 
Savaklar Yumuşak çelik, elyaf takviyeli 

plastik 
IS: 226-1975 

Dağıtım kutusu Yumuşak çelik (et kalınlığı en 
az 6 mm) 

IS: 226-1975 
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7.4.1 Borular 
 
Giriş borusu, boru elemanları ve çamur tahliye borusu için sırasıyla IS: 1536-1976 (Class LA 
bölümü) (veya IS: 1537-1976), IS: 1538-1976 ve IS: 1537-1976 standartlarındaki şartlar 
dikkate alınmalıdır. 
 
7.4.2 Köprülü çamur sıyırıcılar 
 
Köprülü çamur sıyırıcılarla ilgili tasarım kuralları konusunda aşağıdaki hususlara dikkat 
edilmelidir: 
 

• Merkezi tahrik mekanizması; motor, köprü, ray tertibatı, aşırı yük alarmı, köpük 
perdesi, köpük toplama haznesi, çelik sıyırıcı kollardan, havuz merkezine kadar bir 
yürüme yolu, zincir tertibatı, dişliler, korozyona dayanıklı çekici tekerlek, şaft ve 
kafes sistemden oluşan mekanik bir ünite şeklinde tasarlanmalıdır (BIS IS 
10313:1982-R2005). 

• Redüktör tercihen yağlı tipte ve motorun gereklerine uygun olmalıdır (BIS IS 
10313:1982-R2005). Bu konuda uygun normlar (IS: 325-1970 or IS: 996-1964) 
esas alınmalıdır. 

• Köprüler üzerindeki trafik yükü 1,5 kN/m2 olarak kabul edilmelidir. Daha yüksek 
trafik yükleri üzerinde de mutabakata varılabilir. 

• Trafik yükünün haricinde kendi ağırlığının ve ana yüklerin birleşik etkisi altında en 
büyük sehim, açıklığın 500’de 1’i kadar olmalıdır.  

• Mesnet yapısı, işletme yükleri de dâhil temel yüklerin sıyırıcı performansını 
azaltacak veya kalıcı şekil bozukluğuna yol açacak herhangi bir eğilmeye sebep 
olmamalıdır.  

• Fren motorları veya benzer işleve sahip cihazlar, kaldırma dişlilerinin tahrik birimi 
olarak kullanılmalıdır.  

• Sıyırıcı mekanizmasının uç hızı dairesel planlı ve dikdörtgen planlı havuzlarda 
sırasıyla, 3 m/dak ve 0,3 m/dak değerlerini aşmamalıdır (BIS IS 10313:1982-
R2005). 

• Aşırı yükleme hallerinde, merkezi tahrik mekanizmasının durmasını sağlayacak 
koruyucu elektronik sistem temin edilmelidir (BIS IS 10313:1982-R2005). 

• Köprü yüksekliğinin 90 cm’den az olması halinde üst kısımda tutamaklar yapılarak 
toplam 1,0 m olarak sağlanmalıdır (BIS IS 10313:1982-R2005). 

• Çekici tekerleklerin, ray tertibatı ve havuz duvarları ile uyumunu test etmek ve aynı 
şekilde sıyırıcı kolların, sıyırıcı bıçaklar ile havuz tabanı arasındaki uyumunu 
kontrol etmek maksadıyla köprü ve merkezi tahrik mekanizması sistemi kuru 
şartlar altında 4-5 saat süreyle test edilmelidir. Özellikle, çekici tekerlekler bu 
şartlar altında asla ray tertibatının dışına çıkmamalıdır (BIS IS 10313:1982-R2005). 

• Betondan yapılmış tekerlek yolları üzerinde çalışan sıyırıcıların tekerleklerinin eni 
ve çapı, izin verilebilir boyut toleransı Tablo 7.3’te belirtildiği gibi olmalıdır.  
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              Tablo 7.3 Betondan yapılmış tekerlek yolları üzerinde çalışan sıyırıcıların tekerleklerinin en 
küçük ölçüsü 

Tekerlek tipi En küçük genişlik, mm En küçük çap, mm 
Güç aktarılan tekerlekler  75 300 
Güç aktarılmayan tekerlekler  50 200 
Kılavuz tekerlekler  50 200 

 
Farklı tipteki sıyırıcı elemanların hizmet ömürleri                  Tablo 7.4’te özetlenmiştir. 

 
                 Tablo 7.4 Çöktürme havuzlarında kullanılan farklı tipteki sıyırıcı elemanların hizmet ömürleri 

Sıyırıcı tipi Hizmet ömrü 
Köprülü sıyırıcı elemanlarının tasarım hizmet 
ömrü  
 

Tekerlek sürücüleri için Sınıf 3  
Asansör sürücüleri için Sınıf 2  
Koruma çemberli rulmanlar için Sınıf 4 

Merkezi güç aktarmalı sıyırıcıların ve 
tarakların tasarım hizmet ömrü  
 

Merkezi rulmanlar ve dişliler için Sınıf 4  
Elektrik motorları için Sınıf 3  
Kaldırma tahrik birimi için Sınıf 2 

Kanatlı sıyırıcıların tasarım hizmet ömrü  
 

Dişliler için Sınıf 4  
Motorlar için Sınıf 3  

 
Dikdörtgen planlı çöktürme tankları için köprülü sıyırıcılarının tasarım şartları konusunda 
aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:  
 

• Köprü sıyırıcıları, yanal kılavuz makaralar, raflar, zincirler gibi köprüye pozitif yön 
veren cihazlarla birlikte takılmalıdır. 

• Tekerleklerin dönüşü izlenmelidir.  
• Fren motorları veya benzer işlevli diğer cihazlar dikdörtgen tanklarda sıyırıcıların 

hareket ettirilmesi için kullanılmalıdır.  
 
Köprülü sıyırıcılarının işletimi ve bakımı konusunda aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:  
 

• Döndürme mekanizmaları ve koruma çemberli rulmanlar, bu parçaların değişimi 
sırasında köprünün çok az kaldırılmasını gerektirecek şekilde yerleştirilmelidir. 

• Dönen sıyırıcıların bıçaklarının üzerinde bulunan makaralar sadece tank 
boşaltıldıktan sonra incelenmeli ve değiştirilmelidir.  

• Tank doluyken su seviyesinin üzerine kalkabilen sıyırıcı bıçakları kullanılması 
isteniyorsa, bu durum ihale şartnamesinde belirtilmelidir.  

• Köprülü sıyırıcılarının tekerlek yolları, kışın kardan ve buzdan korunmalıdır. Elle 
temizleme istenmiyorsa şu sistemlerden biri uygulanmalıdır: (a) yapı içerisindeki 
vasıtalarla (örneğin tekerlek yolunun ısıtması gibi) veya (b) donanım vasıtasıyla 
(örneğin sıcak hava üfleyicileri veya sıyırıcı bıçaklara tutturulmuş döner fırçalar, 
betona aşındırıcı etkisi olmayan antifriz maddelerin ilâve edilmesi, vb.).  

 
7.4.3 Çöktürme havuzlari için tasarım kriterleri ve normlar 
 
7.4.3.1 Hidrolik kriterler ve inşa esasları 
 
Dikdörtgen ve dairesel çöktürme havuzlarına ait temel projelendirme kriterleri, çok sayıda 
kaynaktan elde edilen alternatif değerleriyle birlikte Tablo 7.5’te özetlenmiştir. 
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Tablo 7.5 Dikdörtgen ve dairesel planlı çöktürme havuzlarına ait temel projelendirme kriterleri 

 
Yatay akışlı çöktürme havuzlarına ait diğer dizayn kriterleri mukayeseli olarak Tablo 7.6’da 
özetlenmiştir. 
 

Tablo 7.6 Yatay akışlı çöktürme havuzlarına ait mukayeseli dizayn kriterleri 

 
Çöktürme havuzlarının esas boyutlandırma kıstası yüzey yükü olduğundan bu değerin uygun 
şekilde seçilmesi gerekmektedir (Eroğlu, 1999). Eğer havuz ideal bir havuz ise yüzey yükü, 
sudan ayrılması istenen en küçük danenin çökelme hızına eşit alınır. Ancak pratikte ideal 
havuzlar söz konusu olmadığından, en küçük danenin çökme hızından hesap edilen yüzey 
yükleri 0,6 ilâ 1,00 arasında bir değer ile çarpılmak suretiyle azaltılır. Bekleme süreleri de 
1,0-1,75 arasındaki bir değer ile çarpılarak arttırılır.  
 
Basit çöktürme halinde yüzey yükü azaltma faktörünün 0,8 ilâ 1,00, bekleme süresi arttırma 
katsayısının 1,00 ila 1,25 arasında alınması tavsiye edilmektedir. Yumaklı çöktürme 
durumlarında bu katsayıların yüzey yükü için 0,60 ilâ 0,80, bekleme süresi için 1,25-1,75 
arasında alınması uygundur. 

Parametre Birim Aralık değeri Tipik değer 
Dikdörtgen planlı çöktürme havuzu 

Derinlik (H) m 2,1-5 3,0-4 
Uzunluk (L) m 15-75 (90) veya 10-

100 
24-40 veya 25-60 

Genişlik (B) m 1,5-7,5 veya 3-24 4,9-9,8 veya 6-10 
L/B oranı - 1,0-7,5 veya 3,0-5,0 4,0 
L/H oranı - 4,2-25 7-18 
Sıyırıcı hızı m/dk < (0,3) 0,6-1,2 < 0,9 
Taban eğimi m/m 1/100, 1/200 1/100 
Yatay su hızı mm/s 2,5-15 veya <10 5-10 veya <6 
Savak yükü L/s/mm <10 <4 

Dairesel planlı çöktürme havuzu 
Derinlik m 3,0-4,9 (5,0 veya 6,0) 4,0 (4,3 veya 4,5) 
Çap m 3,0 (3,6)-60 10-40 veya 12-45 
Taban eğimi mm/m 

mm/mm 
60-160 

1/16-1/6 
80 

1/12 
Sıyırıcı hızı devir/dk 0,02-0,05 0,03 
Savak yükü m3/gün/m 125-500 125-250 

Parametre Konvansiyonel çöktürme 
havuzu 

Yüksek hızlı çöktürücüye (havuz 
yüzey alanının % 75’ine kadar 
yerleştirilen modüller) sahip 

Yüzeysel yükleme oranı 
(m3/m2/gün) 
Alum flokları için 
Ağır floklar için 

 
 

18-36 
30-60 

 
 

30-60 
45-75 

Ortalama yatay akış hızı 
(m/dak) 

0.15-0.90 0,3-1,2 

Su derinliği (m) 2-4 veya 3-5 3-5 
Bekletme süresi (dak) 120-240 60-120 
Savak yükü (m3/gün/m) 140-270 210-330 
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Çöktürme havuzlarının projelendirilmesinde esas alınacak olan yüzey yükleri, çöktürme 
havuzunun kullanılma maksadına göre değişmektedir (Eroğlu, 1999).                     Tablo 
7.7’de ve Tablo 7.8’de, içme suyu arıtımında çeşitli amaçlara hizmet eden çöktürme havuzları 
için yüzey yükleri verilmiştir. 
 

                    Tablo 7.7 İçme suyu arıtımında çeşitli amaçlara hizmet eden çöktürme havuzları için yüzey 
yükleri 

Suyun cinsi Arıtma şekli Yüzey yükü (m3/m2/saat) 
Yüzey suyu Alum ile yumaklaştırma 0,6-1,0 

Yüzey suyu veya yer altı 
suyu 

Kireç ile yumuşatma 0,9-3,4 
Yukarı akışlı durulama 
havuzları 

1,8-2,5 (soğuk su) 
2,5-4,5 (sıcak su) 

Yukarı akışlı yumuşatma 
havuzları 

3,0’a kadar (yüzey suları) 
4,4’e kadar (kuyu suları) 

1,8-6,0 (genel olarak) 
 

Tablo 7.8 Yumaklaştırma sonundaki çöktürme havuzları için yüzey yükleri 
Arıtma şekli Yüzey yükü (m3/m2/saat) 
Kireçle yumuşatma Düşük magnezyum 

Yüksek magnezyum 
3,4 
2,7 

Alum ile yumuşatma Bulanıklılık giderme 
Renk giderme 

2,0 
1,5-1,7 

 
Tablo 7.8’de verilen değerler, büyük tesisler için geçerli olup, orta büyüklükteki tesisler için 
bu değerlerin % 15-20 kadar azaltılması, küçük tesisler için de daha da fazla azaltılmasının 
uygun olacağı tavsiye edilmektedir. Orta büyüklükteki tesis olarak günlük ortalama debisi 
130-250 L/s olan tesisler esas alınmaktadır.  
 
Alüm yumaklarının çöktürülmesi için tavsiye edilen değerler ise Tablo 7.9’da verilmiştir. 
 

Tablo 7.9 Alüm yumaklarının çöktürülmesinde kullanılan boyutlandırma kıstasları 
Parametreleri (Al(OH)3 
yumaklarının çöktürülmesi 
için) 

Yatay akışlı çöktürme 
havuzları 

Yukarı akışlı çöktürme 
havuzları 

Yüzey yükü (m3/m2/saat) 1,0 – 1,5 2 – 5  
Bekletme süresi (saat) 2 – 4  ≤ 1,0 
Derinlik (m) 2 – 4  5 – 7 
 
Farklı tipteki çöktürme havuzları için dizayn kriterleri karşılaştırmalı olarak Tablo 7.10’da 
özetlenmiştir (İller Bankası, İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi Proses Şartnamesi, 2013). 
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Tablo 7.10 Farklı tipteki çöktürme havuzları için karşılaştırmalı dizayn kriterleri (Eroğlu, 1999; İller 
Bankası, İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi Proses Şartnamesi, 2013) 

Havuz tipi Dizayn kriterleri Uygulama kriterleri Uygulama Alanları 
Basit çöktürme 
havuzları 

- Bekletme süresi 
:2-4 saat, 
- Yüzey yükü: 18-
36 m3/m2/gün, 
- Derinlik: 3-5 m, 
- Toplam savak 
yükü: 140-270 
m3/gün/m, 
- Suyun yatay akış 
hızı: 0,15-0,60 
m/dak, 
- Reynolds sayısı: 
<2000, 
- Froude sayısı: 
>10-5 
- Giriş orifislerinde 
su hızı: < 0,3 m/s 

- Silt yükü fazla olan su 
kaynaklarında ham su 
pompa istasyonu iletim 
hattı ve diğer proses 
yapılarını korumak 
amacıyla yapılan ön arıtma 
tesisleridir. 

- İçme ve kullanma 
suyu temininde 
kullanılır. 

Yatay akışlı 
dikdörtgen 
çöktürme 
havuzları 

- Yüzey yükü: 
0,83-2,5  
m3/m2/saat, 
- Su derinliği: 3-5 
m, 
- Bekletme süresi: 
1.5-3 saat, 
- Genişlik/Uzunluk 
oranı: 1/5, 
- Savak yükü: 250 
m3/gün/m, 
- Batık orifis giriş 
hızı: 0,15 m/s 

- Şok yüklere daha 
toleranslıdır, 
- Çoğu durumda 
performansı önceden 
tahmin edilebilir, 
- İşletimi kolay ve bakım 
giderleri düşüktür, 
- Çöktürme modülleri 
kolay adapte edilebilir, 
- Tankın iç kısmı yoğunluk 
farkı akımlarına maruz 
kalabilir, 
-  Giriş ve çıkış yapılarının 
dikkatli dizaynı gereklidir. 

- İçme ve kullanma 
suyu temininde yaygın 
olarak kullanılır. 

Eğimli plakalı 
(lamelli) veya 
tüplü çöktürme 
havuzları 

- Tank derinliği: 
4,5-5,5 m, 
- Yüzey yükü: 5-7  
m3/m2/saat, 
Eğim: Yatayla 45°-
60°, 
- Plaka açıklığı: 50-
80 mm, 
- Tüpe giriş hızı: < 
0,6 m/s, 
- Bekletme süresi: 
T < 30 dak 

- Plakalar veya tüpler 
çamur çökelme yüzey 
alanını arttırdığından daha 
iyi bir çökelme sağlanır, 
- Çökelme akım yönünün 
tersinedir, 
- Tüp veya plakalarda alg 
ve CaCO3 oluşumu 
durultucu verimini 
azaltabilir. 

- Özellikle büyük 
tesislerde ve kirliliğin 
değişken olduğu 
yerlerde uygulanır. 
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Yukarı akışlı 
(radyal) 
çöktürme 
havuzları 

- Dairesel veya 
kare planlı 
yapılabilir, 
- Yüzey yükü: 1,3-
1,9 veya 2-5 
m3/m2/saat, 
- Su derinliği: 3-5 
m veya 5-7 m, 
- Bekletme süresi: 
≤1 veya 1-3 saat, 
- Savak yükü: 170 
m3/gün/m 

- Ekonomik açıdan 
kompakt bir geometriye 
sahiptir, 
- Çamur kolay bir şekilde 
uzaklaştırılabilir, 
- Yüksek seviyede 
durultma verimine sahiptir, 
- Kısa devre problemleri 
oluşabilir, 
- Şok yüklere daha az 
toleranslıdır, 
- Dikkatli bir işletim 
gereksinimi gösterir 

- Küçük ve orta 
ölçekli içme suyu 
arıtımında kullanılır, 
- Daha çok ham su 
kalitesinin ve debinin 
sabit olduğu 
durumlarda tercih 
edilir. 

Reaktör tipi 
durultucular 

- Yavaş karıştırma 
süresi : 20 dak, 
- Bekletme süresi: 
1-2 saat, 
- Yüzey yükü: 2-3 
m3/m2/saat, 
- Savak yükü: 7,3-
15 m3/saat/m  
- Yukarı akış hızı: 
<50 mm/dak 

- Yavaş karıştırma ve 
çöktürme ünitesi komple 
tek ünite şeklindedir, 
- Çamur aşılamadan dolayı 
yavaş karıştırma ve 
çöktürme verimi yüksektir, 
- Şok yüklere kısmen 
dayanıklıdır, 
- Kalifiye işletim elemanı 
gereklidir, 
-  Tek karıştırıcıya bağlı 
olmanın getirdiği bir 
emniyet eksikliği 
mevcuttur, 
- Sıcak etkilerine hassastır. 

- Yumuşatma 
tesislerinde sabit 
kaliteli ve sabit 
miktarda ham suların 
arıtımında kullanılır. 

Çamur 
battaniyeli 
çöktürme 
havuzları 

- Yavaş karıştırma 
süresi : 20 dak, 
- Bekletme süresi: 
1-2 saat, 
- Yüzey yükü: 2-3 
m3/m2/saat, 
- Savak yükü: 7,3-
15 m3/saat/m  
- Yukarı akış hızı: 
<10 mm/dak 

- Yumuşatma ve 
bulanıklılık girdimi iyidir, 
- Kompakt ve ekonomik 
bir dizayna sahiptir, 
- Debide ve ham su 
kalitesinde sınırlı bir 
değişikliğe uyum 
sağlayabilir, 
-  Şok yüklere karşı 
hassastır, 
- Sıcak değişimlerine karşı 
hassastır, 
- Çamur battaniyesinin 
oluşumu genellikle 2-3 gün 
almaktadır, 
- Tesis tek bir karıştırıcıya 
bağımlıdır, 
- Bakım maliyetleri 
yüksektir, 
- Kalifiye işletim elemanı 
gereklidir. 

- Yumuşatma 
tesislerinde, sabit 
kaliteli ve sabit debili 
ham suların 
arıtımında, fazla 
yoğun katı madde 
içermeyen ham suların 
arıtımında kullanılır.  
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İçme suyu arıtımında kullanılan farklı tipteki çöktürme havuzları için diğer projelendirme 
kriterleri yine mukayeseli olarak Tablo 7.11’de verilmiştir (ASCE ve AWWA, 1990; Droste, 
1997). 
 

Tablo 7.11 İçme suyu arıtımında kullanılan farklı tipteki çöktürme havuzları için mukayeseli dizayn 
kriterleri 

Parametre Değer 
Dikdörtgen ve dairesel planlı çöktürme 
havuzları 
Derinlik (m) 
Üst yüzey yükü (m3/m2/gün) 
Savak yükü (m3/m/gün) 
Maksimum uzunluk (m) (dikdörtgen planlı) 
Maksimum havuz çapı (m) (dairesel planlı) 

 
 

2,4-4,9 
20-70 
< 1250 
70-75 

38 
Yukarı akışlı katı temas tipi çöktürme havuzu 
Derinlik (m) 
Üst yüzey yükü (m3/m2/gün) 

 
2,5-3,0 
24-550 

Eğimli tüplü ve lamelli çöktürme havuzu 
Eğimli uzunluk (m) 
Eğim açısı (°) 
Tüp çapı veya plakalar arasındaki boşluk 
(cm) 
Yüzeysel yükleme (m3/m2/gün) 
Derinlik (m) 

 
1,0-2,0 

7-60 
Yaklaşık 5 

 
88-178 

6-7 
 

7.4.3.2 Giriş yapısı tasarım esasları 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir (Eroğlu, 1999; Kırıl Mert, 2012; İller 
Bankası, İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi Proses Şartnamesi, 2013; Water and Environment 
Federation (WEF), 2005): 

 
• Çöktürme havuzlarının giriş bölgesi, giren suyun sakin bir geçişle çöktürme 

bölgesinde istenen üniform ve kararlı akım şekline dönüşmesini sağlar. Bu nedenle, 
giriş yapıları toplam debiyi her bir havuza eşit ve havuzun en kesiti boyunca 
üniform olarak dağıtılacak şekilde tasarlanmalıdır.  

• Giriş kanallarındaki hızlar, yumakların parçalanmasını önlemek için 0,15-0,60 m/s 
gibi düşük değerlerde tutulmalıdır.  

• Çöktürme havuzu girişindeki küçük bir değişiklik çöktürme havuzunun verimini 
değiştirebilir. Bu nedenle giriş yapısı; çöktürme havuzuna su getiren borudaki 
nispeten yüksek hızlardan, çöktürme bölgesinde istenen çok düşük üniform hızlara 
sakin bir geçiş sağlayacak özellikte tasarlanmalıdır. 

• İyi bir çökelmenin meydana gelebilmesi için akımın çökelme bölgesi mümkün 
mertebe türbülanssız, üniform ve paralel olması gerekir. Bu sebeple giriş yapıları, 
dalgıç perdeler ve akımın yönünü değiştirici çeşitli düzenekler yardımı ile fazla 
enerjiyi kırmalı ve akım, giriş bölgesinden çökelme bölgesine geçtiğinde 
sakinleşmiş olmalıdır.  

• Giriş tertibatının yapısı basit, tamir ve bakımı kolay olmalıdır. 
• Giriş tertibatı içerisinde meydana gelen toplam yük kaybı fazla olmamalıdır. 
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• Giriş sistemi suyun koagülasyon, karıştırma ve uygun flokülasyon işlemlerinden 
sonra durultucularda oluşmuş flokların bozulmaksızın iletilmesi ve oluşan flokların 
giriş yapısında çökmemesi sağlanacak şekilde tasarlanmalıdır.  

 
Çöktürme tanklarında giriş yapıları, giriş kanalları ve silindirik çökeltim tanklarında 
merkezden beslemeli olarak inşa edilen giriş ağızlıkları şeklinde tasarlanmaktadır. Giriş 
kanallarında katı maddelerin çökelmemesi için; havalandırmalı giriş kanalları, dik taban 
eğimli giriş kanalları ve çift kanallı giriş yapıları inşa edilmektedir.  
 
Aşağıdaki şekillerde, dikdörtgen planlı çöktürme havuzları için farklı tipte tasarlanan giriş 
yapısı örnekleri gösterilmiştir. (Şekil 7.57 - Şekil 7.63) 

 
Şekil 7.57 Havalandırmalı giriş kanalının şematik görünüşü (Kırıl Mert, 2012) 

 
Şekil 7.58 Dik taban eğimli kanalının şematik görünüşü (Kırıl Mert, 2012) 
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Şekil 7.59 Çift kanallı giriş yapısının şematik görünüşü (Kırıl Mert, 2012) 

 
 

 
Şekil 7.60 Çevrim tesiri ile gerçekleşen bir giriş yapısı örneği (Eroğlu, 1999; Eroğlu, 2008) 
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                               Şekil 7.61 Orifisli sabit duvar ve orifisli kanal şeklinde tasarlanan giriş 

yapısı örnekleri (Mountain Empire Community College) 
 

 
   Şekil 7.62 Delikli perde duvardan teşkil edilmiş bir giriş yapısı (Eroğlu, 1999; Eroğlu, 2008) (Örnek-1) 
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Şekil 7.63 Delikli perde duvardan teşkil edilmiş bir giriş yapısının plan ve kesit görünüşleri  (Örnek-2)  

(Indian Institute of Science, 2012) 
 
Dairesel planlı çöktürme havuzlarında girişteki besleme silindiri ile ilgili olarak aşağıdaki 
hususlara dikkat edilmelidir (WEF, 2005): 
 

• Merkezden beslenen dairesel planlı çöktürme havuzlarında girişteki besleme 
silindirinin (kuyusunun) çapının, toplam tank çapının % 15-20’si kadar olması 
uygundur. Bazı durumlarda, merkezi silindir çapının 10-15 m’yi aşmaması tavsiye 
edilmektedir. 

• Besleme silindirinin derinliği 1,0-2,5 m arasında olmalı ve silindir duvarındaki 
orifislere giriş hızı 0,075-0,15 m/s aralığında alınmalıdır. 

• Merkezi silindirden alt kısımlara göre geçen suyun akış hızının ise 0,7 m/dak’dan 
fazla olmaması gerekmektedir. 

• Merkezi silindirin havuz içerisindeki dalma derinliği, havuzdaki su derinliğinin % 
30-75’i (veya çoğunlukla % 25-50’si) kadar olmalıdır. 
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• Merkezi silindirin tabanı, suyun havuza giriş yaptığı noktadan yaklaşık 30 cm kadar 
daha aşağıda olmalıdır. 

• Havuz girişindeki ani hız artışlarının engellenmesi amacıyla, merkezi besleme 
silindirinin altındaki alan, silindirin kesit alanına yaklaşık olarak eşit olmalıdır. 

• Tasarım şekline göre merkezi silindir, köprü veya çamur sıyırma mekanizması 
tarafından taşınmakta olup, bu mekanizmalar ile birlikte dönebilmekte veya sabit 
olarak durabilmektedir. Eğer merkezi silindir köprü tarafından taşınıyorsa ve 
mekanizmalarla birlikte dönüş yapmıyorsa, suyun havuza giriş yaptığı açıklıkların 
köpük sistemi ile çakışmaması konusunda dikkatli olunmalıdır. 

 
Dairesel planlı çöktürme tanklarında merkezden ve kenardan beslemeli giriş ağızlıkları inşa 
edilmektedir. Tasarımda esas alınabilecek bu durumlar Şekil 7.64’te gösterilmiştir. 

 

 
 

                                        Şekil 7.64 Dairesel çökeltim havuzu için farklı giriş yapısının tipleri (WEF, 2005) 
 

Bazı tesislerde, çöktürme tankına gelen sularda askıda maddelerin tam olarak floklaşmadığı 
görülebilir. Bu gibi hallerde, suya çoğunlukla polimer ilâvesi yapılmasıyla birlikte, tasarımda 
ayrı bir flokülasyon bölgesinin (kuyusunun) yapılması havuzun performasını 
arttırabilmektedir. Bir yaklaşım olrak merkezi silindirin çapının arttırılması ve bu bölgeye 
mekanik flokülatörlerin yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Bunun yanında, merkezi silindirin 
çapı değiştirilmeden bunun çevresine harici bir silindir inşa edilmesiyle istenen flokülasyon 
bölgesi oluşturulabilir. Ham suya inorganik ve polimerik koagülantların ilâve edilmesi 
hallerinde, bu flokülasyon bölgesinin limitler dâhilinde geniş bir şekilde tasarlanması fayda 
sağlamaktadır. Flokülasyon bölgesi,kuru hava şartlarında 20 dakikalık bekletme süresini 
sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu bölgeyi çevreleyen silindirin çapının toplam tank 
çapının % 30-35’i kadar olması uygundur (WEF, 2005).  
 
Dairesel planlı bir çöktürme havuzu kesitinde, merkezi silindir ve flokülasyon bölgesinin 
konumları Şekil 7.65’te gösterilmiştir. Şekil 7.66’da ise merkezden beslenen dairesel planlı 
bir çöktürme havuzunda giriş borusu, merkezi silindir ve flokülasyon bölgesinden oluşan giriş 
yapısının detayı gösterilmiştir. 
 
Diğer uygulamalarda, Sturtgart tipi ve Clifford tipi giriş ağızları inşa edilmektedir. Bu 
yapılara ait şematik çizimler ise sırasıyla Şekil 7.67,                                               Şekil 7.68 
ve                                            Şekil 7.69’da görülmektedir. 
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Şekil 7.65 Dairesel planlı bir çöktürme havuzu kesitinde merkezi silindir ve flokülasyon bölgesinin 

konumları (WEF, 2005) 

 
Şekil 7.66 Merkezden beslenen dairesel planlı bir çöktürme havuzunda giriş borusu, merkezi silindir ve 

flokülasyon bölgesinden oluşan giriş yapısının detayı (WEF, 2005) 
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Şekil 7.67 Sturtgart tipi giriş ağzı detayının şematik görünüşü (Kırıl Mert, 2012) 

 

 
                                              Şekil 7.68 Clifford tipi giriş ağzı detayının şematik görünüşü (Kırıl Mert, 2012) 

 

 
                                           Şekil 7.69 Dikdörtgen planlı çöktürme havuzlarında giriş yapıları (WEF, 2005) 
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7.4.3.3 Çıkış yapısı tasarım esasları 
 
Çöktürme havuzlarında çıkış yapıları, istenen akış rejimini ve verimini sağlamak amacıyla 
kullanılmaktadır. 
 
Çöktürme havuzlarında çıkış yapıları; dalgıç perdeli, dişli savakları, havuz kenarına 
yerleştirilmiş çıkış savakları, havuz içinde konsola asılı şekilde yerleştirilen çıkış savakları, 
havuz kenarına yerleştirilen çıkış savağı kombinasyonları ve yükseklik ayarlı çıkış savakları 
şeklinde farklı tipte tasarlanabilmektedir. Bunlara ait şematik görünüşler, Şekil 7.70–                                   
Şekil 7.74’te gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 7.70 Dikdörtgen tipi çöktürme havuzlarında çıkış yapısı örneği (Kırıl Mert, 2012) 

 
 

 
Şekil 7.71 Dalgıç perdelerin tertip şekli (Kırıl Mert, 2012) 
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                                       Şekil 7.72 Havuz kenarına yerleştirilmiş çıkış savağı (Kırıl Mert, 2012) 

 
 

 
                                             Şekil 7.73 Havuz içinde konsola asılı şekilde çıkış savağı (Kırıl Mert, 2012) 

 

 
                                  Şekil 7.74 Dairesel planlı konik havuzlarda çıkış kanalları (Kırıl Mert, 2012) 

 
Çöktürme havuzlarının çıkış yapıları da giriş yapıları gibi oldukça önemlidir. Çöktürme 
havuzlarındaki su seviyesi çoğunlukla çıkış savakları ile kontrol edilmektedir. Çıkış savakları 
genellikle “V” savağı şeklinde yapılır. Çıkış savaklarına yakın yerde taban çökelen 
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malzemenin tekrar suya karışmaması için savak yüklerinin belli bir değeri geçmemesi 
gerekmektedir. Uygun savak yükleri Tablo 7.12’de verilmiştir (Eroğlu, 1999). 

 
Tablo 7.12 İçme suyu arıtımında çöktürme havuzları için uygun savak yükleri 

Havuzun inşa maksadı Savak yükleri 
L/s/m m/saat/m m3/gün/m 

Suyun durulanması < 7,2 < 26 < 622 
Su 
tasfiyesi  
 

Hafif alum 
yumakları (Az 
bulanık sular) 

1,6-2,0 5,8-7,2 138-170 

Oldukça ağır 
alum yumakları 
(çok bulanık 
sular) 

2,0-3,0 7,2-11 170-260 

Kireçle 
yumuşatmadan 
meydana gelen 
çok ağır 
yumaklar 

3,0-3,7 11-13 260-320 

Çıkış savakları konusunda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

• 90° “V” Notch tipi yumuşak çelikten imâl edilen savak plakaları 6 mm’den daha az 
kalınlıkta olmamalıdır (BIS IS 10313:1982-R2005). 

• Savak plakaları için IS: 226-1975 ve IS: 9108-1979 standartlarındaki şartlar esas 
alınmalıdır (BIS IS 10313:1982-R2005). 

• Savak plakalarını sabitlemek için kullanılan tespit cıvataları galvanizli çelikten imâl 
edilmiş olmalıdır (BIS IS 10313:1982-R2005).   

• Savak sisteminde, ortalama debinin yarısı için savak kanalındaki su hızı en az 0,3 
m/sn olmalıdır.  

• Savak yükleri, 4000 m3/gün’den küçük ve büyük tesisler için sırası ile en fazla 
(maksimum debide) 250 m3/m/gün ve 375 m3/m/gün olmalıdır.  

• Savaklardaki su seviyesi minimum, maksimum ve ortalama debi için 
hesaplanmalıdır.  

 
Savak sistemi,                           Şekil 7.75’te gösterildiği gibi tasarlanabilir. Bu şekilde görülen 
“SB” mesafesi, tank çapının (D, formülde metre olarak kullanılmalıdır) bir fonksiyonu olarak 
şu formül ile hesaplanabilir (WEF, 2005): 
 
Minimum SB (mm) = 460 + 25(D – 9.15)                    (7-1) 
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                          Şekil 7.75 Dairesel planlı çöktürme havuzlarında farklı tipteki çıkış yapısı modelleri ((a) ve 

(c) tipleri sırasıyla Stamford ve McKinney modelleridir) (WEF, 2005) 
 
7.4.4 Çöktürme havuzlarından çamur ve köpük alınması 
 
Çöktürme havuzlarının tabanı normal olarak çamurun toplandıığı çukura doğru eğimli olarak 
yapılır. Çökelen çamurlar çoğunlukla hidolik olarak çamur toplama çukuruna doğru hareket 
ederler. Çamur sıyırma tertibatının maksadı, çamurların çöktürme havuzlarının tabanına 
yapışmasını önlemek ve çamurun akışına yardım etmektir.  
 
Eğimli havuz tabanı ve çamur toplama çukuru, çamurun belirli periyotlarda uzaklaştırılma 
durumu dikkate alınarak uygun hacimde inşa edilmelidir. Çamur temas havuzlarında olduğu 
gibi, bazı hallerde çamurun sirkülasyonu faydalı olabilir.  
 
Çamur sıyırıcılarının hızları çok küçük olmalıdır. Aksi halde, çökelen çamur tekrar suya 
karışabilir ve çökelme durumu engellenebilir. Bu nedenle, çamur sıyırıcıların hızı 0,3 m/dak = 
5 mm/s’den daha küçük olmalıdır (Eroğlu, 1999). 
 
Çamur toplama sistemi konusunda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Çöktürme havuzlarından çamur kolaylıkla toplanabilmelidir.  
• Tabanı düz olarak tasarlanan çöktürme havuzlarında, çamur toplama havuz tabanı 

boyunca sürekli olarak gerçekleştirilmelidir.  
• Çamur konilerinin eğimleri 1,2/1 ilâ 2/1 arasında olmalıdır (Eroğlu, 1999).  
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• Çamur toplama konisinin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve çamur borusu ile düzgün 
biçimde bağlanmalıdır.  

• Çamur konileri, numune almak ve toplanan çamur miktarının kontrol edilmesi 
maksadıyla teleskopik vanalarla veya uygun ekipmanlarla teçhiz edilmelidir. 

• Çamur toplama borusu en az 200 mm çapında olmalı (BIS IS 10313:1982-R2005) 
ve bu borudaki hız 0,9 m/sn olarak alınmalıdır.  

• Çamur çekmek için gerekli statik yük +0,8 m (veya 760 mm’den fazla) olmalıdır.  
• Çamur debisinin tespiti için gerekli ölçüm sistemi kurulmalıdır. Büyük kapasiteli 

tesislerde çamur miktarı sürekli olarak ölçülmeli ve kayıt altında tutulmalıdır.  
• Çamur toplama sistemi her türlü yedek imkânlara sahip olmalıdır.  
• Çamur tahliye vanaları için, dökme demirden sürgülü vanalar veya dökme demir 

kauçuk kaplı diyafram vanalar kullanılabilir. Zemin seviyesinin altında kalan 
kısımda yumuşak çelikten imâl edilmiş uzatma mili ile işletmede kolaylık 
sağlanabilir (BIS IS 10313:1982-R2005). 

• Çamur tahliyesi sürekli olan havuzlarda, ana tahliye vanasının başına bir by-pass 
hattı sağlanmalı ve gerekli düzenleme yapılmalıdır (BIS IS 10313:1982-R2005).  

 
Şekil 7.76’da, çamur tahliyesi sürekli olan bir çöktürme havuzunda kullanılan çamur toplama 
sisteminin manevra odasına ait şematik çizim gösterilmiştir. Dairesel planlı çökeltim 
havuzlarında çamur sıyırıcılardaki palet konfigürasyonları aşağıdaki diğer şekillerde 
gösterilmiştir. (                      Şekil 7.77, Şekil 7.78, Şekil 7.79, Şekil 7.80) 
 

 
Şekil 7.76 Çamur tahliyesi sürekli olan bir çöktürme havuzunda kullanılan çamur toplama sisteminin 

manevra odası şeması (BIS IS 10313:1982-R2005) 
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                      Şekil 7.77  Dairesel planlı çöktürme havuzlarında çamur sıyırıcı konfigürasyonu (WEF, 

2005): (Tip A) Nierskratzer tipi (a1 > a2), (Tip B) logaritmik spiral (45° sabit açılı), (Tip C) ve 
(Tip D) pencere gölgesi tipi sıyırıcı 

 
Şekil 7.78 Dairesel planlı bir çöktürme havuzunda çamur sıyırıcının ve döner tip köpük sıyırma 

tertibatının görünüşü (WEF, 2005) (Örnek-1) 
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Şekil 7.79 Dairesel planlı bir çöktürme havuzunda çamur sıyırıcının ve dalgıç tip köpük sıyırma 

tertibatının görünüşü (WEF, 2005) (Örnek-2) 
 
 

 
Şekil 7.80 Dairesel planlı bir çöktürme havuzunda çamur ve köpük sıyırma tertibatının görünüşü (Ovivo, 

2012) (Örnek-3): (1) Köprü, (2) Giriş suyu dağıtım kuyusu, (3) Flokülasyon kuyusu, (4) 
Köpük sıyırıcı, (5) Köpük toplama kanalı, (6) Savak plakası, (7) Çıkış kanalı, (8) Köpük 

perdesi, (9) Spiral tipte çamur sıyırıcı, (10) Çamur tahliye borusu 
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Çöktürme havuzlarına ait çamur toplama ve pompalama sistemiyle ilgili muhtemel 
aksaklıkların giderilmesi ve alınacak tedbirler konusunda aşağıdaki hususlara dikkat 
edilmelidir. 
 

• Arıza hallerinde ilgili tank devre dışına alınmalı ve eğer var ise başka bir tank 
devreye sokulmalıdır. 

• Çamur tank içinde uzun zaman tutulduğu için yüzeye yükselmekte ve katı 
taneciklerin savaklar üzerinden geçmesine yol açarak diğer ünitelerin verimlerini 
olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, en kısa zamanda mevcut aksaklıklar tespit 
edilmeli ve gerekli tamir yapılmalıdır. 

• Kesme pimleri, motor, tahrik zinciri, ana zincir ve kanatları ihtiva eden ana 
toplayıcı tahriki kontrol edilmelidir.  

• Motor alarmı ve pim kırılmasına karşı mekanizma kontrol edilmelidir. 
• Motorun dönmesi, çek valfler ve elektrik devreleri kontrol edilmelidir. 
• Boru üzerindeki çek valfler gözden geçirilmelidir. 
• Eğer mevcut ise tamirat tamamlanıncaya kadar başka pompa çalıştırılmalıdır. 

 
Köpük toplama sistemi konusunda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir (BIS IS 
10313:1982-R2005, WEF, 2005). 
 

• Yüzeydeki köpüğün uzaklaştırılması için uygun bir yüzey sıyırma tertibatı 
bulunmalıdır. 

• Köpük sıyırma tertibatı, köpük sıyırma plakasına bağlı neopren kauçuk 
malzemeden bir sıyırma cihazıyla teçhiz edilmelidir. 

• Toplanan köpüklerin duru faz bölümüne kaçışını engellemek maksadıyla köpük 
perdesi, su seviyesinin en az 15 cm üzerinde ve en az 30 cm altında olacak şekilde 
yerleştirilmelidir.  

• Toplanan köpükler, yumuşak çelikten veya betonarmeden imâl edilmiş bir hazne 
içinde toplanmalı ve köpük haznesinin hacmi yeterli olmalıdır. 

• Gerekli durumlarda köpük alarm sistemi, zamanlayıcı ve otomatik yıkama vanası 
gibi ekipmanlar kullanılarak daha etkin bir kontrol sağlamalıdır. 

 
 
Aşağıdaki şekillerde, dairesel planlı çöktürme havuzları için köpük sıyırma mekanizmaları 
gösterilmiştir (                                Şekil 7.81,Şekil 7.82). 
 

 
                                Şekil 7.81 Dairesel planlı çöktürme havuzları için köpük sıyırma mekanizmasının plan 

ve kesit görünüşleri (WEF, 2005) (Örnek-1) 



 

201 
 

 
Şekil 7.82 Dairesel planlı çöktürme havuzları için köpük sıyırma mekanizmasının plan ve kesit 

görünüşleri (WEF, 2005) (Örnek-2) 
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7.4.5 Çöktürme havuzlarının bakım ve işletilmesi 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir (Kırıl Mert, 2012; İller Bankası, İçme Suyu 
Arıtma Tesisi Projesi Proses Şartnamesi, 2013). 

 
• Yeni bir ünite ve tamir bakım için servis dışına alınmış ünitelerin çalıştırılmasına 

başlamadan önce, genel hatları verilmiş tankın dikkatli bir şekilde gözden 
geçirilmesi gerekir. Tank genellikle su altında bulunduğundan bu zamanda 
yapılacak çalışmalar önemlidir.  

• Çöktürme tanklarının 1 adedinin bakım ve temizlik için yedeğe alınma durumu göz 
önünde bulundurularak diğerlerinin işletmeyi kısıtlamayacak ve engellemeyecek 
kapasitede ve adette olmasına dikkat edilmelidir.  

• Her bir çöktürme tankı hidrolik olarak bağımsız çalışacak şekilde tasarlanmalıdır. 
 
Çöktürme havuzlarında işletme ve bakım süreci kapsamında kontrol edilmesi gereken 
parametreler ve alınması gereken bazı önemli tedbirler şu şekildedir: 

 
1. Sisteme ait tüm vanaları kontrol edilmelidir. 
2. Yağlama, yağ seviyesi, tahrik bağlantısı ve komple tesis için tahrik mekanizması 

kontrol edilmelidir. 
3. Uygun kurma ve çalıştırma için kapaklar, zincirler, tahrik dişlileri ve tahrik motoru 

kontrol edilmelidir. 
4. Tank tabanından uygun mesafe için toplayıcı üzerindeki lastik kanatlar kontrol 

edilmelidir. 
5. Uygun kurma ve işletme için su hattı altındaki diğer bütün mekanik birimler 

kontrol edilmelidir. 
6. Döküntü ve engeller için tank çamur çukurları ve dönüş hatları kontrol edilmelidir. 
7. Korozyon, kırılma ve diğer yapısal hasar göstergeleri için tankın yapısı kontrol 

edilmelidir. 
8. Savaklar kontrol edilmelidir. 
9. Yataklar kontrol edilmelidir. 
10. Gres hatları kontrol edilmelidir. 
11. Eğer ünite alarm veya uyarı sistemi ile donatılmış ise sisteme aşırı yük verildiği 

zaman bu elektronik devrenin çalışıp çalışmadığı test edilmelidir.  
12. Motor çıkışlarının amperajı kontrol ve kayıt altına alınmalıdır. 
13. Sistemin çalışması esnasında güvenlik için daima dikkatli olunmalıdır. 
14. Eğer tank içinde çalışılıyor ise mutlaka güvenlik için başlık takılmalıdır.  
15. Dönen ekipmanlardan uzak durulmalıdır.  
16. Ekipman üzerinde çalışılırken dikkat edilmeli ve ana akım kırıcı üzerinde bir 

sökme cihazı bulunmalıdır. 
 
Çöktürme havuzlarının bakım ve işletilmesi esnasında aşağıdaki faaliyetler 
programlanmalıdır. 
 

7. Kontrol: Sistemin durması halinde gerekli günlük kontrol yapılmalı ve bu konuda bir 
iş programı hazırlanmalıdır.  

8. Temizleme: Basınçlı su kullanılarak köprü, parmaklık ve bütün diğer açıktaki yapı ve 
ekipmanlardan, katı tanecikler, gres, çamur ve diğer birikmiş maddeler yıkanarak 
temizlenmelidir. 
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9. Yağlama: Üretici firmanın talimatlarına göre bütün hareketli ekipmanlar greslenmeli 
ve motorlardaki yağ seviyesi kontrol edilmelidir.  

10. Önleyici bakım: Bu konuda üretici firmanın talimatları takip edilmelidir.  
11. Kanatlar: Gevşeme, korozyon bakımından cıvatalar ve su hattının üzerinde muayene 

edilebilen bu parçalardaki yıpranmalar gözden geçirilmelidir. 
12. Zincir ve dişliler: Bu ekipmanlardaki aşınma kontrol edilmelidir.  
13. Kayıt tutma: Tesisle ilgili herhangi bir anormal durum tespit edilirse not tutulur ve 

tesis kayıt tutanağına bu notlar geçirilmelidir.  
14. Çamur ve vakum pompaları kontrol edilmelidir. 
15. Yıllık düşük debili periyotlar esnasında her bir çökeltme tankı rutin bakım veya 

herhangi bir gerekli bakım için kapatılmalıdır.  
16. Akış diğer çöktürme tanklarına yönlendirilmeli ve çıkış hattı kapatılmalıdır. Bununla 

birlikte, giriş ve çıkış vanaları da kapalı konuma getirilmelidir.  
17. Kalan bütün çamur, çürütücü veya diğer çökeltme tanklarına pompalanmalıdır. 
18. Kalan su sistemin başına gönderilir veya diğer çökeltme tanklarına pompalanmalıdır.  
19. Çöktürme tankı temizlenirken tankın iç kısmındaki duvar, taban ve ekipman hortum 

ile yıkanmalıdır. 
20. Çöktürme tankıyla ilgili tüm çalışma prosedürleri gözden geçirilmelidir.  
21. Bütün kırılan ve hasar gören ekipmanlar tamir edilmeli veya yenisi ile 

değiştirilmelidir.  
22. Koruma tabakasını kaybeden veya paslanma işaretleri gösteren metal yüzeyler uygun 

şekilde yeniden boyanmalıdır.  
23. Yüzeyde biriken yüzebilir maddeler devamlı ve düzenli bir şekilde sıyrılmalı ve 

uzaklaştırılmalıdır. Bu maddelerin ikinci arıtma ünitelerine ulaşması engellenmelidir. 
24. Köpük hunileri ve çamur hatları sık sık basınçlı su ile temizlenmelidir. 
25. Savak temizliği için otomatik temizlemeli fırçalar koyulmalıdır.  
26. Çamur pompalarının günlük-haftalık, aylık, altı aylık, yıllık bakım-onarım sıklığı 

literatürde belirtilen değerlerden 2-3 kat fazla gerçekleştirilmelidir. 
 

7.4.6 Çöktürme havuzlarının inşaatı ve projelendirilmesi ile ilgili dikkat edilecek diğer 
hususlar 

 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir (BIS IS 10313:1982-R2005; DIN EN 
10088-1; DIN 18202; Eroğlu, 1999; Recommended Standards For Water Works, 2012; İller 
Bankası, İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi Proses Şartnamesi, 2013). 
 

• Çöktürme havuzları açık betonarme, karbon çelik, paslanmaz çelik, FRP (fiber 
takviyeli plastik), vb. malzemelerden yapılabilir. Kullanılan malzemenin cinsine 
göre uygun tipte malzeme ile tankların iç ve dış kaplaması yapılmalıdır. İç yüzeyde 
kullanılan malzemeler Gıda Maddeleri Tüzüğü’ne uygun olmalıdır.  

• Çöktürme havuzlarının yapımı, malzeme seçimleriyle ilgili izin verilen toleranslar 
ve inşaat işleriyle ilgili diğer temel hususlar için uygun normlar (DIN EN 10088-1, 
DIN 18202) esas alınmalıdır. 

• Çöktürme havuzunun giriş yapısı suyu eşit bir şekilde ve eşit hızlarda dağıtacak 
şekilde tasarlanmalıdır.  

• Havuzlarda ve borularda kaynak ve bağlantı işlemleri mutlaka düzgün bir şekilde 
yapılmalıdır. 

• Halatlar için paslanmaz çelikten malzeme kullanılmalıdır (DIN EN 10088-1). 
• Çöktürme havuzlarının giriş bölgesi, akımın çökelme bölgesine doğru yatay bir 

şekilde eşit bir oranla dağıtıldığı bölgedir. Bölme veya perdeler, giriş kısmına yakın 
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bir şekilde inşa edilmeli, giriş hızlarını yaymak ve üniform akım sağlamak için su 
yüzeyinin bir kaç metre altında olmalıdır. 

• Çıkış savakları ya da batık menfezler (orifisler) havuzdaki hızları çökelme için 
uygun değerde tutacak ve kısa devreleri minimize edecek şekilde tasarlanmalıdır. 
Savaklar ayarlanabilir ve uzunluğu en azından tankın çevre uzunluğuna eşit 
olmalıdır. Çevresel (periferik) savaklar kısa devreye eğilimli oldukları için çok 
fazla tercih edilebilir değildir. 

• Akımda salınımlar meydana geldiği zaman, orifisler üzerinde bir depolama hacmi 
sağlanması ve aynı zamanda havuzdaki kısa devre akımlarının önlenmesi 
maksadıyla batmış orifislerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Batmış orifisler, 
havuzdaki akım çizgisinden en fazla 0,9 m aşağıda olmalı ve girişteki suyun hızı 
0,15-0,50 (0,60) m/s aralığını aşmamalıdır.   

• Çöktürme tanklarının projelendirilmesi esnasında kullanılan V-Savak ve diğer 
savaklarda yatay hız 0.5 m/s değerini aşmamalıdır. 

• Yüzey yükü ortalama debide, 33 ile 49 m3/m2/gün ve pik debide 81 ile 122 
m3/m2/gün aralığında tutulmalıdır. Savak yükü ise 124 ile 496 m3/m/gün aralığında 
alınmalıdır. Aşırı su hızını önlemek ve dipte toplanan çamurun hareketlenip çıkış 
suyu ile savaktan sürüklenmesini engellemek amacıyla uygun tank derinliği ve 
çıkış suyu olukları arasında yeterli mesafe temin edilmelidir.  

• Ortalama tasarım debisinde bekleme süresi 2,5 saati geçmemelidir. Aksi durumda, 
uzun kalma sürelerinde septik şartlar meydana gelmekte, bu da çöktürme tankı 
performansının düşmesine ve koku oluşmasına sebep olmaktadır. 

• Çöktürme işlemlerinde çöken çamurun akışkan tarafından sürüklenmemesi için 
havuzdaki yatay hız büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, yatay akış hızının 
belirli bir değerden (örneğin 0,15 m/dak veya 5-10 mm/s) büyük olmaması veya 2,5 
ilâ 15 mm/s civarında alınması gereklidir.  

• Çamur haznesinin büyüklüğü, çamurun özelliklerine ve çamur boşaltma 
aralıklarına uygun olmalıdır. 

• Çamur tahliye boruları 200 mm’den daha az çaplı olmamalı, temizlenebilme 
imkânı sağlamalı ve çamur borulamasında keskin dönüşlerden kaçınılmalıdır. 

• Çamur tahliye boruları nominal dizayn yükünün en az % 50 fazlasını taşıyacak 
şekilde projelendirilmelidir.  

• Çamur bertaraf sistemine ait vanalar standartlara uygun olarak havuz dışına 
yerleştirilmelidir. 

• Çöktürme tanklarının tahliyesi tercihen cazibeli şekilde ve 8 saatlik bir süreyi 
aşmayacak şekilde sağlanmalıdır. 

• Çöktürme sistemine ait sıyırıcı yürüme yolları uzun vadede beton yüzey olarak 
kullanılacaksa, ekonomik ve problemsiz bir işletme için bu yüzeyler epoksi katkılı 
boya ile kaplanmalıdır.  

• Çöktürme havuzlarına ait köprüler için beton üzerinde yürünmesinde sorunlar 
yaşanırsa bunlar ızgaralı yapıya dönüştürülmelidir. 

• Çöktürme havuzlarında zamanla az veya çok miktarda oturma meydana gelmekte 
olup, bu durumda dengeli savaklama yapılamaz. Bu nedenle, savaklar ilgili 
şartnamede belirtilen sıklıkta elden geçirilmeli ve bakım/onarım programına 
alınmalıdır. Mümkünse ayarlanabilir olmalıdır. 

• Projelendirme kapsamında, tamir ve bakım durumları daima dikkate alınmalıdır. 
Herhangi bir arıza durumunda havuzların kısa zamanda iş güvenliği ve tamir 
kolaylıkları dikkate alınarak ve emniyetli bir şekilde boşaltılmaları sağlanmalıdır.  
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• Emniyet açısından su seviyesi dikkate alınarak havuz duvarlarına merdiven sistemi 
ve tutamaklar yerleştirilmeli ve gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınmalıdır. 

• Havuz sayıları, toplam debiyi karşılayacak şekilde ve işletmede istenen esnekliği ve 
tesis maliyetlerini göz önünde tutarak tespit edilmelidir. Havuzlardan herhangi 
birisinin tamir, bakım ve temizlik gibi sebeplerden dolayı işletme dışı kalabileceği 
düşünülerek tesiste mutlaka yedek havuz (en azından iki adet paralel çalışan) 
yapılmalıdır. 

• Çöktürme havuzları, en büyük akım sırasında dahi çökeltilmiş suyun özellikleri 
bozulmayacak şekilde yeterli bir kapasiteye sahip olacak şekilde 
projelendirilmelidir.  

• Dairesel planlı çöktürme havuzlarında yüzey alanını karşılayacak çap bulunmalı ve 
çaplar standart hale getirilmiş ise en yakın standart çap alınmalıdır. İnşaatı 
kolaylaştırmak maksadıyla iç çaplar uygun değerlere yuvarlatılmalıdır.  

• Boyanacak tüm fabrikasyon yüzeyler iyice kurutulmalı, yağ ve pastan 
arındırılmalıdır. Tüm çelik bileşenler, öncelikle kırmızı oksit astar boya ile 
boyandıktan sonra, son katman boya ile üç kat daha boyanmalıdır (BIS IS 
10313:1982-R2005). Bu konuda ilgili standartlar (IS: 1477 (Bölüm I)-1971 ve IS: 
1477 (Bölüm II)-1971) ve revizyonları esas alınmalıdır. 

• Arazinin müsait olduğu yerlerde derin havuzlar yerine sığ havuzların inşası tercih 
edilmelidir. 

• Gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınmalı ve bölgede yeterli aydınlatma temin 
edilmelidir. 
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8. FİLTRASYON 
 

Yrd.Doç.Dr. Selami DEMİR 
 
8.1 Genel Bilgi 
 
Filtrasyon, bilinen en eski su arıtımı yöntemidir. Çevrede gerçekleşen doğal arıtım 
mekanizmalarının başında filtrasyon gelmektedir. Su arıtımında filtrasyon, farklı kirleticilerin 
gideriminde yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. Esas olarak sistem, suyun poroz bir 
yataktan geçirilerek askıda katıların giderilmesidir. Filtrasyon sistemleri genellikle 
dezenfeksiyon sistemlerinden önce kullanılır ve dezenfeksiyon sistemlerine gelen katı madde 
yükünün azaltılması hususunda önemli bir rol oynamaktadır (Randtke ve Horsley, 2012).  
 
Filtrasyon prosesinde katı maddelerin gideriminde rol oynayan mekanizmalar tam olarak 
anlaşılmış olmasa da muhtelif teorilere göre süzme, çökelme, çarpma ve kesişme gibi birden 
fazla mekanizmanın ortak etkisiyle arıtım gerçekleşmektedir (Qasim vd., 2000). Filtre 
yatağının daneleri arasındaki boşlukların boyutlarına bağlı olarak bazı katı maddeler bu 
boşluklara sığmadıklarından bu boşluklarda sıkışır ve tutulurlar, ki bu mekanizma süzme 
mekanizmasıdır.  Bu mekanizma sayesinde özellikle yumaklaştırma yapılmış sulardaki büyük 
boyutlu katı maddeler giderilir. Buna karşın çöktürme tanklarının çıkışında suda kalan katı 
maddeler boyut olarak çok küçük olmakta ve süzme mekanizması bu partiküller için iyi 
performans sağlayamamaktadır. Bu tip küçük partiküller, özellikle düşük hızlı bölgelerde 
çökelme yoluyla sudan ayrılarak filtre malzemesine yapışır, ki bu mekanizma çökelme 
mekanizması olarak adlandırılır. Bazı diğer partiküller ise, su, poroz yapıda değişen hız ve 
yönlerde hareket ederken büyük kütleleri nedeniyle suyun bu akış çizgilerini takip 
edememektedir. Bu partiküller kütleleri nedeniyle (eylemsizlik) su akışından uzaklaşmakta ve 
filtrede tutulmaktadır. Bu partiküllerin çarpma yoluyla tutuldukları söylenebilir. Bazı diğer 
durumlarda ise suyun filtredeki akış çizgilerinin filtredeki kum danelerine çok yakın geçmesi 
sırasında partiküllerin kum danelerine değip bunlara tutunması mümkündür. Bu durum ise 
kesişme mekanizması olarak adlandırılır.   
 
Bütün bu filtrasyon mekanizmalarına ek olarak filtre yatağı ve kolloidal partiküllerin bazı 
fiziksel ve kimyasal özellikleri de filtrasyon prosesine yardımcı olmaktadır. Mesela, kolloidal 
partiküllerle filtre yatağı arasında gerçekleşebilecek kimyasal reaksiyonlar ya da yatak 
malzemesi ile partiküller arasındaki fiziksel çekim kuvvetleri filtrasyon performansını artırıcı 
yönde etki eder. 
 
Filtrasyon boyunca yatakta tutulan partiküller yatak içindeki boşlukları doldurur ve bunun 
sonucunda süzme mekanizması verimi yani filtrasyon verimi artar. Ayrıca, filtre yatağındaki 
kesit alanının daralması sonucu filtrasyon hızı ve yatak yük kaybı da artar. Sonuç olarak 
filtrasyon debisi, filtre performansı ve verim düşer. Bu noktada filtre yatağının tıkandığı 
düşünülür. Bu nedenle, filtre performansını iyileştirmek maksadıyla filtre yatağının en hızlı 
şekilde onarılması, temizlenmesi gerekmektedir.  
 
İçme suyu arıtımında kullanılan filtrasyon prosesleri arasında hızlı kum filtreleri ve çok 
tabakalı filtreler, yavaş kum filtreleri ve diatoma filtreler sayılabilir. Bunlara ek olarak 
muhtelif membran filtrasyon prosesleri de kullanılmaktadır. 
 
Bir içme suyu arıtma tesisinde filtrasyon ünitesinin hedefleri şunlardır: 
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• Ham sudaki ya da önceki ünitelerin (havalandırma, yumaklaştırma ya da çöktürme) 
çıkış sularındaki kolloidal maddeleri sudan ayırarak suyu berraklaştırmak ve düşük 
bulanıklıkta çıkış suyu üretmek. 

• Suyun içinde mevcut olabilecek fekal koliform ve diğer zararlı mikroorganizmaları 
sudan ayırmak. 

• Filtre yatağı boyunca oluşabilecek biyolojik aktivite sayesinde suyun organik 
madde konsantrasyonunu azaltmak. 

 
8.2 Filtrasyon Yöntemleri 
 
İçme suyu arıtımında kullanılan granüler filtrasyon prosesleri arasında diatoma filtreler, yavaş 
kum filtreleri ve hızlı granüler filtreler sayılmaktadır. Bunlara ek olarak, membran filtrasyon 
prosesleri ile aktif karbon sistemleri de kullanılmaktadır. 
 
8.2.1 Diatoma filtreler 
 
Diatoma filtreler, sıklıkla ön kaplamalı filtreler olarak da bilinir. Bu proseste, filtrede 
kullanılan bir ızgara (septum), her bir filtre döngüsünde diatom ile kaplanır. Diatom, ön 
kaplama amacıyla en sıklıkla kullanılan malzeme olsa da perlit kullanımı da mümkündür 
(Randtke ve Horsley, 2012). Diatoma filtrelerde filtre yatağı her döngü sonunda yıkanarak 
bertaraf edilir.  
 
Diatom, mikroalg kültürlerin fosilleşmiş artıklarından oluşan tebeşirimsi maddedir (WSDH, 
2003). Diatom yataklarında medyan parçacık boyutu yaklaşık 22,3 µm olup, parçacıkların % 
80’i 5 ila 64 µm (d80 = 64 µm) aralığındadır (Randtke ve Horsley, 2012). Diatom malzemenin 
poroz yapısındaki açıklıkların boyutu 0,1 µm civarında olup, septum üzerine ön kaplama 
yapıldığında yaklaşık 7 µm açıklığa sahiptir. Küçük açıklık boyutu ve yüksek porozitesi 
sayesinde diatoma filtreler yüksek filtrasyon hızlarında sulardan küçük parçacıkların 
ayrılmasında etkilidir. Bu yönüyle diatoma filtreler düşük bulanıklık ve düşük organik madde 
içeriğine sahip suların filtrasyonunda kullanılabilmektedir. Diatoma filtrelerle yüksek 
mertebede kist giderim verimleri elde edilebilmektedir (Black ve Spaulding, 1944; Logsdon 
vd., 1981; Ongerth ve Hutton, 1997).  
 
Diatoma filtrelerde bir işletme döngüsü üç kademeden oluşur. Birinci kademede, kullanılacak 
olan septum üzeri yaklaşık 3 mm kalınlığında diatomla kaplanır. Ön kaplama kademesinde 
diatom malzemenin yüksek konsantrasyonuna sahip bir ön kaplama suyu filtre üzerinde 
sürekli olarak geri devrettirilir. Bu işlemin başlangıcında diatom malzemenin büyük bir kısmı 
filtreden geçer ve malzeme geri devrettirildikçe septum üzerinde birikmeye başlar. Yaklaşık 5 
ila 45 dakika süren ön kaplama aşaması sonunda diatom malzeme septumun bir tarafında 
birikerek ön kaplama tabakasını oluşturur. 
 
Ön kaplama işleminden sonra filtrasyon kademesi başlar ve filtre yatağının porozitesini sabit 
tutmak maksadıyla bu kademede giriş suyuna diatom malzeme dozlanır. Diatom malzeme 
olmadan, bu kademe esnasında sudaki katı maddeler ön kaplama üzerinde birikerek filtrasyon 
yüzeyini tıkamakta olup, diatom malzemenin dozlanması halinde sudaki katı maddeler 
filtrede oluşan kek derinliğinde homojen olarak dağıldıklarından yatak porozitesi korunmuş 
ve filtrasyon süresi azami mertebeye çıkarılmış olur. Diatoma filtrelerde filtrasyon süresi, 
ham su kalitesi, diatom dozajı ve sistem tasarımına bağlı olarak birkaç saatten birkaç haftaya 
kadar değişiklik göstermektedir (WSDH, 2003). 
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Son kademede, filtrasyon kademesi süresince ön kaplama üzerinde biriken diatom, sudaki katı 
maddelerle birlikte septumdan yıkanarak atılır. Yıkama işleminden sonra filtrenin işletmeye 
alınması için yeniden ön kaplama yapılması gerekmektedir. 
 
Diatoma filtrelerde en önemli işletme parametrelerinden biri yatak porozitesidir. Yatak 
porozitesi filtre yatağındaki yük kaybını, dolayısıyla filtrenin hizmet süresini etkilemektedir. 
Bu nedenle diatoma filtrelerde, filtrasyon kademesinde belirli konsantrasyonlarda diatom, 
hamsuya dozlanır. Diatom dozajı (DD) genellikle mg diatom/L cinsinden ifade edilir. Diatom 
dozajı küçük olduğunda, sudaki katı maddeler filtre yatağına yapışarak yatak porozitesini 
azaltır; yük kaybının hızlı bir şekilde artmasına neden olur. Diatom dozajı çok büyük 
olduğunda ise yatakta oluşan kek kalınlığı hızlı bir şekilde artarak yine yük kaybının 
artmasına ve hizmet süresinin kısalmasına neden olur. Bu sebeple, işletme esnasında bir 
optimum diatom dozajından bahsetmek mümkündür. Bu şartlar altında, diatoma filtrelerin 
tasarımı genellikle pilot çalışmalardan elde edilen bilgilere dayanır ki bu pilot çalışmalarda 
diatom dozajının çıkış suyu bulanıklığına oranı belirlenir. Bu oran genellikle 2:1 ila 35:1 
arasında değişmektedir (Randtke ve Horsley, 2012).  
 
İki temel diatoma filtre tasarımı bulunmaktadır: basınçlı diatoma filtreler ve vakumlu diatoma 
filtreler. Basınçlı diatoma filtrelerde giriş suyuna yüksek basınç uygulanarak filtrasyon işlemi 
gerçekleştirilir. Bu filtreler, yüksek basınçtan ötürü kapalı olarak tasarlanırlar. Buna karşın, 
vakumlu diatoma filtrelerde uygulanan basınç atmosferik basınçtan daha düşük olduğu için bu 
filtrelerin kapalı olarak tasarlanmasına gerek yoktur.  
 
Basınçlı diatoma filtrelerde uygulanan basınç için kesin sınırlar tanımlanmış olmasa da, 
uygulanan basınç özellikle pompa işletme maliyeti ve filtrelerde kullanılan malzemelerin 
basınç dayanımına bağlıdır. Tipik olarak, diatoma filtrelerde kullanılan filtre yaprakları 35 psi 
(241 kPa) basınç dayanımına sahip olmakta; içme suyu arıtımı için kullanılan diatoma filtreler 
ise 25 psi (172 kPa) azami yük kaybına göre tasarlanmaktadır (Randtke ve Horsley, 2012). 
Basınçlı diatoma filtreler silindirik basınçlı reaktörler olarak tasarlanmakta olup, yatay ya da 
dikey konumda kurulabilir. Yüksek basınçtan ötürü filtrede birçok parça için paslanmaz çelik 
malzemeler kullanılmaktadır. Buna karşın, vakumlu diatoma filtreler genellikle dikdörtgen 
kesitli olarak tasarlanmaktadır. İşletme basıncının yüksek olmaması nedeniyle vakumlu 
diatoma filtrelerde genellikle plastik malzemeler kullanılmakta olup, plastik malzemeler 
kimyasal açıdan dayanımı yüksek, daha az bakım gerektiren malzemelerdir. Özellikle büyük 
vakumlu tanklar betonarme de yapılabilmektedir. 
 
Bir diatoma filtrede ihtiyaç duyulan elemanlar giriş hattı, perde, septumlar, çıkış hattı, diatom 
dozaj hattı, havalandırma açıklığı ve kek deşarj hattı olarak sayılabilir. Giriş suyu filtreye bir 
perde ile alınarak, giriş suyunun kinetik enerjisinin septumlar üzerindeki keki rahatsız etmesi 
engellenir. Diatoma filtrelerde kullanılan septumlar tüp şeklinde ya da düz (plaka) olarak 
tasarlanabilmektedir. Şekil 8.1, septum tasarımlarını göstermektedir. Bu septumlar, filtredeki 
yerlerine konulduklarında çıkış ağızları bir çıkış suyu manifolduna bağlanır. Bu bağlantı sabit 
bir bağlantı olabildiği gibi, kilitli bağlantılar da kullanılabilmektedir. Kilitli balantılarda o-
ringlerle sızdırmazlık sağlanmaktadır. 
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Şekil 8.1 Diatoma filtrelerde septum tasarımları 

 
Diatoma filtre tasarımlarında gövdenin ya da septumların hareketli olduğu sistemler 
kullanılabilmektedir. İşletme kolaylığı açısından septumların hareketli olarak tasarlandığı 
sistemler tercih edilmektedir (Randtke ve Horsley, 2012). Hareketli gövde ve hareketli 
septum sistemleri Şekil 8.2’de gösterilmektedir. 
 

 
Şekil 8.2 Diatoma filtre tasarımları 
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8.2.2 Yavaş kum filtreleri 
 
İçme suyu arıtımında sıklıkla kullanılan proseslerden biri de yavaş kum filtreleridir. Yavaş 
kum filtreleri, suyun poroz bir tabakadan çok düşük hızlarda geçirilerek arıtıldığı proseslerdir. 
İlk olarak 1800’lü yılların ortasından itibaren kullanılmaya başlayan bu proses, 1900’lerin 
başında hızlı kum filtrelerinin geliştirilmesiyle askıya alınmış olsa da, şimdilerde özellikle 
düşük işletme maliyetleri ve daha az operatör ihtiyacı nedeniyle özellikle küçük arıtma 
tesislerinde sıklıkla tercih edilmektedir.  
 
Yavaş kum filtrelerinde filtrasyon hızları, hızlı granüler filtrasyon proseslerinde uygulanan 
filtrasyon hızlarına nazaran çok daha düşük olup, filtre yatağında gerçekleşen yük kaybı da 
oldukça düşük olmakta; bu sayede filtrelerin hizmet süreleri hızlı filtrelere nazaran çok daha 
uzun olmaktadır. Yavaş kum filtrelerinde ortalama hizmet süresi 45 ila 60 gün civarında olup, 
yeni sistemlerde ham su kalitesine bağlı olarak 1 yıldan daha uzun hizmet süreleri de rapor 
edilmektedir (Randtke ve Horlsey, 2012). 
 
Yavaş kum filtrelerinde arıtım, temel olarak fiziksel filtrasyon ve biyolojik aktivite ile 
gerçekleşir. Arıtım esasen, yatak yüzeyine yakın bir bölgede gerçekleşmektedir. Filtre 
yüzeyinde oluşan, biyolojik aktivitenin vuku bulduğu kısma Almanca “schmutzdecke” adı 
verilmekte olup, bu tabakanın karakteristiği ham su kalitesine ve filtre temizleme 
yöntemlerine göre değişir.  
 
Yavaş kum filtrelerinin, tasarlanan içme suyu arıtma tesisi için etkili bir çözüm olup 
olmadığının belirlenmesi için ham su parametrelerinin detaylı olarak incelenmesi 
gerekmektedir. Yavaş kum filtreleriyle içme suyu arıtımına uygun bir su kalitesi özellikleri 
Tablo 8.1’de gösterilmektedir (Collins vd., 1994). Bu parametrelere dayanarak yavaş kum 
filtrelerinin etkili bir yöntem olarak seçimi aşamasında uzun süreli pilot çalışmalara ve ham 
suyun sıcaklık, alg, çözünmüş organik karbon gibi kirlilik parametrelerinin yıl içindeki 
değişimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
Bir yavaş kum filtresinin temel bileşenleri Şekil 8.3’te gösterilmektedir. 
 

Tablo 8.1 Yavaş kum filtreleri için hamsu kirlilik parametreleri üst limitleri 

Parametre Yavaş kum filtreleri 
için üst limit 

Bulanıklık 5-10 NTU 
Alg 200.000/L 
Renk 15-25 Pt-Co 
Çözünmüş organik karbon 2,5-3,0 mg/L 
UV absorbansı (254 nm) 0,080/cm 
Çözünmüş oksijen >6 mg/L 
Fosfat fosforu 30 µg/L 
Amonyak 3 mg/L 
Demir <1 mg/L 
Mangan <1 mg/L 
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Şekil 8.3 Yavaş kum filtresi bileşenleri 

 
Bir yavaş kum filtresi dört temel bileşenden oluşmaktadır: süpernatant, filtre yatağı, drenaj 
sistemi ve debi kontrol sistemi. Bir yavaş kum filtresi tasarlanırken proje ömrü yaklaşık 7-10 
yıl olarak düşünülmelidir (Huisman ve Wood, 1974). Bununla birlikte proje ömrü 10-15 yıl 
mertebelerinde de olabilir (Visscher vd. 1987). Yavaş kum filtrelerinde uygun filtrasyon 
hızları 0,08 ila 0,25 m/sa olarak kabul edilmektedir (Huisman ve Wood, 1974; Visscher vd., 
1987; GLUMRB, 2007). Bu filtrasyon hızları için yatak derinliği en az 45 cm (Visscher vd., 
1987), en çok 90 cm (Huisman ve Wood, 1974) olabilmektedir. Yavaş kum filtrelerin 
kullanılacak yatak için etkin boyut 0,15-0,35 mm arasında, üniformluk katsayısı ise 1,5-3 
arasında rapor edilmektedir (Huisman ve Wood, 1974). 
 
Bir yavaş kum filtresinde temel bileşenlerin yerleşimi Şekil 8.4’te gösterilmektedir. 
 
8.2.3 Hızlı granüler filtreler 
 
Granüler filtrasyon işlemi, daha önceki başlıklarda anlatıldığı gibi, suyun poroz bir tabakadan 
geçirilerek askıda katılardan arındırılması prosesidir. Suyun, filtre yatağından yüksek 
filtrasyon hızlarında geçirilmesine olanak sağlayan filtre tasarımları hızlı filtreler olarak 
nitelendirilmektedir. Hızlı granüler filtrelerde, yüksek filtrasyon hızından ötürü yük kayıpları 
da yüksek olmakta, bu nedenle filtre hizmet süreleri kısalmaktadır. Bu nedenle, hızlı 
filtrelerde yatak malzemesi olarak kullanılan kum ya da diğer malzemelerin daha büyük 
boyutlu seçilmesi gerekmekte; bu sayede hizmet süreleri nispeten uzatılabilmektedir.  
 
Hızlı filtrelerde askıda katı madde giderimi temel olarak iki kademede gerçekleşir. İlk 
kademede, sudaki askıda katıların, filtre malzemesi olarak kullanılan danelere ya da daha 
önce filtre yatağında tutulmuş olan floklara transferi gerçekleşmektedir. Transfer işlemi, 
suyun akış çizgileri danelere yaklaşırken hidrodinamik kuvvetlerle gerçekleştiği 
düşünülmektedir. Küçük parçacıklar için ise Brown hareketleri devreye girer. İkinci 
kademede, sudaki katı maddeler yatak daneleri ya da daha önce tutulmuş floklar üzerine 
yapışır. Bu işlemde ise elektrokinetik ve moleküller arası çekim kuvvetleri etkin olmaktadır. 
Yavaş kum filtrelerinin aksine, hızlı kum filtrelerinde biyolojik aktivite çok sınırlı olup, 
biyolojik giderim mekanizmalarından bahsetmek mümkün olmamakta; arıtım fiziksel yollarla 
gerçekleşmektedir. 
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Şekil 8.4 Yavaş kum filtrelerinde temel bileşenlerin tipik yerleşimi 

 
Hızlı filtrelerin tasarımında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar ön arıtma sistemleri, 
yatak malzemesi seçimi, filtrasyon hızları, filtre kontrol şekilleri, geri yıkama sistemleri, 
drenaj sistemi ve diğer önemli adımlar sayılabilmektedir. Bu noktalar ilerleyen paragraflarda 
ayrı ayrı tartışılmaktadır. 
 
8.2.3.1 Filtre tasarım kriterleri 
 
Kurulması planlanan hızlı filtrelerin, ilgili içme suyu standartlarını karşılayabilecek nitelikte 
tasarlanmaları bir zorunluluktur. Bu kapsamda, tasarlanan filtreler ilgili içme suyu 
standartlarında öngörülen bulanıklık değerlerini sağlayacak şekilde tasarlanır. Bununla 
birlikte, filtreler için mikrobiyal giderim seviyeleri belirlenmekte; mikrobiyal kirliliğin büyük 
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kısmını giderecek şekilde filtreler tasarlanmaktadır. Eğer filtreleri takiben bir dezenfeksiyon 
ünitesi varsa, filtrelerdeki askıda katı madde giderim verimleri ve mikrobiyal giderim 
verimleri dezenfeksiyon ünitesindeki yükü azaltmaktadır.  
 
Hızlı filtrelerin tasarımında en önce düşünülmesi gereken proses ön arıtımdır. Hızlı kum 
filtrelerinin etkin bir şekilde işletilmesi ve yüksek arıtım verimleri elde edilmesi bir ön arıtım 
prosesi gerektirmektedir. Bu açıdan, sudaki askıda katı madde muhtevası ve konsantrasyonu 
filtre performansı üzerinde hayati öneme sahiptir. Hızlı kum filtrelerinin fizıbıl olduğu 
bulanıklık üst limitleri genel olarak hat üzerinde filtrasyon için 20 NTU, doğrudan filtrasyon 
için 80 NTU ve konvansiyonel filtreler için 3000 NTU’dur (Randtke ve Horsley, 2012). Bu 
filtreler için verilen genel renk üst limitleri ise sırasıyla 50, 50 ve 100 Pt-Co’dur (Randtke ve 
Horlsey, 2012). Verilen üst limitler genel kurallar olup, gerçek limitler hamsu kalitesi, 
iklimsel şartlar, askıda katıların mahiyeti, performans gereksinimleri, filtre tasarımı, 
kullanılan yatak malzemesi ve yatak kalınlığı, filtrasyon hızı ve kullanılan polimere göre 
değişmektedir. Bu nedenle, hızlı filtrelerin tasarımında pilot çalışmalar yapılması ve tasarımın 
pilot çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  
 
Hızlı filtrelerin kullanıldığı içme suyu arıtma tesislerinde en sıklıkla kullanılan ön arıtım 
prosesleri konvansiyonel koagulasyon, flokulasyon ve çöktürme prosesleridir (Detaylı bilgi 
için Bölüm 6. Hızlı Karıştırma ve Yumaklaştırma ve Bölüm 7. Çöktürme’ye bakınız). Bu 
proseslerde koagulant olarak genellikle metal tuzları ve katyonik polimerler kullanılır. Bu 
proseslerde kogulant madde hızlı karıştırma ünitesinde dozlanır. Özellikle yüksek bulanıklık 
ve düşük renk ihtiva eden sularda düşük dozajlarda katyonik polimer de kullanılmaktadır. 
Polimer kullanımının bir diğer katkısı ise daha yüksek organik madde giderimi ve daha düşük 
koagulant madde ihtiyacıdır (Randtke ve Horsley, 2012). Bununla birlikte, filtrelerden hemen 
önce suya 0,01 ila 0,02 mg/L polimer dozlanması filtre verimini artırmakta (Randtke ve 
Horsley, 2012); oksidant madde eklenmesi de partikül madde giderim verimine olumlu 
katkılar sağlamaktadır (Becker vd., 2004). 
 
Doğrudan filtrasyon yönteminde, flokulasyon tankının çıkış suyu doğrudan filtre ünitesine 
beslenir. Bu proseslerde çöktürme tankı ihtiyacı ortadan kalkar ve daha düşük yatırım ve 
işletme maliyetleri ile arıtım gerçekleştirilebilir. Ancak bu sistemlerde, filtreler üzerindeki 
katı madde yükü fazla olduğundan hizmet süreleri kısalır ve arıtılan suyun, geri yıkama için 
harcanan kısmı artar.  
 
Filtrasyon sistemlerinde sıkça karşılaşılan bir durum hava sıkışmasıdır (air binding). Su 
sıcaklığı ve işletme basıncına bağlı olarak, filtreye beslenen hamsudaki çözünmüş gazların 
konsantrasyonları doygunluk değerinin üzerinde kalabilmekte; bunun sonucu olarak sıvı fazda 
çözünmüş formda bulunan gazlar gaz faza geçebilmekte ve oluşan hava kabarcıkları filtrasyon 
ünitesinde suyun akışını engellemektedir. Akışın hava kabarcıkları ile engellenmediği filtre 
bölgelerinde ise bu duruma karşılık olarak filtrasyon hızları ve yük kayıpları artmakta, bu 
şekilde filtrasyon verimi düşmektedir. Bu sebeple hızlı granüler filtrelerde hava sıkışmasını 
önlemek amacıyla tedbir alınması gerekmekte olup, genellikle filtre yatağı üzerinde su 
yüksekliğinin en az 0,9 m olması istenmektedir (GLUMRB, 2007). Özellikle yüksek hızlı 
filtrasyon sistemlerinde bu değer 1,5 m olarak kabul edilebilir (Randtke ve Horsley, 2012). 
 
8.2.3.2 Yatak malzemesi 
 
Hızlı filtre tasarımında en önemli hususlardan bir diğeri de filtre malzemesinin seçimidir. 
Filtre malzemesinin seçiminde daha önce kurulmuş sistemlerde elde edilen tecrübeler büyük 
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rol oynamaktadır. Bu açıdan, filtre malzemesi seçiminde daha önce kurulmuş sistemler ve 
pilot çalışmalardan elde edilen performans verileri önem arz etmektedir. Ayrıca, filtre 
malzemesinin seçimi ile ilgili AWWA B100-09, AWWA B604-96, DIN EN 12902: 2004 ve 
DIN EN 12904:2005 standartlarından faydalanılabilir. Filtre malzemesinin seçiminde ve 
tasarımda yatak bileşimi, yatak kalınlığı, boyut dağılımı ve özgül ağırlık dikkat edilmesi 
gereken parametrelerdir. Bununla birlikte, dane şekli, asit çözünürlüğü, sertliğe karşı 
dayanım, nem muhtevası, adsorpsiyon kapasitesi ve safsızlık gibi parametreler de göz önünde 
bulundurulmalıdır. Hızlı filtrelerde yatak malzemesi seçimi ve yatak tasarımında planlanan 
prosesin de etkisi büyüktür. Mesela doğrudan filtrasyon ve hat üzerinde filtrasyon 
proseslerinde kullanılacak yatak malzemesinin flok tutma kapasitesinin yüksek olması 
beklenir. Bu proseslerde üniformluk katsayısı düşük (nispeten daha üniform) yatak malzemesi 
kullanılabilmekte; kaba ve üniform malzemeyle kurulan derin yataklı filtreler uygun 
olmaktadır (Randtke ve Horsley, 2012). Filtrasyon hızının 5 ila 7,5 m/sa arasında tutulduğu 
hızlı kum filtrelerinde genellikle orta boyutlu kum (d10 = 0,5 mm) kullanılmaktadır (Randtke 
ve Horsley, 2012). Daha yüksek filtrasyon hızlarında (10 ila 25 m/sa) çalışan yüksek hızlı 
filtrelerde ise genellikle ters kum dizilimi kullanılmakta; ince kumdan oluşan bir tabaka 
üzerine kalın kumdan oluşan bir tabaka örtülmektedir. Günümüzde, hızlı filtrelerde sıklıkla 
kullanılan malzemeler arasında silika kumu, lal ya da garnet, kırılmış antrasit kömürü, 
granüler aktif karbon veya bunların bir kombinasyonu sayılabilmektedir. 
 
Filtrelerde kullanılan yatakları dört gruba ayırmak mümkündür: elenmemiş yataklar, ince-
kalın yataklar, kalın-ince yataklar ve üniform yataklar. Elenmemiş yataklar genellikle yavaş 
kum filtrelerinde kullanılır.  
 
Hızlı filtrelerde geri yıkama sırasında küçük daneler genellikle üst kısımda, büyük daneler ise 
alt kısımda toplanırken, filtrasyon esnasında esas arıtım genellikle üst kısımda yoğunlaşır ve 
yatak kaybının hızlı bir şekilde artmasına yol açar. İnce-kalın yataklarda konvansiyonel kum 
boyutu 0,45 ila 0,55 mm arasında olup, üniformluk katsayısı 1,3 civarındadır. Yatak 
kalınlıkları ise 0,6 ila 0,9 m arasında değişir (Randtke ve Horsley, 2012). Tek tabakalı antrasit 
yataklar da tek tabakalı kum yatakları gibi tasarlanırlar. 
 
Kalın-ince yataklarda ince kum, kalın kumun altına serilir ve hem kalın hem de ince kum 
tabakalarının arıtıma sağladıkları katkı artırılır. Bu tip sistemlerde genellikle iki tabakalı 
yataklar kullanılır. İki tabakalı hızlı filtrelerde sıklıkla silika kumu ve antrasit kömürü 
kullanılmaktadır. Bununla birlikte filtreler üç tabakalı da inşa edilebilmekte; bu durumda 
yatakta üçüncü tabaka olarak lal ya da ilmenit kumu kullanılabilmektedir. Tipik bir çift 
tabakalı yatakta 0,15 ila 0,30 m kalınlığında silika kumu (d10 = 0,45-0,55 mm), 0,46 ila 0,76 
m kalınlığında antrasit kömürü (d10 = 0,8-1,2 mm) kullanılmaktadır. Bu tasarımda kum, 
antrasit tabakanın üzerine örtülür (Randtke ve Horsley, 2012). Üç tabakalı yataklarda ise 7,5 
ila 10 cm lal ya da ilmenit kumu (d10 = 0,15-0,35 mm), 15 ila 23 cm silika kumu (d10 = 0,35-
0,5 mm) ve 46 ila 61 cm antrasit kömürü (d10 = 0,8-1,2 mm) kullanılır.  
 
Üniform olarak hazırlanan yataklar genellikle kalın olarak inşa edilir ve nispeten büyük 
boyutlu malzeme kullanılır (0,5 mm ila 6,0 mm arasında). Bu yataklarda üniformluk katsayısı 
1,2 ila 1,3 arasındadır.  
 
8.2.3.3 Filtrasyon hızları 
 
Yavaş kum filtrelerinin yaygın bir şekilde kullanımını takiben 1900’lü yılların başında hızlı 
filtreler geliştirilmiş olup; yavaş kum filtrelerinde 0,1 ila 0,2 m/sa filtrasyon hızlarına karşılık 
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2,5 ila 5,0 m/sa filtrasyon hızlarında hızlı filtreler kullanılmaya başlanmıştır. Son yıllarda ise 
tek tabakalı ya da çok tabakalı filtrelerin daha da yüksek filtrasyon hızlarında (7 ila 20 m/sa) 
başarılı bir şekilde çalıştırılabileceği ispatlanmıştır (Conley, 1965; Dostal ve Robeck, 1966; 
Kirchman ve Jones, 1972; Laughlin ve Duvall, 1968; Westerhoff, 1971).  
 
8.2.3.4 Filtre kontrol şekilleri 
 
Bir hızlı filtre, dört farklı şekilde işletilebilmektedir: Çıkış kontrollu-sabit debili filtre, çıkış 
kontrollu-azalan debili filtre, giriş kontrollu-sabit debili filtre ve giriş kontrollu-azalan debili 
filtre. Bu işletme şekilleri aşağıda gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 8.5 Çıkış kontrollu-sabit debili filtreler (Qasim vd., 2000) 

 
Çıkış kontrollu-sabit debili filtrelerde debi kontrolu her bir filtrenin çıkışına yerleştirilen bir 
debi kontrolörü (DK) ile sağlanır (Şekil 8.5). Bu debi kontrolörleri birer debimetre ve bu 
debimetrelerle kontrol edilen birer otomatik çıkış vanasından teşkil edilir. Filtre işletmeye 
alındığı anda otomatik vana kısıkken, işletme esnasında yatak kaybı arttıkça yavaş yavaş vana 
açılarak yük kaybını dengeler ve bu şekilde filtredeki debiyi sabit tutar. Filtreye su girişi ister 
bir açma kapama vanası (giriş vanası, GV) isterse serbest düşmeli bir savak ya da batık orifis 
olsun bu durumda filtredeki su yükü sabit kalır. Filtreyi kapatmak için, her bir filtre 
kutusundaki debi kontrolörünün arkasına bir adet de açma kapama vanası (ÇV) konulmalıdır. 
Çıkış kontrollu-sabit debili filtre tasarımı Şekil 8.5’da gösterilmektedir.  
 
Giriş kontrollu-sabit debili filtrelerde debi kontrolu giriş yapısında bir serbest düşmeli savak  
yardımıyla gerçekleştirilir (Şekil 8.7). Bütün filtreler için giriş savak kret kotu aynı olmalıdır. 
Böyle bir durumda filtrenin çıkışına bir debi kontrolörü koymaya gerek kalmaz. Filtre 
işletmeye alındığında yatak temiz olduğundan yatak kaybı ve bu sebeple yatak üzerindeki su 
yüksekliği düşüktür. Zamanla yatak kaybı arttıkça, gelen su debisini sabit tutmak maksadıyla 
yatak üstünde su yükselmeye başlar. Bu tip filtrelerde işletme boyunca debi sabit, yük 
değişkendir. Debi kontrollu, sabit debili filtre tasarımı Şekil 8.8’de gösterilmektedir. 
 

Filtre 1 Filtre 2 Filtre n 

Yatak Yatak Yatak 

 

 

  GVn 

DK1
1 

DK2 DKn
1 

ÇV2 ÇV1 

ÇV3 
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Şekil 8.6 Çıkış kontrollu-sabit debili filtre tasarımı 

 

 
Şekil 8.7 Giriş kontrollu-sabit debili filtreler (Qasim vd., 2000) 

 
Giriş kontrollü-azalan debili filtre sistemlerinde (Şekil 8.9, Şekil 8.10), her bir filtrenin debisi, 
bütün filtreler için ortak bir çıkış savağı teşkil edilmek suretiyle kontrol edilir. Filtrelerden biri 
kirlenmeye başladıkça yatak yük kaybı artar. Giriş ve çıkış su kotları bütün filtrelerde aynı ve 
bütün filtrelerin girişleri ortak bir kanaldan beslendiğinden kirlenen filtrede debi zamanla 
azalmaya başlar. Buna karşılık, kirlenen filtreden artan yük diğer filtreler arasında 
kirlenmeleri nispetinde paylaşılır. Bu tip sistemlerde filtre işletmeye alındığı anda bütün 
sistemdeki en yüksek debiyi geçirirken, geri yıkamaya alındığı anda bütün sistemdeki en 
küçük debiyi arıtıyordur. Yani bu tip sistemlerde işletme boyunca filtrenin hem yükü hem de 
debisi değişkendir. 
 

GV1 GV2 GVn 

ÇV2 ÇV1 ÇV3 

GVn-1 

Filtre 1 Filtre 2 Filtre n 

Yatak Yatak 

Su çıkışı 

Kirli yatak su yükü 
Temiz yatak su 

yükü 

Su girişi Su girişi 

Yatak 
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Şekil 8.8 Giriş kontrollü sabit debili filtre tasarımı 

 

 
                       Şekil 8.9 Giriş kontrollü-azalan debili filtreler (Qasim vd., 2000) 

 

Su girişi 

GV1 GV2 GVn 

ÇV2 ÇV1 ÇV3 Filtre 1 Filtre n 

Yatak Yatak Yatak 

Filtre 2 

Su çıkışı 

Çıkış savağı 
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Şekil 8.10 Giriş kontrollu-azalan debili filtre 

 
Çıkış kontrollu-azalan debili filtreler (Şekil 8.11) yapı olarak çıkış kontrollu-sabit debili 
filtrelere benzemektedir. Aralarındaki fark, azalan debili sistemlerde debi kontrolunun, her bir 
filtre kutusunun çıkışında değil, ünitenin çıkışında yapılmasıdır. Bu tip filtre sistemlerinde 
filtre kutularının girişleri de ortak olmalıdır. Girişteki ve çıkıştaki aynı piyezometre çizgisi 
neticesinde her bir filtre kutusunda yük sabit, debi ise değişken olmaktadır. 

 
Şekil 8.11 Çıkış kontrollu-azalan debili filtreler (Qasim vd. 2000) 

 
8.2.3.5 Geri yıkama 
 
Filtrelerin işletilmesi süresince filtre yatağında biriken askıda katılar nedeniyle yatak 
porozitesi giderek azalmakta, yük kaybı artmaktadır. Yük kaybı, işletme boyunca çok yüksek 
seviyelere ulaştığında ise yatağı temizlemek amacıyla geri yıkama gereği hasıl olmaktadır. 
Filtrenin inşa ve kontrol şekline göre geri yıkama işlemi belirli aralıklarla ya da yük kaybının 
belirli seviyeye ulaşmasıyla başlatılabilmektedir. Filtrelerde geri yıkama (temizleme) 
yapılmaması durumunda askıda katılar yatak malzemesini tıkamakta; filtredeki yük kaybı 
artmaktadır. Artan yük kaybının muhtelif olumsuz etkileri vardır ki bunlardan en önemlisi 

Su girişi 

GV1 GV2 GVn 

ÇV2 ÇV1 ÇV3 Filtre 1 Filtre n 

Yatak Yatak Yatak 

Filtre 2 

Su çıkışı DK 
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yatakta çatlamalar meydana gelmesi ve suyun bu çatlaklardan kısa devre yapmasıdır. Kısa 
devre neticesinde çıkış suyu kalitesi bozulmaktadır.  
 
Hızlı filtrelerde geri yıkama, genellikle yukarı akışlı olarak yapılmakta; bununla birlikte geri 
yıkama esnasında çitileme maksadıyla hava da beslenmektedir. Geri yıkama süresi ve hızı ile 
hava ihtiyacı arıtılan su kalitesine, su sıcaklığına, geri yıkama suyu kaynağına, muhtelif 
işletme parametreleri ile geri yıkama sisteminin tasarımına bağlıdır. Geri yıkama suyu, 
yüksek basınçlı servis hattından alınabilmektedir. Bu sistemlerde, geri yıkama yapılırken 
servis hattında basıncın düşmesi olasıdır. Bununla birlikte, geri yıkama suyu bir geri yıkama 
pompası ile sağlanabilse de bu sistemlerde geri yıkama suyu tankı ihtiyacı ortadan kalkarken 
geri yıkama debisinin kontrolu oldukça zor olmakta; geri yıkama hattında basınç kayıpları çok 
yüksek olmaktadır. Son olarak geri yıkama suyu, yükseltilmiş bir depodan alınabilmektedir. 
Bu sistemlerde, doğrudan pompa kullanılan sistemlere nazaran daha küçük pompalar 
kullanılmakta ve debi kontrolu daha kolay olmaktadır. Buna karşın bu sistemlerde 
yükseltilmiş deponun inşası ve bakımı ek maliyetler getirmektedir. 
 
Geri yıkama suyunun kaynağına ek olarak geri yıkama yöntemi de bu sistemlerin tasarımında 
önemli rol oynamaktadır. Hızlı filtrelerde genellikle üç farklı geri yıkama stratejisi 
uygulanmaktadır (Randtke ve Horsley, 2012). Bunlardan ilkinde sadece geri yıkama suyu, 
filtrasyon yönüne ters yönde (yukarı akışlı) uygulanır. Bazı sistemlerde geri yıkama suyuna 
ek olarak dış kaynaklı su kullanımı ile yüzeyde biriken askıda katıların geri yıkama kanalına 
sürüklenmesi sağlanır. Üçüncü geri yıkama stratejisinde geri yıkama suyuna ek olarak 
çitileme maksadıyla hava debisi de kullanılır. Bu sistemlerde geri yıkama işlemlerinin sırası 
ve süresi değişmekle birlikte genellikle ilk olarak hava ile çitileme, daha sonra su ve hava, en 
son ise su ile geri yıkama yapılır. Bu stratejilerin arasında en zayıf olanı sadece su ile geri 
yıkamadır. Yatak malzemesini daha verimli şekilde temizleyebilmek için ikincil bir su ya da 
hava kaynağına ihtiyaç duyulur (Tobiason vd., 2011).  
 
Geri yıkama sistemlerinin tasarımında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar arasında 
minimum geri yıkama hızı ve yatak genişlemesi gösterilebilir. Geri yıkama esnasında yatak 
malzemesinin genişleyerek biriken askıda katıların yıkanabilmesi için bir minimum geri 
yıkama hızı sağlanmalıdır. Yatağın genişlemesi için ise bu hızdan daha yüksek bir geri 
yıkama hızı kullanılmalıdır. Etkili bir geri yıkama için hızlı granüler filtrelerde minimum geri 
yıkama hızının sağlanması ve yatağın % 15 ila % 30 oranında genişlemesi gerekmektedir 
(Randtke ve Horsley, 2012). Geri yıkama hızı, ampirik formüller ya da pilot çalışmalarla elde 
edilen bilgilere göre belirlenebilir. Çok yüksek geri yıkama hızlarında ise yatak malzemesinin 
su akışı ile birlikte geri yıkama kanalına kaçması ve yatak kaybı söz konusu olmaktadır. 
 
Özellikle düşük askıda katı madde yükü olan suların arıtımında kullanılan filtrelerin geri 
yıkama işlemi için sadece su yeterli olmaktadır. Bu tip sistemlerde temizleme işlemi 
genişlemiş yataktaki sürtünme kuvvetleri etkisinde gerçekleşir. % 80 ila % 100 oranında 
yatak genişlemesine neden olan geri yıkama hızlarında sürtünme kuvvetleri azami mertebeye 
ulaşıyor olsa da optimum yatak genişlemesinin % 20’den küçük olduğu rapor edilmektedir 
(Randtke ve Horsley, 2012).  
 
Yatak genişlemesinin olduğu geri yıkama hızının ötesinde sürtünme kuvvetlerinin artışı asgari 
düzeyde olmakta olup, bu durumda geri yıkama esnasında yüzeyden de yıkama yapılarak 
çitileme gerçekleştirilebilir. Yüzeyden yıkamanın da yapıldığı tipik bir geri yıkama sistemi 
Şekil 8.12’de gösterilmektedir. 
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Şekil 8.12 Tipik bir yüzey ajitasyon sistemi  

 
Çitileme maksadıyla, geri yıkama esnasında su yerine hava debisi de kullanılabilmektedir. Bu 
sistemlerde, su ile yıkamadan önce, filtre kapatılarak hava debisi verilir ve ajitasyon sağlanır. 
Hava debisinin kesilmesinden önce düşük hızlarda geri yıkama suyu sağlanarak ajitasyon 
işlemi hızlandırılırken, son kademede hava debisi kesilerek sadece su ile geri yıkama yapılır.  
 
Muhtelif yatak malzemeleri için çitileme yapılan sistemlerde su ve hava debileri                              
Tablo 8.2’de gösterilmektedir. 
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                             Tablo 8.2 Geri yıkama sistemlerinde tipik hava ve su debileri (Randtke ve Horsley, 2012) 

Yatak malzemesi Geri yıkama 
stratejisi 

Normal şartlarda 
hava debisi 
(m3/m2.sa) 

Su debisi 
(m3/m2.sa) 

İnce kum (d10 = 0,5 mm) Hava 
Su 
 

37-55  
37 

İki ve üç tabakalı yatak 
(antrasit d10 = 1 mm) 

Hava 
Su 
 

55-73  
37-49 

Çift tabakalı kaba yatak 
(antrasit d10 = 1,5 mm) 

Hava 
Hava+su 
Su 
 

73-91 
73-91 

 
24 
61 

Kaba kum (d10 = 1 mm) Hava+su 
Su 
 

55-73 15-17 
Aynı ya da iki 

katı 
Kaba kum (d10 = 1 mm) Hava+su 

Su 
 

110-146 24-29 
Aynı ya da iki 

katı 
Kaba antrasit (d10 = 1,5 mm) Hava+su 

Su 
55-91 20-24 

Aynı ya da iki 
katı 

 
8.2.3.6 Drenaj sistemleri 
 
Hızlı filtrelerde süzülen suyun toplanması ve geri yıkama suyunun (ve çitileme maksadıyla 
kullanılan havanın) filtre yatağına üniform olarak dağıtılmasını sağlamak için bir drenaj 
yapısına ihtiyaç duyulur. Drenaj sistemindeki açıklıkların yatak malzemesi boyutundan büyük 
olması durumunda, drenaj sisteminin üstünde bir de çakıl tabakasına ihtiyaç duyulmakta; bu 
çakıl tabakası arıtıma katkı sağlamadığından drenaj sisteminin bir parçası olarak 
düşünülmektedir. Drenaj sistemlerinde en sıklıkla karşılaşılan sorun yatak malzemesinin 
birarada tutulması ve geri yıkama suyunun filtre yatağına üniform olarak dağıtılması olarak 
ortaya çıkarken, yapılan çalışmalar sonucunda yüksek geri yıkama hızlarında da kararlı bir 
yapı sergileyen kum saati yöntemidir (Cleasby, 1972). Bu yöntemde, çakıl tabakasının en alt 
katmanında kaba parçacıklar, üstünde ince çakıl, onun da üstünde yine kaba çakıl 
kullanılmaktadır. Bu sayede, üst tabakadan orta tabakaya geçen yatak malzemesi burada 
kalmaktadır. Bu yöntemde sıklıkla karşılaşılan bir sorun, çakıl tabakasına sızan yatak 
malzemesi sebebiyle çakıl tabakasında partiküler madde birikimidir (Kawamura, 2000) ki 
böyle durumlarda, geri yıkama esnasında hava ile çitileme yapılması gerekmektedir. 
 
Temel olarak dört çeşit drenaj yapısı sayılabilmektedir. Bunlar, lateral drenaj sistemleri, blok 
drenaj sistemleri, piramit taban drenaj sistemleri ve poroz plaka drenaj sistemleridir (Randtke 
ve Horsley, 2012).  
 
Şekil 8.13, tipik bir lateral drenaj sistemini göstermektedir (Randtke ve Horsley, 2012). Bu 
sistemlerde drenaj yapısı, bir beton tabaka içine yerleştirilen nozullar vasıtasıyla suyun lateral 
toplama borularına aktarılmasıyla çalışır. İnşa maliyetleri oldukça düşüktür. Ne var ki, bu 
sistemlerde drenaj tabakasındaki yük kayıpları yüksek olmakta ve geri yıkama suyununun 
filtre yatağına üniform olarak dağıtılması zor olmaktadır.  
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Şekil 8.13 Lateral drenaj sistemleri 

 
Lateral drenaj sistemlerinde lateral borular, merkezi bir toplama manifoldu etrafında eşit 
mesafelerle yayılır. Merkezi toplama borusunun çapı laterallerden daha yüksek olmaktadır. 
Lateraller üzerinde genellikle 6 ila 19 mm delikler açılır ve nozullar bu deliklere bağlanır. Bu 
delikler genellikle 8 ila 30 cm aralıklara sahip olup, bir lateral drenaj sisteminde yaklaşık 45 
cm kadar çakıl tabakasına ihtiyaç duyulur (Randtke ve Horsley, 2012). 
 

 
Şekil 8.14 Vitrifiye kil blok drenaj sistemi detayı 
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Şekil 8.15 Vitrifiye kil bloklardan oluşan bir drenaj sistemi 

 
Drenaj sistemleri, vitrifiye kil bloklarla da yapılabilmektedir. Bu sistemlerde her bir blok, bir 
besleme laterali (altta) ve bunun üstünde bir lateralden oluşur. Alt ve üst lateral arasında 
genellikle 6 mm orifisler açılır ve bu orifisler her bir bloğun üstünde üniform olarak dağıtılır. 
Blok drenaj sistemleri için tipik bir tasarım Şekil 8.14’te gösterilmektedir. Vitrifiye kil 
blokların filtre tabanında yerleşimi Şekil 8.15’te gösterilmektedir. Bu sistemler, sadece su ile 
geri yıkama işleminde kullanılmakta olup, hava ile çitileme yapılması gerekiyorsa, filtredeki 
kum-çakıl ara yüzünde hava boruları da kullanılmaktadır. 
 
Hava-su geri yıkama sistemlerinde de kullanılabilen bir diğer drenaj sisteminde bloklar PVC 
ya da polietilen malzemeden üretilebilmektedir. Bu sistemlerde geri yıkama suyu ve hava alt 
laterale beslenir (Şekil 8.16). Alt lateralin üçgen yapısı sayesinde geri yıkama suyu ve hava 
bloğun uzunluğu boyunca üniform olarak dağıtılabilmektedir.  
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Şekil 8.16 Plastik blok drenaj sistemi 

 
Drenaj sistemi olarak kullanılan bir diğer yapıda, filtre tabanı olarak inşa edilen beton 
tabakada ters piramit şeklinde yapılar teşkil edilir. Bu yapılar içine sırlanmamış porselen 
küreler yerleştirilerek üzerine 25 ila 38 mm boyutlu çakıl tabakası örtülür. Piramit taban 
drenaj sistemi Şekil 17’de gösterilmektedir. Bununla birlikte, piramit taban yapısına sahip bir 
diğer drenaj sistemi Wheeler tipi drenaj sistemleri olarak bilinmekte olup,Şekil 8.18’de 
gösterilmektedir. 
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 Şekil 8.17 Piramit taban drenaj sistemi (Burcham, 2003) 
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Şekil 8.18 Wheeler tipi piramit taban drenaj sistemi 

 
8.3 Proses Formülasyonları 
 
Bu bölüm, filtrelerde kullanılan formülasyonları tanımlamaktadır. 
 
8.3.1 Temiz yatak yük kaybı 
 
Filtrelerin ilk/yeniden işletmeye alınması esnasında filtre yatağı temiz olup, filtre yatağındaki 
yük kaybı da nispeten daha düşük olmaktadır. Temiz yatak yük kaybının hesaplanması için 
bir çok ampirik formül geliştirilmiş olup, bu formüller aşağıda verilmiştir. 
 
Temiz yatak yük kaybı için en sıklıkla kullanılan formül Karmen-Cozeny denklemidir: 
 

gd
fLv

e
ehL φ

2

3

1−
=  (8.1) 

 
Burada,  
 

hL: temiz yatak yük kaybı (m), 
d: dane boyutu (m), 
v: filtrasyon hızı (m/sn), 
f: sürtünme faktörü (birimsiz), 
e: temiz yatak porozitesi (0,4 ila 0,5), 
g: yerçekimi ivmesi (9,81 m/sn2), 
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L: yatak kalınlığı (m) ve 
φ: malzemenin şekil faktörü (0,85 ila 1,0) 

 
olup, sürtünme faktörü (f), Re Reynolds sayısını göstermek üzere şu denklemle hesaplanır: 
 

75,1
Re

1150 +
−

=
ef  (8.2) 

 
Filtrelerde Reynolds sayısı şu şekilde hesaplanmaktadır: 
 

υ
dv

=Re
υ
dv

=Re  (8.3) 

 
Burada υ suyun, verilen sıcaklıktaki kinematik viskozitesi (m2/sn) olup, diğer parametreler 
daha önce tanımlandığı gibidir.  
 
Filtrelerde temiz yatak yük kaybını hesaplamak amacıyla kullanılan bir diğer denklem ise 
Fair-Hatch denklemidir: 
 

( )
2

22
3

21
gd
LvSk

e
ehL υ−

=  (8.4) 

 
Burada k filtrasyon sabiti (birimsiz) ve S şekil faktörü (6 ila 8,5) olup, diğer parametreler daha 
önce tanımlandığı gibidir. 
 
Temiz yatak yük kaybı aynı zamanda Rose denklemi ile de tahmin edilebilmektedir. Karmen-
Cozeny denkleminin aksine Rose denklemi, filtrelerdeki temiz yatak yük kaybını sürtünme 
katsayısına bağlamaktadır. 
 

gd
LvC

e
h d

L φ4

1067,1=  (8.5) 

 
Burada Cd sürtünme katsayısı olup, aşağıdaki denklemle hesaplanmaktadır: 
 

34,0
Re
3

Re
24

++=dC  (8.6) 

 
Bu denklemde bütün parametreler daha önce tanımlandığı gibidir. 
 
Filtrelerde temiz yatak yük kaybını tahmin etmek için kullanılan bir diğer ampirik denklem de 
Hazen denklemidir. Hazen denklemi, diğerlerinden farklı olarak su sıcaklığının da temiz yatak 
yük kaybına etkisini dikkate almaktadır. 
 

2
10

6

428,1
10*2,5

Cd
Lv

T
hL +

=  (8.7) 
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Burada T su sıcaklığı (°C), C yatağın sıkışma oranı (600-1200), d10 yatak malzemesinin etkin 
boyutu (mm), diğer parametreler ise daha önce tanımlandığı gibidir. 
 
Denklem 1, 4 ve 5, sadece üniform yatak malzemeleri için geliştirilmiş olup, üniform 
olmayan yataklarda temiz yatak yük kaybını tahmin etmek için aşağıdaki denklem 
kullanılabilir: 
 

∑= iLiL ghh ∑= iLiL ghh  (8.8) 
 
Burada gi, i nolu dane boyutuna sahip danelerin kütlesel fraksiyonu, hLi ise i no.lu dane 
boyutuna sahip danelerden kaynaklı temiz yatak yük kaybıdır. 
 
8.3.2 Yatak malzemesinin çökelme hızı 
 
Yatak malzemesinin çökelme hızı, Newton ya da Stoke denklemi ile hesaplanabilmektedir. 
Newton yasası olarak bilinen denklemde malzemenin çökelme hızı, sürtünme katsayısına 
bağlanmaktadır. 
 

s

sp

d
s C

gdv
ρ

ρρ −
=

3
4  (8.9) 

 
Burada, 
 

vs: yatak malzemesinin çökelme hızı (m/sn), 
ρp: yatak malzemesinin özkütlesi (kg/m3) ve 
ρs: suyun özkütlesidir (kg/m3). 
 

Diğer parametreler daha önce tanımlandığı gibi olup, burada sürtünme katsayısının değeri 
filtredeki türbülansa bağlıdır. Türbülanslı akımlarda (Re > 104) sürtünme katsayısının değeri 
yaklaşık 0,4 değerinde sabit kalmakta olup, geçiş akımlarında (1 < Re < 104) ise Denklem 8.6 
kullanılmaktadır. Laminar aralıkta (Re < 1) sürtünme katsayısını tahmin etmek için Denklem 
8.10 kullanılabilir: 
 

Re
24

=dC   (8.10) 

 
Denklem 8.9 kullanılarak çökelme hızının tahmininde, sürtünme katsayısı Reynolds sayısına, 
Reynolds sayısı da çökelme hızına bağlı birer fonksiyon olduklarından, tüm denklem sistemi 
kapalı bir sistem olmakta; çözüm için iteratif bir yol izlemek gerekmektedir. Bu sebeple en iyi 
çözüm algoritması şu şekilde olmaktadır: 
 

• Çökelme hızı için bir ilk değer tahmin edilir. 
• Çökelme hızı kullanılarak Reynolds sayısı hesaplanır. 
• Reynolds sayısı kullanılarak sürtünme katsayısı hesaplanır. 
• Sürtünme katsayısı kullanılarak çökelme hızının yeni bir tahmini yapılır. 
• En son bulunan iki çökelme hızı arasındaki yaklaşık bağıl hata değeri kabul edilebilir 

değerden küçükse, iterasyona son verilerek son bulunan çökelme hızı kullanılır. 
Değilse, son bulunan çökelme hızı ile ikinci adıma dönülür. 
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Çok küçük malzemelerin çökelme hızını hesaplamak için  laminar aralıktaki sürtünme 
katsayısı Denklem 8.9’da yerine konularak Stoke denklemi elde edilir: 
 

( )
µ

ρρ
18

2 −
= s

s
gdv  (8.11) 

Burada μ suyun dinamik viskozitesi (kg/m.sn) olup diğer parametreler daha önce tanımlandığı 
gibidir. Esasen Newton yasası olarak bilinen Denklem 8.9, küresel parçacıklar için 
geliştirilmiş olup, küresel olmayan parçacıklar için sürtünme katsayısı hesabında aşağıda 
verildiği gibi bir düzeltme yapılması gerekir: 
 

Ψ=
Re
24

dC  (8.12) 

 
Burada Ψ bir şekil faktörü olup, tipik olarak kum için 2,0, kömür için 2,25 kabul edilir. 
 
Yatakta oluşan tabakalaşmanın önlenmesi açısından, üniform olmayan yataklarda 
partiküllerin aynı çökelme hızına sahip olmaları önem arz etmektedir. Bu nedenle, yatak 
malzemesi olarak düşünülen malzemenin dane boyut dağılımının dikkatle seçilmesi gerekir. 
Aşağıdaki denklem, aynı çökelme hızına sahip dane boyutlarını tahmin etmek amacıyla 
kullanılabilmektedir: 
 

  (8.13) 

 
Burada, 
 

ρp1: Birinci yatak malzemesinin özkütlesi (kg/m3), 
ρp2: İkinci yatak malzemesinin özkütlesi (kg/m3), 
d1: Birinci yatak malzemesinin etkin boyutu (mm) ve 
d2: Birinci yatak malzemesi ile aynı çökelme hızına sahip ikinci yatak malzemesinin etkin 
boyutu (mm). 
 

8.3.2 Geri yıkama hızı 
 
Geri yıkama esnasında yatak malzemesi olarak kullanılan malzemenin genişleyerek 
porozitesinin artması ve akışkanlaşması istenir. Bu maksatla, geri yıkama esnasında oluşan 
yük kaybının en az yatak ağırlığına eşit olması gerekir. Geri yıkama esnasında gerçekleşen 
yük kaybı aşağıdaki denklemle hesaplanabilmektedir. 
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−= 1  (8.14) 

 
Burada, hLg yatağın akışkanlaşması için gerekli geri yıkama yük kaybı (m), ρy yatak özkütlesi 
(kg/m3), diğer parametreler ise daha önce tanımlandığı gibidir. Akışkan yatak ve sıkışmış 
yatağın ağırlıkları esasen aynı olup, bu ikisi birbirine eşitlenirse aşağıdaki gibi genişlemiş 
yatağın kalınlığı bulunabilir. 
 

3
2

2

1
12 











−

−
=

sp

spdd
ρρ
ρρ



 

231 
 

( ) ( )
s

sy
AYAY

s

sy eLeL
ρ

ρρ
ρ

ρρ −
−=

−
− 11  (8.15.a) 

( )
( )AY

AY e
eLL

−
−

=
1
1

 (8.15.b) 

 
Burada LAY genişlemiş yatağın kalınlığı, eAY genişlemiş yatağın porozitesi, diğer parametreler 
ise daha önce tanımlandığı gibidir. Genişlemiş yatağın porozitesi yatak malzemesinin 
çökelme hızı ve geri yıkama hızına bağlı bir fonksiyon olarak şu şekilde ifade edilmektedir: 
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Burada vGY, akışkan yatak porozitesinin eAY değerine ulaşması, yani yatağın akışkanlaşması 
için ihtiyaç duyulan geri yıkama hızı (m/sn), diğer parametreler ise daha önce tanımlandığı 
gibidir. Denklem 8.16, Denklem 8.15.b’de yerine konularak yeniden düzenlenirse, ihtiyaç 
duyulan geri yıkama hızını hesaplamak için uygun bir formül yazılabilmektedir: 
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Denklem 8.17, geri yıkama esnasında yatağın akışkanlaştırılması için ihtiyaç duyulan en 
küçük geri yıkama hızının hesaplanmasında kullanılabilir. Gerçek geri yıkama hızının (vGGY) 
seçiminde ise genişlemiş yatağın kalınlığı büyük önem arz eder. Filtrelerde geri yıkama işlemi 
sırasında yatak malzemesinin geri yıkama oluklarından kaçmasını engellemek maksadıyla 
genişlemiş yatak için bir üst sınır koymak gerekmektedir. Verilen bir genişlemiş yatak üst 
sınırı için ihtiyaç duyulan geri yıkama hızı Denklem 8.17 ile hesaplanabilir. Bu değer ise 
uygulanacak geri yıkama hızı (vGGY) için üst sınırı teşkil etmektedir. 
 
Yüzey geri yıkaması yapılan filtrelerde yüzey geri yıkama hızı ihtiyaç duyulan hız gradyanı 
ve uygulanan basınca bağlı olmaktadır. Filtrelerde yüzey geri yıkama hızı aşağıdaki 
denklemle hesaplanabilir: 
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Burada, 
 

VYGY: Yüzey geri yıkama hızı (m/sn), 
G: su jeti tipi yüzey yıkama için ihtiyaç duyulan hız gradyanı (1/sn), 
h: yüzey yıkama sisteminde uygulanan basınç (m) ve 
α: sabit (yüzey yıkama sitemleri için 0,25; batık yıkama sistemleri için 0,5)  

 
olup, diğer parametreler daha önce tanımlandığı gibidir. 
 
Filtrelerde geri yıkama esnasında hava ile çitileme de planlanıyorsa uygun hava debisinin 
belirlenmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulan hava debisi, geri yıkama hızına bağlı olup, 
Amirtharajah (1984) tarafından geliştirilen ampirik denklemle hesaplanabilmektedir: 
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GY

GGY
h v

vQ 18,465,8 −=  (8.19) 

 
Burada Qh çitileme için ihtiyaç duyulan hava debisi (m3/m2.sa), diğer parametreler ise daha 
önce tanımlandığı gibidir. 
 
8.3.3 Filtre verimi 
 
Filtre verimi, filtrenin bir döngüsünde arıtılan su ile geri yıkamada kullanılan su hacimleri 
arasındaki farkın, filtre döngüsünde arıtılan su hacmine oranı olarak tanımlanmaktadır 
(Randtke ve Horsley, 2012): 
 

100%
f

GYf
f V
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=η  (8.20) 

 
Burada, 
 

ηf: filtre verimi (%), 
Vf: filtrenin bir döngüsünde arıtılan su hacmi (m3) ve 
VGY: filtrenin bir döngüsünde geri yıkama için harcanan su hacmi (m3) 

 
Filtre verimi aynı zamanda etkin filtrasyon hızının işletme filtrasyon hızına oranı olarak da 
tanımlanabilmektedir: 
 

100%
v
ve

f =η  (8.21) 

 
Burada ve, etkin filtrasyon hızıdır. 
 
8.3.4 Filtre sayısı 
 
İhtiyaç duyulan filtre sayısını belirlemek için aşağıdaki ampirik denklem kullanılabilir 
(Kawamura, 1999): 
 

5,00195,0 QN =  (8.22) 
 
Burada N ihtiyaç duyulan filtre sayısı, Q ise planlanan tesis kapasitesidir (m3/gün). 
 
8.4 Filtrasyon Sistemlerinin Tasarım Kriterleri ve Esaslar 
 
8.4.1 Diatoma filtrelerin tasarım esasları 
 
Diatoma filtrelerin kurulması, kontrol, bakım ve işletme binalarının kurulması, ilgili 
projelerin maksadına en uygun şekilde hizmet edebilmesini sağlayacak şekilde hazırlanması 
için gereken tasarım ve donanım ile ilgili şartlar ve hükümler aşağıda özetlenmiştir.  
 

§ Diatoma filtreler, bulanıklığı 10 NTU’dan fazla olan suların arıtımı için 
kullanılmamalıdır (WSDH, 2003). 
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§ Diatoma filtrelerle arıtılacak suyun rengi 10 standart renk birimini aşmamalıdır 
(WSDH, 2003). 

§ Diatoma filtreler bakteri ve alg sayımı yüksek olan suların arıtımında 
kullanılmamalıdır (GLUMRB, 2007). 

§ Diatoma filtrelerin tasarımı pilot çalışmalardan elde edilen neticelere 
dayandırılmalıdır. 
o Pilot çalışmalarda kurulacak olan pilot sistem, verilen hamsuyun diatoma 

filtrelerle arıtımına uygun olup olmadığını belirleyebilecek nitelikte 
tasarlanmalıdır. 

o Pilot sistemde bulanıklık giderim verimleri incelenmelidir. 
o Pilot sistemde farklı filtrasyon hızları denenmeli ve maliyet ile performans 

açısından en uygun filtrasyon hızı seçilmelidir. 
o Pilot sistemde, beklenen hizmet süresi ile ilgili ön denemeler de yapılmalıdır. 
o Pilot çalışmalarda farklı boyutlar ve özelliklerde diatom kullanılarak en uygun 

diatom boyut ve dozajları belirlenmelidir. 
o Pilot çalışmalarda elde edilen bilgiler doğrultusunda kurulum ve işletme 

maliyetleri projeksiyonları yapılmalı; diatoma filtrelerin verilen hamsu için en 
uygun arıtım yöntemi olup olmadığı performans verileri ve ekonomik analizlerle 
tespit edilmelidir. 

o Tasarlanan filtre hizmet süresi 5 günden az ise pilot çalışmalara en az 1 ay 
süreyle, 5 günden fazla ise en az 2 ay devam edilmelidir (WSDH, 2003). Hamsu 
kalitesinde mevsimsel değişimler söz konusu ise pilot çalışmalara en az 1 
mevsimi kapsayacak kadar devam edilmesi gerekir (WSDH, 2003). 

o Pilot çalışmalarda, filtrasyon hızı, basınç kaybı, hamsu sıcaklığı, (gerekliyse) 
hamsu rengi, pH, bulanıklık, toplam koliform, fekal koliform ve toplam organik 
karbon analizleri yapılmalı; kurulacak diatoma filtrelerin ilgili içme suyu 
standartlarını karşılayabilecek nitelikte olduğu ispatlanmalıdır (WSDH, 2003; 
GLUMRB, 2007). 

 
Tablo 8.3. Pilot çalışmalarda yapılması gereken ölçümler (WSDH, 2003) 

Parametre Hamsuda Arıtılmış suda 
Bulanıklık Sürekli Sürekli 
Basınç kaybı Günlük Günlük 
Debi (filtrasyon hızı) Günlük - 
Sıcaklık Günlük - 
Renk Günlük Günlük 
pH Günlük Günlük 
Toplam koliform Haftalık Haftalık 
Fekal koliform Haftalık Haftalık 
Toplam organik karbon İki haftada bir İki haftada bir 

 
§ Diatoma filtre ünitelerinde, filtre sayısı en az iki olmalıdır. Sadece iki adet filtre 

yapılması durumunda her bir filtre, tesisin tasarlanan kapasitesini tek başına 
arıtabilecek nitelikte tasarlanmalıdır. Üç ve daha fazla filtre kullanılması 
durumunda, filtrelerden biri devre dışı kaldığında, diğer filtrelerin toplam kapasitesi 
tesisin tasarlanan kapasitesinden az olmamalıdır (GLUMRB, 2007). 

§ Tasarlanan filtrasyon hızı proje raporunda açıkça belirtilmeli; ihtiyaç duyulan 
filtrasyon alanı, filtrasyon hızına bağlı olarak belirlenmelidir. 
o Diatoma filtrelerde tasarlanan filtrasyon hızı 2,4 m/sa değerini aşmamalıdır 

(WSDH, 2003).  
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o Özel durumlarda 3,7 m/sa’e kadar filtrasyon hızları kabul edilebilir (GLUMRB, 
2007). 

o Filtrelerin aktif olmadığı durumlarda septum üzerindeki kekin düşmemesi 
amacıyla bir sirkülasyon pompası kullanılmalıdır. Sirkülasyon esnasında hız 
0,24 m/sa değerinden az olmamalıdır (GLUMRB, 2007). 

§ Septumlar ve diğer filtre elemanları, filtrasyon hızında ve işletme basıncında 
meydana gelebilecek değişimleri tolere edebilecek nitelikte tasarlanmalıdır. 

§ Septumlar ve diğer filtre elemanları arasında en az 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. 
§ Giriş suyunun, septumlar üzerinde biriken keki rahatsız etmeyecek şekilde 

dağıtılmasına olanak sağlayan bir giriş yapısı tasarlanmalıdır. 
§ Diatoma filtreler basınçlı ya da vakum modunda çalışacak şekilde tasarlanabilir.  
§ Basınçlı olarak tasarlanan diatoma filtrelerde basınç kaybı 210 kPa’ı aşmamalıdır 

(GLUMRB, 2007). Vakumlu olarak tasaralanan filtrelerde ise 34-41 kPa’dan fazla 
vakum uygulanmamalıdır (WSDH, 2003). İhtiyaç halinde 51 kPa’ya kadar vakum 
mertebeleri kabul edilebilir (GLUMRB, 2007). 

§ Kullanılacak olan diatom için AWWA B101: 2001 standardına uyulmalıdır. 
§ Kullanılacak olan septumlar bir yaprak (drenaj elemanı ve ızgara), bir çerçeve, bir 

toplama kanalı ve bir çıkış manifoldundan oluşmalıdır. 
§ Yaprak ve çerçeve yüksek basınç kayıplarına dayanıklı olmalıdır. 
§ Septum tasarımında planlanan ızgara, yüksek basınç kayıplarında septumun 

bükülmesini önleyecek şekilde tasarlanmalıdır. 
§ Toplama kanalı ve çıkış manifoldu su akışını engellememeli; minimum düzeyde 

basınç kaybına neden olacak şekilde tasarlanmalıdır. 
§ Tasarlanan yaprak septumlar için çıkış manifoldu yaprakların tabanında ya da yan 

yüzeyinde toplanmalıdır (Şekil 8.19) 
 
19

 
Şekil 8.199 Vakum filtrelerde a. tabandan çıkışlı, b. yan yüzeyden çıkışlı septum yaprakları 

 
§ Tasarlanan sistemde, diatom dozajı için bir çamur tankı da düşünülmelidir. Tank 

tasarlanırken, hazırlanan diatom karışımlarının en fazla üç gün içinde kullanılacağı 
düşünülmelidir (Randtke ve Horsley, 2012). 

§ Çamur tankı ile filtreler arasında diatom karışımını dozlamak için bir dozlama hattı 
ve dozlama pompası da düşünülmelidir. Dozaj hattında akış hızı, çökelmeleri ve 
diatomların kırılmasını önlemek üzere 0,9 ila 2,4 m/sn arasında olmalıdır (Randtke 
ve Horsley, 2012). 
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§ Tasarlanan sistemde, filtrelere yakın bir noktada, yıkama için musluklar 
düşünülmelidir. 

 
8.4.2 Yavaş kum filtrelerinin tasarım esasları 
 
Yavaş kum filtrelerinin kurulması, bu arıtım ünitelerinin (gerekliyse) kontrol binalarının 
kurulması, ilgili projelerin amacına en uygun şekilde hizmet edebilmesini sağlayacak şekilde 
hazırlanması amacıyla gereken tasarım, inşaat ve donanım ile ilgili şartlar ve hükümler 
aşağıda özetlenmiştir: 
 
Bir filtre ünitesindeki filtrelerin sayısı belirlenirken ortalama ve pik hamsu debileri ve 
düşünülen filtre çalışma süresi göz önünde bulundurulmalıdır. Filtre ünitesinin kapasitesine 
bağlı filtre sayısı Tablo 8.3’te gösterilmektedir. 
 

Tablo 8.3 Ünite kapasitesine bağlı filtre sayısı (WSDH, 2003) 
Ünite kapasitesi 

(m3/gün) Filtre sayısı 

≤2450 2 
>2450 ve ≤4900 3 
>4900 ve ≤7650 4 

> 7650 ve ≤11450 5 
 
Bir yavaş kum filtresi ünitesi en az bağımsız iki filtreden oluşmalıdır. Sadece iki adet filtrenin 
yapılması durumunda her bir filtre, tesisin tasarlanan kapasitesinde suyu, Başlık 8.4.2.a’da 
verilen filtrasyon hızlarını aşmayacak şekilde arıtabilecek nitelikte olmalıdır. Üç veya daha 
fazla filtrenin yapılması durumunda ise bir filtrenin bakım amacıyla ya da herhangi bir 
sebeple devre dışı kalması durumunda, diğer filtrelerin toplam kapasitesinin, tesisin planlanan 
kapasitesini arıtabilecek nitelikte olmaları gerekir. Bu durumda da Başlık 8.4.2.a’da verilen 
filtrasyon hızları aşılmamalıdır. Bunlara ek olarak, işletme kolaylığı açısından filtrelerin her 
biri, bulunduğu konuma göre uygun bir sistemle numaralandırılmalıdır. 
 
Yavaş kum filtrelerinin uygun arıtım yöntemi olarak seçilmesinde etkin rol oynayan en 
önemli parametreler ilk yatırım, işletme ve bakım maliyetleri ile birlikte hamsu özellikleridir. 
Proses seçiminde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır: 
 

§ Yavaş kum filtreleri, bulanıklığı en fazla 10 NTU olan suların arıtımı için 
kullanılmalıdır (GLUMRB, 2007). Bu sular için bir ön arıtma yapmaya ihtiyaç 
yoktur. 

§ Yavaş kum filtrelerinin seçiminde, hamsu renginin 30 Pt-Co değerini aşmamasına 
dikkat edilmelidir (Nemerov vd., 2009). 

§ Yavaş kum filtrelerinin seçiminde kum yatağının temizlenme süreleri (filtrasyon 
süresi) göz önünde bulundurulmalı; en az 3 aylık filtrasyon süreleri verecek 
sistemler tasarlanmalıdır. Filtrasyon süresi hamsu özelikleri ile doğrudan ilgili 
olduğundan pilot çalışmalarla elde edilecek neticeler göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

§ Pilot çalışmalar, eğer bir ön arıtma sistemi de planlanıyorsa, ön arıtma yapılmış su 
kullanarak, ön arıtma planlanmamışsa hamsu kullanılarak yapılmalıdır. 

§ Hamsuyun mikroskopik analizleri yapılmalı; hamsudaki algal populasyonun 
durumu/muhtemel gelişimi değerlendirilmeli; yavaş kum filtresinin işletilmesi 
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üzerinde olumsuz bir etki öngörülürse gerekli tedbirler alınmalı ya da bir başka 
proses seçilmelidir. 

§ İlk yatırım ve işletme maliyetleri proses seçiminde en önemli parametreler 
olduğundan, yavaş kum filtrelerinin, mevcut hamsuyu arıtmak için en ekonomik 
yöntem olduğunu gösteren kıyaslamalı ekonomik analizler de proje raporuna dahil 
edilmelidir. 

§ Yavaş kum filtreleri renk gideriminde çok etkin olmadığından yüksek renk içerikli 
hamsular için yavaş kum filtreleri tercih edilmemelidir.  

§ Arıtılacak ham suyun laboratuvar analizleri yapılmalı; mineral ve organik kirlilik 
parametreleri test edilmelidir. Yavaş kum filtreleri yüksek organik içerikli suların 
arıtımında kullanılmamalıdır. 

 
8.4.2.1 Filtrasyon hızları ve yüzey alanları 
 
Yavaş kum filtreleri için filtrasyon hızının seçiminde aşağıdaki hususlar gözönünde 
bulundurulmalıdır: 
 

§ Filtrasyon performansının olumsuz yönde etkilenmesini ve aşırı yük kayıplarını 
önlemek için filtrasyon hızı 10 m/gün (0,4 m/sa) değerini aşmamalıdır (Qasim vd., 
2000; Chinniah, 2006).   

§ Alan gereksinimini göz önünde bulundurarak filtrasyon hızı 1,8 m/gün (0,075 m/sa) 
değerinin altında seçilmemelidir (GLUMRB, 2007).  

§ Ham suyun, verilen aralıklar dışındaki filtrasyon hızlarında, yüksek performans ve 
daha düşük maliyetle arıtılabilecek olduğunu gösteren pilot çalışmalar mevcutsa 
verilen sınırların dışına çıkılabilir. 

§ Filtre ünitesi tasarlanırken debideki dalgalanmalar da göz önünde bulundurulmalı; 
işletme esnasında filtrasyon hızı asla verilen sınırlar dışına çıkmamalıdır. 

§ Yıllık döngüler bazında artan nüfusla birlikte filtrasyon hızlarında yavaş ve sürekli 
artışlar olsa da, günlük döngülerde filtrasyon hızının verilen aralıklar dışına 
çıkmasını engelleyecek bir tasarım yapılmalıdır. 

§ Azalan debili filtre planlanıyorsa, filtrelerin her birinde asgari ve azami filtrasyon 
hızları aynı; sabit debili filtre planlanıyorsa filtrelerin her birinde filtrasyon hızı 
sabit ve birbirine eşit olmalıdır.  

§ Filtrasyon için gerekli yüzey alanı, seçilen filtrasyon hızı ve tesis kapasitesi 
yardımıyla hesaplanmalıdır. 

§ Filtre yüzey alanları 200 m2’yi aşmamalıdır (AWWA, 1991). Bu şekilde tespit 
edilen filtre sayısına bir adet yedek eklenmeli ve toplam filtre sayısı belirlenmelidir. 
Filtre sayısının belirlenmesinde pratik bir yaklaşım için Tablo 8.3’e bakınız.   

§ Filtrelerin yüzey alanları eşit olmalıdır. Ayrıca, projelendirme ve inşa kolaylığı 
açısından filtrelerin özdeş geometriye sahip olmaları tercih edilmelidir. Kare ve 
dikdörtgen geometriye sahip filtrelerin projelendirilmesi, inşası ve işletmesi de 
nispeten kolay olacaktır. 

 
8.4.2.2 Filtre malzemesi 
 
Yavaş kum filtrelerinde filtre yatağı iki kısımdan oluşur: Kum tabakası ve çakıl tabakası. 
Kum tabakasının asli görevi filtrasyonu gerçekleştirmektir. Bu tabakanın üst katmanlarında 
biyolojik aktivite de görülür. Çakıl tabakası ise drenaj borularının üstüne, kum tabakasının 
altına yerleştirilen bir tabaka olup, görevi filtrede kum kaybını önlemektir. Yavaş kum 
filtrelerinde filtre yatağı yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir. 
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Kum tabakası 
 

§ Filtrede kullanılacak kumun özellikleri için DIN EN 12904:2005, DVGW 210 ve 
DVGW 213-2:2005  standardına uyulmalıdır. Bununla birlikte kum için verilen 
dane boyutu ve diğer özelliklerin tanımları için DIN EN 12901: 1999; test 
yöntemleri için ise AWWA B100-01: 2001 ile DIN EN 12902: 2005 standardına 
uyulmalıdır. 

§ Kullanılacak kumun yoğunluğu 1400 ila 1700 kg/m3 arasında olmalıdır. 
§ Kullanılacak kumun kimyasal bileşiminde silisyum oksit (SiO2) oranı  Tip 1 için en 

az % 96,  Tip 2 ve Tip 3 için ise en az % 80 olmalıdır (DIN EN 12904:2005).  
§ Kullanılacak kumun asit çözünürlüğü Tip 1 ve Tip 2 için en fazla % 2 olmalıdır. 

Tip 3 kumlar için bu değer % 5’i aşmamalıdır.  
§ Temiz kum tabakasının yüksekliği 75 ila 120 cm arasında olmalıdır (DIN 

19605:1995; AWWA, 2011; Edzwald, 2011). 
§ Kullanılacak kumun etkin boyutu (d10) 0,1 mm ila 0,30 mm arasında olmalıdır 

(AWWA, 2011). Özel durumlarda İdare’nin onayı ile 0,4 mm’ye kadar etkin boyut 
kabul edilir (AWWA, 1999). 

§ Kumun üniformluk katsayısı en fazla 2,5 olmalıdır (Nemerov vd., 2009). Özel 
durumlarda üniformluk katsayısı 5’e kadar kabul edilir (AWWA, 2011).  

§ Kullanılacak yatak malzemesi için elek analizleri yapılmalı ve dane boyut 
dağılımları gösterilmelidir. 

§ Kullanılacak yatak tasarlanırken DIN 19605:1995’te verilen diğer kısıtlamalar ve 
hükümler uygulanır. 

 
Çakıl tabakası 
 
Çakıl tabakası ile ilgili olarak aşağıdaki şartlara uyulmalıdır: 
 

§ Çakıl tabakası, yatak malzemesinin drenaj sistemine kaçmasını engelleyecek 
nitelikte tasarlanmalıdır. 

§ Çakıl tabakası tek katmandan oluşabildiği gibi farklı boyutlara sahip bir kaç 
katmandan da oluşabilir. 

§ Çok katmanlı çakıl tabakaları, üst katmanlardaki malzemenin alt katmanlara 
karışmasını engelleyecek nitelikte tasarlanmalıdır. 

§ Çakıl tabakalarının en alt katmanında çakılların, drenaj sistemindeki orifislerden 
geçmeyecek boyutlarda olmasına dikkat edilmeli ve bu orifisleri tıkamayacak 
şekilde tasarım yapılmalıdır.  

§ Çok ve tek katmanlı çakıl tabakalarında toplam tabaka kalınlığı 20-50 cm arasında 
olmalıdır (DIN 19605:1995). 

§ Çok katmanlı çakıl tabakalarında her bir katmandaki çakıl boyutları için d90/d10 
oranı en fazla 1,4 olmalıdır (Chinniah, 2006). 

§ Çok katmanlı çakıl tabakalarında en alt katmanda d10 değerinin en üst katmanda d10 
değerine oranı en fazla 4 olmalıdır (Chinniah, 2006). 

§ Çok katmanlı çakıl tabakalarında en üst katmanda d10 değerinin, kum tabakasında 
d15 değerine oranı en az 4 olmalıdır (Chinniah, 2006). 

§ Çok katmanlı çakıl tabakalarında en üst katmanda d10 değerinin, kum tabakasında 
d85 değerine oranı en fazla  4 olmalıdır (Chinniah, 2006). 

§ Çok katmanlı çakıl tabakalarında en alt katmanda d10 değeri, drenaj sisteminde 
kullanılan orifis çapının en az 2 katı olmalıdır (Chinniah, 2006). 
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§ Çakıl tabakası ile ilgili DIN 19605: 1995 ve DIN 12904: 2005’te verilen diğer 
şartlara da uyulmalıdır. 

 
8.4.2.3 Drenaj sistemi 
 
Yavaş kum filtrelerinin drenaj sistemleri için iki farklı seçenek Hata! Başvuru kaynağı 
bulunamadı.’de gösterilmiştir. Drenaj sistemi yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat 
edilmelidir: 
 

§ Drenaj sistemi yapılırken DVGW213-4: 2005 standardına uyulmalıdır. 
§ Her bir filtrenin kendine ait, diğerlerinden bağımsız bir drenaj sistemi olmalıdır. 
§ Drenaj sistemi, filtredeki akış hızının üniform bir şekilde dağılmasına olanak 

sağlayacak nitelikte olmalıdır. 
§ Drenaj sisteminde bir ana boru ve ikincil toplama boruları olmalıdır. 
§ Toplama boruları perfore borulardan teşkil edilmelidir ve perfore borular arasındaki 

mesafe, akışın yüzey alanında üniform olarak dağılmasını sağlayacak şekilde 
belirlenmelidir. Borular arası mesafe aşırı inşa maliyetlerinden kaçınmak için en az 
1 m; filtre kutusundaki akış karakterini bozmamak için en çok 2 m olmalıdır 
(AWWA, 1991). 

§ Perfore borularda orifis çapları, çakıl tabakasının en alt katmanında kullanılan çakıl 
etkin boyutunun en fazla yarısı kadar olmalıdır. 

§ Toplama boruları ve ana boru, filtre zeminine mümkün olduğu kadar yakın bir 
yükseklikte olmalıdır. 

§ Toplama borularında aşırı yük kayıplarını önlemek amacıyla hız 7,5 cm/sn’yi 
aşmamalıdır (AWWA, 1991). Özel durumlarda İdare’nin iznine tabi olmak kaydı 
ile bu borularda hız 10 cm/sn’ye kadar çıkabilir (GLUMRB, 2007). 

 
8.4.2.4 Diğer şartlar 
 
Yavaş kum filtrelerinin yapımında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır: 
 
Su yükseklikleri ve hidrolik şartlar 
 

§ Azami su yüksekliği belirlenmeli ve bu yüksekliğin işletme esnasında aşılmaması 
için bir taşma savağı konulmalıdır. 

§ Filtre kumu üzerindeki su yüksekliği (filtre yükü) 2 m ile 3 m arasında olmalıdır 
(AWWA, 1991). Gerekli görüldüğü taktirde kum üzerindeki azami su yüksekliği, 
İdare’nin onayı ile 1 m’ye kadar azaltılabilir. Ancak hiç bir durumda kum 
üzerindeki azami su yüksekliği 3 m’yi aşmamalıdır. 

§ Su yüksekliğinin, giriş suyunun kum tabakasının yapısını bozacak kadar düşük 
olmasından kaçınılmalıdır. 

§ Filtrenin derinliğini doğrudan etkilediği için, seçilen su yüksekliği proje raporunda 
belirtilmelidir. 

§ Filtrede filtrasyon süresi boyunca gerçekleşen yük kayıpları belirlenmeli ve işletme 
el kitabında belirtilmelidir. 

§ Filtre ilk/tekrar işletmeye alındığında, giriş suyunun kinetik enerjisini kırmak ve 
oluşabilecek su jetlerini engellemek için temiz yatak kaybı 0,3 m’yi aşmamalıdır 
(AWWA, 1991). Bu şart, çıkış savağının kret kotunun ya da giriş vanasının 
ayarlanmasıyla işletme esnasında sağlanmalıdır. 
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§ Filtredeki yük kaybının 0,1 m’den az, 2 m’den çok olmasına izin verilmemelidir. 
Verilen aralığın alt sınırı temiz yatak için olup, yük kaybının üst sınırına 
ulaşıldığında filtre kapatılarak kum atılması/yenilenmesi sağlanmalıdır (Chinniah, 
2006). İlgili talimatlar işletme el kitabında açıkça belirtilmelidir. 

§ Filtrede yük kayıpları hem temiz yatak için hem de kullanılmış yatak için ayrı ayrı 
hesaplanmalıdır. 

§ Filtre yatağı derinliğinde (kum ve çakıl tabakalarında) negatif basınçlardan 
kaçınılmalıdır. Gerekli hesaplar için kullanılmış yataktaki yük kayıpları 
kullanılmalıdır. 

§ İlgili raporlarda filtredeki basınç diyagramları (temiz ve sıkışmış yatak) ayrı ayrı 
gösterilmelidir. 

§ Ham su debisinin aktif filtreler arasında eşit paylaştırılmasını sağlayacak giriş 
yapıları tasarlanmalıdır. Eşit dağıtımın yapıldığı, gerekli hidrolik hesaplarla 
ispatlanmalı ve raporlanmalı; ünitenin yapılmasından sonra test edilmelidir. 

§ Filtre içinde, gelen suyun filtre yüzeyine eşit dağılmasını sağlayacak, belli 
bölgelerde yoğunlaşmasını engelleyecek şekilde giriş yapısı tasarlanmalıdır. 

§ İşletme esnasında hava sıkışmasını engellemek için çıkış savağı kret kotu, filtredeki 
kum yüksekliğinden daha düşük olmamalıdır. Tasarlanan çıkış savağı kotu, 
filtredeki temiz kum yatağının üst kotu ile kıyaslamalı olarak proje raporunda 
açıkça belirtilmelidir. 
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                           Şekil 8.20 Yavaş kum filtresi drenaj sistemleri. a.1. filtre boyunca yapılan toplama 

boruları, a.2. filtre boyunca yapılan toplama boruları için boykesit, b.1. filtre enine yapılan 
toplama boruları, b.2. filtre enine yapılan toplama boruları için boykesit. 
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Debi kontrolü 
 
Yavaş kum filtrelerinde filtrelere dağıtılan debiler sürekli olarak izlenmelidir. Yapı ve işletme 
itibarı ile yavaş kum filtreleri azalan debili ya da sabit debili olarak tasarlanabilir. Her iki tip 
işletme esasında da debi kontrolu, her bir filtrenin girişinde yapılmalıdır. Bu maksatla her bir 
filtrenin girişine birer debimetre ve birer vana konulmalıdır.  
 
Debi dağıtımı 
 
Tasarlanan filtreler arasında su debisinin dağıtımı işletme prensiplerine göre değişiklik 
gösterir. Azalan debili sistemlerde debinin eşit dağıtılmasına ihtiyaç yoktur. Bu tip 
sistemlerde ham su, filtrelere minimum su yüksekliğinin altından giriş yapmalıdır. Bu şekilde 
bütün filtrelerde su yüksekliği sabit olduğundan, filtrenin işletmeye alınmasından itibaren 
debi giderek azalacaktır. Azalan debili sistemlerde debi dağıtımında aşağıdaki hususlar göz 
önünde bulundurulmalıdır: 
 

§ Her bir filtreye su girişi, debimetre ve açma kapama vanasını takip eden boru 
üzerinden yapılabilir.  
o Bu dağıtım borusu, suyun filtre yüzeyine eşit dağılmasını sağlayacak şekilde 

tasarlanmalıdır.  
o Dağıtım borusundaki akış hızı, ham sudaki partiküllerin boru içinde çökelmesini 

engelleyecek şekilde seçilmelidir.  
o Dağıtım borusu üzerinde, suyun filtre yüzeyine geçmesini sağlayacak açıklıklar 

bırakılmalı; bu açıklıkların kum yatağını dağıtmasına müsaade etmeyecek bir 
tasarım yapılmalıdır. 

§ Her bir filtreye su girişi, bir dağıtım kanalı ile yapılabilir.  
o Bu tip sistemlerde dağıtım kanalında akış hızı, hamsudaki partiküllerin 

çökelmesini engelleyecek şekilde seçilmeli ve kanal boyutu bu kritere göre 
seçilmelidir. 

o Dağıtım kanalı, filtrenin bir tarafında ya da her iki tarafında inşa edilerek filtre 
uzunluğu ile aynı uzunluğa sahip olmalıdır. 

o Filtreye su girişi batık orifislerle yapılmalıdır. Batık orifisler dikdörtgen, kare ya 
da dairesel kesite sahip olabilir. 

o Debinin filtre boyunca eşit dağıtılması için orifis boyutları hesaplanmalı ve eşit 
dağıtım hesapları yapılmalıdır. 

o Dağıtım kanallarının kullanılması durumunda debimetreden sonra gelen açma 
kapama vanası yerine dağıtım kanalının başında bir sürgülü kapak kullanılabilir.  

o Dağıtım kanalından filtre kutusuna giren suyun kinetik enerjisi ile kum yatağına 
zarar vermemesi amacıyla orifisler uygun yüksekliklerde tasarlanmalıdır. 

 
Sabit debili olarak tasarlanan sistemlerde hamsu debisi filtreler arasında eşit olarak 
paylaştırılmalıdır. Filtreler arasında suyun eşit dağıtılabilmesi için uygun yapılar 
tasarlanmalıdır. Bu tip sistemlerde debiler eşit olduğundan filtre üzerindeki su yüksekliği 
işletme sırasında giderek artacağından yük kaybının ölçülmesine gerek yoktur. Sabit debili 
sistemlerde debinin filtrelere dağıtımı konusunda aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: 
 

§ Bu tip sistemlerde her bir filtreye beslenen debi, debimetreden sonra konulan bir 
vana ile ayarlanabilir.  
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§ Filtrelere su girişi, filtrelerdeki azami su yüksekliğinin üzerinden yapılmalıdır. 
§ Her bir filtreye su girişi, debimetre ve vanayı takip eden boru üzerinden yapılabilir. 

Bu boru, filtreye giren su serbest düşme yapacağından, kum yatağına zarar 
vermemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

§ Her bir filtreye su girişi, debimetreyi takip eden borunun ucuna konulan küçük bir 
hazneyle yapılabilir. 
o Bu durumda vanaya gerek kalmaz. Ancak haznenin önüne bir ayarlanabilir 

savak konulmalıdır. Ayarlanabilir savak sayesinde filtreye gelen debi kontrol 
edilebildiği gibi, bu savak bir açma kapama vanası olarak da görev yapar. 

o Savaklanarak filtreye giren ham suyun kum yatağına zarar vermemesi için 
uygun perdeleme yapılmalıdır. 

 
Meteorolojik şartlar 
 
Tesisin yapılacağı bölgedeki iklim koşulları göz önünde bulundurularak yavaş kum filtresi 
için aşağıdaki gereksinimler yerine getirilmelidir: 
 

§ Meteorolojik koşulların filtre performansı üzerindeki etkilerini en aza indirmek 
amacıyla filtrelerin üzerleri kapatılmalı; donmalara karşı gerekli tedbirler 
alınmalıdır.  

§ Üzeri kapatılan filtreler, personelin rahatça hareket etmesi ve çalışmasına yetecek 
yükseklikte boşluğa sahip olmalıdır.  

§ Kapalı filtrelerin işletme esnasında doğal yolla havalandırılması maksadıyla 
havalandırma bacaları teşkil edilmelidir.  

§ Bakım ve yatak yenileme çalışmaları sırasında personelin rahat çalışabilmesi için 
personel tarafından kolayca açılıp kapatılabilen havalandırma pencereleri de teşkil 
edilmelidir. 

§ Özellikle sıcak iklimlerde filtre yatağı üzerinde gerçekeşen algal tabakanın filtre 
kutusundan uzaklaştırılması amacıyla her bir filtreye bir taşma savağı yapılmalı ve 
filtre üzerindeki su seviyesini ayarlamak maksadıyla filtrenin çıkış savağı 
ayarlanabilir olarak inşa edilmelidir. Bu sayede, su yüzeyinde birikebilecek yabancı 
maddelerin de filtreden uzaklaştırılması mümkündür. 

 
Atık yönetimi 
 
Yapılan tesiste oluşacak atıkların depolanması ve bertarafı konusunda aşağıdaki şartlar göz 
önünde bulundurulmalıdır: 
 

§ Tesiste oluşan atık kumun geçici olarak depolanması için uygun bir alan 
ayırılmalıdır. 

§ Depo alanının belirlenmesinde filtre yataklarının değiştirilme sıklığı, atılan kum 
derinliği,  filtre sayısı ve depolama süresi göz önünde bulundurulmalıdır. 

§ Geçici depo alanından sonra kullanılmış kumun ne yapılacağı hususunda ekonomik 
çözümler üretilmelidir. Kullanılmış kum yıkanarak tekrar kullanılabilir ya da 
bertaraf edilebilir.  

§ Filtrelerden alınan kullanılmış kumda biyolojik aktivite devam ettiği için koku 
problemlerine yol açabilir. Bu sebeple kullanılmış kumun kapalı bir ortamda 
depolanması sağlanmalıdır. 

§ Filtre yatağının yeniden işletmeye alınmasından sonra biyolojik faaliyetlerin 
gelişmesine ve çıkış suyu özelliklerinin kabul edilen içme suyu standartlarına 
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ulaşmasına kadar geçen sürede (olgunlaşma süresi) filtreye beslenen su, temiz su 
haznesine alınmayacağından bu suyun sistemden nasıl uzaklaştırılacağı 
değerlendirilmelidir.  
 

İzleme ve kontrol 
 
Filtre ünitesinin işletme parametreleri ve performansının izlenmesi ve sistemin kolay 
kontrolunun sağlanması için tasarım ve inşa esnasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

§ Filtrelere gelen debi sürekli olarak izlenmeli ve filtre kutularındaki filtrasyon 
hızının Başlık 8.4.2.a’da verilen sınırları aşmamasına dikkat edilmelidir.  

§ Her bir filtreye gelen debi, filtre girişine (debimetreden hemen sonra) yerleştirilen 
bir vana ile kontrol edilmelidir. 

§ Her bir filtrenin giriş ve çıkışlarından su numuneleri almak için hem giriş 
yapılarında hem de çıkış yapılarında birer adet numune portu yapılmalıdır. İleriye 
dönük detaylı analizler için filtredeki kum yatağı boyunca numune portları da 
açılmalıdır.  

§ Her bir filtredeki kayıpları ölçmek için en az iki adet piyezometre kullanılmalıdır. 
Piyezometrelerden ilki temiz kum yatağı ile filtrede belirlenen minimum su 
yüksekliği arasına, diğeri ise çıkış haznesine yerleştirilmelidir. Bunun yerine bir 
fark basınç manometresi ya da elektronik fark basınç ölçer de kullanılabilir.  

§ Filtrelerin performansları normal işletme şartlarında günlük olarak izlenmelidir. 
İhtiyaç halinde belirli zaman aralıklarında ve noktalarda ölçüm/analizlerin 
yapılabilmesi için uygun yapılar/sistemler konulmalıdır. 

§ Filtre ünitesi, çıkış suyu kalitesinin ilgili yönetmelik ve standartlarda belirtilen içme 
suyu standartlarına uygun şekilde arıtım yapabilecek özellik ve kapasitede 
tasarlanmalıdır.  

§ İçme suyu kalite standartlarının aşılması durumunda uygunsuz çıkış suyu 
özelliklerinin filtre başına günde toplam üç saati aşmaması gerekir. Filtre ünitesi bu 
şartı sağlayacak şekilde tasarlanmalı, gerekli tedbirler alınmalıdır.  

§ Her bir filtrenin çıkışında bir elektronik bulanıklık ölçer bulunmalı; çıkış suyu 
bulanıklık değerleri en az beş dakikada bir ölçülerek kaydedilmelidir. Ölçüm 
cihazı, kaydedilmiş verilerin toplanması ve güncel verilerin kolayca okunmasına 
olanak sağlamalıdır. 

§ Sistemde, çıkış suyundan numuneler toplanarak mikrobiyolojik analizler (Giardia, 
Crytosporidium ve virüsler vb.) yapılabilmesi maksadıyla uygun noktalarda 
numune portları da bırakılmalıdır.  

§ Sistem, Giardia (3 log), Cryptosporidium (3 log) ve virüslerin (2 log) gideriminde 
verilen sınırları sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır (Chinniah, 2006). Bu maksatla 
pilot çalışmalar yapılmalı; sistem pilot çalışmaların neticelerine göre 
tasarlanmalıdır. 
 

8.4.3 Hızlı filtrelerin tasarım esasları 
 
Hızlı filtrelerin kurulması, bu arıtım ünitelerinin (gerekliyse) kontrol binalarının kurulması, 
ilgili projelerin maksadına en uygun şekilde hizmet edebilmesini sağlayacak şekilde 
hazırlanması için gereken tasarım, inşaat ve donanım ile ilgili şartlar ve hükümler aşağıda 
özetlenmiştir. 
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Bir hızlı granüler filtre ünitesi en az bağımsız iki filtreden oluşmalıdır. Sadece iki adet 
filtrenin yapılması durumunda her bir filtre, tesisin tasarlanan kapasitesinde suyu, Başlık 
8.4.3.a’da verilen filtrasyon hızlarını aşmayacak şekilde arıtabilecek nitelikte olmalıdır. Üç 
veya daha fazla filtrenin yapılması durumunda ise bir filtrenin bakım maksadıyla ya da 
herhangi bir sebeple devre dışı kalması durumunda, diğer filtrelerin toplam kapasitesinin, 
tesisin planlanan kapasitesini arıtabilecek nitelikte olmaları gerekir. Bu durumda da Başlık 
8.4.3.a’da verilen filtrasyon hızları aşılmamalıdır. Genel olarak, tesis kapasitesi 150 
m3/gün’den büyükse en az iki filtre kullanılması önerilmektedir (Reid, 2012). 
 
Bunlara ek olarak, işletme kolaylığı açısından filtrelerin her biri, bulunduğu konuma göre 
uygun bir sistemle numaralandırılmalıdır. 
 
Hızlı filtrelerin uygun arıtım yöntemi olarak seçilmesinde etkin rol oynayan en önemli 
parametreler ilk yatırım, işletme ve bakım maliyetleri ile birlikte ham su özellikleridir. Proses 
seçiminde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır: 
 

§ Hızlı filtrelerin, en uygun arıtma prosesi olarak seçiminden önce ham su kalitesinin 
en az 1 yıl süre ile izlenmesi gerekir. Ham suda izlenmesi gereken parametreler 
mikrobiyal içerik, bulanıklık, pH, alkalinite, renk, toplam organik karbon, toplam 
askıda katı madde, demir, mangan, sıcaklık, 254 nm absorbansı ve alg içeriğidir 
(Chinniah, 2006). 

§ Hızlı filtre tasarımında, uygulanacak ön arıtım sistemleri ve kullanılacak 
kimyasallar detaylı şekilde araştırılmalıdır. 

§ Hızlı filtrelerin, en uygun arıtma prosesi olarak seçilmesi, ham su ile yapılacak pilot 
çalışmalardan elde edilen verilere dayandırılmalıdır. 

§ Her bir filtrenin çıkış suyundaki bulanıklık 0,3 NTU değerini aşmamalıdır. Bu 
sınırın, 1 NTU’ya kadar filtre başına bir günde toplam 15 dakikayı geçmemek 
üzere aşılmasına izin verilebilir (Reid, 2012). 

§ Her bir filtrenin çıkış suyundaki partikül sayımı (> 2μm) 50 partikül/mL’yi 
aşmamalıdır. 200 partikül/mL değerine kadar bu sınırın, filtre başına günde toplam 
15 dakikayı geçmemek üzere aşılmasına izin verilebilir (Reid, 2012). 

§ Ön arıtma sistemlerinin kullanıldığı  
o Konvansiyonel hızlı filtrelerde hamsu bulanıklığı 3000 NTU, rengi ise 100 Pt-

Co değerini aşmamalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). 
o Hat üzerinde filtrasyon yapılacaksa hamsu bulanıklığı 20 NTU, rengi ise 50 Pt-

Co değerini aşmamalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). 
o Doğrudan filtrasyon yapılacaksa hamsu bulanıklığı 80 NTU, rengi ise 50 Pt-Co 

değerini aşmamalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). 
 

8.4.3.1 Filtrasyon hızları 
 
Hızlı granüler filtreler için filtrasyon hızının seçiminde aşağıdaki hususlar gözönünde 
bulundurulmalıdır: 
 

§ Filtrasyon hızı belirlenirken, yatak malzemesi olarak kullanılacak malzemenin 
özellikleri dikkate alınmalıdır. 

§ Konvansiyonel filtrelerde filtrasyon hızı 2 ila 9 m/sa arasında olmalıdır (Chinniah, 
2006). 
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§ Yeterli mertebede ön arıtma yapılması durumunda, 15 m/sa’e kadar olan filtrasyon 
hızları kabul edilir (Chinniah, 2006). Bu durumda, pilot çalışmalar yapılması 
istenir. 

§ Hamsuyun, verilen aralıklar dışındaki filtrasyon hızlarında, yüksek performans ve 
daha düşük maliyetle arıtılabilecek olduğunu gösteren pilot çalışmalar mevcutsa 
verilen sınırların dışına çıkılabilir. 

§ Filtre ünitesi tasarlanırken debideki dalgalanmalar da göz önünde bulundurulmalı; 
işletme esnasında filtrasyon hızı asla verilen sınırlar dışına çıkmamalıdır. 

§ Yıllık döngüler bazında artan nüfusla birlikte filtrasyon hızlarında yavaş ve sürekli 
artışlar olsa da, günlük döngülerde filtrasyon hızının verilen aralıklar dışına 
çıkmasını engelleyecek bir tasarım yapılmalıdır. 

§ Azalan debili filtre planlanıyorsa, filtrelerin her birinde asgari ve azami filtrasyon 
hızları aynı; sabit debili filtre planlanıyorsa filtrelerin her birinde filtrasyon hızı 
sabit ve birbirine eşit olmalıdır.  

§ Filtrasyon için gerekli yüzey alanı, seçilen filtrasyon hızı ve tesis kapasitesi 
yardımıyla hesaplanmalıdır. 

§ Filtrelerin yüzey alanları eşit olmalıdır. Ayrıca, projelendirme ve inşa kolaylığı 
açısından filtrelerin özdeş geometriye sahip olmaları tercih edilmelidir. Kare ve 
dikdörtgen geometriye sahip filtrelerin projelendirilmesi, inşası ve işletmesi de 
nispeten kolay olacaktır. 

 
8.4.3.2 Filtre malzemesi 
 
Hızlı granüler filtrelerde kullanılacak yatak malzemesinin seçiminde aşağıdaki hususlar göz 
önünde bulundurulmalıdır: 
 

§ Filtrede kullanılacak malzemenin özellikleri için DIN EN 12904: 2005, DVGW 
210  ve DVGW213-2: 2005 standardına uyulmalıdır. Bununla birlikte malzeme için 
verilen dane boyutu ve diğer özelliklerin tanımları için DIN EN 12901: 1999; test 
yöntemleri için ise AWWA B100-01: 2001 ile DIN EN 12902: 2005 standardına 
uyulmalıdır. 

§ Filtrelerde kullanılacak malzemenin boyutu ve yatak kalınlığının belirlenmesi için 
pilot çalışmalar yapılmalıdır.  

§ Yatak malzemesi olarak sadece kum kullanılacaksa, 
o Tasarlanan filtrasyon hızı 5 ila 7,5 m/sa arasındaysa, kullanılan kumun etkin 

boyutu 0,5 mm olmalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). 
o Kumun etkin boyutu 0,45-0,55 mm arasında olmalıdır (Randtke ve Horsley, 

2012). 
o Üniformluk katsayısı 1,3 ila 1,8 arasında olmalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). 

Üniformluk katsayısı tercihen 1,65 olmalıdır (GLUMRB, 2007). 
o Yatak kalınlığı 0,6 ila 0,9 m arasında olmalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). 

Yatak kalınlığı ile kumun dane çapı arasındaki ilişki                               Şekil 
8.21’de gösterilmektedir. 

o Yatak malzemesi serildikten sonra porozite 0,42 ila 0,47 arasında olmalıdır 
(Randtke ve Horsley, 2012). 
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                              Şekil 8.21 Hızlı filtrelerde dane etkin boyutu ile yatak kalınlığı arasındaki ilişki 

(Randtke ve Horsley, 2012). 
 

o Tasarlanan filtrasyon hızı 10 ila 25 m/sa arasındaysa, kullanılan kumun etkin 
boyutu 1,0 ila 1,4 mm olmalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). 

o Derin yatak (1,2 ila 1,8 m) tasarlanıyorsa, kullanılan kumun etkin boyutu 0,9 ila 
1,5 mm arasında olmalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). Bu kumun üniformluk 
katsayısı 1,2 ila 1,3 arasında olmalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). 

§ Eğer yüksek yoğunluklu kum kullanılacaksa, 
o Kumun en az % 95’inin yoğunluğu 3,8 g/cm3 ya da daha yüksek olmalıdır 

(GLUMRB, 2007). 
o Kumun etkin boyutu 0,2 ila 0,3 mm arasında olmalıdır (GLUMRB, 2007). 
o Kumun üniformluk katsayısı 1,65’ten küçük olmalıdır (GLUMRB, 2007). 

§ Yatak malzemesi olarak sadece antrasit kullanılacaksa, 
o Antrasit etkin boyutu 0,45 ila 0,55 mm arasında olmalıdır (GLUMRB, 2007). 
o Üniformluk katsayısı 1,65’ten küçük olmalıdır (GLUMRB, 2007). 
o Antrasit yoğunluğu 1,4 g/cm3’ten büyük olmalıdır (GLUMRB, 2007). 

§ Çift tabakalı filtreler (kum-antrasit) için, 
o Kum tabakasının kalınlığı 0,15 ila 0,30 m arasında olmalıdır (Randtke ve 

Horsley, 2012). 
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o Kum tabakasında etkin boyut 0,45 ila 0,55 mm arasında olmalıdır (Randtke ve 
Horsley, 2012). Kullanılacak kumun etkin boyutu 0,4 ile 0,8 mm arasında 
seçilebilir (Chinniah, 2006).  

o Kullanılacak kumun üniformluk katsayısı 1,2’den büyük (Chinniah, 2006), 
1,65’ten küçük olmalıdır (GLUMRB, 2007).  

o Kum tabakasının üzerine 0,30 ila 0,60 m kalınlığında antrasit serilmelidir 
(Chinniah, 2006). Bu aralık 0,46 ila 0,76 m’ye genişletilebilir (Randtke ve 
Horsley, 2012). 

o Antrasit tabakasında etkin boyut 0,8 ila 1,2 mm arasında olmalıdır (Randtke ve 
Horsley, 2012). Bu aralık 0,8 ila 2,0 mm arasına genişletilebilir (Chinniah, 
2006).  

o Kullanılacak malzemenin üniformluk katsayısı 1,3 ila 1,8 arasında olmalıdır 
(Chinniah, 2006, GLUMRB, 2007). Tipik bir değer 1,5’tir (Chinniah, 2006). 

§ Kullanılacak kumun kimyasal bileşiminde silisyum oksit (SiO2) oranı  Tip 1 için en 
az % 96,  Tip 2 ve Tip 3 için ise en az % 80 olmalıdır (DIN EN 12904:2005).  

§ Kullanılacak kumun asit çözünürlüğü Tip 1 ve Tip 2 için en fazla % 2 olmalıdır. 
Tip 3 kumlar için bu değer %5’i aşmamalıdır.  

§ Kullanılacak antrasitin asit çözünürlüğü % 5’i aşmamalıdır (Randtke ve Horsley, 
2012).  

§ Kullanılacak yatak malzemesi için elek analizleri yapılmalı ve dane boyut 
dağılımları gösterilmelidir. 

§ Kullanılacak yatak tasarlanırken DIN 19605:1995’te verilen diğer kısıtlamalar ve 
hükümler uygulanır. 

 
8.4.3.3 Drenaj sistemi 
 
Hızlı granüler filtrelerde drenaj sistemlerinin tasarımında aşağıdaki hususlara dikkat 
edilmelidir: 
 

§ Her bir filtrenin kendine ait, diğerlerinden bağımsız bir drenaj sistemi olmalıdır. 
§ Drenaj sistemi, filtredeki akış hızının üniform bir şekilde dağılmasına olanak 

sağlayacak nitelikte olmalıdır. 
§ Drenaj sistemi, geri yıkama sırasında gerçekleşen yük kaybının hemen hepsinin son 

açıklıklarda olması ile geri yıkama suyunun üniform şekilde dağılmasına olanak 
sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır (OME, 2008). 

§ Drenaj sistemi lateral, blok tipi, piramit tabanlı ya da poroz plakalı olarak 
tasarlanabilir.  

§ Lateral drenaj sistemi tasarlanıyorsa, lateraller üzerindeki açıklıklar 6 ila 19 mm 
arasında olmalıdır (Randtke ve Horsley, 2012).  
o Orifislerin toplam alanının yatak alanına oranı 0,0015 ila 0,005 arasında 

olmalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). 
o Lateral üzerindeki orifislerin toplam alanının lateral kesit alanına oranı 0,25 ila 

0,50 arasında olmalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). 
o Toplama manifoldunun kesit alanının toplam lateral kesit alanına oranı 1,5 ila 

3,0 arasında olmalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). 
o Lateraller üzerindeki açıklıklar arası mesafe 8 ila 30 cm arasında olmalıdır 

(Randtke ve Horsley, 2012). 
o Lateralleri kapatmak amacıyla 45 cm çakıl tabakası kullanılmalıdır (Randtke ve 

Horsley, 2012). 
o Lateraller ve manifolddaki yük kayıpları asgari düzeyde olmalıdır. 
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§ Piramit tabanlı drenaj sistemi tasarlanıyorsa, piramitlerin herbiri 25 ila 38 mm 
boyutlu çakılla doldurulmalıdır. Bu sistemlerde ayrıca bir çakıl tabakası da 
kullanılmalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). 

§ Drenaj sistemi olarak poroz plakalar kullanılması düşünülüyorsa, çakıl tabakası 
kullanılmasına gerek kalmaz. 

§ Drenaj sistemi, sadece su ve su+hava gibi geri yıkama stratejilerine uygun olarak 
tasarlanmalıdır. 

§ Laterallerdeki akış hızı 0,9 ila 1,5 m/sn arasında olmalıdır (Eroğlu, 2008). 
§ Drenaj sisteminin tasarım ve inşasında DVG213-3: 2005 standardına uyulmalıdır. 

 
8.4.3.4 Geri yıkama sistemi 
 
Hızlı filtrelerde geri yıkama sistemi tasarlanırken şu hususlara dikkat edilmelidir: 
 

§ Geri yıkama sistemlerinin tasarımında DVGW 213-1: 2005 ve DVGW213-3:2005 
standardına uyulmalıdır. 

§ Filtrelerin geri yıkama işlemi için yeteri kadar su daima ulaşılabilir olmalıdır. 
§ Filtre yatağının akışkanlaştırılması için gerekli en küçük geri yıkama hızı 

belirlenmelidir. 
§ Seçilen hava debisini sağlayacak nitelikte hava körükleri temin edilmelidir. Hava 

körükleri seçiminde aynı anda iki filtrenin birden geri yıkamada olduğu 
düşünülmelidir. Hava körükleri için ihtiyaç duyulan pozitif basınç belirlenirken 
hava körükleri ile yıkanan filtreler (en uzaktaki filtre) arasındaki mesafe ve hava 
boru hatlarındaki basınç kayıpları ile filtre üzerindeki statik basınç dikkate 
alınmalıdır. 

§ Geri yıkama hızı, filtre yatağının tam olarak akışkanlaşması maksadıyla yeterli 
düzeyde seçilmelidir (Randtke ve Horsley, 2012). 

§ Geri yıkama yöntemine bağlı olarak 15 ila 61 m/sa arasında geri yıkama su hızları 
kabul edilir (Randtke ve Horsley, 2012). 

§ Hava ile çitileme yapılacaksa, geri yıkama yöntemine göre 37 ila 146 m/sa hava 
debileri kabul edilir (Randtke ve Horsley, 2012). 

§ Belirlenen geri yıkama yöntemine göre geri yıkamada kullanılacak hava ve su 
debileri tahmin edilmeli ve hava-su hatları bu debileri taşıyabilecek nitelikte 
tasarlanmalıdır. 

§ Geri yıkama borularında hız 1,2 ila 2,5 m/sn olmalıdır (Eroğlu, 2008). 
§ Geri yıkama işleminde geri yıkama suyu basınçlı servis hattından, bir yükseltilmiş 

geri yıkama suyu deposundan ya da doğrudan geri yıkama pompasından elde 
edilebilir. Yükseltilmiş geri yıkama suyu deposu kullanılacaksa bu depo en az iki 
filtreyi yıkayacak hacimde tasarlanmalıdır (DSİ, 2006). 

§ Doğrudan geri yıkama pompası veya yükseltilmiş geri yıkama suyu deposu 
kullanılacaksa, pompa debileri ve basma yükseklikleri belirlenmelidir.  

§ Geri yıkama pompaları 2+1 adet olarak seçilmelidir (DSİ, 2006).  
§ Filtrelerde geri yıkama olukları tasarlanmalıdır. Geri yıkama oluklarının deşarj 

edecekleri noktalar belirlenmelidir. 
§ Geri yıkama suyunu toplayıp çöktürme işlemi yapıldıktan sonra tesis girişine geri 

devrettirilerek geri kazanılmalıdır (DSİ, 2006). Çöktürme işlemi için Bölüm 7’ye 
bakınız. 

§ Geri yıkama oluklarının deşarj kotu ile genişlemiş yatağın üst kotu arasında yeterli 
mesafe bırakılmalıdır (Chinniah, 2006). 
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§ Geri yıkama oluklarının deşarj kotu ile filtre yatağı arasındaki kot farkı 200 
mm’den az olmamalıdır (Chinniah, 2006). 

§ Geri yıkama olukları, azami geri yıkama hızındaki deşarj debisinin 1,5 katına göre 
boyutlandırılmalı; bu durumda en az 50 mm hava payı kalmalıdır (Chinniah, 2006). 

§ Geri yıkama olukları arasındaki mesafe askıda katıların verimli bir şekilde 
giderilmesi için çok yüksek olmamalıdır (Chinniah, 2006). 

§ Geri yıkama esnasında yüzey ve batık yıkama da yapılacaksa, su basınçları en az 
310 kPa olmalıdır (GLUMRB, 2007). Su hızları, sabit nozullar için 4,9 m/sa, döner 
kollar kullanılacaksa 1,2 m/sa olmalıdır. 

 
8.4.3.5 Diğer şartlar 
 
Hızlı filtrelerin tasarımında dikkat edilmesi gereken diğer şartlar aşağıda listelenmiştir: 
 

§ Gözlem, bakım ve işletme amacıyla uygun yapılar tasarlanmalıdır (Chinniah, 
2006). 

§ Tesisin tasarım kapasitesine göre bir taşma savağı yapılmalı ve filtrelerde suyun 
istenilen seviyeyi aşmasına izin verilmemelidir (Chinniah, 2006). 

§ Giriş kanalları ve borularında yüksek katı madde içeriği sebebiyle bu kanal ve 
boruların temizlenmesine olanak sağlayacak bir tasarım yapılmalıdır (Chinniah, 
2006). 

§ Çıkış boruları ve kanalları filtre kapasitesinin yaklaşık 1,5 katına kadar yüksek 
debilere göre tasarlanmalıdır (Chinniah, 2006). 

§ Geri yıkama hava boruları hava kaçaklarına karşı test edilmeli; hava körüklerine su 
kaçışını engelleyen bir tasarım yapılmalıdır. 

§ Çıkış boru ve kanalları filtreye hava kaçmasını engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır 
(Chinniah, 2006). 

§ Filtre çıkış suyu kalitesinin düşük olduğu durumlarda, çıkış suyunun israf 
edilmemesi maksadıyla uygun borulama yapılmalıdır (Chinniah, 2006). 

§ Filtrasyon ve geri yıkama gibi bütün çalışma modlarında sürekli bulanıklık ölçümü 
yapılmasına uygun bir tasarım yapılmalıdır (Chinniah, 2006). Bu hususta DVGW 
213-6: 2005 standardına uyulmalıdır. 

§ Filtre içerisinde negatif basınçların oluşmaması için filtrede izin verilen azami yük 
kaybından daha fazla bir su derinliği olması sağlanmalıdır (Chinniah, 2006). 

§ Filtrelerde debiyi kontrol etmek için uygun sistemler tasarlanmalıdır (Chinniah, 
2006). 

§ Filtrelerde duvar derinliği en az 2,6 m olmalıdır (GLUMRB, 2007). 
§ Hava sıkışmasını (air binding) engellemek için filtre yatağının üzerinde en az 0,9 m 

su olmalıdır (GLUMRB, 2007). 
§ Filtrede yük kaybı 0,3 ila 2,5 m arasında olmalı, filtreler 12 ila 72 saat hizmet 

süreleriyle tasarlanmalıdır (Chinniah, 2006). 
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9. DEZENFEKSİYON 
 

Doç.Dr. Mehmet ÇAKMAKCI 
 

9.1 Genel Bilgi 
 
İçme sularında hastalık yapıcı (patojenik) mikroorganizmaların bulunması istenmemektedir. 
Bu mikroorganizmalar membran gibi ayırma prosesleri ile sudan uzaklaştırılabilir veya 
dezenfektanlar kullanılarak etkisiz hale getirilebilir. Suda bulunan patojen 
mikroorganizmaların etkisiz hale getirilerek, suyun güvenle içilebilmesini sağlayan proses 
dezenfeksiyon olarak tanımlanmaktadır. Bu proses temel su arıtma proseslerindendir (Qasim 
ve diğ., 2000; Spellman, 2003; MWH, 2005). İçme suyu arıtımında ilk dezenfeksiyon işlemi, 
dezenfektan olarak klor kullanılarak, 1897 yılında gerçekleştirilmiştir (Oğur ve diğ., 2004). 
Dezenfeksiyon ve sterilizasyon prosesleri işlevsellik bakımından birbirine benzemekle 
birlikte, sterilizasyon işleminde patojenler dahil tüm canlı organizmalar yok edilmektedir. 
 
9.2 Dezenfeksiyon Mekanizması 
 
Patojen mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesi dezenfektanın yapısına ve 
mikroorganizmaların türüne bağlıdır. Mikroorganizmaların yok edilmesi veya etkisiz hale 
getirilmesi dört mekanizmayla açıklanmaktadır (MUD, 1999).  Bunlar; 

 
§ Hücre duvarının zarar görmesi, 
§ Hücre geçirgenliğinin değiştirilmesi, 
§ Hücre protoplazmasının koloidal yapısının değiştirilmesi, 
§ Metabolik aktivitede etkili kritik enzimin etkisiz hale getirilmesidir.  

 
Hücre duvarının zarar görmesi hücre çözülmesine ve ölümüne yol açmaktadır. Hücre 
geçirgenliğinin değiştirilmesi stoplazmik membranın seçici geçirgenliğini imha etmekte ve 
hayati önem arz eden azot ve fosfor gibi nütrientlerin hücre dışına çıkmasına sebep 
olmaktadır. Asitler ve bazlar tarafından hücre proteinlerinin denatürasyonu hücrenin imhasına 
sebebiyet vermektedir. Kritik enzimin etkisiz hale getirilmesi genellikle oksitleyici 
kimyasallarla gerçekleşmektedir (MUD, 1999).  
 
Kimyasal dezenfeksiyon normalde iki adımda gerçekleşir. Bunlar; 

 
§ Hücre duvarından dezenfektanın geçmesi, 
§ Hücre içerisinde enzimle reaksiyonudur. 

 
9.3 Dezenfeksiyon Verimini Etkileyen Faktörler 
 
Kimyasal dezenfeksiyon verimi aşağıdaki faktörlerden etkilenmektedir: 

 
§ Etkisiz hale getirilecek organizmanın türü, durumu, konsantrasyonu ve dağılımı  
§ Dezenfektanın türü ve konsantrasyonu  
§ Arıtılacak suyun kimyasal ve fiziksel özellikleri 
§ Dezenfeksiyon için gerekli temas süresi 
§ Suyun sıcaklığı 

 



 

254 

 

Dezenfektan enzim ile reaksiyon vermeden önce hücre duvarından geçmelidir. Her bir 
organizma türü farklı hücre yapısına ve enzim sistemine sahiptir. Bu sebeple, organizma 
türüne göre dezenfektan veya konsantrasyonu farklılıklar gösterebilir. Örneğin, patojenler 
koliform gruplarına göre daha az dirençli türlerdir. Virüsler bakterilerden çok daha dirençlidir 
ve uzun temas süresi ile yüksek dezenfektan konsantrasyonlarında etkisiz hale 
getirilebilmektedir. Bazı durumlarda dezenfektanın etkinliği daha fazla olabilir. 
Mikroorganizma yoğunluğu dezenfektan miktarını etkiler. Yoğun bir ortama daha fazla 
dezenfektan verilmelidir. Aksi halde dezenfektan verimi azalır. 
 
Dezenfeksiyon verimi dezenfektanın türüne ve konsantrasyonuna bağlıdır. Bazı 
mikroorganizmalar için kuvvetli etkisi olan dezenfaktanların kullanılması gerekebilir. 
Mikoorganizma yoğunluğuna bağlı gerekli konsantrasyonda dezenfektan suya verilmelidir.  
 
Suyun içerisinde bulunan organik ve inorganik maddeler dezenfektanla reaksiyon verebilir. 
Bu durumda dezenfektanın etkinliği azalır. Ayrıca, su içerisinde partiküller ve koloidal 
maddeler içerisinde bulunan mikroorganizmalara dezenfektanın etkisi sınırılı olacaktır. Bu 
sebeple, arıtılacak suyun kalitesi kimyasal dezenfeksiyon için önemlidir. 
 
Organizmaların etkisiz hale getirilmesi temas süresinin artmasıyla artar. Tesis tasarımlarında 
temas süresi sınırlandırlır ve bu süre genellikle 30 dakika olarak ön görülmektedir. 
Dezenfeksiyon sonrası temiz su depolarının mevcut ise dezenfeksiyon için gerekli temas 
süresi bu alandaki bekleme ile de genellikle sağlanmaktadır. Chick’s Kanunu’na göre 
aşağıdaki denklem ile bekleme süresi hesaplanmaktadır; 
 

��� ��
��

= �. �   (9.1) 
 
No : Başlangıçtaki organizma sayısı 
Nt : t süre sonunda organizma sayısı 
k : katsayı, 1/zaman 
t : Temas süresi 
 

Bu kanunun zamanla yeterli olmadığı düşünülerek kanun aşağıdaki denklemde görüldüğü 
şekilde modifiye edilmiştir. 

 
��� ��

��
= �. ��  (9.2) 

 
“m” bir sabittir. Eğer “m” 1’den küçük ise, zamanla etkisiz hale getirilen organizma sayısı 
azalmaktadır. Eğer “m” 1’den büyük ise, zamanla etkisiz hale getirilen organizma sayısı 
artmaktadır. “m” değeri, laboratuvar analizleri sonucunda belirlebilir.  
 
Dezenfektan konsantrasyonu (C) ve temas süresi (T) birlikte dikkate alınarak  dezenfektanın 
etkinliği değerlendirilmektedir. CT değeri genellikle sıcaklığa, pH’a, dezenfektan ve 
organizma türüne bağlı olarak belirlenmektedir.  

 
Kimyasal reaksiyonlar sıcaklığın artmasıyla hızlanmaktadır. Yüksek sıcaklıklarda 
organizmalar daha hızlı etkisiz hale getirilebilir. Organizmaları etkisiz hale getirmesinde 
sıcaklığın etkisi Vant Hoff-Arrhenius tarafından aşağıdaki denklemle ifade edilmiştir. 
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= �.(�����)
�.���.�.��.��

 (9.3) 
 
t1 : t1 anındaki temas süresi 

t2 : t2 anındaki temas süresi 
T1  : t1 anındaki temas süreside sıcaklık, oK 
T2 : t2 anındaki temas süreside sıcaklık, oK 
E : Aktivasyon enerjisi, J/mol veya cal/mol 
R : Gaz sabiti, 8.314 J/mol.oK veya 1.99 cal/mol. oK 

 
Bu denklem aynı dezenfektan ve organizma türü için düşük sıcaklıklarda daha uzun süreli 
temas gerektiğini göstermektedir.  
 
9.4 Dezenfektan Seçimi 
 
İçme suyu dezenfeksiyonu için gerekli olan miktardan daha fazla dezenfektan 
kullanılmaktadır. Dezenfektan kullanımının birincil maksat patojen mikroorganizmaları 
etkisiz hale getirmek ve ikincil maksat ise dağıtım sisteminde muhtemel mikrobiyal 
faaliyetleri engelleyebilmektir. Aşağıda belirtilen diğer gayeler içinde dezenfektan 
kullanılmaktadır (EPA, 1999). 
 

§ Asya istiridyesi ve zebra midyelerinin kontrolü 
§ Demir ve manganın oksidasyonu 
§ Dağıtım sistemlerinde bakteriyolojik çoğalmaların engellenmesi 
§ Kimyasal oksidasyonla koku ve tat giderilmesi 
§ Koagülasyon ve filtrasyon ünitelerinin verimlerini arttırmak 
§ Çöktürme tankı ve filtrelerde alg büyümelerini engellemek 
§ Renk giderimi sağlamak 
 

Yukarıda belirtilen amaçların bir veya birkaçı aynı anda gerçekleştirilebilir. Bu amaçlara 
uygun dezenfektanların seçilmesi gerekmektedir. Dezenfektan seçimi; 
 

§ Mevcut dezenfeksiyon sistemin etkinliği, 
§ Dezenfektanları değiştirme ihtiyacı, 
§ Alternatif bir dezenfektan seçimi, 
§ Birincil ve ikincil dezenfeksiyon gereksinimlerinden etkilenmektedir. 

 
Filtrasyon prosesi öncesindeki proseslerde veya filtrasyon prosesi girişinde yapılan 
dezenfeksiyon birincil (ön) dezenfeksiyon olarak tanımlanmaktadır. Birincil 
dezenfeksiyon amacıyla kullanılacak dezenfektanların yan ürünü oluşmu dikkate 
alınmalıdır. Ozon gibi kalıntı bırakmayan  dezenfektanlar da birincil dezenfeksiyon için 
kullanılabilmektedir (Qasim ve diğ., 2000). Birincil dezenfeksiyon için uygun bir 
“konsantrasyon x zaman” (CT) değeri belirlenmelidir (EPA, 1999). CT değeri dezenfeksiyon 
verimliliğini belirlemek maksadıyla tanımlanmıştır.  

 
Birincil dezenfektan seçiminde toplam organik karbon (TOK) konsantrasyonu, bromür iyonu 
konsantrasyonu ve filtreli veya filtresiz sistemler etkilidir. Bu parametrelerin birincil 
dezenfektan seçiminde önemi aşağıda belirtilmiştir. 
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TOK konsantrasyonu: Yüksek TOK konsantrasyonu, dezenfeksiyon yan ürün (DYÜ) 
oluşumu için iyi bir göstergedir. Yüksek TOK değerleri, DYÜ oluşturma potansiyelini 
artırmaktadır. TOK ve DYÜ konsantrasyonları için yüksek kabul edilen değerler aşağıdaki 
gibidir (EPA, 1999):  
 

§ TOK> 2 mg/L 
§ TTHM> 0,08 mg/L 
§ HAA5>0,06 mg/L 

 
Bromür iyonu konsantrasyonu: Ozon ve peroksit gibi güçlü oksidantların bromür iyonu 
reaksiyonu sonucu hipobromür asit ve bromat iyonu oluşmaktadır. 0,1 mg/L ve üzerindeki 
konsantrasyonlar yüksek bromür iyon konsantrasyonu olarak tanımlanmaktadır (EPA, 1999).  
 
Filtreli ve Filtresiz sistemler: Biyolojik olarak ayrışabilir maddeler ile ozonlama yan 
ürünlerinin azaltılması için biyofiltrasyon yararına olmaksızın filtresiz sistemlerde ozon veya 
ozon/peroksit kullanılması uygun değildir (EPA, 1999).  
 
İkincil (son) dezenfeksiyon içme suyu şebekelerinde kalıntı bırakılması amacıyla 
kullanılmaktadır. İçme suyu şebekesinde olası mikrobiyal oluşumlar ikincil dezenfeksiyonla 
engellenmektedir. Klor, kloraminler ve klordioksit gibi kalıntı bırakabilen  dezenfektanlar 
ikincil dezenfeksiyon amacıyla kullanılabilmektedir (Qasim ve diğ., 2000). İkincil 
dezenfektan seçiminde toplam asimile edilebilir organik karbon (AOC) organik karbon 
konsantrasyonu, dezenfeksiyon yan ürünleri oluşturma potansiyeli (DYÜOP) ve dağıtım 
sisteminde bekleme zamanı etkilidir. Bu parametrelerin ikincil dezenfektan seçiminde önemi 
aşağıda belirtilmiştir (EPA, 1999). 

 
Asimile edilebilir organik karbon (AOC): Yüksek TOK içeren sularda birincil dezenfektan 
olarak ozon gibi güçlü oksidantlar kullanıldığında AOC oluşmaktadır. Filtrasyon sonrası 0.1 
mg/L ve üzerindeki konsantrasyonlar yüksek AOC konsantrasyonu olarak tanımlanmaktadır. 
Yüksek AOC konsantrasyonu oluşması durumunda çıkış sularını stabilize etmek veya dağıtım 
sistemlerinde mikrobiyal büyümeleri önleyebilmek için ilave biyolojik ve granüller aktif 
karbon (GAC) filtrasyonu uygulanmalıdır (EPA, 1999).    
 
Dezenfeksiyon yan ürünleri oluşturma potansiyeli (DYÜOP): DYÜOP, klor kullanılması 
durumunda dağıtım sisteminde oluşması beklenen organik yan ürün miktarının bir 
göstergesidir. Tesis çıkış sularında DYÜ miktarları mümkün mertebe minimum olmalıdır. 
Çünkü DYÜ oluşumu dağıtım sisteminde devam eder. DYÜOP için yüksek kabul edilen 
değerler aşağıda verilmiştir: 
 

§ Yedi günlük TTHM > 0,08 mg/L 
§ Yedi günlük HAA5 > 0,06 mg/L 

 
Dağıtım sisteminde bekleme zamanı: Geniş bir dağıtım sisteminde, terfi merkezlerinde 
bekletilen veya terfi edilerek nihai kullanıcıya ulaşan sularda yeterli dezenfektan bakiyesi 
bulunmalıdır. Nihai kullanıcıya kadar yeterli dezenfektanın sağlanması için yüksek 
konsantrasyonlarda dezenfektan ihtiyacının olması halinde klor dioksit kullanılması ekonomik 
ve uygun olmayabilir. Çünkü klor dioksit uygulamalarında 48 saat ve üzerindeki süreler 
dağıtım sisteminde yüksek bekleme süresi olarak tanımlanmaktadır (EPA, 1999).  
 



 

257 

 

9.5 Dezenfektanlar 
 
Kullanımı en yaygın olan dezenfektan klordur. Klora ilaveten UV ışını, klor dioksit, ve 
ozonda dezenfektan olarak yaygın kullanıma sahiptir.  Bu dezenfektanlar içerisinde en güçlü 
olanı ozondur. Dezenfektanların kullanımına bağlı özellikleri Tablo 9.2’de ve dezenfeksiyon 
metotlarının karşılaştırılması Tablo 9.2’de görülmektedir.  
 

     Tablo 9.1 Dezenfektanların kullanımlarına bağlı özellikleri (EPA, 1999; Teksoy, 2006) 

Durum K
lo

r 

O
zo

n 

K
lo

r 
D

io
ks

it 

Pe
rm

an
ga

na
t 

K
lo

ra
m

in
 

O
zo

n/
 P

er
ok

si
t 

U
ltr

av
iy

ol
e 

THM ve TOK oluşturur Evet Bazen Hayır Hayır Evet Bazen Hayır 
Oksitlenmiş organik oluşturur Bazen Evet Bazen Bazen Hayır Evet Bazen 
Halojenik organik oluşturur Evet Bazen Hayır Hayır Evet Bazen Hayır 
İnorganik yan ürün oluşturur Hayır Bazen Evet Hayır Hayır Bazen Hayır 
Biyolojik olarak ayrışabilir 
organik madde oluşturur Bazen Evet Bazen Hayır Hayır Evet Hayır 

Maksimum kalıntı 
dezenfektan seviyesi Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Hayır 

Kireçle yumuşatma etkileri Evet Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Evet 
Bulanıklık etkileri Hayır Bazen Hayır Hayır Hayır Bazen Evet 
Giardia giderimi - <2,0 log  Evet Evet Evet Hayır Hayır Hayır Hayır 
Giardia  giderimi - >2,0 log  Hayır Evet Evet Hayır Hayır Hayır Hayır 
Cryptosporidium giderimi - 
<2,0 log  Hayır Evet Evet Hayır Hayır Hayır Hayır 

Cryptosporidium giderimi - 
>2,0 log  Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır 

Virus giderimi- <2,0 log Evet Evet Evet Hayır Hayır Hayır Evet 
Virus giderimi- >2,0 log  Evet Evet Evet Hayır Hayır Hayır Evet 
İkincil dezenfektan olarak 
kullanılır Evet Hayır Bazen Hayır Evet Hayır Hayır 

Büyük tesisler için 
uygulanabilirliği Evet Evet Evet Evet Evet Evet Hayır 

Küçük tesisler için 
uygulanabilirliği Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet 
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Tablo 9.2 Sık kullanılan dezenfeksiyon metotlarının karşılaştırılması (Tchobanoglous, 1991; Teksoy, 2006) 

Özellik Olması gereken 
Durum Klor Sodyum 

hipoklorit 
Kalsiyum 
hipoklorit 

Klor 
dioksit 

Brom 
Klorür Ozon UV 

Mikroorganizmalara 
olan toksisite etkisi 

Fazla seyteltmede bile yüksek 
toksisitede olmalı Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek 

Kalıcılığı Mikroorganizmalar 
üzerindeki etkisi çabuk kaybolmamalı Kalıcı Az kararsız Oldukça 

kararlı 

Kararsız 
Kullanılırken 
oluşturulmalı 

Az 
kararsız 

Kararsız 
Kullanılırken 
oluşturulmalı 

Kullanılırken 
oluşturulmalı 

Çözünürlüğü Suda veya hücre 
dokularında çözünebilmeli Biraz Yüksek Yüksek Yüksek Biraz Yüksek Bilinmiyor 

Homojenliği Karışım, bileşim içine homojen 
dağılmalı Homojen Homojen Homojen Homojen Homojen Homojen Bilinmiyor 

Yabancı maddelerle 
etkileşimi 

Bakteri hücreleri 
dışındaki organik 

maddeler tarafından 
absorbe edilemez. 

Organik 
maddeleri 

oksitler 

Aktif 
oksitleyicidir 

Aktif 
oksitleyicidir Yüksek 

Organik 
maddeleri 
oksitler 

Organik 
maddeleri 

oksitler 
 

Çevredeki 
sıcaklıkla etkileşimi 

Çevredeki sıcaklık 
derecelerinde etkili 

Olabilmeli 
Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek 

Nüfuz etmesi Yüzey boyunca nüfuz 
etme kabiliyeti olmalı Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Orta 

Korozif etkisi Metallerin veya boyaların 
biçimini bozmamalı 

Fazla 
korozif Korozif Korozif Fazla 

korozif Korozif Fazla 
korozif Bilinmiyor 

Kokuları yok etme 
kabiliyeti 

Dezenfeksiyon sırasında 
kokuları da yok etmeli Yüksek Orta Orta Yüksek Orta Yüksek Bilinmiyor 

Elde edilebilirliği 
Fazla miktarlarda ve 
uygun fiyatlarda elde 

Edilebilmeli 

Maliyeti 
düşük 

Maliyeti 
biraz düşük 

Maliyeti 
biraz düşük 

Maliyeti 
biraz düşük 

Maliyeti 
biraz 
düşük 

Maliyeti 
biraz düşük 

Maliyeti 
biraz düşük 
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9.5.1 Klor  
 
Gaz klor veya sodyum hipoklorit veya kalsiyum hipoklorit suya ilave edildiğinde, hipokloröz 
asit (HOCl) ve hipoklorit iyonu (OCl-) oluşur. Bunlar serbest klor olarak tanımlanmaktadır 
(EPA, 2011).  
 
Cl2(g) + H2O → HOCl + H+ + Cl-  (9.4) 

 
NaOCl + H2O → HOCl +Na+ + OH-  (9.5) 
 

Ca(OCl)2 + 2H2O → 2HOCl + Ca2
+ + 2OH- (9.6) 

 
HOCl→H+ + OCl− (9.7) 
 
Hipokloröz asit (HOCl) zayıf asittir ve yalnızca alkali çözeltilerde çözünür.  Çözünme sonucu 
hipoklorit (OCl-) ve hidrojen iyonu oluşur. Bu oluşumda suyun alkalinite ve pH’sını azaltır. 
 
HOCl ve OCl- dönüşümü pH ve sıcaklığa bağlı olarak değişim göstermektedir (Şekil 9.1). pH 
7 ve altında HOCl suda iyonlarına daha az ayrışmaktadır ve baskın olan tür HOCl’dir. 
Sıcaklığın HOCl’nin çözünmesine küçük bir etkisi vardır. HOCl’nin dezenfektan etkisi OCl-
‘den daha fazladır.  
 

 
Şekil 9.1 pH ve sıcaklığa bağlı HOCl-OCl- 

 
 

İçme suyu arıtımında hipokloröz asit veya hipoklorit iyonu hazırlamak için kullanılacak klor 
gazı EN 937:2009, sodyum hipoklorit  EN 901:2013 ve kalsiyum hipoklorit EN 900:2007’ye 
uygun olmalıdır. Hipokloritler sıvı ve kuru halde bulunabilmektedir. Bunların taşınım ve 
depolanmasının  klor gazına göre daha emniyetli olduğu  düşünülmektedir (Hoehn ve diğ., 
2010).   
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Katı halde toz veya tabletler şeklinde de kalsiyum hipoklorit ile sodyum hipoklorit 
dezenfektan amacıyla kullanılabilmektedir. Tabletler şeklinde bulunan kalsiyum hipoklorit 
%70 klor içerecek şekilde saflaştırılabilmektedir. Tabletler halindeki kalsiyum hipokloritler 
tablet klorinatörüne doldurulmaktadır (Hoehn ve diğ., 2010).  
 
9.5.1.1 Klor ihtiyacı 

 
Klor saf suda stabildir, fakat içme suyunda bulunan doğal organik maddelerle yavaşça ve 
güneş ışığı ile hızlıca reaksiyon verir. Gün ışığı ile temasta, fotonlar hipoklorit iyonu ile 
reaksiyon vererek oksijen, klorit iyonu ve klorür iyonu oluşturur. Bu potovoltik reaksiyon 
hipokloröz asit ile gerçekleşmez (MWH, 2005). 

 
Klor suda yükseltgenebilecek elementlerle (Fe2+, Mn2+, S2-, çözünmüş organik maddeler ve 
benzeri) öncelikli olarak reaksiyon verir ve daha sonra suda amonyak olduğunda, klor farklı 
davranır ve genellikle amonyakla reaksiyon vererek kloramin türlerini oluşturur. Bu kloramin 
türleri; 

 
Monokloramin : NH3 + HOCl → NH2Cl + H2O (9.8) 
Dikloramin : NH2Cl + HOCl → NHCl2 + H2O (9.9) 
Trikloramin : NHCl2 + HOCl → NCl3 + H2O (9.10) 

 
Oluşan bu kloraminlerin toplamı bağlı klor olarak adlandırılmaktadır. Toplam kalıntı klor ise 
serbest klor ile bağlı klorun toplamını ifade etmektedir.  Özetle; 
 

Serbest klor : HOCl + OCl-                                                                               (9.11) 

Toplam klor : HOCl + OCl- + NH2Cl + NHCl2 + NCl3                                  (9.13) 

 
şeklinde ifade edilmektedir. Bileşiklerdeki etkin klor miktarı mg-Cl2/L olarak ifade 
edilmektedir. Dezenfeksiyon için gerekli klor miktarını belirlerken, klorun organik, inorganik 
ve azotlu maddelerle reaksiyonu dikkate alınmalıdır. Şekil 9.2’de görüldüğü üzere klor 
öncelikle oksitlenebilen ve azotlu maddelerle reaksiyon vermekte ve daha sonra serbest klor 
oluşmaktadır.  
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Şekil 9.2 Kırılma noktası klorması 

 
Dezenfeksiyon öncesi gerekli klor ihtiyacı belirlendikten sonra dezenfeksiyon için gerekli 
kalıntı klor su içerisinde bulunmalıdır. Böylece dezenfeksiyon için gerekli klor dozajı 
sağlanır. Dezenfeksiyon için gerekli klor dozajları Tablo 9.3’de görülmektedir (Qasim ve diğ., 
2000). Ayrıca, klorun sıcaklığa bağlı olarak Giardia ve virüs inaktivasyonu (etkisiz hale 
getirme) için gerekli CT değerleri de                                  Tablo 9.4’de görülmektedir (EPA, 
2011).  
 

Tablo 9.3 Dezenfeksiyon için gerekli klor dozajları (Qasim ve diğ., 2000) 
Arıtma amacı Klor dozajı, mg/L Temas süresi, dakika pH aralığı 
Toplam kalıntı klor  1-5 a 7-8 
Serbest klor kalıntısı 0,5-4 a 7-8 
Kırılma noktası 
reaksiyonu 

NH3’ün 6-8 katı b 30 6,5-8,5 (7,5 optimum) 

Monokloramin NH3’ün 3-4 katı b 20 7-8 
Serbest klor kalıntısı NH3’ün 6-8 katı b 20 6,5-8,5 

a: CT değeri için gereklidir; b: NH3 mg/L olarak ifade edilmektedir. 
 

                                 Tablo 9.4 Klor tarafından Giardia kistlerinin ve virüslerin inaktivasyonu için gerekli 
CT değerleri 

*Log 
inaktivasyonu 

Giardia Virüs 
<1 oC 10 oC 20 oC <1 oC 10 oC 20 oC 

0.5 40 21 10 * * * 
1.0 79 42 21 * * * 
2.0 158 83 41 6 3 1 
3.0 237 125 62 9 4 2 

*Log inaktivasyonu=log10(başlangıçtaki mikroorgaizma sayısı)- log10(arıtma sonrası mikroorganizma 
sayısı)  
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9.5.1.1 Dezenfeksiyon yan ürünleri 
 
Organik madde ile klor klor reaksiyonu sonrası halojenli dezenfeksiyon yan ürünleri 
oluşmaktadır.  Bu halojenli yan ürünlerin bazıları  
Tablo 9.5 Klor ile dezenfeksiyon sonrası oluşan bazı DYÜ’leri ( EPA, 2001)’de 
görülmektedir (EPA, 2001). 
 
Tablo 9.5 Klor ile dezenfeksiyon sonrası oluşan bazı DYÜ’leri ( EPA, 2001) 

Halojenli organik yan ürünler 
• Trihalometanlar 
o Kloroform 
o Bromodiklorometan 
o Dibromoklorometan 
o Bromoform 

• Haloketonlar 
o 1,1 dikloropropanon 
o 1,1,1 trikloropropanon 

• Klorofenoller 
o 2-klorofenol 
o 2,4 diklorofenol 
o 2,4,6 triklorofenol 

• Kloropkrin 

• Haloasetik asit 
o Monokloroasetik asit 
o Dikloroasetik asit 
o Trikloroasetik asit 
o Monobromoasetik asit 
o Dibromoasetik asit 

• Haloasetonitril 
o Dikloroasetonitril 
o Bromokloroasetonitril 
o Dibromoasetonitril 
o Trikloroasetonitril 

• Kloral hidrat 
• Siyanojen klorür 

 
 
 
 
9.5.1.2 Klorlama sisteminin tasarımı 
 
Dezenfeksiyon için gerekli klorlama sistemi altı ayrı alt sistemde oluşmaktadır. Bu alt 
sistemler: 

§ Klorun temin edilmesi 
§ Depolanması ve kullanılması 
§ Güvenlik tedbirlerinin alınması 
§ Klor beslenmesi ve uygulanması 
§ Difüzyon, karıştırma ve temas 
§ Kontrol sistemi 

 
Klorun temin edilmesi: Klor, genellikle özel olarak üretilen basınca dayanıklı karbon çelik 
tanklarda ve basınç altında sıvılaştırılmış gaz olarak taşınmaktadır (URL 1).  Sıvı klor sudan 
1,5 kat ve havadan 2,5 kat daha ağırdır. Sıvı klor amber renklidir. Sıvı klor normal atmosfer 
basıncında çok büyük hızla gaz haline geçer.  Bir hacim sıvı klor serbest bırakıldığında 460 
hacim gaz klor şeklinde yayılır. Genellikle 45,4 kg ağırlıktan 1 ton ağırlığa kadar klor tankları 
kullanılmaktadır (Qasim ve diğ., 2000).  
 
Depolanması ve kullanılması: Klorun oldukça zehirli ve korozif bir özelliğe sahip olduğu 
dikkate alınarak depolanması ve kullanılması gerekmektedir. Klor tankları kapalı bir bina 
veya muhafaza içerisinde depolanmalıdır. Depolama alanında ANSI Z358.1’e uygun acil duş 
ve göz yıkama duşu olmalıdır.  
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Güvenlik tedbirlerinin alınması: Personelin maruz kalacağı limit, havalandırma, yangın 
söndürme, boş ve dolu tankların ayrı depolanması, depolama alanın korunması, besleme 
sistemi ve alanın izlenmesi güvenlik tedbiri için gerekmektedir. Klor buhar temizleyici 
sistemi de risk azaltmada diğer etkili bir yöntemdir (Qasim ve diğ., 2000). Güvenlik tedbirleri 
ile ilgili detaylı bilgiye Klor Enstitüsü internet sayfasından ulaşılabilir (URL2).  
 
Klorun beslenmesi ve uygulanması: Klorun beslenmesi ve uygulanması aşağıdaki 
adımlarda gerçekleşmektedir.  

§ Klorun tanktan çekilmesi 
§ Evaporatör (sıvı klor çekildiğinde gerekmektedir) 
§ Otomatik yedeğe geçme 
§ Vakum düzenleyici 
§ Klorinatör 
§ Enjeksiyon sistemi (su kaynağı ile) 
§ Difüzyon, karıştırma ve temas 
§ Kontrol sistemi  

 
Klorun tanktan çekilmesi: Klor tankından gaz veya sıvı olarak klor çekilebilir. Klor tankı 
üzerinde bulunan vanadan gaz halinde ve tankın altında bulunan vanadan ise sıvı halde klorun 
çekilmesi mümkündür. Oda sıcaklığında tank üzerindeki vanadan gaz halinde 180 kg/gün 
kapasite ile klor çekilebilmektedir. 180 kg/gün ile 680 kg/gün aralığında klor ihtiyacı olması 
halinde ise fazla klor tankından oda sıcaklığında gaz çekilerek ihtiyaç karşılanabilir. Oda 
sıcaklığının 18 0C’den büyük olması gerekmektedir. 680 kg/gün ve üzerinde klor ihtiyacının 
olması halinde klor tankın altındaki vanadan sıvı olarak çekilmelidir ve evaporatör 
kullanılmalıdır. Ortam sıcaklığının çekilen klor miktarı üzerindeki etkisi, depolama tankı ile 
klorinatör arasındaki tehlike riski, aynı anda minimum sayıda klor takının kullanımı gibi sıvı 
klorun tankından çekilmesinin avantajları bulunmaktadır.   
 
Evaporatör: Evaporatörde sıvı klor buharlaştırılarak gaz klor elde edilmektedir. 
Buharlaştırma işlemi kapalı ve basınçlı bir ortamda gerçekleşmektedir. Buharlaşmanın 
gerçekleştiği kapalı ve basınçlı kısım elektrikle, sıcak su döngüsüyle veya buharla 
ısıtılabilmektedir. Evaporatörlerin deşarj hattı üzerinde otomatik basınç azaltıcı vanalar 
bulunmaktadır ve böylece gaz klor hattına sıvı klor geçişi engellenebilmektedir. Sistemde 
korozyona karşı katodik koruma yapılmalıdır. Katodik korumanın yeterli olmadığı 
durumlarda korozyonu önleyici çözeltiler suya ilave edilmelidir. Evaporatör kapasiteleri 180 
kg/gün ile 4500 kg/gün aralığında değişmektedir.  Sıvı kloru depolama tankından alır ve bu 
sıvı klor buharlaştırarak gaz klor elder. 
 
Klorinatör: Klorinatör tanktan veya evaporatörden gaz halinde kloru alır ve enjektöre akışını 
düzenler. Farklı türde klorinatörler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları (1) doğrudan beslemeli, 
(2) basınç tipi, (3) vakum tipi ve (4) ses dalgası akış tipidir. Geleneksel bir klorinatör giriş 
basınç kırıcı vana, rotametre, ölçüm kontrol orifisi ve vakum düzenleyici vana üniteleri 
içermektedir. Sürücü kuvvet klor enjektörü tarafından oluşturulan vakumdan ileri 
gelmektedir. Klorinatör kapasiteleri 30 ila 5000 kg/gün arasında değişmektedir.  Herhangi bir 
klorinatör türünün seçimi debiye ve uygulama şekline bağlıdır. Klorinatör kontrol düzenekleri 
el ile kontrolden farklı kademelerde otomasyonla da kontrole kadar yani basitten karmaşık bir 
yapıya kadar olabilmektedir. Klorinatör dizaynı ve seçimi için üretici firmalara danışılmalıdır 
(Qasim et al., 2000). Klorinatör ve ekipmanları DIN 19606’da belirtilen nitelikleri 
sağlamalıdır.  
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Şekil 9.3’de gaz klorinatör ve ekipmanları görülmektedir. 
 
Otomatik yedeğe geçme: Sistem güvenirliği açısından aktif kullanımdaki klor tankından 
yedek klor tankına geçişin otomatik olarak yapılması gerekmektedir. İki farklı otomatik geçiş 
tipi bulunmaktadır: Bunlar (i) basınçlı ve (ii) vakumludur. Her iki tipde de kullanımdaki 
tankın boşalmasıyla yedek tanka otomatik geçiş olmaktadır.   
 
Enjektör: Enjektör sistemi gerekli klor dozunun sağlanması için önemlidir. Basınçlı gaz 
enjeksiyonu ve vakum gaz  besleme olmak üzere iki tip klor enjeksiyon sistemi 
bulunmaktadır. Klor gazının basınçlı enjeksiyonu, gazın atmosfere salınması riskini 
taşımaktadır. Bu sebeple, basınçlı enjeksiyon sistemleri küçük sistemlerde veya çok sıkı 
önlemlerin alınması ile büyük tesislerde de kullanılabilmektedir. Vakum gaz besleme 
sisteminde enjektör girişinde vakum oluşturulmaktadır. Klor tankından gaz klorun emilmesi 
için vakum uygulanmaktadır. Klorinatörün bir parçası olan vakum düzenleyici, vakum altında 
klor gazının çekilme oranını kontrol etmek için kullanılmaktadır.  
 
Difüzyon, karıştırma ve temas: Etkili bir dezenfeksiyon için klor çözletisinin su  içerisinde 
hızlı karışımı ve temas süresi önemlidir. Klor çözeltisi difüzör sistemi ile suya verilmelidir. 
Suya ilavesi sonrasında hızlı karıştırılması gerekmektedir. Bu karıştıma işlemi mekanik 
karıştıcılarla, şaşırmalı perdelerle, hidrolik sıçrama, parşal savağı ve benzeri ile 
sağlanabilmektedir.                   Şekil 9.4’de bazı difüzör tipleri ve Şekil 9.5’de ise bazı 
karıştırma metotları görülmektedir (Qasim ve diğ., 2000). 
 
Temiz su depolama tanklarında klor için gerekli temas süresi yapının özelliklerine göre 
farklıklık göstermektedir. Temas tankına verilen suyun % 90’nın temas süresi veya daha uzun 
süre sonunda tankı terk etmesi istenmektedir.  Geri kalan % 10’u ise bu temas süresinden 
önce tankı terk etmektedir. Tankı erken terk etme süresi T10 olarak tanımlanmaktadır.  
Böylece T10/T oranı büyük olacak şekilde temas tankları dizayn edilmelidir. T10/T oranını 
artırmak için temas tankı içerisinde akımın piston akım şartlarına yaklaşması gerekmektedir. 
Bu durumun sağlanabilmesi için tank içerisine perdeler (bölmeler) yapılarak suyun akış yolu 
uzatılmaktadır. Şekil 9.6’de farklı temas tankı tasarımları ve                    

Tablo 9.6’de bu tasarımların dezenfeksiyona etkileri  görülmektedir (Randtke and Horsley, 
2012).   
 
Kontrol Sistemi: Temas süresi sonunda suda istenen konsantrasyonda kalıntı klor 
bulunmalıdır. Kalıntı klor miktarına göre klor dozajı ayarlanabilmelidir. Küçük sistemlerde el 
ile kontrol yeterli olabilirken büyük sistemlerde mutlaka otomatik kontrol yapılmalıdır. 
Büyük sistemlerde klor analizörleri ile kalıntı klor miktarı belirlenmeli ve klor dozajı 
ayarlanmalıdır (Qasim, 2000).                                     Şekil 9.7’de alternatif klor besleme 
sistemi kontrol stratejileri görülmektedir (Randtke and Horsley, 2012).   
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Şekil 9.3 Gaz klorinatör ve ekipmanları 
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                  Şekil 9.4 Tipik klor difüzörleri (a) Küçük borular için tek enjektörlü, (b) Küçük borular için 

çift enjektörlü, (c) Orta büyüklükteki borular için çok enjektörlü, (d) Büyük borular için 
enjektör sistemi, (e) Açık kanalda yatay tek difüzör, (f) Açık kanalda dikey tek difüzör (geniş 
kanallarda genişlik boyunca çoğaltılabilir, (g) Açık kanal uzunluğu boyunca tipik asılı burun 

difüzörü 
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Şekil 9.5 Farklı klor karıştırma düzenekleri 
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(a) 

  

 
 

 
(b) 
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(c) 

Şekil 9.6 Farklı temas tankı tasarımlarında ara bölme durumuna göre dezenfektanın etkinliği a)kötü, b) 
ortalama  ve c) iyi   

                   
Tablo 9.6 Farklı temas tankı tasarımlarında ara bölme durumuna göre dezenfektanın etkinliği 

Perde (bölme) durumu T10/T Perde (bölme) açıklaması 
Perde yok 0,1 Tank içerisinde herhangi bir bölme perdesi yok, 

uzunluğun genişliğe oranı çok düşük, yüksek 
giriş ve çıkış hızları  

Kötü 0,3 Tek veya çok perdesiz giriş, tank içerisnde 
herhangi bir bölme perdesi yok, 

Orta  0,5 Tank içerisinde birkaç bölme perdesi var, tankın 
giriş ve çıkışında bölme perdesi var 

İyi 0,7 Delikli giriş perdesi, serpantin veya delikli ara 
bölmeli iç perdeler ve çıkış savakları veya 
olukları takta mevcuttur 

Mükemmel (piston akım) 1,0 Genişliğe göre oldukça fazla uzunluk, delikli 
giriş, çıkış ve çok sayıda ara bölmeli perdeleri 
içeren bir tank, temas süresi teorik bekleme 
süresine eşitir. 
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                                    Şekil 9.7Alternatif klor besleme sistemi kontrol stratejileri 
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9.5.1.3 Klorlama sisteminin tasarımında dikkate edilecek hususlar 
 
Klorlama prosesi tasarımında dikkate edilecek önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir (SC., 
1997). 
 

§ Yüzeysel ve yeraltı sularının dezenfeksiyonunda klor kullanılmaktadır. Klorlama 
işlemi sıvı klor (EN 937:2009), kalsiyum (EN 900:2007) veya sodyum hipoklorit 
(EN 901:2013)    veya klor doksit (EN 12671:2009) ile gerçekleştirilebilir.   

§ Çözelti-besleme-gaz-tipi klorinatör veya hipoklorit besleyicileri pozitif yer 
değiştirilmeli olmalıdır.  Klorinatör ve ekipmanları DIN 19606’da belirtilen 
nitelikleri sağlamalıdır. 

§ Sürekliliğin sağlanması için yedek klor depolama tankı olmalıdır ve tankın biri 
bitiğinde yedek otomatik olarak devreye girmelidir.  

§ Debi değişimi veya klor ihtiyacının sabit olmadığı tesislerde otomatik klorinatör 
kullanılmalıdır. 

§ Yüzeysel su arıtma tesislerinde hamsu, ara proses kademelerinde ve filtre edilmiş 
sular klorlanabilir. 

§ Yeraltı sularında klor yeraltı kuyularına verilmemelidir. Bekletme tankına ve 
şebekeye dağıtılacak suya verilmelidir. 

§ En az 30 dakikalık klor temas süresi sonunda ilk abonenin musluğundan su 
akmalıdır.  

§ Bağlı klorun kullanıldığı durumlarda, klorun temas süresi en az iki saat olmalıdır. 
§ Temas süresi ile teorik bekleme süresinin birbirine eşit olabileceği piston akıma 

yakın koşullarda temas tankı inşaa edilmelidir.  
§ Temas tanklarında 30 dakikalık temas süresi sonunda kalıntı klor konsantrasyonu 

0,1 mg/L’den daha az olmamalıdır (DVGW W 290). Uzak noktalardaki şebekede 
de kalıntı klor analiz edilebilecek limit aralığında olmalıdır.   

§ Temas tanklarında 120 dakikalık temas süresi sonunda kalıntı bağlı klor 
konsantrasyonu 2,0 mg/L’den daha az olmamalıdır. Uzak noktalardaki şebekede de 
kalıntı klor analiz edilebilecek limit aralığında olmalıdır.   

§ pH, sıcaklık ve suyun özelliğine bağlı olarak yüksek konsantrasyonlarda kalıntı klor 
temiz su depolama tanklarında bekleme süresi sonunda olabilir.  

§ Trihalometan (THM), haloasetik asit (HAA) ve benzeri DYÜ’ler sebebiyle yüksek 
konsantrasyonda kalıntı klor pek istenmez. 

§ Taşınabilir klor analizörleri ile 0 ile 1 mg/L arasında 0,1 mg/L  ve 1 ila 2 mg/L 
arasında ise 0,5 mg/L hassasiyetle ölçüm yapılabilmelidir.  

§ Nüfusu 5000 ve üzeri olan yerleşim birimlerinde klor ihtiyacı kısa süreli 
periyotlarla değişiyorsa kalıntı klor konsantrasyonu sürekli izlenmelidir. Nüfusu 
5000 ve altında ise günlük tekil numune alımları ile ölçümler yapılmalıdır. 

§ Klor odası tüm ekipmanların yerleştirilebileceği, birkaç aylık klor stokunun 
yapılabileceği ve klor tanklarının değişimine olanak verecek büyüklükte olmalıdır. 

§ Klorlama odasının kapısı dışarıya doğru açılmalıdır. Eğer klorlama odası büyük bir 
binanın parçası ise odanın kapısı doğrudan dışarıya açılmalıdır.  

§ Klor odasının kapısı dışarıdan içeriye doğru sürekli kilitli ve içerden dışarıya doğru 
ise sürekli açık olmalıdır. İçeriden dışarıya açılmada DIN EN 1125 normuna uygun 
(küçük bir basınçla açılmalı)  olmalıdır.  

§ Klor odası ile tesisin diğer kısımları arasındaki açıklıklar duvarlarla kapatılmalıdır. 
§ Klor odası kapısı kenarlarından hava geçişi engellenmelidir. 
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§ Klor odasına girmeden önce odanın içindeki durumu gözlemleyebilmek için kapıya 
monte edilmiş bel seviyesinin üzerinde ve en az 0,1 m2 alana sahip bir pencere 
olmalıdır ve odanın durumu gözlendikten sonra içeriye girilmelidir. 

§ Klor gazı tehlike ikaz işareti odanın giriş kısıma yerleştirilmelidir.  
§ Herhangi bir klor sızıntı olmasına karşı sesli ikaz sistemi de olmalıdır. 
§ Klor odasının zemini düz, su geçirmez ve kaymaz olmalıdır ve odadaki zemin 

drenajları uygun şekilde kapatılmalıdır. 
§ Klor gazı soluk yeşil renktedir ve zemine çöker. Bu sebeple, klor odasının zemini 

klor gazının görünmesini sağlayacak beyaz ve benzeri bir renkte olmalıdır. 
§ Klor odasındaki havanın acil durumlarda 2 dakikada bir ve normal şartlarda ise 20 

dakikada bir değişimini sağlayabilecek bir havalandırma sistemi olmalıdır. 
§ Klor odası zemininden 15 cm yukarıda olacak şekilde hava tahliye borusu 

yerleştirilmelidir. Dışarıda ise tahliye borusu kapı, pencere veya varsa diğer 
odaların seviyesinin üzerinde atmosfere verilmelidir.  Böylece çökelen klor gazı 
atmosfere verilir. 

§ Klor odasında hava tahliye borusu insanların çoğunlukla bulunabileceği kısımlara 
da yerleştirilmelidir. 

§ Havalandırma fanları 90 cm veya 180 cm yukarıda olmalı ve zeminin 15 cm 
üzerinde borularla hava çekilmelidir. Böylece fanlar klor gazında etkilenmesi 
minimuma indirgenebilir. 

§ Hava tahliyesi için fan çalıştığında tavana yakın kısımda bulunan panjurlu kısımdan 
da temiz hava girişi olmalıdır.  

§ Hava tahliye fanının çalıştığını gösterir sinyal ışığı klor odasının her bir girişine 
yerleştirilmelidir. 

§ Hava tahliye fanı ile odadaki ışıkların açılıp kapatıldığı elektrik anahtarları giriş 
kapısının dışına monte edilmelidir. 

§ Dışarıdan kapı açılmasına hassasiyetli elektrik anahtarıyla kapı açıldığında ışıklar 
ve fan otomatik olarak açılmalıdır. 

§ Klor odası dışında kilitli depolama alanlarında aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır; 
o 30 dakika süreyle basınçlandırılmış hava kapasitesine, The National Institute for 

Occupational Safety and Health (NIOSH) standartlarına uygun solunum 
koruyucu ekipmanlar veya arıtma tesisinden sorumlu itfaiye birlikleri tarafından 
kullanılan ilgili ekipmanlar olmalıdır. 

o Klor sızıntısının tespiti için % 56’lık amonyum hidroksit çözeltisi veya otomatik 
klor sızıntı dedektörleri kullanılabilir. Sızma olması halinde sesli ikaz 
konmalıdır. 

o Klor Enstitüsü tarafından gaz tüpleri veya tankları için onaylanmış klor gazı 
kaçak tamir kitleri olmalıdır. 

o Kavuçuk eldivenler, koruyucu elbiseler ve gözlükler gibi diğer koruyucu 
ekipmanlar olmalıdır. 

§ Depolanan sodyum hipoklorit konsantrasyonunun % 1’den veya hacminin 1892 
L’den (500 galondan) büyük olması halinde uluslararası yangın koduna göre 
önleyici tedbirler alınmalıdır. Yangına karşı klor odası tavanına sabitleştirilmiş 
püskürtme nozullarından oluşan yağmurlama sistemi yapılmalıdır. 20 dakika 
süresince 10.4 L/dak.m2  (0,25 gpm/ft2) kapasitede su verileceği dikkate alınarak 
yağmurlama sistemi tankının hacmi belirlenmelidir (Hoehn ve diğ., 2010).  

§ Klor odasında klor boruları için iki alternatif önerilmektedir. Bunlar; 
o Klora enjekte edilecek su için su borusunun klor odasına giriş ve çıkışı 

düzenlenebilir. Klora enjekte edilecek suyu sağlayan pompa, pompa odasına 
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veya klor odasına yerleştirilebilir. Vakum enjektörü dahil tüm klor ekipmanları 
klor odasına yerleştirilmelidir. 

o Klor vakum enjektör borusu klor odası dışında ASTM D 1785’e göre dizayn 
edilmiş kapalı ve uzun PVC-80 içerisinde suya enjenkte edilebilir. Güvelik 
açısından gerekli özel tedbirler alınmalıdır. Klor vakum enjektör borusu kapalı 
ve korumalı PVC-80 dışında klor odasına çıkarılmalıdır. 

o Basınçlı klor enjektör dizaynı kesinlikle önerilmez. 
§ Klor odasının sıcaklığı 15 0C (60 0F) ile 70 0C (158 0F) aralığında olmalıdır. 70 0C 

ve daha yüksek sıcaklıklarda tanklara yerleştirilen F kartı eriyerek tankları 
korumaya alır. Klor tankları doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. 

§ Bireysel emniyet aparat cihazları her bir tank için olmalıdır. Zincirler yeterli 
emniyet aparatı olarak görülmemelidir. 

§ Klor kullanımını belirlemek için kullanımda olan klor tankı veya tank grubunda  
ölçüm cihazı veya ölçek olmalıdır.  

§ Klor kullanım talimatları ve önlemleri gösteren afiş veya posterler klorlama 
odasında göze çarpan bir yerde asılmalıdır. Farklı üreticilere ait detaylı klor el 
kitapçıkları olmalı ve bunlar gerektiğinde referans olarak kullanılmalıdır.  

§ Klorla ilgili gerekli güvenlik talimatları satıcı tarafından sağlanmalıdır (EN 
937:2009). Muhtemel tehlikeli durumlar için acil durum planları yapılmalıdır. 

§ Acil durumlarda yapılabilkecek bazı ilk yardım uygulaması konsunda personel 
eğitilmelidir (EN 937:2009).  

 
9.5.2 Ozon  
 
Ozon, dezenfeksiyon ve oksidasyon maksadıyla içme suyu arıtımında kullanılmaktadır. İçme 
suyu arıtımında ilk olarak 1893 yılında Hollanda'da kullanılmıştır. Tat, koku ve renge sebep 
olan organik maddelerin oksidasyonu ve dezenfeksiyon ile bazı mikroorganizmaların etkisiz 
hale getirilmesi ozonlama ile sağlanabilmektedir (EPA, 1999). Ozon nötral veya alkali 
ortamlarda, hidorksil iyonu, UV ışını veya hidrojen peroksit ile reaksiyon vererek ayrışmakta 
ve hidroksil radikallerini oluşturmaktadır (Qasim ve diğ., 2000). Bu ayrışmayı sıcaklık, pH, 
ozon konsantrasyonu, ortamda bulunan redikaller ve UV ışının şiddeti gibi çok sayıda faktör 
etkilemektedir. Ozonun ayrışması neticesinde oluşan hidroksil radikalleri ozondan daha 
etkilidir. Böylece ozon su ortamında doğrudan veya dolaylı olarak (hidroksil radikalleri) 
reaksiyon vermektedir. Su ortamında ozonun doğrudan ve dolaylı  reaksiyonları Şekil 9.8’de 
görülmektedir (Randtke and Horsley, 2012).  
 
Ozon kararsız ve güçlü bir dezenfektan ve oksidanttır. Ozon çoğu maddede çözünebilir, 
kararlı ya da orta kararlı çözelti oluşturabilir. Suda ozon oksijenden 14 kez daha fazla çözünür 
ancak orta kararlı çözelti oluşturur. Kararlılığı ağır metal katyonları ve metal oksitlerinin 
varlığından etkilenir. Henry kanuna göre sulu fazda ozonun çözünürlüğü aşağıdaki denkleme 
göre hesaplanmaktadır. 

 
Şekil 9.8 Su ortamında ozon reaksiyonları 
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Csıvı=Cgaz x β(sıcaklık) x Pgaz (9.14) 

 
Csıvı : Sıvı içerisinde çözünmüş konsantrasyon 
Cgaz : Gaz konsantrasyonu 
β(sıcaklık) : Bunsen katsayısı (çözünürlük ve sıcaklığa bağlı) 
Pgaz : Gaz basıncı 
 
Suda çözünürlüğü sıcaklığın azalması, basıncın artmasıyla artar. Ozonun sıcaklığa bağlı 
suda çözünürlüğü Tablo 9.7’de görülmektedir (URL 3). 
 

Tablo 9.7 Ozonun suda çözünürlüğü (URL 3). 
Sıcaklık (ºC) Çözünürlük (kg/m3) 

0 1,09 
10 0,78 
20 0,57 
30 0,40 
40 0,27 
50 0,19 
60 0,14 

 
Ozonun suda birinci mertebe kinetiğe göre ayrışmaktadır ve bakiye ozon miktarı 
aşağıdaki denklemle hesaplanabilir (Randtke and Horsley, 2012).   
 
��
��

= ���� (9.15) 
 
Ct : t zamanındaki ozon konsantrasyonu, mg/L 
C0 : Başlangıç zamanındaki ozon konsantrasyonu, mg/L 
k : Bozunma hız sabiti, dak-1 
t : Zaman, dak. 

 
Bozunma hız sabiti tam ölçekli çalışmanın simüle edildiği (sıcaklık, pH, su kalitesi vb.) 
kesikli veya pilot ölçekli testlerle belirlenebilir.  
 
Uygulama yerinde üretilmesi gerekmektedir. Kalıntı bırakmadığından içme suyu 
arıtımında ikincil dezenfeksiyon için kullanımı uygun değildir.  Sıcaklık ozonun 
yarılanma süresi üzerinde etkili bir parametredir. Dezenfeksiyonda CT değerleri sıcaklık 
parametresinden etkilenmektedir. Ozon, hücre duvar yapısını bozarak mikroorganizmaları 
etkisiz hale getirmektedir. Ozonun sıcaklığa bağlı yarılanma süreleri Tablo 9.8’de 
görülmektedir (Gray and Germain, 2006). 
 

                                   Tablo 9.8 Sıcaklığa bağlı olarak ozonun yarılanması (Gray and Germain, 2006). 
Sıcaklık (ºC)  Yarı ömrü (dk)  

15  30  
20  20  
25  15  
30  12  
35  8  
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9.5.2.1 Ozon ihtiyacı 
 

Ozon hem güçlü bir dezenfektan ve hem de bir oksidanttır. Suda bulunan organik ve 
inorganik maddelerle reaksiyon vermektedir. Nitrit, demir (+2), mangan (+2), sülfit ve 
amonyum iyonları gibi inorganik bileşikler ve benzeri inorganik  maddelerin ozonla 
reaksiyonları ozonla oldukça hızlıdır ve kısa sürede tamamlanmaktadır. Bu reaksiyonlarda 
ozon tüketim söz konsudur. Örneğin 0.43 mg-ozon/1 mg-demir ve 0.88 mg/1 mg-mangan 
oksidasyonu için gereklidir.  Minimum ve maksimum ozon ihtiyacı su kalitesindeki  değişime 
bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu sebeple, ihtiyaç CEN/TR14470:2004’e göre 
aşağıdaki şekillerde belirlenebilir; 
 

• Literaürdeki bilgilere bağlı olarak teorik olarak hesaplanabilir. 
• Aynı maksat için benzer koşullarda işletilen tesis verilerinden yararlanılarak 

belirlenebilir. 
• Laboratuıvar çalışmaları ile belirlenebilir. 
• Uzun periyotlu pilot tesis çalışmaları ile belirlenebilir. 

 
Dezenfektan olarak ozon kullanıldığında organik ve inorganikleri ozon ihtiyacı dikkate 
alınarak gerekli doz belirlenmelidir. Ozon, hücre duvar yapısını bozarak mikroorganizmaları 
etkisiz hale getirmektedir. Ozon tarafından Giardia kistleri, virüs ve Cryptosporidium oocysts 
inaktivasyonu için gerekli CT değerleri Tablo 9.9-Tablo 9.11’de görülmektedir (EPA,  2011). 

 
Tablo 9.9 Ozon tarafından Giardia kistlerinin inaktivasyonu için gerekli CT değerleri (pH:6-9) 

Log 
inaktivasyon 

Sıcaklık, oC 
< 1 5 10 15 20 

0,5 0,48 0,32 0,23 0,16 0,12 
1,0 0,97 0,63 0,48 0,32 0,24 
2,0 1,90 1,30 0,95 0,63 0,48 
3,0 2,90 1,90 1,43 0,95 0,72 

 
 Tablo 9.10 Ozon tarafından virüslerin inaktivasyonu için gerekli CT değerleri (pH:6-9) 

Log 
inaktivasyon 

Sıcaklık, oC 
< 1 5 10 15 20 

2,0 0,90 0,60 0,50 0,30 0,25 
3,0 1,40 0,90 0,80 0,50 0,40 
4,0 1,80 1,20 1,00 0,60 0,50 

 
Tablo 9.11 Ozon tarafından Cryptosporidium oocysts inaktivasyonu için gerekli CT değerleri (pH:6-9) 

Log 
inaktivasyon 

Sıcaklık, oC 
< 1 5 10 15 20 

0,5 12 7,9 4,9 3,1 2,0 
1,0 24 16 9,9 6,2 3,9 
2,0 48 32 20 12 7,8 
3,0 72 47 30 19 12 

 
9.5.2.2 Dezenfeksiyon yan ürünleri 

 
Ozon halojenlerle de reaksiyon vermektedir. Bunlardan en önemlisi bromür ile olan 
reaksiyondur. Bromür ile ozon reaksiyonu sonrası insan sağlığına olumsuz etkileri olan 
bromat oluşmaktadır.  Bromat oluşumu, bromür konsatrasyonunun, pH’ın, alkalinitenin, 
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CT’nin, ozon/çözünmüş organik karbon oranının ve sıcaklığın artması ile artmaktadır. 
Amonyak konsantrasyonun artması ile bromat oluşmu azalmaktadır. İçme sularında 
maksimum müsaade edilebilir bromat konsantrasyonu 10 µg/L olarak belirtilenmiştir 
(İTASHY, 2005; WHO, 2006). Bromür ve ozon arasındaki reaksiyonlar               
 Şekil 9.9’da görülmektedir. 

 

 
               Şekil 9.9 Ozon ve bromür reaksiyonları 

 
Ozon, doğal organik maddelerle de reaksiyon vermektedir. Yüksek moleküler ağırlıklı 
organik maddeler ozonla reaksiyon sonrası ayrışarak daha düşük moleküler ağırlıklı organik 
maddelere dönüşebilmektedir. Ozon kullanımı sonrası zor parçalanan organik maddelerin 
ayrışması ve biyolojik olarak parçalanabilir hale gelmesi de mümkündür. Ozonlama sonrası 
oluşan biyolojik olarak parçalanabilir organik maddelerin giderilmesi için biyolojik filtre 
kullanımı gerekmektedir . Biyolojik olarak parçalanabilir organik maddelerin giderilmemesi 
halinde şebekede klorla reaksiyon sonucu dezenfeksiyon yan ürünleri oluşma potansiyeli 
bulunmaktadır. Ozonla organik madde ve bromür reaksiyonları sonrası oluşan yan ürünler 
Şekil 9.9’da görülmektedir. 
 
9.5.2.3 Avantaj ve dezavantajları 
 
İçme suyu arıtımında ozon kullanılımın avantajları aşağıda belirtilmiştir (Qasim ve diğ., 2000; 
EPA, 2011; (Randtke and Horsley, 2012).   

 
• Yüksek dezenfektan gücü sebebiyle algleri, bakterileri, virüsleri, Giardia ve 

Cryptosporidium’u kısa sürede etkisiz hale getirebilmektedir.  
• Renk, koku ve tada sebep olan organik maddeleri okside eder. 
• Kimyasal reaktif gerektirmez. 
• Algleri inaktif hale getirir. 
• Demir, mangan vb. elementleri okside ederek sudan uzaklaştırılmasına katkıda 

bulunur. 
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• Oksidasyon sonrası oluşan partiküller sebebiyle koagülasyona yardımcı olur. 
• Suda hızlıca bozunarak uzaklaşır. İstenmeyen bir kalıntı bırakmaz ve oksijen 

miktarını artırır.  
• THM veya HAAs gibi yan ürünler oluşturmaz. Pestisit ve benzerlerinin müteakip 

arıtma proseslerinde giderilmesine yardımcı olur. 
 

O3 + Doğal Organik Madde → Oksidasyon Yan Ürünleri 
• Aldehitler                                                                                     

o Formaldehit 
o Asetaldehit 
o Glioksal 
o Metil glioksal 

• Aldo ve ketoasitler 
o Piruvik asit 

• Asitler 
o Oksalik asit 
o Süksinik asit 
o Formik asit 
o Asetik asit 

• Hidrojen peroksit 
                                                                      

O3 + Br- + Doğal Organik Madde → Bromlu Yan Ürünler 
• Bromat 

• Bromoform 
• Bromlu asetik asit 

• Bromopikrin 
• Bromlu asetonitril 

Şekil 9.10 Ozon yan ürünleri 
 

İçme suyu arıtımında ozon kullanımını sınırlayan sebepler aşağıda belirtilmiştir (Qasim ve 
diğ., 2000; EPA, 2011; Randtke and Horsley, 2012).   

 
• Dağıtım sisteminde kalıntı bırakmaz. 
• Yüksek özellikle pH değerlerinde bozunmaktadır. 
• Ozon ekipmanlarının ilk yatırım ve işletme maliyetleri diğer dezenfektanlara göre 

daha yüksektir. 
• Tesiste ön dezenfeksiyon harici ilerleyen proseslerde kullanılırsa müteakiben 

granüler aktif karbon filtrasyonu veya biyolojik filtrasyon kullanılması gerekebilir. 
Çünkü biyolojik olarak ayrışabilir organik madde miktarında ozonlama sonrası 
artış olur. 

• Bromür olması halinde bromat oluşabilir.  
• Maruz kalma süresi ve ozon konsantrasyonuna bağlı olarak toksik etkiye sebep 

olabilir.  
• Bazı organiklerle reaksiyon sonucu aldehit ve ketonlar gibi istenmeyen yan ürünler 

oluşabilir. 
• Çözünürlüğü düşük olduğu için özel karıştırıcılar gerektirebilir. 
• Ozon diğer dezenfektanlarla (klor, klor dioksit, monokloramin gibi) reaksiyona 

girebilir. 
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9.5.2.4 Ozon düzeneğinin tasarımı 
 
Sülfürik asidin elektrolizi ile Schönbein tarafından sentetik ozon üretimi ilk kez 
keşfedilmiştir. Günümüzde “Korona Deşarjı Yöntemi” ile ozon üretimi yaygın olsa da ozonun 
çeşitli şekillerde üretimi mümkündür. Oksijen içeren gazın ultraviyole ışığı radyasyonuna tabi 
tutulması ile de ozon üretilebilmektedir. Bu yöntemle üretilen ozon konsantrasyonu korona 
yöntemine göre oldukça düşüktür (Qasim ve diğ., 2000; Randtke and Horsley, 2012).  
Korona deşarjı yöntemine göre ozon üretim ünitesi dört bölümden oluşmaktadır. Bunlar (1) 
besleme gazının hazırlanması, (2) ozon jeneratörü, (3) ozon temas tankı ve çözünmesi ve (4) 
artık ozon gazın bertaraf edilmesidir (Qasim ve diğ., 2000; Randtke and Horsley, 2012).  
Ozon ünitesi bölümleri Şekil 9.11’da görülmektedir (Randtke and Horsley, 2012). 
 

 
Şekil 9.11 Ozon ünitesinin şematik gösterimi 

 
Besleme gazının hazırlanması: Ozon jeneratörüne beslenebilecek özellikte  oksijenin 
sağlanması bu aşamada gerçekleştirilmektedir. Besleme gazı olarak hava, oksijence 
zenginleştirilmiş hava, yüksek saflıkta oksijen kullanılabilir. Bu besleme gazlarının avantaj ve 
dezavantajları  
Tablo 9.12’de görülmektedir (EPA, 1999).  
 
Yüksek saflıkta oksijen sıvı oksijen olarak satın alınabilmekte veya büyük tesisler için yerinde 
de üretilebilmektedir. Yüksek saflıkta oksijen kullanılması halinde kurutucuya ihtiyaç 
bulunmamaktadır ve ayrıca ozon üretimi için enerji gereksinimi azalmaktadır. Bu sebeple, 
güvenilir işletme için besleme gazı  saflaştırılmalı ve kurutulmalıdır (Qasim ve diğ., 2000; 
Randtke and Horsley, 2012). Yüksek saflıkta oksijen kullanılması halinde ağırlıkça % 12 
ozon üretilebilirken hava kullanıması halinde ağırlıkça % 4 ozon üretilebilmektedir. Oksijenin 
ozona dönüştürülebilmesi için en az % 0,1-%2 ağırlıkça azot besleme gazı içerisinde 
bulunmalıdır. Besleme gazı içerisinde bulunacak optimum azot konsantrasyonu ozon 
jeneratör üreticileri tarafından belirtilmektedir. Besleme gazında nem miktarının çok düşük 
olması gerekmektedir (Randtke and Horsley, 2012). DIN 19627’de ozon jeneratörlerine 
beslenen gaz içerisinde minimum nem olması için besleme gazının çiğ noktası -45 oC ve daha 
düşük olması gerektiği belirtilmektedir. Eğer bu çiğ noktası sağlamaz ise, nemli besleme gazı 
ile işletime dayanıklı malzeme kullanılmalıdır. Nemli gaz ile ozon üretiminde nitröz ve nitrik 
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asit oluşabilir (DIN 19627). Bu asitler metalik malzemelere zarar verebilir. Ayrıca, nemli 
hava ozon üretimini azaltabilir ve dielektrik tüplerinin kirlenmesine sebep olabilir. Sıcaklık 
artıkça ozon gazının bozunması hızlanmaktadır. Bu sebeple, besleme gazının sıcaklığı 
maksimum 33 0C olmalıdır. Besleme gazı içerisinde bulunabilecek partikül maddeler ozon 
ünitesinde çeşitli noktalarda problemlere sebep olmaktadır. Bu sebeple, partiküller maddelerin 
ozon jeneratörü öncesinde giderilmesi gerekmektedir (Randtke and Horsley, 2012).  
 

Tablo 9.12 Farklı oksijen kaynaklarının ozon üretimi için kullanımı (EPA, 1999) 
Kaynak Avantaj Dezavantaj 

Hava 

• Özel ekipman gerektirmez. 
• İspatlanmış bir teknolojidir. 
• Küçük ve büyük sistemler için 

uygundur. 

• Üretilen ozon miktarına karşı 
fazla enerji tüketilmektedir. 

• Geniş gaz taşıma ekipmaları 
gereklidir. 

• Maksimum ozon 
konsantrasyonu % 3-5 
aralığındadır. 

Oksijen 
• Yüksek ozon konsantrasyonu (% 8-14)  
• Küçük ve büyük sistemler için 

uygundur. 

• Güvenlik kaygıları vardır. 
• Oksijene dayanıklı malzeme 

kullanılması gerekmektedir. 

Sıvı 
oksijen 

• Az ekipman gerektirmektedir. 
• İşletime ve bakımı kolaydır. 
• Küçük ve orta büyüklükteki sistemler 

için uygundur. 
• Pik talebin karşınaması için 

depolanabilir. 
 

• Değişken sıvı oksijen fiyatları 
• Oksijen depolama alanı ve 

güvenlik tedbirleri 
• Kullanımda olmayan tanklarda 

sıvı oksijen kaybı 

Kriyojen
ile 

oksijen 
üretimi 

• Hava hazırlama sistemine benzer 
ekipmanlar gerektirir. 

• Büyük sistemler için fizibildir. 
• Pik talebin karşınaması için 

depolanabilir. 

• Sıvı oksijenden daha 
karmaşıktır. 

• Geniş gaz depolama 
ekipmanları gereklidir. 

• İlk yatırım maliyeti yüksektir. 
• İşletme ve bakımı zordur. 

 
Özellikle sıvı oksijen (yüksek saflıkta oksijen) kullanılan jeneratörlerde AWWA B304-08 
standardında hidrokarbon konsantrasyonun 40 mg/L’den az olması gerektiği belirtilmektedir. 
Ortam havası ile çalışan ozon jenaratörleri üç farklı basınçta işletilebilmektedir. Bunlar düşük, 
orta ve yüksek basınçtır. Düşük basınçlı sistemde batık türbin veya diğer enjektör üniteleri ile 
oluşturulan kısmi vakum basıncı ile, orta basınçlı sistemler 0,7-1,05 kg/m2 ve yüksek basınçlı 
sistemler ise 4,9-7,03 kg/cm2 basınçlarında işletilmektedir (Qasim ve diğ., 2000). Ayrıca, 
hatlarda, vanalarda ve ara kademe proseslerinde meydana gelecek basınç azalmaları dikkate 
alınarak uygun kompresör seçilmelidir (Randtke and Horsley, 2012).             Tablo 9.13’de 
AWWA B304-08 standardında ozon jeneratörü için besleme gazının kompozisyonu 
görülmektedir (Randtke and Horsley, 2012). 
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            Tablo 9.13 Ozon üretim için gerekli besleme gazı kompozisyonu (AWWA B304-08) 

Kalite parametreleri Besleme gazının kompoziyonu 
Oksijen 

Hava sistemleri 
Zenginleştirilmiş hava sistemleri 
Sıvı oksijen 

 
23,1 % -ağırlıkça 
>90,0 % -ağırlıkça 
>99,5 % -ağırlıkça 

Azot 
Hava sistemleri 
Zenginleştirilmiş hava sistemleri 

 
75,6 % -ağırlıkça 
200 mg/L  

Nem 
Çiğ noktası 
Konsantrasyon 

 
Standart atmosferik basınç altında -62 oC ve 
daha düşük 
<7,8 mg/L 

Sıcaklık >5 oC ve <33 oC    

Partikül ebatı 
Sıvı oksijen 10-µm nominal filtreden 
Gaz oksijen 1-µm nominal filtreden 
geçmelidir. 

Toplam hidrokarbon (CH4 olarak) <50 mg/L 
 

Toz ve yağlardan arındırılmış hava ozon jeneratörüne verilmelidir. Bu sebeple, ozon 
jeneratörü öncesinde hava kurutulmakta ve filtrelerden geçirilmektedir. Ozon jeneratörü için 
gerekli olan maksimum çiğ noktası kurutma sonrası sağlanmalıdır. Yüksek basınç ve düşük 
basınç altında kurutma işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Hava komporesörlerin emme 
kısımlarında, kompresör ile kurutucu arasında ve kurutucu ile ozon jeneratörü arasında hava 
filtreleri bulunmalıdır. Kurutucu öncesinde kullanılacak filtre 0,3 µm ve daha büyük çaptaki 
partikül ve aerosölleri ayırabilmelidir. Ozon jeneratörü öncesinde ise 0,1 µm veya üretici 
tarafından özellikle belirtilen çaptan daha büyük çaptaki partikül ve aerosolleri 
giderebilmelidir. Şekil 9.12’de ozon jeneratörü öncesinde uygulanan ön işlem kademeleri 
görülmektedir (Qasim ve diğ, 2000; Randtke and Horsley, 2012).  
 
Besleme gazı sistemi yeterli ozon üretimini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Ağırlıkça 
yüksek ozon konsantrasyonu elde edildiğinde daha düşük oranda gaz beslemesi yapılabilir. 
Gerekli besleme gaz miktarı aşağıdaki denklem ile hesaplanabilir. 
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Tablo 9.14 Hava hazırlama ünitesinde kullanılan bazı kompresörler (EPA, 1999) 

Kompresör 
tipi 

Basınç Hacim Açıklama 

Döner lob Düşük- 15 psi 
Sabit veya 
değişken 
tahliyeli 

Avrupa’da yaygın 

Santrifüj 30-100 psi kademe 
sayısı na bağlı olarak 

Değişken, 
yüksek hacimli 

Orta verimlilikte, yüksek 
hacimlerde uygun maliyetli 

Döner vidalı 50 psi (tek kademe)- 
100 psi (iki kademe) 

Değişken 
tahliyeli 

Rotary lob’dan biraz daha 
verimli 

Sıvı halkalı 10-80 psi Sabit hacimli Yağlama gerektirmez, ABD’de 
yaygın 

Pervane kanadı Yüksek-100 psi Sabit veya 
değişken Verimsiz, ABD’de yaygın değil 

 
 

 
Şekil 9.12 Hava hazırlama ünitesinin şematik gösterimi 

 
Ozon ünitelerinin tasarımında hava hazırlama ünitesi ile ilgili tasarım standartları aşağıda 
belirtilmiştir (Randtke and Horsley, 2012).  Bu tasarım standartlarında güvenlik koşulları ve 
ekipman seçimleri ile ilgili detaylar bulunmaktadır. 

 
• ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section VIII, Division I. Rules for 

construction of pressure vessels, Lastest version and Addenda. 
• National fire protection association (NFPA) 53: Recomended practice on 

materials, equipment, and systems used in oxygen-enriched atmospheres, 2011. 
• NFPA 55: Compressed gases and cryogenic fluids code, 2010. 
• Compressed gas association, Inc. Publication CGA G-4 Oxygen, 2008. 
• Compressed gas association, Inc. Publication CGA G-4.1 Cleaning equipment for 

oxygen service, 2009. 
• Compressed gas association, Inc. Publication CGA G-4.6 Oxygen compressor 

installation and operation guide, 2008. 
• European Industrial Gases Association (EIGA). Oxygen pipeline and piping 

systems, IGC Doc 13/12/E, 2012.  
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Ozon jeneratörleri: İki eşdeğer elektrot arasında korona deşarjı olmaktadır. Konvansiyonel 
bir jeneratörde, boru şeklinde iç yapı, yüksek gerilim ve elektrod dielektrik malzeme olan cam 
içerisinde bulunmaktadır (                                          Şekil 9.13). İç elektrodu  paslanmaz çelik 
bir tüp içine monte edilmiştir. Paslanmaz çelik topraklama hattına bağlıdır. Besleme gazı gaz 
ayırıcı elektrodlar arasından geçmektedir. Enerjinin % 90-95’i dilektrik malzemeleri 
ısıtmaktadır ve bu ısının soğutma sistemi ile uzaklaştırılması gerekmektedir (EPA, 2011).  
 

 
                                          Şekil 9.13 Silindirik elektrod 

 
Ozon oksijenin allotropudur ve oksijen veya kuru havaya veya yüksek saflıkta okijene 
yüksek enerji tatbik edilerek üretilmektedir (Şekil 9.14). Yüksek enerji uygulanarak 
oksijen molekülünün atomlarına ayrılması sağlamaktadır. Ayrılan oksijen atomu diğer bir 
oksijen molekülü ile reaksiyon vererek ozonu oluşturmaktadır (Qasim ve diğ., 2000; 
Randtke and Horsley, 2012). Ozon üretim denklemleri aşağıdaki denklemlerde ifade 
edilmektedir;  
 
O2+2 e-→ 2 O- (9.16) 
 
O-+O2 → O3 (9.17) 
 
3 O2+2 e- → 2 O3  (9.18) 
 
Ozon oluşum reaksiyonları tersinirdir. Bu tersinir reaksiyon 35 oC ve üzerinde 
gerçekleşmektedir (Qasim ve diğ., 2000).  
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Şekil 9.14 Ozon üretiminin şematik gösterimi 

 
Ozon jeneratörleri işletim frekanslarına göre üç kategoriye ayrılmaktadır.  Düşük frekans (50-
60 Hz),orta frekans ( 60-1000 Hz) ve yüksek frekans (> 1000 Hz). Su endüstrisinde orta 
frekanslı ozon jeneratörlerinin kullanımı daha yaygındır. Bu jeneratörlerin karşılaştırılması 
Tablo 9.15’de görülmektedir. Orta frekanslı jeneratörler verimli ve yüksek 
konsantrasyonlarda ekonomik olarak ozon üretebilmektedir. Fakat, bu jeneratörler düşük 
frekanslı jeneratörlerden daha yüksek ısı oluşturmaktadır. Son zamanlarda orta ve yüksek 
frekanslı jeneratörler daha tercih edilmektedir. 

 
Ozon jeneratörlerinin teknik özellikleri ve güvenlik tedbirleri DIN 19627 ve 
CEN/TR14470’de belirtilmiştir. Ayrıca, aşağıda belirtilen standartlarda ozon generatörlerinin 
tasarımı ile ilgili standartlarda dikkate alınarak tasarım yapılmalıdır.  

 
• Compressed gas association, Inc. Publication CGA P-34 Safe handling of ozone 

containing mixtures including the installation and operation of ozone genarating 
equipment, 2007.  

• International fire code,  latest edition. Chapter 37: Highly toxic and toxic 
materials, section 3705 Ozone Gas Generator.  

• CEN/TR14470- Chemical used for treatment of water intended for human 
consumption - Ozone-Production - Guidelines for installations and minimal 
functional requirements. 

 
Ozonun oldukça agresif olduğu ozon jeneratörü ve sonrasındaki ekipman seçimlerinde 
dikkate alınmalıdır. Kauçuk, plastik ( belirli bir oranda flor içerenler hariç), neoprin (sentetik 
kauçuk), etilen-propilen-dien kauçuk ve alüminyum ozon temas eden yüzeylerde 
kullanılamaz. Çoğunlukla kullanılan malzemeler 316 paslanmaz çelik, cam, belirli oranda 
klorosülfonatlı polietilen (CSPE), polivinilden florür (PVDF), politetrefloroetilen (PTFE) ve 
betondur. Genleşmiş PTFE ozon temas eden alanlarda conta malzemesi olarak 
kullanılmaktadır. Malzemelerin ozona dayanımı ağırlıkça ozon konsantrasyonuna bağlıdır. 
Bazı malzemeler hava ile ozon üretilen ünitelerinde (ağırlıkça % 4 ozon) kullanılabilirken 
bazıları yüksek saflıkta oksijenle ozon üretilen ünitelerde (ağırlıkça %12 ozon) 
kullanılamazlar (Randtke and Horsley, 2012). 
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Tablo 9.15 Ozon jeneratörleri (EPA, 1999) 

Özellik Düşük frekans 
(50-60 Hz) 

Ortalama frekans 
(1000 Hz kadar) 

Yüksek frekans 
(> 1000 Hz) 

Elektronik gelişmişlik derecesi Düşük Yüksek Yüksek 

Pik voltaj 19,5 11,5 10 

Maksimum debi/minimum debi  5:1 10:1 10:1 

Gerekli soğutma suyu (gal/Ib-ozon) 0,5-1,0 0,5-1,5 0,25-1 

Tipik uygulama aralıkları <500 Ib/gün <2000 Ib/gün <2000 Ib/gün 

İşletim konsantrasyonları 
Ağırlıkça-% hava 
Ağırlıkça-% oksijen 

 
0,5-1,5 % 
2,0-5,0 % 

 
1,0-2,5 % 
2,0-12  % 

 
1,0-2,5 % 
2,0-12 % 

Optimum ozon üretimi (toplam 
jeneratör kapasitesinin oranı olarak) 60-75 % 90-95 % 90-95 % 

Optimum soğutma suyu sıcaklığı 8o-10 oF 5o- 8 oF 5o- 8 oF 

Gerekli güç (kW-h/Ib-ozon) 
Hava beslemeli 
O2 beslemeli 

 
8-12 
4-6 

 
8-12 
4-6 

 
8-12 
4-6 

Hava besleme sisteminin güç 
ihtiyacı (kW-h/Ib-O3) 5-7 5-7 5-7 

 
Ozon jeneratörü için gerekli enerjinin voltaj veya frekansı üretilen ozonun miktar ve oranına 
göre değişmektedir. Büyük jeneratörler yüksek voltaj ( 710,000 V’a kadar) veya yüksek 
frekanslarda (2000 Hz’e kadar) elektrik akımları kullanabilirler. Bu sebeplerle, uygun sigorta 
veya kablo ve soğutma transformatörleri gibi özel enerji sağlama ekipmanları gerekmektedir. 
Kullanılan elektrik ekipmanları DIN VDE 0100, DIN VDE 0101, DIN VDE 0110 Part 2 ve 
DIN VDE 0160’a uygun olmalıdır. 

 
Ozon üretiminin gerçekleştirildiği alanda ozon kaçak dedektörleri bulunmalıdır ve bu 
dedektörler sesli ve görünür uyarı vermelidir. Bir sızıntı durumunda jeneratörler 
kapatılmalıdır (Randtke and Horsley, 2012). 

 
Ozon miktarı DIN 19627’de belirtilen titrimetrik analiz sonucunda belirlenebilmektedir. Bu 
titrimetrik analiz verileri ile aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplama yapılmaktadır. 
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� = ��.������.��
��.��

 (9.18) 
 
β : Standart sıcaklık ve basınç altında gaz karışımı içinde ozonun kütlesel 

konsantrasyonu, mg/L veya g/m3 
V1 : Kullanılan tiyosülfat çözletisinin hacmi, mL 
θ : Gaz karışımının gerçek sıcaklığı, oC (Gerçek sıcaklık (K)- standart 

sıcaklık (K) 
Tn : Standart sıcaklık, Tn= 273.15 K 
Z1 : Çevrime faktörü,  Z1=8.9 mg.mbar/(mL.K) 
VL : Geçen gaz karışımının hacmi, mL 
PL : Ölçümün yapıldığı noktadaki hava basıncı, mbar 
 

Denklemde yer alan Z1 DIN 19627’ye göre aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır. 
 
�� = �.� .��/�	���.��

�
  (9.19) 

 
C : Sodyum tiyosülfat çözletisinin molar konsantrasyonu, c=0.1 mol/L=0.1 

mmol/mL 
M(1/2 O3) : İyotla reaksiyonda ozonun eşdeğer molar kütlesi,  M(1/2 O3)=24 g/mol=24 

mg/mmol 
Pn : Standart basınç, Pn= 1013.25 mbar 
Tn : Standart sıcaklık, Tn= 273.15 K 

 
Ozon sisteminin hesaplamaları ozon kontrol sistemi ile otomatik olarak yapılabilmektedir. 
Aşağıdaki denklemler ozon sisteminin ayar noktalarını hesaplamak ve operasyonları 
sürdürmek için kullanılmaktadır (Hoehn ve diğ., 2010). 

Ozon sistemi içerisindeki sıcaklık ve basınca bağlı olarak uygulanan gazın debisi ve 
kütlesinin   hesaplanabilmesi en kritik durumdur. Oksijen sıkıştırılabilir sıvı olduğu için, 
belirli bir birim hacim içindeki gazın kütlesi sıcaklık ve basınç ile değişmektedir (Hoehn ve 
diğ., 2010).  
Orifis veya rotametre ile debi ölçülüğünde sıcaklık, basınç ve yoğunluk düzeltme faktörünün 
hesaplanması denklem 9.20 ila 9.22’de görülmektedir (Hoehn ve diğ., 2010). 

��� = (����

��
)�,�                         (9.20) 

TCF : Sıcaklık düzeltme faktörü 
Tref : Referans sıcaklık (Kelvin (K) veys Rakine (R)) 
Ta : Gerçek sıcaklık  (K veya R) 
 
��� = ( ��

����
)�,�                         (9.21) 

PCF : Basınç düzeltme faktörü 
Pref : Referans basınç, mutlak 
Pa : Gerçek basınç, mutlak 
 
��� = (����

��
)�,�                         (9.22) 
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DCF : Yoğunluk düzeltme faktörü 
Tref : Referans yoğunluk 
Ta : Gerçek yoğunluk 
 
Düzeltme faktörlerinin belirlenmesi ile düzeltilmiş gaz debisi denklem 9.23 ile 
hesaplanmaktadır. 
 
G=(TCF)*(PCF)*(DCF)*GOX                                                                                           (9.23) 
 
G : Düzeltilmiş gaz debisi, Nm3/saat 
GOX : Gaz debisi, m3/saat 
 
Gaz debisinin bilinmesi ile bir günde kullanılacak gaz kütlesi  denklem 9.24 ile 
hesaplanmaktadır.  
 
O2 = 24 *G*ρ                                                                                                                      (9.24) 
G : Düzeltilmiş gaz debisi, Nm3/saat 
O2 : Bir günde kullanılan gaz kütlesi, kg/gün 
ρ : Gaz yoğunluğu, kg/Nm3 
 
Kullanılacak oksijen miktarının belirlenmesi ile üretilecek ozon miktarı denklem 9.25 ile 
hesaplanmaktadır.  
 
P = O2 *Y                                 (9.25) 
 
P : Üretilen ozon , kg/gün 
O2 : Kullanılan oksijen, kg/gün 
Y : Ozon konsantrasyonu (ağırlık yüzdesi olarak) 
 
Ozon temas tankı: Ozon gaz fazında üretilmektedir ve çözünmesi gerekmektedir. Ozonun 
çözünmesi için gaz ve sıvının temas ettiği bir ortamı olmalıdır. Ozonun çözünürlüğü klora 
göre düşüktür. Kullanımı en yaygın olan temas tankı, kabarcıklı difüzörlü ve dikey bölmelerle 
ayrılmış seri bağlı iki veya daha fazla bölümden oluşmaktadır (Şekil 9.15).Poroz difüzörler 
zemine yakın seviyede ilk bölmeye monte edilmektedir ve bir veya daha fazla alt odalardan 
difüzörlere ozon enjekte edilmektedir. Su ilk bölmenin tabanında giriş yapmakta ve 
difüzörlerden çıkan gazlar ile birlikte yukarı doğru hareket etmektedir. Difüzörler 2-3 mm 
çaplı karbarcıklar oluşturarak temas yüzey alanını artırmaktadır. Temas tankı tipik olarak 5,5-
6,5 m derinlikte inşaa edilmekte ve kütle transferi bu yükseklikte yukarı doğru harekette 
gerçekleşmektedir. Bazı temas tanklarında iki bölmede difüzör bulunmaktadır ve bu tanklarda 
ozon miktarı ikiye bölünerek verilmektedir. Ozon ile sıvı arasındaki reaksiyon ozon dozlanan 
bölmelerde de gerçekleşebilir. Temas tankının son bölmesine genellikle ozon verilmemektedir 
ve bu kısımdaki bekleme süresinde ozon dozlanan bölmelerde gerçekleşmeyen reaksiyonların 
gerçekleşmesi beklenmektedir. Karşı-akım akışı, kütle transferi için faydalıdır (Şekil 9.16). 
Kütle transferi ile aynı zamanda ozon bozulma hızı artmaktadır. Fakat, dezenfeksiyon için 
gerekli CT değerinin sağlanması için yüksek dozlara ihtiyaç olmaktadır. Bu tip temas tankları 
dezenfeksiyon işleminin gerçekleşmesi için daha büyük yapılmaktadır. Hacimsel olarak gaz 
sıvı oranı önemlidir. Çünkü yükselen gaz kabarcıklarının sağladığı enerji ile bir karışım 
olmaktadır. Eğer gaz sıvı oranı çok küçük ise kabarcıklar ve su ayrık bir şekilde yukarı doğru 
yükselecektir.Gaz kabarcıkları arasında bir kanal şeklinde su akma eğiliminde olacaktır.  
Böylece kütle transferi ve ozonun sıvı ortamda çözünmesi azalacaktır. 
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Şekil 9.15 İki bölmeli ve difüzörlü ozon temas tankı 

 

 
 

Şekil 9.16 Ozon temas tankları 
 

Bu durum yüksek konsantrasyonda oksijen beslemeli jeneratörlerde, özellikle tasarım 
aşamasında göz önünde bulundurulmalıdır (EPA, 2011). Kabarcıklı difüzör sistemlerinin 
avantaj ve dezavantajları Tablo 9.16’da görülmektedir (Qasim ve diğ., 2000). 
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Tablo 9.16 Kabarcıklı difüzörlerin avantaj ve dezavatajları (Qasim ve diğ., 2000) 
Avantaj Dezavantaj 
Hareketli parçaları bulunmamakta Derin temas tankı gerekmekte 
Etikili ozon transferini sağlanmakta Kabarcıkların dikey yönde kanallanması 
Düşük hidrolik yük kaynı olmakta Boru ve contaların bakımı 
İştetilmesi oldukça basit  
 
Kabarcık oluşturmak amacıyla ince kabarcıklı ve kubbe tip difüzörler kullanılmaktadır. 
Bu difüzörlerin gaz debisi 0,25-2 L/sn, maksimum yük kaybı 0.034 bar, porozitesi %35-
45 ve geçirgenliği ise 10-75 L/sn.m2’dir. Gözenekli alumina, paslanmaz çelik veya 
seremikten imal edilen ince kabarcıklı difüzörlerde yaklaşık 2-3 mm çaplı kabarcıklar 
oluşabilir. Bu difüzörlerin en önemli avantajı güç gerektirmemesi, haraketli parçalarının 
olmaması ve kütle transfer veriminin %90’ın üzerinde olmasıdır. Transfer verimi zamanla 
difüzörün kirlenmesi ile azalmaktadır. Difüzörler tek parça olarak imal edilerek 
contalardan kaynaklanacak verim azalmaları minimize edilmektedir. Difüzörler genellikle 
yıllık olarak kontrol edilmekte ve temizlenmektedir. Su kalitesine bağlı olarak kontrol ve 
temizleme daha sık yapılabilir. Uygulamaya bağlı olarak 2 ila 5 yıllık sürelerle difüzörler 
değiştirilmektedir (Hohen ve diğ., 2010; Ranthke ve diğ., 2012).  
 
Kubbe tipi difüzörler yaygın olarak kullanılmaktadır.  200 mm çaplı kubbe tip difüzörün 
gaz debisi 0.85 ila 3.4 m3/saat aralığındadır. Yeterli karışımı sağlayabilmek için her 0.37 
m2 alana bir difüzör yerleştirilmektedir (Ranthke ve diğ., 2012).  
 
Alternatif konfigürasyonlarda türbin tip mikserler ile ozonun karıştırılması sağlanabilir 
(Şekil 9.17). Ozon ve su birlikte kartıştırılmaktadır. Motor suyun içerisinde batmış halde 
olabilkeceği gibi suyun dışında da olabilir. Türbin tip mikserli temas tanklarında verim % 
90’lara kadar ulaşabilir. Türbin tip mikserli temas tanklarında enerji ihtiyacı 2,2-2,7 kW-
h/Ib-O3’dir. Bu temas tanklarında su yüksekliği 6-15 ft aralığında ve dispersiyon ise 5-15 
ft aralığında gerçekleşmektedir (EPA, 1999).  Dezenfeskiyon için gerekli CT değeri bu 
temas tanklarında sağlanamadığından ilave temas tankına ihtiyaç vardır. Türbin tipi 
mikserli sistemlerinin avantaj ve dezavantajları Tablo 9.17’de görülmektedir (Qasim ve 
diğ., 2000). 
 

Tablo 9.17 Türbin tipi mikserli sistemleri avantaj ve dezavatajları (Qasim ve diğ., 2000) 
Avantaj Dezavantaj 
Ozon tranferi türbülans neticesinde oluşan 
küçük kabarcıklar sebebiyle artmaktadır 

Enerji gerektirmektedir 

Temas tankı derinliği kabarcıklı 
difüzyöndan daha küçüktür 

Sabit gaz debisi sağlanmalıdır, aksi taktirde 
ozon transfer hızı azalır 

Aspirasyon türbinleri diğer temas tankları 
bölmelerinden artık ozon gazlarını tekrar 
kullanılması için çekebilir 

Türbin ve motor bakımı gereklidir 

Difüzörlerin tıkanma problemi minimize 
edilir 

 

 
Kabarcıklı difüzörlere bir diğer alternatif temas metodu ise enjeksiyon temas metodudur. 
Bu metod Avrupa, Kanada ve ABD’de kullanılmaktadır. Bu yöntemde ozon negatif basıç 
altında venturi savağında su akımına verilmektedir. Venturi savağından sonra geniş alanı 
olan bir temas tankına su geçmektedir (Şekil 9.17). Bu metodun diğer bir uygulamasında 
ise yan tarafta ozon ve venturi savağında temas etirilmekte ve daha sonra bu karışım ana 
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akıma verilerek statik bir mikserde karışım sağlanmaktadır (Şekil 9.18). Bu temas 
metodunda gaz sıvı oranı büyük önem arz etmektedir. Gaz sıvı oranın 0,067 cfm/gpm ve 
daha düşük olması gerekmektedir. Dezenfeksiyon için tirbün tipli mikserkle benzer ilave 
temas tankına ihtiyaç vardır (EPA, 1999). Enjeksiyonlu temas sistemlerinin avantaj ve 
dezavantajları Tablo 9.18’de görülmektedir (Qasim ve diğ., 2000). 

 
Tablo 9.18 Enjeksiyonlu temas  sistemleri avantaj ve dezavatajları (Qasim ve diğ., 2000) 

Avantaj Dezavantaj 
Enjeksiyon ve statik karıştırıcı hareketli 
parçalara sahip değil 

Statik karıştırma sebebiyle ilave yük kaybı 
oluşur ve pompaya ihtiyaç olabilir 

Etkili ozon transferi Enjeksiyon sisteminin maksimum 
/minimum oranı sınırlıdır 

Temas tankı derinliği kabarcıklı 
difüzyöndan daha küçüktür 

İşletimi karmaşık ve yüksek maliyet 
gerektirmektedir 

 

 
Şekil 9.17 Türbin tip mikserli ozon  temas tankı (EPA, 1999) 
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Şekil 9.18 Enjeksiyonlu ozon temas tankı (EPA, 1999) 

 
Temas tanklarında ozon su içerisinde transfer edilmektedir. İstenen reaksiyonların 
gerçekleşmesi için belirli bir temas süresi gerekmektedir. Örnek olarak, demir, mangan ve 
bazı organik maddeler 5 dakikalık temas süresi sonunda oksitlenebilmektedir. Bazı 
kompleks organiklerin oksidasyonu ise 5 dakikadan daha fazla olabilmektedir. Hebrisit ve 
pestisit gibi organikler için genellikle 10 dakika veya daha uzun süre reaksiyon süresi 
gereklidir. Cryptosporidium  gibi canlıların inaktif hale getirilebilmesi için 20 dakika veya 
daha uzun bir temas süresi gerekmektedir.   
 
Çok sayıda temas tankı betondan ve şaşırtmalı olarak yapılmaktadır. Bu şekilde temas 
tankı düşük ilk yatırım maliyeti ile yapılabilmektedir. Ozonun suya transferini artırmak 
için genellikle 5,5-6,5 m yüksekliğinde temas tankları yapılabilmektedir. Ozon temas 
tankın tavanı su seviyesinden 0,9 ila 1,5 m yüksekte olmalıdır. Böylece reaksiyona 
girmeyen gazlar bu alanda toplanır. Bazı sulara ozon verildiğinde köpük oluşmaktadır. Bu 
sebeple, tanklara köpük baskılayıcı nozullar yerleştirilmelidir.  
 
Ozon uygulanması sonrası 0,3 ila 0,9 mg/L ozon kalıntısı ölçülebilmelidir. Ozonun tipik 
beslenme oranları kullanım amacına (dezenfeksiyon, oksidasyon, tat ve koku giderimi  ve 
benzeri) bağlı olarak 1 ila 5 mg/L’dir. Gerekli ozon dozajı pilot çalışma yaparak 
belirlenmesi en uygun yöntem olarak görülmektedir.   
 
Artık ozon gazının bertarafı: Ozon gazının suda reaksiyon vererek tamamen transfer 
olması pratikte oldukça zordur. Bu sebeple, temas tankından çıkan hava içerisinde artık 
ozon da bulunmaktadır. Ozon hafifçe mavi, keskin kokulu ve stabil olmayan bir gazdır. 
Bu artık ozonun konsantrasyonu toksik seviyelere ulaşabilir. Artık ozonun havada 
bulunabilecek konsantrasyonları ve bu konsantrasyonlardaki sağlık etkileri Tablo 9.19’da 
görülmektedir.  
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Tablo 9.19 Havada ozon konsantrasyonu limitleri ve sağlık etkileri (Randtke and Horsley, 2012) 
Gözlenen etkiler Konsantrasyon, mg/L 
Algılanabilir koku 0,01 
Eşik limit değer- zaman ağırlıklı ortalama (8 saat) 0,1 
Baş ağrısı, nefes darlığı, göz-burun ve boğaz tahrişi > 0,1 
Eşik limit değer- kısa süreli maruz kalma limiti (15 dakika) 0,3 
Göğüs ağrısı, öksürme, akciğer tahrişi, şiddetli yorgunluk 0,6-1,0 (1-2 saat) 
Yaşam ve sağlık için ani tehlike 11 (15 dakika) 
Öldürücü konsantrasyon 50 (30 dakika) 
 
Tablo 9.19’daki verilere ilavetten ABD-National Authority for Occupational Safety and 
Health (NAOSH) kuruluşu tarafından da ozona maruz kalma sınırı 8 saat için 0,2 mg/m3, 
15 dakika için ise 0,6 mg/m3 ve  koku algı eşiği ise 0,02 mg/m3 olarak belirtilmiştir 
(NAOSH, 1994).  
 
Tablo 9.19 ve NAOSH kuruluşu verileri artık ozonun bertarafının yaşam ve sağlık 
açısından gerekli olduğunu göstermektedir. Temas tankından çıkan artık ozon atmosfere 
verilmeden berataraf edilmelidir (Şekil 9.19). Artık ozon bertarafı için dört yöntem 
bulunmaktadır. Bunlar termal (300-400 oC- 3 saniye temas), termal/katalitik, katalitik ve 
nemli granüler aktif karbondur (Qasim ve diğ., 2000). Termal bertaraf yönteminde ozon 
gazı 400 oC sıcaklığa kadar ısıtılmaktadır. Bu sıcaklık değerinde ozon kısa bir süre 
içerisinde bozunmaktadır (EPA, 2011).  
 
Katalitik bertaraf yönteminde ise ozon bozunmasını hızlandırıcı katalizörle dolu bir 
reaksiyon tankına ozon verilmektedir. Bu katalizörlerle ozonun bozunması 
sağlanmaktadır. Yüksek ısılara ihtiyaç bulunmamakla birlikte katalizörlerin etkinliğini 
artırmak için relatif nemin azaltılması gerekebilir. Bu durumda ısıya kısmi ihtiyaç 
bulunabilir (EPA, 2011). En yaygın katalist malzeme metal oksitlerdir. Granüler mangan 
oksit en etkili ozon bozucu katalistlerdendir (Qasim ve diğ., 2000). 
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Şekil 9.19 Ozon sistemi 

 
9.5.2.5 Ozonlama düzeneğinin tasarımında dikkate edilecek hususlar 
 
Ozonlama düzeneğinin tasarımında dikkate edilecek önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir 
(RSWW, 2012). 

 
• Ozonlama sistemleri genellikle dezenfeksiyon, oksidasyon ve mikroflokülasyon 

maksadıyla kullanılmaktadır. Uygulama sonucu, bu reaksiyonların her biri 
oluşabilir ancak sistem başlıca hedef için tasarlanmalıdır. Diğer iki işlev ise ilave 
fayda olarak dikkate alınmalıdır. 

• Ozon jeneratörü ve ekipmanları DIN 19627 ve EN/TR14470 uygun olmalıdır. 
• DIN 19627 ve EN/TR14470’de belirtilen güvenlik tedbirleri alınmalıdır. 
• Etkili bir dezenfeksiyon için CT değeri sağlanmalıdır. Laboratuvar ve pilot ölçekli 

çalışmalarla minimum ve maksimum ihtiyaç duyulan ozon dozajları uygun CT 
değerleri için belirlenmelidir. 

• 10 dakika temas süresi sonunda 0,4 mg/L ozon kalıntısı analiz edilebilmelir. 
Böylece organizmaların etkisiz hale getirilmesi için gerekli dozda dezenfektan 
kullanıldığı belirlenir (DVGW W 290).  

• Ozon düzenekleri kalifiye personel gerektirmektedir. 
• Ozon üretimi elektrik tüketiminin fazla olduğu bir prosestir. Elektrik kullanımını 

azaltmak gayesiyle yüksek oksijen içeriğine sahip gazlar jeneratöre beslenmelidir. 
• Ozon kullanımı biyolojik olarak ayrışabilir organik madde miktarını artırabilir. Bu 

durum dikkate alınarak ozonlama sonrası filtrasyon işlemi gerçekleştirilmelidir. 
• Ozonlama sonrası yeterli seviyede organik madde giderimi sağlanmaz ise son 

klorlama ile şebekede dezenfeksiyon yan ürünleri oluşabilir. 
• Besleme gazı olarak hava, oksijence zenginleştirilmiş hava veya yüksek saflıkta 

oksijen kullanılabilir.  
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• Besleme gazı olarak hava kullanıldığında kompresör, su/hava ayrımı, soğutucu 
kurutma cihazı, ısı ile aktive edilen kurutucu malzeme ve farklı noktalarda filtreler 
içeren bir düzenek kullanılmalıdır.  

• Kuru gaz beslemesi nitrik asit oluşumunu engellemekte ve ozon üretim verimini 
arttırmaktadır. Bu sebeple çiğ noktası hiçbir zaman aşılmamalıdır. Bu durum 
dikkatle takip edilmelidir. 

• Besleme gazı olarak hava kullanılan sistemlerde uygun kapasiteye sahip 
kompresör olmalıdır. Üretimin sürekliliği için kompresörler yedekli 
çalıştırılmalıdır. 

• Ozon jeneratörüne toz ve yağ ulaşmamalıdır.  
• Yüksek basınçlı gaz besleme sistemlerinde ısıtmasız kurutucu malzeme içeren 

kurutucularla yeterli kuruluk sağlanabilir. 
• Düşük basınçlı gaz besleme sisteminde hava sıcaklığı 4 oC’ye kadar azaltılmalıdır. 
• Kompresör öncesi, kompresör ve kurutucu ile kurutucu ve ozon jeneratörü 

arasında kolloidal ve partikül maddelerin tutulması için filtreler kullanılmalıdır. 
• Minimum ozon üretim konsantrasyonunda ağırlıkça ozon miktarı % 1’den küçük 

olmalıdır. 
• Soğutma suyunun sıcaklığı artıkça ozon üretim miktarı azalır. Bu sebeple, soğutma 

suyunun sıcaklığı otomatik olarak kontrol edilmelidir. 
• Soğutma suyu tekrar kullanılacaksa arıtılmalıdır ve korozyon, taşlaşma ile tüp 

kenarlarında mikrobiyal kirlilik olmalıdır.  
• Ozon jeneratörünün yedekleme ekipmanı olmalıdır. 
• Korozyonu önlemek için ozon jeneratörnün iskeleti ve tüpleri 316 L paslanmaz 

çelikten yapılmalıdır. 
• Ozon temas tankında iki temas bölmesi olmalıdır.  
• Ozon poröz tüp veya kubbe şeklinde difüzörlerle verilmelidir. 
• Minimum temas süresi 10 dakika olmalıdır. 
• Ozonla reaksiyon sonrasında demir ve mangan gibi elementler partiküler hale 

geçer ve çökelerek difüzörleri tıkayabilir. 
• Tat ve koku kontrolü gerçekleştirilecekse çoklu uygulama noktası ve temas tankı 

kullanılmalıdır. 
• Temas tankları kapalı kaplar şeklinde olmalıdır. Bu tanklar negatif basınç altında 

tutulmalıdır. 
• Personelin sağlığı ve güvenliği açısında online cihazlarla minimum ozon 

konsantrasyonu takip edilmelidir.  
• Geniş temas tankları güçlendirilmiş betondan inşa edilmelidir.  Tüm donatı 

çubukları en az 3,81 cm (1,5 inç) betonla kaplanmalıdır. Küçük temas tankları 
paslanmaz çelikten, fiberglass’dan veya ozona dayanıklı diğer malzemelerden imal 
edilebilir. 

• Gerekli yerlere ozon imha ünitesi ilave edilmelidir. Böylece, güvenlik ve hava 
kalitesi standardı sağlanabilir. 

• Ozon imha ünitesi çıkışında hacimce en fazla 0,1 mg/L ozon olmalıdır. 
• Aşırı köpük oluşumu bekleniyorsa, içme suyu sprey sistemi temas tankının üst 

kısmına monte edilmelidir.  
• Ozonla temas eden noktarda gerekli ise PTFE (teflon) veya hipalondan imal 

edilmiş contalar kullanılmalıdır. 
• Çoklu numune alma noktası olmalıdır. Böylece CT değerinin belirlenmesi daha 

kolay olur. 
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• Kabarcıklı difözür temas tanklarında derinlik en az 5,5 m (18 feet) olmalıdır. 
Köpük problemi  var ise 0,90 m (3 feet) hava payıda olmalıdır. 

• Temas tanklarında temizleme için drenaj olmalıdır.  
• Yangın riskini azaltmak için, düşük sıcaklıklarda sistem işletilmelidir. Özellikle 

yüksek saflıkta oksijen beslendiğinde bu durum önem arz etmektedir. 
• Eksoz üfleyicisi bütün gazın temas tankından çekilmesini ve imha ünitesine 

ulaştırılmasını sağlamalıdır. 
• Ozon transferinde 316 L karbon destekli paslanmaz çelik boru ve ekipmanlar 

kullanılmalıdır. 
• Hava kompresörü çıkışında, soğuk kurutucu girişinde, kurutucu malzemeli 

kurutucuların giriş ve çıkışında, ozon jeneratörünün, temas tankının ve ozon imha 
ünitesinin girişinde basınç ölçer olmalıdır. 

• Elektrik tüketiminin ölçülmesi için jeneratörde elektrik sayacı olmalıdır. 
• Kurutucu çıkışında çiğ noktasının takip edilmesi için nem ölçülmelidir. 
• Kompresörden ozon jenaratörü girişine kadar hava debisi ölçülmelidir. 
• Ozon jeneratörü ve soğutma suyunun giriş ve çıkışında sıcaklık ölçülmeldir. 
• Besleme ve imha ünitesi girişinde ozon konsantrasyonu ölçülmelidir. 
• Ozon jeneratörü ve temas tankı etrafında havadaki ozon ölçülmelidir. 
• Kurutucu ve ozon jeneratörü bağlantısı yapılmadan önce kurutucudaki olası tozlar 

temizlenmelidir. 
• Temas tankı sızdırmaya karşı test edilmelidir. 
• Ozon taşıyıcı borular sızmaya karşı test edilmelidir.  
• Çalışan güvenliği için ozon jeneratörünün bulunduğu kısımda ses yalıtımı 

yapılmalıdır. 
• Acil durum fanı ozon jeneratörünün bulunduğu odaya yerleştirilmelidir. Acil 

durumda tüm odanın havasını kısa sürede tahliye edebilecek kapasitede olmalıdır. 
• Temas tankında temiz hava üfleyicisi ile kalıntı klor uzaklaştırıldıktan sonra bakım 

ve onarım yapılmalıdır. 
• Ozon ünitesi yakınında yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolanması ve 

kullanılmasına izin verilmemelidir. Uyarıcı afişler ile bu durum belirtilmelidir. 
 

9.5.3 Klor dioksit 
 
Potasyum klorat üzerine konsantre sülfürik asitin dökülmesiyle klor dioksit oluştuğunu 1811 
yıllında Sir Humphrey Davy keşfetmiştir. Millon tarafından sülfürik asit yerine hidroklorik 
asit kullanılmıştır. Halen bu uygulama devam etmektedir. Ayrıca, zamanla potasyum klorat 
yerine sodyum klorat kullanılmaya başlanmıştır (Hoehn ve diğ., 2010). 
 
Yirminci yüzyılın başlarında ilk olarak Belçika’nın Ostend şehrindeki  bir kaplıcada 
kullanılan klor dioksit, güçlü bir dezenfektan olarak bilinmektedir.   İçme suyu arıtma 
tesislerinde klor dioksit ilk olarak New York eyaletinde Niagara Falls tesisinde 1944 yılında 
kullanılmıştır. Günümüzde klor dioksit (1) düşük CT (konsantrasyon x zaman) değeri, (2) 
koku ve tat kontrollü için ön oksidant, (3) demir ve mangan oksidayonu, ve (4) fenolik 
bileşiklerin ve hidrojen sülfürün kontrolü maksadıyla kullanılmaktadır.  
 
Klor dioksit ticari olarak sıkıştırılamaz ve depolanamaz. Çünkü 40 kPa ve üzeri basınç altında 
patlayıcı bir gazdır. Ayrıca, klor dioksit aşırı derecede uçucudur ve yüksek 
konsantrasyonlarda stabil değildir. Bu sebeple kullanılacağı yerde üretilmektedir.  Klor 
dioksit doğal organik maddelerle (DOM) TTHMs veya HAA oluşturmak için reaksiyon 
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vermez. Bu sebeple ClO2 kullanımında klorun ürettiği kadar TTHMs veya HAA oluşmaz. 
Bununla birlikte klor dioksit klorit ( ����

�) ve klorat ( ����
�)  olarak iki inorganik yan ürün 

oluşturmaktadır. Güneş ışığına maruz bırakıldığında ClO2 hızlı bir şekilde doğal organik 
maddelerle etkileşerek klorit ( ����

�) ve klorat ( ����
�) gibi istenmeyen yan ürünlere 

ayrışmaktadır (Ellenberger, 1999). Bu iyonların insan sağlığına olan olumsuz etkileri bilindiği 
için, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çevre Koruma Örgütü (EPA) bu maddelerin su 
içerisindeki toplam maksimum konsantrasyonunu 1,0 mg/L ile sınırlandırmaktadır (EPA, 
2006). 
 
Klor dioskitin suda çözünürlüğü yüksektir. 101.3 kPa basınç altında sıcaklığa bağlı klor 
dioksit çözünürlüğü EN 12671:2009’da verilmiş ve Tablo 4.20’de görülmektedir. 
 
9.5.3.1 Klor dioksit ihtiyacı ve dezenfeksiyon 
 
Klor dioksit demir ve mangan oksidasyonunda ve alg büyümesi kontrolünde oldukça etkilidir 
(Hoehn ve diğ., 2010). Suda bulanan Fe ve Mn’nın çözünmüş formları ile reaksiyona girerek 
partiküller bileşikler oluşmasını sağlar. Oluşan partiküller demir ve mangan çöktürme havuzu 
ve filtrasyon üniteleriyle sudan uzaklaştırılır.  Demir ve ClO2 arasındaki reaksiyonlar ClO2’in 
inorganik yan ürünü olan ����

�  iyonları da azaltılır.  1,0 mg/L konsantrasyonundaki demir 
iyonunu okside etmek için 1,2 mg/L ClO2 (denklem 3.23)  ve 1,0 mg/L manganı okside etmek 
için 2,5 mg/L ClO2 (denklem 3.24) gerekmektedir. İnorganik yan ürün oluşumu sebebiyle 
yüksek konsantrasyonlarda demir ve mangan oksidasyonları için kullanımı uygun olmayabilir  
(Knocke ve Iatrou, 1993). 
 
 
���� + 	���� + 3	��� → ��(��)�(�) + ����

� + 3	� �    (9.26) 
� ��� + 2	���� + 2	��� → � ���(�) + 2	����

� + 4	� �  (9.27) 
Tat ve koku veren bileşiklerin çoğu oksidantlara dayanıklı olduğu için bunların oksidasyonu 
veya parçalanması zor olan bileşiklerdir. Klor dioksit, özellikle fenoller, klorofenoller ve alg 
yan ürünlerinin oluşturduğu tat ve koku kontrolünde etkili bir dezenfektandır. Amonyak ve 
azot içeren bileşikler ile reaksiyona girmez ve böylece klora göre daha düşük dozlarda etkili 
olmaktadır. Suda bulunan aminoasit ve sülfürlü bileşikler, klor dioksit ile okside olmaktadır. 
Ayrıca tat ve koku sorunlarına neden olan fenolleri parçalar. Brom ile reaksiyona 
girmediğinden bromat ve bromatlı yan ürün oluşturmaz (Gordon ve Kifeffer, 1972).  
 
Klordioksit güçlü bir dezenfektandır. Birincil ve ikincil dezenfektan olarak kullanılmaktadır.  
Giardia, Cryptosporidium ve virüslerin gideriminde son derece etkilidir. Mikroorganizmaların 
protein sentezini önleyerek aktivasyonlarını engellemektedir (Bernarde ve diğ., 1967). Klor 
dioksit güçlü bir oksidant olmasından dolayı, bakteri hücre çeperini etkileyebilmektedir. 
Bakterinin membran geçirgenliğini bozduktan sonra, bakteri hücresinin gelişimi engellenir ve 
bakteri etkisiz hale getirilir. Junli ve diğ. (1997) tarafından yapılan çalışmada daha az klor 
dioksit dozu kullanıldığında klor dioksitin bakteri yok edici etkisinin klora göre daha fazla 
olduğu sonucuna varmışlardır. Ayrıca ClO2 dezenfektanı Legionella, Cryptosporidium 
parvum oocysts, virüsler ve patojenlerin gideriminde oldukça etkilidir (Olivieri ve diğ., 1984; 
Ruffell ve diğ., 2000). Alvarez ve O'Brien (1982) tarafından yapılan çalışma sonucunda, klor 
dioksit RNA ile reaksiyona girdiğinde poliovirüsü etkisiz hale getirerek kimyasal bileşimine 
zarar vermektedir. Radziminski ve diğ. (2002) tarafından yapılan çalışmada klor dioksit 
amino asitle reaksiyona girerek virüsün protein kılıfını değişime uğratarak etkisiz hale 
getirmiştir. Aminoasitle tepkimeye girme özelliği sebebiyle protozoa oocysts içeren 
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organizmalar ve bakterilerin etkisiz hale getirilmesinde etkilidir. Ayrıca klor dioksit dağıtım 
borularının yüzeylerinde biyofilm tabakasının oluşumunu önlemektedir (Walker ve Morales, 
1997). 
 

Tablo 9.20 Klor dioksitin sıcaklığa bağlı çözünürlüğü 
Su sıcaklığı (ºC) Çözünürlük (g/m3 H20)/(g/m3 gaz) 

0 70±07 
5 60,3 

10 53,7 
15 45 
20 42,7 
25 33 
30 30,1 
35 26,5±0,8 

 
Sıcaklık, pH, klor dioksit dozu ve temas süresi ile bazı organik ve inorganik maddeler klor 
dioksitin dezenfektan etkisini etkilemektedir. Sıcaklığın CT değeri üzerindeki etkisi Giardia, 
Cryptosporidium ve virüsler için                       Tablo 9.21-Tablo 9.23’de sırasıyla 
görülmektedir.  
 

                      Tablo 9.21 Klor dioksitle Giardia’nın etkisiz hale getirilmesi için gerekli CT değerine (mg-
dak./L) sıcaklığın etkisi (Hoehn ve diğ., 2010) 

Log 
giderimi 

Su sıcaklığı, 0C 
≤ 1 5 10 15 20 25 

0.5 10 4,3 4 3,2 2,5 2 
1.0 21 8,7 7,7 6,3 5 3,7 
1.5 32 13 12 10 7,5 5,5 
2.0 42 17 15 13 10 7,3 
2.5 52 22 19 16 13 9 
3.0 63 26 23 19 15 11 

 
                               Tablo 9.22 Klor dioksitle Cryptosporidium’un etkisiz hale getirilmesi için gerekli CT 

değerine (mg-dak./L) sıcaklığın etkisi (Hoehn ve diğ., 2010) 

Log 
giderimi 

Su sıcaklığı, 0C 
≤ 0,5 1 2 3 5 7 10 15 20 25 30 

0.25 159 153 140 128 107 90 69 45 29 19 12 
0.5 319 305 279 256 214 180 138 89 58 38 24 
1.0 637 610 558 511 429 360 277 179 116 75 49 
1.5 956 915 838 767 643 539 415 268 174 113 73 
2.0 1275 1220 1117 1023 858 719 553 357 232 150 98 
2.5 1594 1525 1396 1278 1072 899 691 447 289 188 122 
3.0 1912 1830 1675 1534 1286 1079 830 536 347 226 147 

 
Tablo 9.23 Klor dioksitle virüslerin etkisiz hale getirilmesi için gerekli CT değerine (mg-dak./L) sıcaklığın 

etkisi (Hoehn ve diğ., 2010) 
Log 

giderimi 
Su sıcaklığı, 0C 

≤ 1 5 10 15 20 25 
2 8,4 5,6 4,2 2,8 2,1 1,4 
3 25,6 17,1 12,8 8,6 6,4 4,3 
4 50,1 33,4 25,1 16,7 12,5 8,4 



 

297 

 

 
pH, Cl2 ve ClO2 gibi kimyasal dezenfektanlarının verimini etkilemektedir. Virüsler ile 
cystlerin klor dioksitle dezenfeksiyonunda pH’ın etkisi klora göre daha azdır (EPA, 1999). 
Artan pH’la klor dioksitin dezenfektan gücü de artmaktadır (Bernarde ve diğ., 1967a). 
Bununla birlikte bakteriyel aktivitelerin klor dioksitle dezenfeksiyonunun pH 6-10 aralığında 
değişmediği Ridenour ve Ingols (1947) tarafından belirtilmiştir. pH 8’de Cryptosporidium’un 
klor dioksitle dezenfeksiyonu pH 6’ya göre çok daha hızlı gerçekleşmiştir. CT değerleri 
arasında yaklaşık iki kat fark bulunmaktadır (LeChevallier ve diğ., 1997). Diğer bir çalışmada 
yüksek pH değerlerinde Giardia’ların daha hızlı etkisiz hale getirildiği belirtilmiştir (Liyanage 
ve diğ., 1997). 
 
Junli ve diğ. (1997) tarafından yapılan çalışmada, klor dioksit atıksu içerisinde bulunan E.coli, 
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilus, Sarcina bakterilerinin giderimindeki dezenfeksiyon 
etkisi, dezenfeksiyon doz miktarı, temas süresi, pH gibi şartlardaki etkinliği araştırılmıştır. % 
99 oranında bakteri giderimi için 1,4 mg/L klor dioksit gerekli iken aynı giderim verimi için 
1,8 mg/L klor gerektiği belirlenmiştir. E.coli bakterilerinin % 98’i klor dioksitle 1-2 dakika 
içerisinde etkisiz hale getirilmiştir.  Bu çalışmada da görüldüğü üzere klor dioksit kısa sürede 
reaksiyona girerek E.coli bakterilerini etkisiz hale getirmiştir.  
 
Sularda bulunan katı ve organik madde miktarı klor dioksitin dezenfeksiyon verimini olumsuz 
yönde etkilemektedir. Mikroorganizmalar askıda katı maddelere (AKM) absorbe olur ve klor 
dioksit ile teması engellenir. Bu şekilde su içerisindeki katı maddeler klor dioksitin 
dezenfeksiyon verimini düşürür (Narkis, 1995). Su içerisinde bulunan sülfür, fenol, demir, 
mangan ve bazı aminler ClO2 ile reaksiyona girerek dezenfektan konsantrasyonunun 
azalmasına ve dolayısıyla dezenfeksiyon etkinliğinin düşmesine neden olmaktadır. 
Çalışmalarda yüzeysel veya atıksu organik kirlilik parametreleri (KOİ, TOK, doğal organik 
maddeler, çözünmüş organik maddeler, vb.) ile klor dioksit dezenfeksiyon verimi arasındaki 
ilişkiyi incelenmiş ve elde edilen sonuçlar organik madde miktarının artmasıyla birlikte klor 
dioksittin bakterileri etkisiz hale getirme kapasitesinin  azaldığını göstermiştir (Chang ve diğ., 
2000;  Lapolli ve diğ., 2005). Klor dioksitin, organik maddeler ile reaksiyona girmesi 
neticesinde bakiye dezenfektan miktarı ve bakterilerin etkisiz hale getirilme verimleri 
azalmaktadır.   
 
9.5.3.2 Dezenfeksiyon yan ürünü 
 
Klor dioksit dezenfektan olarak kullanıldığında, içme suyunda dezenfeksiyon yan ürünü 
olarak klorit ve klorat oluşmaktadır. Klorit, klorat ve klor dioksit ile ilgili çalışmalar 
incelendiğinde bu dezenfektanların kanserojen olup olmadıklarına karar vermek için 
literatürde yeterli bilgi birikiminin olmadığı görülmektedir. Klorit ile ilgili deney hayvanları 
üzerinde yapılan çalışmalarda, beyin ağırlığı ve karaciğer ağırlıklarında azalmaların olduğu 
tespit edilmiştir. Sodyum klorat yabani otların gideriminde kullanıldığı gibi insanlarda klorat 
zehirlenmesine sebep olduğu rapor edilmiştir. Kloratın deney hayvanları üzerindeki etkisini 
inceleyen çalışmalarda, tiroid hormonu metabolizması ve kullanımında artış gözlenmiştir. 
Ancak kloritin insanlar üzerindeki immunotoksisitesi, neurotoksisitesi, kronik toksisitesi ve 
kanserojenik toksisitesi hakkında yeterli bilgi mevcut değildir (CMH, 2008; Hoehn ve diğ., 
2010). Klordioksit içme suyunda maksimum müsaade edilebilir konsantrasyonundan fazla 
olması durumunda sinir sisteminde önemli hasarlar oluşturabileceği deney hayvanları ile 
yapılan çalışmada belirlenmiştir (CMH, 2008).  
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Klor dioksit oldukça yüksek bir hızda klorit ve klorata hidroliz olmaktadır. Bu özelliğinden 
dolayı, içme suyundaki klordioksit konsantrasyonunun içme suyunda müsaade edilen 
değerden daha düşük olması beklenmektedir. Klor dioksitin içme suyundaki konsantrasyonu 
hakkında herhangi bir çalışma veya kılavuz bulunmamaktadır. Bazı ülkelerde içme suyunda 
klorit için kabul edilebilir maksimum konsantrasyon değerleri                                         Tablo 
9.24’de görülmektedir. Klor dioksitin klorite hızlı hidrolizinden dolayı içme suyunda klor 
dioksit konsantrayonu için herhangi bir limit değer bulunmamaktadır (CMH, 2008; 
Richardson, 2005; Roccaro ve diğ., 2005; Hoehn ve diğ., 2010). 
 
İçme suyu arıtma tesislerinde klor dioksit ve klorit nihai dezenfeksiyon öncesi giderilmediği 
takdirde serbest klorla reaksiyona girerek klorat iyonunu oluşturmaktadır. İçme suyunda 
klorat iyonu oluştuğunda giderilmesi zor ve kalıcıdır. Bu yüzden içme suyu arıtma 
tesislerinde hipoklorit kullanılması durumunda klorat oluşumunun kontrol altına alınması 
gerekmektedir. İçme suyu arıtma tesislerinde klordioksit jeneratörlerinin kullanılması 
durumunda, klor dioksit jeneratörünün ayarlanması, maksimum klor dioksit üretim veriminin 
sağlanması ve bakiye klorlama yapılmadan önce aktif karbon, demir indirgeyen veya sülfür 
indirgeyen maddelerin ilave edilmesiyle klorat oluşumu azaltılabilir.  
 

                                        Tablo 9.24 Klorit limit değerleri (Richardson, 2005; Roccaro ve diğ., 2005) 

Yönetmelik/Ülke Klorit limit değeri (mg/L) 

WHO (2003) 0,7 
EPA (2000) 1,0 
İtalya 0,2 
İngiltere  0,5 
Çek Cumhuriyeti 0,2 
Kanada 1,0 

 
Klor dioksit güçlü bir reaktant oluğundan temas süresi içerisinde inorganik yan ürünlere 
dönüşmektedir. Tablo 9.25’de zamanla klor dioksitin yan ürünlere dönüşümü görülmektedir 
(EPA, 1999).   
 

Tablo 9.25 Klor dioksitin zamanla inorganik yan ürünlere dönüşümü (EPA, 1999) 
Başlangıç ClO2 
konsantrasyonu 

(mg/L) 

Temas süresi 
(dak.) 

ClO2 
konsantrasyonu 

(mg/L) 

����
�  

konsantrasyonu 
(mg/L) 

����
�  

konsantrasyonu 
(mg/L) 

1,4 

3 0,47 0,76 0,05 
10 0,30 0,98 0,06 
20 0,23 1,08 0,07 
40 0,16 1,11 0,07 
60 0,11 1,11 0,07 

 
9.5.3.3 Klor dioksit düzeneğinin tasarımı  

 
İçme suyu uygulamaları için genellikle sodyum klorit çözeltisi kullanılarak klor dioksit 
üretilmektedir. Jeneratörlerde gerçekleşen klor dioksit üretim reaksiyonlarının tamamlanması 
için süreye ihtiyaç bulunmaktadır. EN 12671:2009’da klor dioksit üretiminde kullanılan 
kimyasallar ve bu kimyasalların standartları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. 
 



 

299 

 

• Gaz klor --EN 937:2009 
• Sodyum hipoklorit --EN 901:2009 
• Hidroklorik asit 	 --EN 939:2009  
• Sülfürik asit --EN 899:2009 
• Sodyum klorit— EN 938:2009 
• Sodyum peroksodisülfat—EN 12926:2008 
• Potasyum peroksomonosülfat—EN12678:2008 
• Sodyum klorat—EN 15028:2012 
• Hidrojen peroksit—EN 902:2009 

 
ClO2 çok kararsız bir gaz olduğundan çözelti halinde elde etmek için NaClO2 çözeltisinden 
aşırı miktarda Cl2 gazı geçirilmelidir. Böylece NaClO2’in tamamı ClO2 gazı haline 
dönüştürülür Klor dioksit üretimine ait denklemler aşağıdaki şekildedir (EPA, 1999).  
 
2������ + ���(�) = 	 2�������+ 2����   (9.28) 
2������ + ����= 	 2�������+ ����+ ����   (9.29) 
5������ + 4���= 	 4�������+ 5����+ 2���  (9.30) 
 
Denklem 9.28, 9.29ve 9.30’da ������ klor dioksit üretimi için kullanılıyor olmasına rağmen 
her bir denklem için farklı pH aralıkları gerekmektedir. Ticari olarak mevcut jeneratörlerin bir 
çoğunda birden fazla reaksiyon gerçekleşmektedir. Bu durum farklı pH değerlerinde de 
jeneratörlerin işletimine olanak sağlamaktadır. ClO2’in yükseltgenme gücü Cl2’a göre daha 
fazladır. Oksitleme reaksiyonu suyun pH değerine göre değişmektedir. Ancak normal pH 
değerlerinde ClO2 suyla birleşince bir elektron alarak ����

�   iyonu oluşmaktadır (Denklem 
9.31). 
 
����		 + �� → ����		

�   (9.31) 
 

pH = 2 gibi düşük değerlerde ise, ����		
�  klorüre indirgenir. Ancak bu reaksiyon demir iyonu, 

fenol veya hümik maddeler giderilmedikçe gerçekleşmez (Denklem 9.32). 
 
����		

� + 4� � + 5�� → ��� + 2���  (9.32) 
 

Normal şartlar altında ClO2, HOCl ile reaksiyonu sonucunda ����		
�  formuna ayrışabilmektedir 

(Denklem 9.33) (Aieta ve diğ, 1980). 
 
2����		 + ����+ ���	 → 2����

� + ���+ 2� �   (9.33) 
 

����		
�  suda bulunan Cl2 ile reaksiyonu sonucunda benzer şekilde ClO2 yeniden üretilebilir 

(Denklem 9.34). Bu reaksiyon suyun pH aralığına ve reaktifin konsantrasyonuna bağlı olarak 
değişebilmektedir. Hipokloritin (OCl-) varlığında aşağıdaki reaksiyon sonucunda büyük bir 
kısmı ����

�  iyonu formuna ayrışmaktadır (Denklem 9.359) (Gordon ve Kifeffer, 1972; 
Werdehoff ve Singer, 1987). 
 
����

� + ����	 → 2���� + ��� + �� �   (9.34) 
����

� + ����+ �� � 	 → ����
� + ��� + ���  (9.35) 

 
Nötral şartlarda ise ClO2 ile HOCl reaksiyonu sonucunda ����

� 	 ve 	���  oluşmaktadır 
(Gordon ve Kifeffer, 1972). 
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2���� + ����+ ���	 → 2����

� + ��� + 3� �   (9.36) 
 

Kimyasal temini ve depolanmas: EN12671:2009 standardında belirtildiği üzere farklı 
kimyasallardan klor dioksit üretilmektedir. Bu kimyasalların taşınımı ve depolanması 
EN12671:2009’da belirtildiği şekilde yapılmalıdır. 
 
Klor dioksit jeneratörleri: Tablo 9.26’de mevcut ticari klordioksit jeneratörlerinin bazıları 
hakkında bilgiler bulunmaktadır. Konvansiyonel sistemlerde asit, çözelti klor veya gaz klor 
ile sodyum klorit reaksiyon verebilmektedir. Tablo 9.26’de klor dioksit üreten jeneratörler 
görülmektedir.  Klor dioksit üretimine ait bir örnek düzenekte bulunması gereken ekipmanlar                                  
Şekil 9.20’da görülmektedir.  

 
Tablo 9.26 Ticari klor dioksit jeneratörleri (EPA, 1999) 

Jeneratör tipi 

Ana reaksiyonlar 
Reaktantlar, yan ürünler, 

temel reaksiyonlar ve kimya 
notları 

Özel nitelikler 

Asit-Klorit 
(Direkt asit sistem) 

4���+ 5������ →
4��������	 + ����		

�   
• Düşük pH 
• ����

�  olabilir  
• Düşük reaksiyon hızı 

• Kimyasal besleme pompası 
interlocks gerektirir. 

• Üretim limiti ̴ 11,34-13,61 L/gün 
(25-30 Ib/gün) 

• Maksimum ürün verimi  ̴  % 80 

Sıvı klor-klorit 
(Sıvılar için kimyasal 

pompası veya su 
basıncını artırıcı 

booster pompa ile Cl2 
gaz ejektörü) 

��� + 	 ��� → [����	 ⋰ 	���] 
�����⋰ ����+ ������ →
�������+ � ⋰ ����

� +
	���� + ����

�   
 
• Düşük pH 
• ����

�  olabilir  
• Oldukça düşük reaksiyon 

hızı 

• NaOH’ı nötralize edebilmek için 
aşırı klor veya asit. 

• Üretim limiti ̴ 453,59 L/gün (1000 
lb/gün). 

• Ürün dönüşüm oranı  ̴  % 80-92. 
• Düşük pH sebebiyle oldukça 
korozif (pH: 2,8-3,5). 

• HCl, HOCl, klorit ve reaksiyon 
ünitesi için seyrelme suyu 
amacıyla 3 adet sistem pompası. 

Geri dönüşümlü sıvı 
klor veya “Fransız 

Döngüsü” 

2����+ 2������ →
2���� + ��� + 2����   
 
NaOH’ı nötralize edebilmek 
için aşırı klor veya asit. 
• Oluşan NaOH’ı nötralize 
edebilmek için aşırı klor veya 
asit. 

 

• Maksimum verimlilikte 
konsantrasyon  ̴ 3 g/L. 

• Üretim limiti ̴ 453,59 L/gün (1000 
lb/gün). 

• %92-98 üretimde ̴ % 10 Cl2 
oluşmaktadır. 

• Pompa ve diğer ekipmanlar için 
oldukça koroziftir.  

• Kalibrasyon gerekmektedir. 
• Karıştırma sonrası olgunlaştırma 
tankı gerekmektedir. 

Gaz klor- klorit 
(Gaz klor ve % 25’lik 

sodyum klorit 

���(�) + ������(��)
→ 2����(��) 

• Üretim limiti  ̴ 2,27-54.431,08 
L/gün (5-120.000 lb/gün). 

• Ejektör (fışkırtıcı) ve seyreltme 
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çözeltisi reaksiyon 
kolonuna ejektör ile 

verilmektedir.) 

 
• Nötral pH 
• Hızlı reaksiyon 
• Hammadde de bulunan 
sertlik sebebiyle vakum 
altında reaktörde kesit 
daralması olması.  

suyu gerekmektedir. pH değeri 
nötral değere yakın olmalıdır. 
Aşırı klor oluşmaz.  

• % 2’den daha düşük klor oranı. 
• Kalibre edilebilen yüksek kaliteli 
debimetre. 

• Hat basıncı  ̴ 2,76 bar (40 psig) 
Gaz klor- Katı klorit 
(Nemlendirilmiş Cl2 
katı sodyum klorit 
içeren düzeneğe 

dökülür veya pompa 
ile iletilir.) 

���(�) + ������(�) →
�������+ ����  
• Hızlı reaksiyon 
• Yeni teknoloji 
 

• Cl2 gazı N2 ile veya filtre edilmiş 
hava seyreltilir ̴ % 8’lik gaz klor 
dioksit üretilir. Maksimum üretim 
kolon başına 544,31 L/gün ve tüm 
sistemde > 4.535,92 L/gün’dür. 

Elekrokimyasal 
(% 25’lik klorit 
çözeltisinden 

elektrolit hücre geri 
kazanımı ile sürekli 
klor dioksit üretimi) 

������(��) → ����(��) + ��   
 
• Yeni teknoloji 
 

• Ters akımlı soğutma suyu gaz 
geçirgen membran boyunca difüze 
olduktan sonra üretim hücresiyle 
üretilen klor dioksit gazını 
soğutur. Küçük tek geçişli sistem 
güç gereksinimi için hassas akış 
gerektirir. 

Asit/Peroksit/Klorür 2������ + ���� + ����� →
	�� + 	 ����� + 	���  

• Konsantre H2O2 ve H2SO4. 
• Kesit daralması olmaz. Köpük 
bağlayıcı ve düşük pH 
gerekmektedir. 

 
Difüzör, karıştırma ve temas: Uygulama yerinde üretilen klor dioksitin suya transferi için 
gerekli ekipmanlar klor ile aynıdır. Bu sebeple, klorlama yapılan bir düzenekte klor dioksit 
uygulaması da yapılabilir. 
 
Güvenlik tedbirlerinin alınması: EN12671:2009’a göre klor dioksit solunduğunda oldukça 
toksik, solunum sistemi, gözler ve deriyi rahatsız edicidir. Klor’a benzer güvenlik 
tedbirlerinin alınması gerekmektedir.  Havada hacimsel oranı % 10 ve üzerine çıktığında 
patlama ve yangın oluşturabilir.  
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                                    Şekil 9.20 Klor-klorit metodu kullanılarak üretim yapılan konvansiyonel klor dioksit 

jeneratörü 
 
9.5.3.4 Klor dioksit düzeneğinin tasarımında dikkate edilecek hususlar 

 
Klor dioksit düzeneğinin tasarımında dikkat edilecek hususlar klorla benzerelik 
göstermektedir. 

 
• Klor dioksit jeneratöründe verim % 95 ve üzerinde olmalıdır. Serbest klor miktarı 

% 3’den fazla olmalıdır. 
• Klor tasarımı ile ilgili hususlar klor dioksit ekipmanları içinde geçerlidir. 
• Klor dioksit jeneratörü, kullanılacak kimyasallar, güvenlik önlemleri ve analiz 

yöntemleri EN 12671:2009 standardına uygun olmalıdır. 
• 15-20 dakika temas süresi sonunda 0,05 mg/L klor dioksit kalıntısı analiz 

edilebilmelir. Böylece organizmaların etkisiz hale getirilmesi için gerekli dozda 
dezenfektan kullanıldığı belirlenir (DVGW W 290).  

• Klorat ve klorit konsantrasyonlarının 0.5 mg/L geçmemesi ve bu sebeple 
uygulanabilecek ClO2 konsantrasyonun 0,75 mg/L ve daha düşük olması gerektiği 
önerilmektedir (Hoehn ve diğ., 2010). 
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9.5.4 Ultraviyole (UV) radyasyonu 
 
UV radyasyonu su içerisinde hızlıca dağılır. Su içerisinde absorbe olur ve malzemelerden 
yansır.  Neticede su içerisinde herhangi bir bakiye bırakmaz. Bu durum dezenfeksiyon yan 
ürünü oluşturmaması açısında uygun ve fakat ikincil dezenfeksiyon kullanımı açısından 
uygun bir dezenfeksiyon yöntemi olmadığını göstermektedir. İkincil dezenfeksiyon için 
bakiye bırakabilen dezenfektanların kullanılması gerekmektedir (EPA, 1999). 
 
Çoğu dezenfektandan farklı olarak, UV radyasyonu kimyasal bir reaksiyonla 
mikroorganizmaları etkisiz hale getirmez. UV radyasyonu, UV ışığının organizma tarafından 
absorbe edilmesi ve bu absorbe edilen ışığın hücre foksiyonları için önemli olan moleküler 
bileşenleri değiştiren fotokimyasal bir reaksiyona sebep olması ile organizmaları etkisiz hale 
getirmektedir. UV ışınları mikroorganizmanın hücre duvarı nüfuz eder ve hücre için hayati 
önem taşıyan nükleik asit ile diğer bileşenlerle tepkimeye girer. Bu tepkime sonucunda 
hücrede yaralanma veya ölüm gerçekleşir. Bazı mikroorganizmalardaki enzimler, UV ışını ile 
oluşan yaralanmaları veya hasarları zamanla iyileştirebilmektedir. Bu iyileştirme işlemi ışıklı 
veya karanlık ortamda olabilir. UV radyasyonu ile dezenfeksiyonun gerçekleştirilebilmesi için 
UV ışınınların organizmaya ulaşması ve bu ışınların yeterli enerjiye sahip olması 
gerekmektedir (EPA, 1999).  UV ışınlarının etkinliği mikroorganizma türüne  bağlı olarak 
değişiklik göstermektedir. UV ışınlarından öncelikli olarak bakteriler, protozoa patojenleri, 
virüsler ve bakteri sporları etkilenmektedir (EPA, 2011). 
 
EN 14897:2006 standardında UV ışınları üç kategoriye ayrılmıştır ve bu ayrım Tablo 9.27 
UV radyasyonu’de görülmektedir. Dezenfeksiyon için genellikle UV-C dalga boyundaki 
ışınlar kullanılmaktadır (EN14897:2006).  UV’nin maksimum enerji yaydığı dalga boyu 
253,7 nm’dir. Bu sebeple dezenfeksiyon çalışmalarında çoğunlukla bu dalga boyu 
kullanılmaktadır.  
 

Tablo 9.27 UV radyasyonu  
Tipi Dalga boyu, nm 

UV-C > 100 ≤ 280 
UV-B        > 280 ≤ 315 
UV-A        > 315 ≤ 400 

 
UV radyasyonu elektromanyetik dalgalar formunda enerji olduğundan, etkinliği suyun 
kimyasal kalite parametrelerinden pek etkilenmez. Örnek olarak, pH, sıcaklık, alkalinite ve 
toplam inorganik karbon UV dezenfeksiyon verimini etkilemez. Bununla birlikte, lamba kılıfı 
üzerinde sertliği oluşturan maddelerin birikmesiyle UV ışının yayılımı engellenebilir.   Ozon 
ve/veya hidrojen peroksit gibi oksidantların mevcut olması veya ilave edilmesi ile UV 
radyasyonun etkinliği artırılabilir. UV radyasyonun dezenfeksiyon verimi bazı çözünmüş  
veya askıda katı maddelerden etkilenir. Örnek olarak demir, sülfitler, nitritler ve fenoller  
bütün UV ışınını absorblar ve canlılara etki etmesini engeller (EPA, 1999). UV ışını ile 
dezenfeksiyon veriminin artırılması için gerekli işlemler aşağıda belirtilmiştir (MUD, 1999).  
 

• Bulanıklığa sebep olan askıda ve kolloidal maddeler sudan uzaklaştırılmalıdır. 
• Işığı absorblayan fenol ve diğer aromatik bileşikler gibi maddeler suda 

bulunmamalıdır. 
• Su ince bir film tabakası şeklinde akmalı ve iyice karıştırılmalıdır. 
• Yeterli şiddette ve temas süresinde UV ışınları uygulanmalıdır. 
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UV radyasyonun belirli bir dalga boyunda ve dozda içme suyunda kullanılması ne suyun 
kimyasında önemli bir değişime ve nede sudaki kimyasallarla önemli bir tepkimeye sebep 
olmaz. Neticede, suyun fizikokimyasal özellikleri değişmez ve suya bir kimyasal ilavesi 
olmaz (EPA, 1999).  
9.5.4.1 Ultraviyole (UV) radyasyon ihtiyacı 
 
UV ışınlarının genellikle % 2 yansımakta, bir kısımı (% 5-35) UV lambasının içinde 
bulunduğu koruyucu tüp (kılıf) tarafından absorbe edilmektedir. Saf su, uygulanan UV ışının 
% 8’ini absorbe etmekte ve % 2’sini ise yansıtmaktadır (MUD, 1999). UV ışını ihtiyacı 
hesaplanırken  bunlarında dikkate alınması gerekmektedir. 
 
UV radyasyon ihtiyacı 254 nm dalga boyunda 1 cm yüksekliğinde suyun spektrofotometrede 
absorbansının ölçülmesi ile belirlenir (NSF/ANSI 55-2002). Ölçüm neticesi, birim derinlik 
veya absorbans başına enerji absorbsiyonunu göstermektedir. Yüzde geçirgenik UV 
radyasyonunun dezenfeksiyon için uygunluğunu göstermede yaygın kullanılan bir 
parametredir. Yüzde geçirgenlik absorbansın ölçülmesiyle  denklem 9.37’e göre 
hesaplanmaktadır (EPA, 1999).   
 
Yüzde geçirgenlik = 100.10-A (9.37) 
 
Farklı su kaynakları için absorbans ölçümleri ve yüzde geçirgenlik değerlerinin hesaplanması 
Tablo 9.28’de görülmektedir (EPA, 1999).  
 

Tablo 9.28 Su kalitesi ve UV ölçümleri 
Su kalitesi Absorbans, 1/cm Yüzde geçiş, % 
Mükemmel 0,022 95 

İyi 0,071 85 
Orta 0,125 75 

 
Mikroorganizmaların UV ışını ile etkisiz hale getirilme dereceleri doğrudan UV dozu ile 
ilişkilidir ve UV dozu denklem 9.38’ye göre hesaplanmaktadır (EPA, 1999). 
 
      D = I x t (9.38) 
 

D : UV dozu, mW-s/cm2  
I : Şiddet, mW/cm2  
t : Temas süresi, s 

 
Yüksek enerjili UV ışını ile kısa sürede ve düşük enerjili UV ışını ile daha uzun sürede 
mikroorganizmalar etkisiz hale getirilmektedir.                              Tablo 9.29’de bazı 
mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesi için gerekli UV dozları görülmektedir (EPA, 
2011).  

 
                             Tablo 9.29 Mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesi için gerekli UV dozu  (mJ/cm2) 

Hedef  Log inaktivasyon 
0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 

Giardia cysts 1,5 2,1 3,0 5,2 7,7 11 15 22 
Cryptosporidium oocysts 1,6 2,5 3,9 5,8 8,5 12 15 22 
Virüsler 39 58 79 100 121 143 163 186 
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Her bir mikroorganima türü farklı UV dozlarında etkisiz hale gelmektedir. Şekil 9.21’de farklı 
mikroorganizmalar için gerekli UV doz miktarları görülmektedir (EPA, 2011). 
 
 
 

 
Şekil 9.21 Farklı mikroorganizmalar için gerekli UV dozları 

 
9.5.4.2 Dezenfeksiyon yan ürünü 

 
240 nm ve altında UV ışınları organikler ve nitratla reaksiyon vermektedir. Bu dalga 
boylarında organik maddeler UV reaksiyonu ile parçalanmakta ve aldehitler veya karboksilik 
asitler gibi biyolojik olarak ayrışabilir organik madde oluşturmaktadır. Bu oluşumlar dağıtım 
hatlarında biyofilm problemine sebep olabilir.  Bu organikler ikincil dezenfektan olarak klor 
kullanıldığında THM ve HAA gibi dezenfeksiyon yan ürünleri oluşturabilirler (EPA, 2011). 
 
225 nm ve altında dalga boylarında nitrat UV ışınları ile nitrite dönüşebilir.  İkincil 
dezenfektan olarak klor kullanıldığında, nitrit gerekli bakiye klor miktarının artmasına sebep 
olur. 
 
9.5.4.3 UV radyasyon düzeneğinin tasarımı  
 
UV radyasyonunu üretmek için UV lambası ve güç kaynağı gerekmektedir.  Dezenfeksiyon 
için kullanılan lambalar genellikle kuartz tüpler (kılıflar) içerisinde çalıştırılmaktadır. 
Balastlar UV lambaları için gerekli gücü kontrol etmektedir. UV reaktöründe, UV ışınlarının 
su ile teması sağlanmaktadır. Şekil 9.22’de bir UV düzeneğinin ekipmanları görülmektedir 
(EPA, 1999; EPA, 2011). 
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Şekil 9.22 UV düzeneğinin ekipmanları 

 
UV lambaları: UV lambaları çoğunlukla floresan lambalarla aynı şekilde çalışmaktadır. 
Çoğu ünitede, UV enerjisini üretmek için iyonize civa buharından elektron akışı ile UV 
radyasyonu yayılmaktadır.   İki lamba arasındaki fark floresan  lamba ampülü fosfor ile 
kaplanmıştır. Bu kaplama UV radyasyonunu görünür ışığa dönüştürmektedir. UV lambası ise 
herhangi bir şey ile kaplanmamıştır.  
 
Dezenfeksiyon uygulamalarında düşük ve orta basınçla işletilen UV lamları kullanılmaktadır. 
Düşük basınçlı lambalar 253,7 nm dalga boyunda maksimum enerji yayılımı yapmaktadır. 
Orta basınçlı lambalar ise 180 nm ile 1370 nm dalga boylarının enerji yayılımı yapmaktadır. 
Orta basınçlı lambaların şiddeti düşük basınçlı membranlardan daha yüksektir. Böylece aynı 
şiddete enerji elde etmek için düşük basınçlı lambalardan daha az orta basınçlı lamba  
gerekmektedir. Bu iki lamba türü mikroorganizmaları etkisiz hale getirebilse de düşük 
basınçlı lambaların genellikle küçük sistemlerde kullanılması önerilmektedir. Çünkü büyük 
sistemler için çok sayıda düşük basınçlı lamba kullanılması gerekir ve bu durum 
dezenfeksiyonun güvenliği açısından pek istenmez (EPA, 1999).   
 
Düşük basınçlı lambalar kuartz kılıflar içerisinde kullanılır. Böylece doğrudan su ile temastan 
korunmuş olur.  UV ışınları kuartz kılıftan geçerek su içerisinde yayılır ve lamba yüzeyinde 
sıcaklığın 40 oC olması sağlanır. Quartz kılıf UV radyasyonun % 5’ini absorbe etmektedir. 
Oysaki teflon gibi kılıflar % 35 oranında UV radyasyonunu absorbe edebilmektedir. Bu 
sebeple, düşük UV absorbsiyonuna sahip  şeffaf kılıflar kullanılmalıdır (EPA, 1999).  
 
Kullanılan lamba türüne bağlı olarak UV ışınlarının yayılımı farklılık göstermektedir. Düşük 
basınçlı, düşük basınçlı yüksek enerji çıkışlı ve orta basınçlı lambalara ait özellikler Tablo 
9.30’da görülmektedir (EPA, 2011). 
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Tablo 9.30 Farklı UV lamba teknolojilerinin tipik özellikleri (EPA, 2011) 
 Civalı lambalar 

Düşük basınçlı Düşük basınçlı yüksek enerji 
çıkışlı Orta basınçlı 

UV  dalga boyu 
çıkışı  254 nm 254 nm <200 - >600 nm 

Lamba için 
gerekli güç 40-85 W 100-500 W 1-30 W 

Verim % 35 % 30 % 15 
Isınma süresi 2 dakika 5 dakika 10 dakika 
İşletme sıcaklığı 40 oC 200 oC 800 oC 
Lamba ömrü 12000 saat (15 ay) 12000 saat (15 ay) 5000 saat (7 ay) 
Güç/değişkenlik Hayır (on-off) % 60-% 100 % 30-% 100 
 
NSF/ANSI 55-2002 standardına göre UV lambaları kullanım ömrünün % 70’ine 
ulaştıklarında değiştirilmelidir.  
 
Balast: Balastlar UV lambalarının güç kontrollünün yapıldığı trafolardır.  Balastlar faydalı 
kullanım ömürlerinin sağlanabilmesi için 60 oC’nin altındaki sıcaklıklarda işletilmelidir. 
Balastlar genellikle soğutma fanları veya klima gerektirecek kadar ısı üretmektedir. 
Elektronik ve elektromanyetik olmak üzere, iki tür balast UV radyasyonu çalışmalarında 
kullanılmaktadır. Elektronik balastlar elektromanyetik balastlardan daha yüksek frekanslarda 
işletilebilmektedir. Elektronik balastlar ile düşük lamba işletme sıcaklığı, daha az enerji, daha 
az ısı üretimi ve daha uzun balast ömrü elde edilebilmektedir (EPA, 1999).  
 
Tipik balast seçim kriterleri aşağıda verilmiştir: 
 

• İlgili kurum veya kuruluşlar tarafından onaylı olmalı 
• UV lampaları ile uyumlu olmalı 
• Su geçirmez olmalıdır. 

 
UV reaktör dizaynı: İki tip UV reaktörü mevcuttur. Bunlar kapalı tank ve açık kanal 
şeklindedir. İçme suyu uygulamaları için genellikle kapalı tank şeklinde UV reaktörleri tercih 
edilmektedir (Şekil 9.23).  Bunun sebepleri (EPA, 1999); 
 

• Küçük yer kaplaması, 
• Havadaki kirleticilerden etkilenmemesi, 
• Personelin UV ışınlarına maruz kalmasının minimuma indirgenmesi, 
• Kurulum kolaylığı için modüler tasarlanmasıdır.  
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Şekil 9.23 Kapalı UV reaktörü 

 
UV dezenfeksiyon reaktöründe aşağıdaki ekipmanlar bulunmalıdır. 
 

• UV lambası şiddetinde bir azalma olup olmadığının kontrolü için UV sensörü 
• Alarmlar ve kapatma sistemleri 
• Otomatik veya el ile temizleme ekipmanları 
• Uzaktan kontrol için telemetri sistemleri 

 
Kapalı UV reaktörü tasarımında dispersiyon, türbülans, etkili hacim, temas süresi ve debi 
önemli parametrelerdir.  İdeal bir UV reaktörü piston akımlı olmalıdır. Bekleme süresi ile 
reaktörden çıkış süreleri birbirine eşit olmalıdır. Yine ideal bir UV reaktöründe radyal bir 
türbülans olmalıdır. Böylece reaktör içerisinde ölü bölgeler engellenmiş olur. Radyal 
türbülanslı akım modeli üniform UV radyasyonu uygulamasını desteklemektedir. Radyal 
türbülanslı akışın etkisi ile reaktör içerisinde eksenel dispersiyonların oluşabilir. Bu 
dispersiyonlar reaktörü piston akımdan uzaklaştırmakta ve neticede dezenfeksiyon veriminde 
azalmalar olabilmektedir.  
 
UV reaktörleri mikroeleklerle birlikte de kulanılmaktadır. Bunlar 2 m nominal boşluklu 
metal eleklerdir. Cryptosporidium oocysts ve benzeri organizmalar bu elekler tarafından tutulur ve 
bunlar etkisiz hale gelene kadar UV radyasyonuna maruz kalması sağlanır. UV reaktörü ani puls 
(darbe) veren ünite ile birlikte de kullanılmaktadır. Bu puls ünitesi, saniyede 1-30 Hz mikro 
darbeleri yaymak için tasarlanmıştır. Her darbede flaş tüp yüzeyinden 75 mW.s/cm2 şiddetinde bir 
ışın yayılır. UV dozu, pulsun frekansının azaltılması veya artırılması ile ayarlanabilir (EPA, 
1999).  
 
9.5.4.4 UV düzeneğinin tasarımında dikkate edilecek hususlar 
 
UV düzeneğinin tasarımında dikkate edilecek önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir (NWRI 
and WRF, 2012). 
 

• İçme suyu arıtımında UV birincil dezenfeksiyon maksadıyla kullanılabilir.   
• Gerekli UV doz miktarı UV test reaktörü ile belirlenir.  
• UV dozu, hedef mikroorganizma türüne ve su kalitesine bağlı olarak farklılık 

göstermektedir. 
• UV geçirgenlik değerleri 253,7 nm dalga boyunda ölçülmelidir. 
• Lambaların değişim süreleri dikkate alınarak lambalar depolanmalıdır. Lambaların 

raf ömrü üreticinin önerisi doğrultusunda olmalıdır.  
• UV reaktörlerinde bir veya daha fazla UV lambası bulunabilir ve bunların gücü 

ortak bir elektrik sisteminden temin edilir. 
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• Kuartz kılıfları temizlemek için kullanılan kimyasallar “NSF Standard 60 Drinking 
Water Treatment Chemicals – Health Effects” standardına uygun olmalıdır. 

• UV lambalarının sürekli çalışmasını sağlamak için kesintisiz güç kaynakları 
kullanılmalıdır.  

• Balast soğutma suyu ve diğer elektrikli bileşenlere ortam sıcaklığının etkisi 
dikkate alınarak tasarım yapılmalıdır. 

• UV düzeneğinde tüm elektrikli kısımların topraklaması yapılmalıdır.  
• Debi, UV şiddeti, UV geçirgenliği, bulanıklık ve UV dozu sürekli izlenmelidir. 
• UV reaktörünün durumu (çalışıp çalışmadığı), her bir UV lambasının durumu, 

lambaların çalışma saati, UV dezenfeksiyon sisteminin enerji tüketimi, reaktörlerin 
güç ayarları ve reaktördeki su seviyesi izlenmelidir.  

• UV reaktörlerinde 150 mm ile 900 mm aralığında yük kaybı oluşabilir. Vanalar ve 
diğer ekipmanlardaki yük kayıpları da dikkate alınarak hidrolik tasarım 
yapılmalıdır.  

• Aşağıda belirtilen durumlar için alarm ikazı olmalıdır. 
o Lamba yaşı 
o Düşük UV dozu 
o Düşük UV şiddeti 
o Düşük UV geçirgenliği 
o Yüksek debi 
o Mekanik silecek hatası 
o Lamba/balast hatası 
o Düşük sıvı seviyesi 
o Yüksek sıcaklık 

• UV tankları 304 L veya 316 L paslanmaz çelik kalitede olmalıdır. 
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10. MEMBRAN PROSESLER 
 

Doç.Dr. Mehmet ÇAKMAKCI 
 
10.1 Genel Bilgi 
 
İçme suyu arıtımında membran prosesler yumuşatma, tuz, çözünmüş organik maddeler, renk, 
koloidal ve partiküller maddeler ile mikroorganizmaların giderimi ve diğer maksatiçin 
kullanılmaktadır. Membran teknolojisi 40 yıldan daha uzun bir süredir ticari olarak piyasada 
bulunmasına rağmen,  bu teknoloji günümüzde de gelişmeye devam etmektedir.  
 
Son yıllarda membran maliyetlerinin azalması ve teknolojik ilerlemelerle membran 
performansının artması, membran uygulamalarında artışa sebep olmuştur.   Membranlar, 
Giardia, Cryptosporidium ve diğer partiküllerin yüzeysel sulardan giderilmesi, içme suyu 
arıtma tesislerindeki geri yıkama sularının arıtılması, acı su ve deniz suyunun arıtılması ve 
benzeri amaçları için kullanılmaktadır. Bu amaçlara ilaveten, atıksuların yeniden 
kullanılabilmesi için de membran filtrasyonu ve membran tuzsuzlaştırma prosesleri sıklıkla 
kullanılmaktadır. 
 
10.2 Membran Prosesler ve Sürücü Kuvvetler 
 
Membran, iki farklı fazı veya ortamı birbirinden ayıran ve belirli türlerin geçişine izin veren 
yarıgeçirgen bir yapıdır (Şekil 10.1). Karışım halindeki pek çok maddenin ayrılması 
maksadıyla membranlar kullanılabilmektedir (gaz ayırımı, katı\sıvı ve sıvı\sıvı ayırımı gibi).  
 

 
Şekil 10.1 Membran proseslerle ayırma işleminin şematik gösterimi 

 
I. Faz besleme, II. Faz ise, süzüntü (temiz su) fazı olarak adlandırılmaktadır. I. Faz ya da 
besleme çözeltisi içerisinde bulunan bazı türler membran tarafından alıkonulmaktadır. 
Alıkonulan türler konsantre hale gelmekte ve konsantre akımını oluşturmaktadır. Şekil 
10.2’de besleme, süzüntü ve konsantre akımının şematik gösterimi görülmektedir.  
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Şekil 10.2 Membran proses akış diyagramı 

 
Membranlar özelliklerine göre farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Yapılarına göre doğal 
veya sentetik, organik veya inorganik, boşluklu veya boşluksuz, simetrik veya asimetrik, 
gözenekli ve gözeneksiz olarak gruplandırılmaktadır. Farklı organik ve inorganik 
malzemelerden membranlar üretilebilmektedir. 
 
Membran prosesler, sahip oldukları itici güç ya da ayırma mekanizmasına bağlı olarak da 
sınıflandırılabilmektedir (Tablo 10.1). Ticari olarak kullanılan başlıca membran prosesler 
mikrofiltrasyon (MF), ultrafiltrasyon (UF), nanofiltrasyon (NF), ters osmoz (RO) ve 
elektrodiyaliz (ED)’dir. Bu membranlar genellikle içme suyu arıtımında da kullanılmaktadır 
ve Tablo 10.2’de görülen basınçlarında işletilmektedir. 
 

Tablo 10.1 Sürücü kuvvetlerine göre membran proseslerin sınıflandırılması 
Membran prosesler Faz 1 Faz 2 Hareket gücü* 

Mikrofiltrasyon Sıvı Sıvı ∆P 
Ultrafiltrasyon Sıvı Sıvı ∆P 
Nanofiltrasyon     
Ters osmoz Sıvı Sıvı ∆P 
Gaz seperasyonu Gaz Gaz ∆P 
Dializ Sıvı Sıvı ∆C 
Osmoz Sıvı Sıvı ∆C 
Pervaporasyon Sıvı Gaz ∆P 
Elektrodiyaliz Sıvı Sıvı ∆E 
Termo-osmoz Sıvı Sıvı ∆T/∆P 
Membran distilasyonu Sıvı Sıvı ∆T/∆P 

*Basınç farklılığı (DP), konsantrasyon farklılığı (DC), sıcaklık farklılığı (DT), elektriksel potansiyel farklılığı 
(DE)  
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Tablo 10.2 Basınç sürücülü membranlarda tipik besleme basınçları (Randtke ve Horsley, 2012) 
Membran proses Tipik besleme basınç aralığı 
 psi kPa 
Ters osmoz   
Acı su uygulamaları   
Düşük basınç 125-300 860-2.070 
Standart basınç 350-600 2.410-4.140 
Deniz suyu uygulaması 800-1.200 5.520-8.270 
Nanofiltrasyon 50-150 340-1.030 
Ultrafiltrasyon ve mikrofiltrasyon   
Basınç 3-50 21-340 
Vakum (-1)- (-12) (-7)- (-83) 

 
Basınç sürücülü MF ve UF membranları vakumla da işletilebilmektedir. Vakumla işletilen 
membranlar batık membranlar olarak da adlandırılmaktadır. Bu düzenekler, genellikle 
atmosferik basınç altında bir tank veya havuzun içine daldırılmış membran ve vakum 
düzeneğinden oluşmaktadır (Şekil 10.3). Tank içerisinde kirletici içeriğine sahip olan su, 
tanka daldırılmış membran vasıtasıyla arıtılabilmektedir.  

 
Şekil 10.3 Vakum ile işletilen membran sisteminin akış diyagramı 

 
Tipik bir elektrodiyaliz sistemi elektrotlar arasına sıkıştırılmış çok sayıda hücre çiftinden (her 
bir hücre anyon transfer membranı, katyon transfer membranı ve boşluk ara parçasını 
içermektedir) oluşmaktadır. Besleme suyu 50 psi (340 kPa) basınç altında hücre yığınına 
verilmekte ve membran boyunca taşınmaktadır. Anyon ve katyon transfer membranlarından 
iyonlar yüklerine bağlı olarak geçmekte (her bir iyonun elektrik yüküne bağlı olarak) ve 
membranlar arasında ise deminarilize su oluşmaktadır.  Nötral maddeler anyon ve katyon 
membranlarından geçemez.  Şekil 10.4’de elektriksel potansiyel sürücülü elektrodiyaliz 
prosesi görülmektedir (Randtke ve Horsley, 2012). 
 
10.3 Membran Üretim Malzemeleri ve Konfigürasyonları 
 
Su arıtımında kullanılan membranların genellikle sentetik polimerlerden imal edilmektedir. 
Basınç sürücülü RO ve NF membranları selüloz asetat, selüloz asetat karışımları ve selüloz 
triasetat gibi selülozik maddeler ile poliamidler, sülfonatlar, polisülfon, sülfonatlanmış 
polifuran, polipiperazidler, polivinil alkol türevleri ve diğer selülozik olmayan ürünlerden 
imal edilebilmektedir.  MF ve UF membranları poliviniliden florür (PVDF), polipropilen, 
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polietersülfon, polisülfon, selüloz asetat türevi, poliakrilonitril ve diğer malzemelerden imal 
edilebilmektedir. Ayrıca, MF ve UF membranları seramik gibi inorganik maddelerden 
üretilebilmektedir (Randtke ve Horsley, 2012).  
 
Elektrodiyaliz membranları vinil bileşiklerinin çapraz bağlı sülfonatlı kopolimerleri (katyon 
transfer tipi) veya dörtlü amonyum anyon değiştirme grupları ile vinil monomerlerinin çapraz 
bağlı kopolimerlerinden (anyon transfer tipi) imal edilmektedir (Randtke ve Horsley, 2012). 

 
Şekil 10.4 Elektriksel potansiyel sürücülü elektrodiyaliz prosesi 

 
Su arıtımında kullanılan membranlar spiral sargılı, içi boş elyaf (hollow fiber), tübular ve 
lehva ve çerçeve gibi konfigürasyonlarda kullanılabilmektedir.  RO ve NF membranları 
çoğunlukla spiral sargılı konfigürasyonda kullanılmaktadır. Bu konfigürasyonda membran 
tabakaları süzüntü taşıyıcı tabaka ile birbirinden ayrılmaktadır. Bu tabakada taşınan 
süzüntüler, süzüntü toplayıcı kısma bağlıdır. Besleme–konsantre ayırıcı tabaka membran 
tabakaları arasına yerleştirilmektedir. Bu tabakalar süzüntü toplayıcı boru etrafına sarılmış 
vaziyete bulunur ve membran boyunca besleme-konsantre çözeltileri taşımaktadır. Böylece 
süzüntüler membranların sarıldığı boruya dolarak toplanırken besleme-konsantre ise membran 
boyunca taşınım sonrası toplanmaktadır.  MF ve UF membranları ise spiral sargılı, tübular ve 
içi boş elyaf konfigürasyonlarında kullanılmaktadır. İçi boş elyaf membranlar dıştan içe 
vakum veya içten dışa basınç uygulanarak işletilebilmektedir. Spiral sargılı konfigürasyonda 
kullanım RO ve NF ile benzer şekildedir. Elektrodiyaliz düzeneklerinde tabaka membranlar 
kullanılmaktadır. Şekil 10.5 ve Şekil 10.6’da sırasıyla spiral sarımlı ve içi boş elyaf membran 
konfigürasyonları ile detayları ve Şekil 10.7’de ise elektrodiyaliz düzeneği görülmektedir 
(Randtke ve Horsley, 2012). 
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10.4 Membran Seçimi 
 
Arıtma maksadına uygun en düşük maliyetli membran prosesler seçilmelidir. İlk aşamada 
projenin hedefleri ortaya konmalıdır. Farklı kirleticilerin giderim oranlarının belirlenmesi için 
ham su kalitesi ile membran süzüntü suyu kalite hedefleri karşılaştırılmalıdır.  Membran 
proseslere ilaveten ön arıtma veya ileri arıtma prosesleri ile giderim düşünülmelidir. 
Geçmişte, şimdi ve gelecekte beklenen su kalite verileri ve üretim kriterleri 
değerlendirilmelidir. Membran proses seçiminde aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır 
(Randtke ve Horsley, 2012): 
 

• Kaynak suyunun özellikleri, değişkenliği ve mevcudiyeti 
• Membran prosesinin ön arıtma ve ileri arıtma gereksinimi 
• Özellikle ön artıma için kullanılmayan membran öncesi prosesler, örnek olarak 

oksidant, toz aktif karbon, koagülantlar ve polimerlerin kullanımı  
• Süzüntü suyu kalite ve miktar gereksinimi ile karıştırma seçeneği (paçallama)  
• Atık kalıntıların uzaklaştırılması 
• Kesikli veya pilot test ihtiyacı (Benzer uygulamalara ait temsil ve tatmin edici 

verilerin mevcudiyeti) 
• İlk yatırım, işletme ve bakım maliyetleri 

 
Arıtma gayesine uygun membran proseslerin belirlenmesinde Tablo 10.3 bir başlangıç noktası 
olarak değerlendirilebilir.  İstenilen giderim derecelerini sağlayacak prosesi belirlemede, 
kesikli ve pilot test uygulamalarıyla membran özelliklerinin belirlenmesi gerekli olabilir 
(Randtke ve Horsley, 2012).   
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Şekil 10.5 Tabaka membran kesiti ve tipik spiral sarıgılı membran modülü 
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Şekil 10.6 İçi boş elyaf membran kesiti ve tipik içi boş elyaf membran modülü 

 
Mikrofiltrasyon (MF): Nominal gözenek çapı 0,1 ila 0,5 µm aralığındadır. Giardia kistleri, 
Cryptosporidium oocysts ve benzer 3 µm ebatlı organizmaları 3 log giderebilmektedir 
(AWWA B110-09).  
 
Ultrafiltrasyon (UF): Gözenek çapı 0,005 ila 0,1 μm veya  veya MWCO’su 10.000 ila 
200.000 Da aralığındaki membranlarla en az 1 log virüs giderebilmektedir (AWWA B110-
09).  
 
Nanofiltrasyon (NF): Çözünmüş organikler, renk, kalsiyum, magnezyum ve diğer iyonları 
sudan ayırabilmektedir. MWCO değeri 200 Da’da büyük ve 500 Da’dan küçüktür. Sodyum 
klorür giderimi 0 ila % 95 aralığındadır. RO’ya göre sodyum klorür giderimi daha düşüktür. 
NF membranı genellikle tek değerli iyonları geçirirken çok değerli iyonları ise 
alıkoymaktadır.  
 
Ters osmoz (RO): çözünmüş organikler, renk, dezenfeksiyon yan ürünü öncüleri, sertlik ve 
diğer çözünmüş iyonlar veya çözünmüş katıları sudan ayırabilmektedir. RO membranları 
MWCO’su 200 Da’dan küçüktür. Sodyum klorürü % 95’in üzerinde giderebilmektedir 
(Randtke ve Horsley, 2012). 
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Şekil 10.7 Elektrodiyaliz düzeneği 

 
10.5 Membran Düzeneği Ekipmanları Tasarımı 
 
Membran düzeneği tasarımında düzeneğin ekipmanları, besleme suyu özellikleri ve gerekli 
ise ön arıtma seçeneği dikkate alınmalıdır. 
 
10.5.1 Membran düzeneğinin bileşenleri 
 
Membran sisteminin akım diyagramı Şekil 10.8’de görülmektedir. Membran sistemi tipik 
olarak ön arıtma, membran üniteleri, ürün (süzüntü veya filtrat), konsantre veya geri yıkama 
atıklarını içermektedir. Membran üniteleri birbirine paralel olarak işletilerek daha fazla 
süzüntü veya filtrat elde edilebilir. Şekil 10.8’de görüldüğü üzere bazı durumlarda suyun bir 
kısmı bypass edilip membran süzüntüsü ile karıştırılarak paçallama işlemi yapılabilmektedir. 
Şekil 10.9’da görüldüğü üzere RO ve NF gibi membranlar öncesinde ön arıtma maksadıyla 
MF ve UF membranları kullanılabilmektedir. Benzer şekilde iyi kalitede daha fazla su elde 
etmek için bazen iki kademeli RO/NF membranları da kullanılmaktadır. Şekil 10.10’da iki 
kademeli RO düzeneği görülmektedir. İki kademeli RO düzeneğinde birinci kademede 
yüksek basınçla işletilen RO ve ikinci kademede ise düşük basınçla işletilen RO membranı 
kullanılmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

323 

 

Tablo 10.3 Membran proseslerin tipik uygulamaları 
Proses Uygulama 

Ters osmoz ve 
elektrodiyaliz 

• Toplam çözünmüş katı madde (TDS) giderimi 
o Deniz suyu tuzsuzlaştırma (RO tercih edilir) 
o Acı su tuzsuzlaştırma ( RO 1000-3000 mg/L’den daha yüksek 

TDS’lerde RO elektrodiyalize göre daha uygun maliyetli) 
• Yüksek silikalı sulardan acı su tuzsuzlaştırma (elektro diyaliz tercih 

edilir) 
• İnorganik iyon giderimi 

o Flor, kalsiyum ve magnezyum (sertlik) 
o Nütrientler (nitrat, nitrit, amonyum, fosfat) 
o Radyoaktif çekirdek (Yalnızca RO) 

• Çözünmüş organiklerin giderimi (Yalnızca RO) 
o Dezenfeksiyon yan ürün öncüleri ve yan ürünler 
o Pestisitler, sentetik organik kimyasallar 
o Ortaya çıkan bağlantılı çok sayıda bileşik (kozmetik ve kişisel 

bakım ürünlerinin bileşenleri) 
o Renk 

Nanofiltrasyon • Sertlik giderimi 
• Çözünmüş organiklerin giderimi 

o THM’ler ve diğer dezenfeksiyon yan ürünü öncüleri 
o Pestisitler, sentetik organik kimyasallar 
o Renk 

Ultrafiltrasyon 
ve 

mikrofiltrasyon 

• Partikül giderimi 
o Askıda katılar 
o Bulanıklık 
o Bakteriler 
o Virüsler (yalnızca UF; büyük partiküllere tutunmuşlarsa MF’de 

olabilir) 
o Protozoa kistleri 

• Organik giderimi (Çözünmüş organikler, organiklerin moleküler 
ağırlıklarına, UF’in gözenek çapına bağlı olarak yalnızca UF ile 
giderilebilir. Koagülant, toz aktif karbon ve benzeri kullanılması 
halinde MF ve UF) 

• İnorganik kimyasalların giderilmesi (kimyasal çöktürmeden veya pH 
ayarlamasından sonra) 
o Fosfor 
o Sertlik 
o Metaller (Örnek: demir, mangan, arsenik ve benzeri) 
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Şekil 10.8 Membran sisteminin bileşenleri 

 

 
Şekil 10.9 Ön arıtmalı RO/NF düzeneği 
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Şekil 10.10 İki kademeli RO düzeneği bileşenleri 

 
10.5.2 Membran tasarımını etkileyen besleme suyu parametreleri 
 
10.5.2.1 Besleme suyunun özellikleri 
 
Membran sisteminin tasarımında besleme suyunun kalitesi dikkate alınmalıdır. Besleme 
suyunun kompozisyonu, mevcut su kaynağının kalitesi ve membran ön arıtma proseslerinden 
etkilenmektedir. Kaynak suyuna ait geçmiş kalite verilerinin değerlendirilmesi ile uzun süreli 
su kalitesindeki değişim tahmin edilebilir.                        Tablo 10.4’de kaynak/besleme 
suyunda membran tasarımı için analiz edilmesi önerilen parametreler görülmektedir (AWWA 
B110-09; Randtke ve Horsley; 2012). 
 
10.5.2.2 Besleme suyunun ön arıtımı 
 
Membran sistemleri, su kalitesine bağlı olarak genellikle ön arıtma prosesi gerektirmektedir. 
Ön arıtma türü besleme suyu kalitesine, membran türüne ve membran ünitesinin tasarım 
kriterlerine bağlıdır. Ön arıtma aşağıdaki maksatlar için kullanılabilir: 
 

• Besleme suyundaki çözünmüş organikleri yumaklar haline getirip MF ve UF ile 
gidermek 

• Membran tıkanmasını, kirlenmesini ve yüzeyde birikimi önlemek, temizlenme 
periyotlarını maksimize etmek ve membran ömrünü uzatmak  

• Besleme suyu kalitesi artırılarak daha yüksek akı elde etmek ve böylece daha az 
membran alanı ile gerekli debi sağlamak 

 
Yerüstü suları genellikle yeraltı sularından daha kapsamlı bir ön arıtma gerektirmektedir. 
Çünkü farklı ebatlarda ve miktarlarda askıda katı maddeler, biyolojik maddeler ve doğal 
organik maddeler yerüstü sularında bulunabilir.Şekil 10.11’de RO/NF için su kaynaklarına ve 
kalitelerine göre kullanılabilecek ön arıtma alternatifleri görülmektedir (Randtke ve Horsley, 
2012). 
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                       Tablo 10.4 Tasarım için gerekli ham su veya besleme suyu özellikleri (AWWA B110-09; 
Randtke ve Horsley; 2012) 

Parametre Birim MF ve UF RO ve NF ED 
Sıcaklık  °F veya °C R R R 
Bulanıklık  NTU R R R 

SDI15 (boyutsuz) - NA O O 

SDI5 (boyutsuz) - NA NA O 
pH  - R R R 
Toplam organik karbon  mg/L R O O 
Çözünmüş organik karbon  mg/L O O NA 

UV-254  m–1 O O NA 
Renk Pt-Co O O NA 
Toplam demir mg/L R R R 
Çözünmüş demir mg/L O O O 
Toplam mangan mg/L R R R 
Çözünmüş mangan mg/L O O O 
Alkalinite  veya karbonat ve bikarbonat mg CaCO3/L O R R 

Toplam sertlik  mg CaCO3/L R R R 
Yağ ve gres mg/L O O O 
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı  mg/L O O NA 
Kimyasal oksijen ihtiyacı  mg/L O O NA 
Toplam askıda katılar  mg/L O O O 
Toplam çözünmüş katılar  mg/L O R R 
Mikrobiyolojik parametreler, örnek olarak  alg, 
toplam koliform, fekal koliform ve benzeri EMS/100 mL O O O 

Kalsiyum mg/L O R R 
Magnezyum mg/L O R R 
Sodyum mg/L NA R R 
Potasyum mg/L NA O O 
Baryum mg/L NA R R 
Stronsiyum mg/L NA R R 
Amonyak mg/L O O O 
Aluminyum mg/L NA O O 
Sülfat mg/L NA R R 
Klorür mg/L NA R R 
Florür mg/L NA R R 
Nitrat ve nitrit mg/L NA O O 
Bor mg/L NA O O 
Bromür mg/L NA O O 
Fosfat mg/L NA O O 
Arsenik mg/L NA O O 
Silika (SiO2) mg/L NA R NA 
İletkenlik  μS/cm NA O O 
H2S (mevcut ise) mg/L NA R R 
Çözünmüş oksijen mg/L NA O NA 

R: Gerekli veri, O:İsteğe bağlı, NA: Mevcut değil 
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(a) Yeraltı su kayanğı 

 
(b) Düşük bulanıklı yüzeysel su kaynağı (veya deniz suyu) 

 
(C) Yüksek bulanıklıklı yüzeysel su kaynağı 

 
(d) Aşırı kalsiyum içeren su kaynağı (yüzeysel veya yeraltı) 

Şekil 10.11 Su kaynağına ve kalitesine göre RO/NF öncesinde kullanılabilecek bazı ön arıtma alternatifleri 
 
Şekil 10.11’de görüldüğü üzere ön arıtma amacıyla bazen antiskalant veya kimyasal ilavesi 
gibi sade prosesler ve bazen de konvansiyonel arıtma ünitelerine ilaveten MF/UF’de kapsayan 
kompleks prosesler kullanılmaktadır. 
 
10.5.2.3 Askıda katı madde kontrollü 
 
Membran sistemlerin aşırı katı madde yükünden koruması ve/veya performansının artırılması 
için besleme suyundaki askıda katıların kontrolü gerekmektedir. MF ve UF ön arıtma üniteleri 
öncesinde, 100-500 μm aralığında kartuş filtreler veya süzgeçler kullanılabilir. Besleme 
suyunda bulunabilecek askıda katı madde veya bulanıklık için maksimum değerler membran 
üreticileri tarafından belirtmektedir (Randtke ve Horsley, 2012).  
 
RO ve NF sistemlerinde besleme suyunda askıda maddeler olmamalıdır. Elektrodiyaliz 
sistemleri için ise çok az askıda katı madde olabilir. Besleme suyunda bulunan partiküler 
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maddelerin nihai membran türüne bağlı olarak ön arıtma ile giderilmesi gerekebilir. Askıda 
katı maddelerin iyi derecede giderimi membran temizleme sıklığını azaltır.    
 
RO ve NF membran sistemleri öncesinde 1 ila 25 μm çapında kartuş filtreler sistem türüne 
bağlı olarak ön arıtma için kullanılabilmektedir. Yeraltı suyunu arıtan RO ve NF sistemleri 
öncesinde genellikle 5 μm ve elektrodiyaliz sistemi öncesinde ise 20-25 μm kartuş filtreler 
kullanılmaktadır. Besleme suyundaki askıda katı miktarı yüksek olursa kartuş filtreler kısa 
sürede tıkanabilir. Bu durumda kartuş filtre öncesinde de konvansiyonel sistem üniteleri ilave 
olarak kullanılabilir (Randtke ve Horsley, 2012).  
 
Besleme suyundaki askıda katı maddelerin RO ve NF sistemlerini kirletme potansiyelinin 
belirlenmesi için en yaygın kullanılan iki indikatör bulanıklık ve silt yoğunluk indeksidir 
(SDI). ASTM D4189-07’de silt yoğunluk indeksi ve analizi tanımlanmıştır. Bu standartta 
göre 2 bar basınç altında 0.45 µm çaplı membrandan 5 dakika veya 10 dakika veya 15 
dakikalık sürelerde süzme işlemi gerçekleştirilir (Şekil 10.12 Silt yoğunluk indeks deney 
düzeneği (ASTM D4189-07))  ve süzme işlemleri sırasında ilk 500 mL’nin elde edildiği 
zaman ile son 500 mL’nin elde edildiği zamanlar belirlenir. Bu belirlenen değerler aşağıdaki 
denklemde yerine konularak SDI değerleri bulunur. 
 
���= (1 − ��

��
) ∗ ���

�
    (10.1) 

 
SDI : Silt yoğunluk indeksi, boyutsuz 
t1 : İlk 500 mL hacmin elde edildiği süre, dakika 
t2 : Son 500 mL hacmin elde edildiği süre, dakika 
T : Toplam süzme süresi, dakika (5 dakika veya 10 dakika veya 15 dakika) 
 
RO öncesi ön arıtma ihtiyacı SDI değerine bağlı olarak değerlendirilebilmektedir.  

Tablo 10.5’de SDI değerinin RO sistemi üzerine etkisi ve                           Tablo 10.6’da ise 
üreticiler tarafından RO, NF ve elektrodiyaliz için besleme suyunda önerilen bulanıklık ve 
SDI değerleri görülmektedir (URL1; URL 2). 

 
Tablo 10.5 SDI değerinin RO üzerindeki etkisi (URL 1; URL2) 

SDI değeri RO sistemi üzerindeki etkisi 
<1 Koloidal tıkanma olmaksızın birkaç yıl işletme  
1-3 Birkaç ayda bir kez temizleme gerekli 
3-5 Tıkanma potansiyeli mevcut ve düzenli temizleme gerekli 
>5 Besleme suyu RO için uygun değil ve ilave ön arıtma gerekli 
5-10 Filtrasyon (kum tipi) ön arıtma gerekli 
>10 Koagülant ve çöktürme ilaveli iki kademli filtrasyondan oluşan ön 

arıtma gerekli 
 

                          Tablo 10.6 RO, NF ve ED sistemleri için üreticiler tarafından önerilen bulanıklık ve SDI 
değerleri  (Randtke ve Horsley, 2012) 

 RO ve NF  
 Spiral 

sarımlı 
Hollow fiber (içi boş 

elyaf) 
Elektrodiyaliz 

Maksimum bulanıklık, NTU 1* - 2-3 
Maksimum SDI (15 dakika) 3-5 4 - 
Maksimum SDI (5 dakika) - - 15 
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*Bulanıklık değerinin 0,2 NTU’dan daha düşük olması önerilmektedir.  
10.5.2.4 Membran yüzeyinde partikül birikimi   
 
RO, NF ve elektrodiyaliz membranları yüzeyinde partiküllerin birikmesi ve tıkanmaya yol 
açması önemli bir sorundur. Bu sebeple, membran yüzeyinde bu maddelerin tutulmasının 
engellenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir. MF ve UF membran yüzeylerinde bu 
birikimlerin tıkanmaya etkisi RO ve NF’e göre daha düşüktür.  Kalsiyum karbonat ve 
sülfatların çökelmesi ile membran yüzeyinde birikim oluşmaktadır.  Ayrıca, membran 
yüzeylerinde silika kontrolü de yapılmalıdır. Elektrodiyaliz, besleme suyundaki silikayı 
gideremez. Bu sebeple, silika elektrodiyaliz geri kazanım tasarımında sınırlayıcı bir madde 
değildir.  Geri kazanım ve membran konsantre içeriğine bağlı olarak, konsantre akımındaki 
iyonlar ve silikanın konsantrasyonu besleme suyuna göre on kata kadar artabilir. 
Konsantrasyonlar suda çözünebilir değerlerinin üzerine çıkarsa membran yüzeyinde 
çökelmeler ve birikimler oluşmaya başlar. İçme suyu sistemlerinde kalsiyum karbonat, 
kalsiyumlu, baryumlu ve stronyumlu sülfat tuzları genellikle membran yüzeyinde birikime 
sebep olmaktadır (Randtke ve Horsley, 2012). 
 

 
Şekil 10.12 Silt yoğunluk indeks deney düzeneği (ASTM D4189-07) 

 
Kalsiyum karbonat kontrolü: Kalsiyum karbonatın su içerisinde çökelip çökelmeyeceği 
Langelier İndeks (LI) değeri hesaplanarak belirlenmektedir. LI, suyun gerçek pH’ı ile aynı 
alkalinitedeki ve kalsiyum sertliğindeki suyun katı kalsiyum karbonat ile dengede olduğu pH 
olan doygunluk pH’ı arasındaki farktır. Kalsiyum sertliğine ve alkaliniteye ek olarak, 
doygunluk pH’nın hesaplanmasında, toplam çözünmüş maddelerin derişimi ve sıcaklığı 
dikkate alınmaktadır. Doygunluk pH’ından daha yüksek pH’a sahip sular (pozitif Langelier 
indeksi) kalsiyum karbonat ile fazlasıyla doymuştur ve çökelme başlayabilir. Bunun tersi 
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olarak, doygunluk pH’ından daha düşük pH’a sahip sular (negatif Langelier indeksi) kalsiyum 
karbonat ile doymamıştır (Küçükgül ve Özdağlar, 2004; URL 3) ve çökelme pek gözlenmez. 
 
LI = pH – pHs 
 
LI : Langelier indeksi 
pH : Suyun ölçülen pH değeri 
pHs : Suyun doygunluk pH değeri  
 
Denklemden de görüldüğü üzere, LI suyun ölçülen pH’ı ile hesaplanan doygunluk pH’ı (pHs) 
arasındaki farka dayanmaktadır.  pHs’in hesaplanmasında aşağıdaki bağıntı kullanılmaktadır. 
pHs = logKsp– logK2p– log[Alk/50 000] – log[Ca/100 000] – logfm (10.2) 
 
Denklem 10.2’ye göre, suyun pHs değerini hesaplamak için suyun sıcaklığının, toplam 
çözünmüş katı madde miktarının (veya iletkenliğinin), alkalinitesinin, kalsiyum miktarının, 
karbonik asidin ikinci ayrışma sabitinin ve kalsiyum karbonat çözünürlük sabitinin bilinmesi 
gereklidir. 
 
Ksp : Kalsiyum karbonatın çözünürlük sabiti 
K2p : Karbonik asitin 2. ayrışma sabiti 
fm : Monovalent aktiflik katsayısı 
 
LI <0 ise su kalsiyum karbonata doymamıştır ve çökelme olmaz. LI=0 ise nötral bir ortam söz 
konusudur. Çökelme olabilir veya olmayabilir ve son olarak LI>0 ise su kalsiyum karbonata 
doygun haldedir. Çökelme olabilir (URL 4).  
 
Kalsiyum karbonat çökelmesini kontrol edebilmek için aşağıdaki metotlar uygulanabilir: 

• pH ve alkaliniteyi düşürmek için asit ilavesi yapılabilir. 
• Birikim yapmayı engelleyici kimyasallar (antiskalantlar) ilave edilerek konsantre 

akımında kalsiyum karbonat çözünmüş halde tutulabilir. 
• Tasarlanan geri kazanım oranının azaltılabilir. 
• İyon değiştirme veya kireçle yumuşatma ile kalsiyum konsantrasyonun azaltılabilir. 
• MF/UF sistemleri için besleme suyu pH’ı kontrol edilerek gerekli pH ayarlaması 

yapılabilir.  
 
Sülfat kontrolü: Sülfat tuzlarının birikim potansiyeli, konsantre akımı içerisinde yer alan her 
bir tuz için iyon ürünü hesaplanarak tahmin edilebilir. Bu hesaplamalar sıcaklığa bağlı 
tuzların çözünürlüğü ile karşılaştırılabilir (ASTM D 4692).   
 
Sülfat tuzları birikiminin kontrollünde çökelmeyi engelleyici kimyasalların (antiskalantlar)/ 
dispersantların kullanımı yaygındır. RO ve NF uygulamalarında genellikle poliakrilik asit 
antiskalantları sülfat tuzlarının kontrolü için kullanılmaktadır.  
 
Silika kontrolü: Konsantre akımında silika birikim potansiyeli genellikle aşağıdaki formül ile 
hesaplanmaktadır (Randtke ve Horsley, 2012). 
 
SiO2 (max)  (mg/L)= SiO2 (sıcaklık) (mg/L)*pH düzeltme faktörü (10.3) 
 
SiO2 (max)   : Konsantre akımı içerisinde maksimum silika konsantrasyonu, mg/L 
SiO2 (sıcaklık) : Sıcaklığın bir fonksiyonu olarak pH 7,5’de silikanın çözünürlüğü, mg/L 
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pH düzeltme 
faktörü 

: pH ile değişen silika çözünürlük faktörü 

 
Aşağıda belirtilen metotlar kullanılarak silika kontrolü yapılabilir: 
 

• Konsantre akımındaki silika konsantrasyonunu azaltmak için geri kazanım oranı 
azaltılabilir. 

• Besleme suyundaki silika konsantrasyonunu azaltmak için aşırı kireç uygulaması 
ile yumuşatma yapılabilir. 

• Besleme suyu sıcaklığının artırılabilir.  
• Beleme suyu pH’ı 8,5 ve üzerinde bir değere artırılabilir (kalsiyum karbonat 

çökelmesi dikkate alınmalıdır). 
• Silika birikimini engelleyecek özel kimyasallar (antiskalant)/dispersantların) ilave 

edilebilir. 
 
10.5.2.5 Mikrobiyolojik kontrol 
 
Mikrobiyal büyüme, membran sistemlerini kirletir ve tıkayabilir. Böylece sistem performansı 
azalır. İlaveten, selüloz asetattan imal edilen RO ve NF membranlarının bazı türleri bazı 
biyolojik enzimler tarafından kullanılarak membran yapısı bozulabilir. Membran sistemleri 
için mikrobiyal kontrol yöntemleri su kalitesine, membran sistem türüne ve membranın klor 
gibi dezenfektanlara toleransına bağlıdır. Membran üreticileri tarafından uygun görülen ve 
içme suyu uygulamalarında kullanımı onaylanan kimyasal biyositler ve büyüme inhibütörleri 
mikrobiyolojik kontrol için kullanılabilir (Randtke ve Horsley, 2012).  
 
Yeraltı sularında genellikle mikrobiyolojik canlı ve substrat konsantrasyonu oldukça 
düşüktür. Bu sebeple, yeraltı sularının membran proseslerle arıtılmasında genellikle 
mikrobiyal bir kirlenme ile karşılaşılmaz.  Yerüstü suları ve diğer su kaynaklarında yüksek 
konsantrasyonda mikrobiyolojik canlı ve substrat bulunabilir. Bu sular için, membran 
prosesler öncesinde mikrobiyal kontrol yöntemleri uygulanmalıdır ve böylece membran 
kirlenmesi minimize edilmelidir.  
 
Membranlar, periyodik olarak temizlenmektedir. Bu temizleme işlemlerinde kullanılan 
kimyasallar kirleticilerle mikrobiyal türleri membran yüzeyinden uzaklaştırır. MF ve UF 
membranları geri yıkanabilir ve bazen bu geri yıkamalar kimyasal ilavesi ile yapılabilir. 
Kimyasal ilaveli geri yıkamada kirleticiler ile mikrobiyal türler uzaklaştır. Bu işlemde 
kullanılan kimyasallara membranın toleranslı olması gerekmektedir.  
 
Mikrobiyal türleri etkisiz hale getirebilmek için klor gibi dezenfektanlar kullanılmaktadır. 
Selüloz asetattan imal edilen membranların klora karşı maksimum toleransları 1,0 mg/L’dir. 
Poliamid de membran imalatından kullanılan bir maddedir. Poliamidin klor ve benzeri güçlü 
dezenfektan ve oksitleyicilere karşı toleransı oldukça düşüktür. Elektrodiyaliz 
membranlarının da klora karşı toleransları düşüktür.  PVDF gibi membranların ise klora karşı 
toleransları oldukça yüksektir. Besleme suyundaki mikrobiyal tür yoğunluğu ve 
konsantrasyonu dikkate alınarak dezenfektana dayanıklı maddelerden imal edilen membranlar 
tercih edilmelidir.   
 
Membran sistemleri öncesinde mikrobiyolojik kontrol için periyodik olarak şok sodyum 
bisülfit ve diğer klor içermeyen bileşikler veya ultraviyole ışınları kullanılarak  dezenfeksiyon 
işlemi gerçekleştirilebilir.  
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RO ve NF öncesinde MF ve UF gibi membranlar kullanılarak mikroorganizmaların besleme 
suyundan ayrılması mümkündür. Tablo 10.7’de membran türüne göre organizmaların giderim 
verimleri görülmektedir. 
 

Tablo 10.7 Membran türüne göre giderim verimleri   (AWWA B110-09) 

Membran 
Türü 

Nominal gözenek 
çapı, µm 

≥ 3 µm partikül 
veya organizma 

giderimi 
Virüs Giderimi MWCO (Dalton) Tuz (NaCl) 

giderimi (%) 

MF 0,1-0,5 ≥%99,9 (≥ 3 log) <%90 (<1 log) >200.000 - 

UF 0,005-0,1 ≥%99,9 (≥ 3 log) ≥%90 (<1 log) 10.000-200.000 - 

NF 0,001 (yaklaşık 
kavramsal değeri) - - 200-500 %0-%95 

RO 0,001 (yaklaşık 
kavramsal değeri) - - <200 >%95 

ED Uygun değil Uygun değil Uygun değil Uygun değil >%45 

 
10.5.2.6 Hidrojen sülfür kontrolü 
 
Bazı kuyu sularında hidrojen sülfür bulunabilir. Hidrojen sülfürün klorla veya hava ile teması 
engellenmelidir. Eğer bu temas gerçekleşir ise partiküler sülfür oluşabilir ve membran 
sistemlerini kirletebilir. Kimyasal temizleme, membran yüzeyinden sülfürün 
uzaklaştırılmasında pek etkili değildir ve sülfür kirlenmesi durumunda genellikle membranlar 
değiştirilmektedir. Elektrodiyaliz membranları 0,1-0,3 mg/L sülfür konsantrasyonuna 
dayanıklıdır. Bu değerlerden yüksek sülfür bulunması halinde elektrodiyaliz ünitesi öncesinde 
hidrojen sülfür giderilmelidir. RO ve NF membranlarının hidrojen sülfüre toleransları 
yüksektir ve hidrojen sülfür oksitlenene kadar membranda herhangi bir hasar oluşmaz.  
 
10.5.2.7 Demir ve mangan kontrolü 
 
Demir ve mangan MF, UF, NF, RO ve elektrodiyaliz membranlarında probleme sebep 
olabilir. Bu metaller indirgenmiş yani çözünmüş halde iken NF ve RO membranlarında kısmi 
bir probleme sebep olabilirler. Elektrodiyaliz ünitesi besleme suyunda demir için 0,3 mg/L ve 
mangan için ise 0,1 mg/L maksimum konsantrasyona izin verilmektedir. Bazı durumlarda, 
membran üniteleri öncesinde demir ve manganın ön arıtma ile giderilmesi gerekli olabilir.  Ön 
arıtma maksadıyla yüksek pH’a çıkarma veya klor gibi oksidantlarla membran öncesi 
oksidasyon ile partiküler hale getirme ve çöktürme işlemleri uygulanabilir. Demir ve mangan 
metal yüzeylere çöktüğünde korozyona sebep olabilir. Bu sebeple, demir ve mangan gerekli 
durumlarda ön arıtma ile besleme suyundan uzaklaştırılmalıdır. Demir ve manganın 
uzaklaştırılması için üç ön arıtma alternatif kullanılabilir. Bunlar; 
 

• Hava, klor ve diğer oksidantlara oksidasyon ve sonrasında filtrasyon, MF veya UF, 
• Potasyum permanganat ile oksidasyon ve sonrasında mangan yeşil kum filtrasyonu, 
• Demir ve mangan ile kirlenmeyi engelleyebilmek için tasarlanmış katyon iyon 

değiştirici reçinelerdir.  
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10.5.2.8 Organik madde kontrolü 
 
Organik maddeler askıda veya çözünmüş formda bulunabilir. Askıda organik katılar ile 
mikrobiyal maddeler membran sisteminin performansını etkilemektedir. Bununla birlikte, RO 
ve NF membranları doğal ve sentetik organik maddeleri giderebilmektedir. Organik madde 
konsantrasyonu ile membran performansının azalması arasında belirgin bir korelasyon 
bulunmamaktadır.  
 
MF ve UF membranlarının akısı, geri yıkanması ve temizlenme periyodu organik madde 
içeriğine bağlı olarak değişim gösterebilir. Organik maddelerin giderilmesi için MF ve UF 
membranları öncesinde kimyasal koagülantlar kullanılabilir. Membranda daha az kirlenmeye 
ve tıkanmaya yol açacak kimyasallar kullanılmalıdır.  
 
Yağ-gres, hidrokarbonlar, farklı organik solventler ve diğer kimyasallar membrana zarar 
verebilir veya membranın tıkanmasına sebep olabilir. Bu maddelerin besleme suyunda 
olmasına izin verilmemelidir. Hızlı karıştırma, yumaklaştırma ve çözünmüş hava ile sıyırma 
gibi ön arıtma yöntemleri ile bu maddeler besleme suyundan uzaklaştırılmalıdır.  
 
Hızlı karıştırma, yumaklaştırma, çöktürme, filtrasyon prosesleri ve kireç ile besleme 
suyundaki organik madde miktarı azaltılabilir. Bu proseslerde kullanılan kimyasalların 
çözünürlüğü ve membrana ulaşması önemlidir. RO ve NF membranları öncesinde alum 
konsantrasyonun 0,1 mg/L’den daha az olması gerekmektedir. Giderilemeyen kimyasal 
maddeler membran yüzeyinde çökelerek membranın kirlenmesine ve tıkanmasına sebep 
olabilir.  
 
Aktif karbon filtreler bazen organik maddelerin giderilmesi veya RO, NF ve elektrodiyaliz 
membranları öncesinde besleme suyundaki klorun giderilmesi için kullanılmaktadır. İnce 
karbon parçacıklarının veya karbon filtrede tutulan organik madde ve organizmaların filtre 
süzüntüsünde olmamasına dikkat edilmelidir. Bunlar RO ve NF gibi membranların yüzeyinde 
birikerek membran performansını azaltır. 
 
10.5.2.9 pH kontrolü 
 
Membranların işletilebileceği pH aralıkları üreticileri tarafından belirtilmektedir. Örnek olarak 
bazı poliamid malzemeden üretilen RO ve NF membranları pH 4-11 aralığında,  bazı selüloz 
asetattan üretilenler ise pH 4-6,5 aralığında işletilebilmektedir. Polisülfon, polipropilen ve 
PVDF’den imal edilen bazı MF ve UF membranları pH 2-13 aralığında kullanılabilmektedir. 
İnorganik membranlar geniş bir pH aralığında işletilebilmektedir. Besleme suyunun pH değeri 
membranlar üreticileri tarafından belirtilen pH aralıklarında olmalıdır. Eğer pH bu aralıklarda 
değil ise, membran öncesi pH ayarlaması yapılmalıdır. 
 
10.5.2.10 Sıcaklık kontrolü 
 
Besleme suyunun sıcaklığı membran sisteminin performansını aşağıda belirtilen birkaç 
şekilde etkilemektedir: 
 

• Membran malzemesinin özelliğini değiştirebilir ve böylece membran ömrünü 
kısaltır. 

• Besleme suyunun yoğunluk ve viskozitesini etkiler. Bu durumda membranın 
hidrolik performansı etkilenir ve gerekli membran alanı değişir. 
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• Az çözünen tuzların ve silikanın çözünürlüğünü etkiler ve membranın tuz giderme 
verimi değişir. 

 
Membranlar üreticileri tarafından önerilen sıcaklık aralıklarında işletilmelidir ve böylece 
membranın faydalı kullanım ömrü maksimize edilebilir. Selüloz asetat gibi malzemelerden 
üretilen bazı membranlar sıcaklığın artması ile bozulabilmektedir.  Bazı selüloz asetat 
membranların maksimum işletme sıcaklıkları 35 oC ila 40 oC ve poliamid membranların 40 oC 
ila 50 oC aralığındadır. Membranların faydalı kullanım ömürleri yüksek sıcaklıklardan önemli 
derecede etkilenmektedir. 
 
10.5.3 Ters osmoz (RO) ve nanofiltrasyon (NF) ünitelerinin tasarımı 
 
RO ve NF membranları ile çözünmüş maddeler sudan uzaklaştırılmaktadır. Membranlar 
tarafından alıkonulan organik ve inorganik kirleticilerin konsantrasyonları konsantre akımda 
artmaktadır. Membran konsantrelerinde tasarımda dikkate alınması gerekmektedir.  
 
Yarı geçirgen membranların süzüntü akısı ve çözünmüş madde (tuz) akısı aşağıdaki iki 
difüzyon denklemiyle hesaplanabilmektedir. Membran boyunca süzüntü akı hesabı denklem 
10.4’de görülmektedir. 
 
�� = � ∗ (∆� − ∆�) (10.4) 
 
Fw : Süzüntü akısı, m3/m2.saat  
A : Permeabilite katsayısı, m3/gün·m2·bar 
⧍P : Uygulanan basınç farkı, bar 
⧍π : Osmotik basınç farkı, bar 
 
Her membran için üreticileri tarafından belirli bir basınç, çözünmüş madde konsantrasyonu ve 
sıcaklık değerinde gerçekleştirilen deneylerde elde edilen maksimum akı değerleri 
belirtilmektedir. Tasarımı yapılan tesis için gerekli membran modül sayısı üretici tarafından 
belirtilen akı verileri ve pilot tesis çalışmaları dikkate alınarak hesaplanabilir (Randtke ve 
Horsley, 2012). 
 
Membran boyunca çözünmüş madde (tuz) akısının hesaplanması denklem 10.5’de 
görülmektedir. 
 
�� = � ∗ (�� − ��) (10.5) 
 
Fs : Çözünmüş madde (tuz) akısı, m3/m2.saat  
B : Çözünmüş madde (tuz) permabilite katsayısı, m3/gün·m2·bar 
C1- C2 : Membran boyunca çözünmüş madde konsantrasyon gradyanı 
 
Su ve çözünmüş madde (tuz) permabilite katsayıları membran türüne göre farklılık 
göstermektedir. Su akısı uygulanan basınca bağlı olarak değişmektedir. Basınç artıkça akıda 
artmaktadır. Çözünmüş madde akısı basınca bağlı değişim göstermez ve basınç artışlarından 
bu akı pek etkilenmez.   
 
Besleme suyunda tuzluluğun artmasıyla su akısı azalmaktadır. Tuzluluğun artması osmotik 
basıncı artırmaktadır. Aynı su akısını elde etmek için osmotik basıncın artması daha fazla 
basınç uygulanmasını gerektirmektedir. Artan basınçla membran sisteminden geçen süzüntü 
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miktarı artarken, membrandan geçmeyen çözünmüş maddelerin konsantrasyonu konsantre 
akımı içerisinde artmaktadır. Eğer konsantre akımı membran sistemi girişine tekrar verilirse, 
zamanla membran girişindeki tuz miktarı artacak yani osmotik basınç artacaktır. Bu durumda 
aynı basınç uygulanmasına rağmen zamanla osmotik basıncın artmasıyla akıda azalma 
görülebilir (denklem 10.4) (Randtke ve Horsley, 2012) 
 
Membranda geri kazanım oranı (R) denklem 10.6’ya göre hesaplanmaktadır. 
 
� = 100 ∗ ��

��
  (10.6) 

 
R : Geri kazanım oranı, % 
Qp : Süzüntü veya filtrat debisi, hacim/zaman 
Qf : Besleme suyu debisi, hacim/zaman 
 
RO ve NF ünitelerinin tasarımında geri kazanım oranı belirlenirken aşağıdaki parametrelere 
dikkate alınmalıdır.  
 

• Membran yüzeyinde birikim (scaling) 
• Hidrolik 
• Besleme suyu temini 
• Süzüntü suyu kalitesi 

 
Membran yüzeyinde birikim veya çökelme olması geri kazanım oranını azaltmaktadır. 
Membran yüzeyinde birikim ve çökelme işlemi minimuma indirgenmelidir. Bu maksatla 
membran öncesi gerekli ön arıtma prosesleri uygulanmalıdır. RO ve NF düzenekleri Tablo 
10.8’de görülen veya üreticiler tarafından belirtilen geri kazanım oranları  dikkate alınarak 
hidrolik açıdan tasarlanmalıdır. Kullanılan ekipmanlar uygulanan basınçlara dayanıklı 
olmalıdır. Membran ünitesi için gerekli debide ve kalitede besleme suyu temin edilmelidir. 
Tasarımda ön görülen süzüntü suyu kalitesine ulaşılması hedeflenmelidir. Bu kaliteye 
ulaşabilmek için uygun membran seçimi gerçekleştirilmeli ve membran öncesi gerekli ön 
arıtma prosesleri uygulanmalıdır. Geri kazanım oranı bu parametrelere bağlı olarak değişim 
göstermektedir (Randtke ve Horsley, 2012). 
Membrandan tuz geçiş oranı (SP) denklem 10.7’ye göre hesaplanmaktadır. 
 
�� = 100 ∗ ��

��
 (10.7) 

 
SP : Tuz geçiş oranı, % 
Cp : Süzüntü veya filtrattaki tuz konsantrasyonu, mg/L 
Cf : Besleme suyundaki tuz konsantrasyonu, mg/L 
 
Membran üreticileri tarafından RO membranları için NaCl (tuz) giderme verimi ve NF 
membranları için ise hem NaCl ve hemde MgSO4 giderme verimleri belirtilmektedir. Bu 
verimler tek değerlikli ve iki değerlikli iyonların membrandan geçiş oranı hakkında da bilgi 
vermektedir. Tasarımı yapılan sistemde istenen giderme verimleri ile uyumlu olan 
membranlar tercih edilmektedir.  
 
Membran ile tuz giderme oranı (SR) denklem 10.8’e göre hesaplanmaktadır. 
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�� = 100 ∗ ��� ��

��
= 100 ∗ �1 − ��

��
�= 100 − �� (10.8) 

 
SR : Tuz giderim oranı, % 
SP : Tuz geçiş oranı, % 
Cp : Süzüntü veya filtrattaki tuz konsantrasyonu, mg/L 
Cf : Besleme suyundaki tuz konsantrasyonu, mg/L 
 
Membranlar tarafından çözünmüş maddelerin (tuzların) alıkonulması ve geçişi oranı 
belirlenirken aşağıdaki parametreler dikkate alınmalıdır (Randtke ve Horsley, 2012).  
 

• Membran üreticisi tarafından belirtilen özellikler 
• Organik ve inorganik çözünmüş maddeler 
• Membran türü 
• İşletme pH değeri 

 
Membran üreticileri tarafından belirli koşullar altında RO için NaCl ve NF için NaCl ile 
MgSO4 giderim oranları belirtilmektedir. Bu giderim verimleri dikkate alınarak tuzların 
alıkonulması ve geçişi değerlendirilmelidir. Bazı membran türleri organik ve bazıları da 
inorganik çözünmüş maddeleri gidermede daha etkilidir. Örneğin poliamid membranların 
organik madde giderme verimi selüloz asetat membranlardan daha iyi olduğu belirtilmektedir. 
RO membranları ile tek değerlikli iyonları giderilebilirken, NF membranı ile kısmi olarak tek 
değerli iyon giderimi ile çoğunlukla iki ve daha yüksek değerlikli iyonların giderimi 
sağlanmaktadır. Besleme suyu içerisinde bulunan bazı iyonların giderim verimleri pH’a bağlı 
olarak değişim göstermektedir. Örneğin, florür ve bikarbonatlar pH 5,5 ve üzerinde ve bor ise 
pH 9 ve üzerinde daha yüksek verimle membran tarafından alıkonulabilmektedir (Randtke ve 
Horsley, 2012).  
 
Membran akısı üzerinde etkili olan parametrelerden biride sıcaklıktır. 25 0C’de elde edilen 
debi değeri baz alınarak sıcaklık değişiminin debi üzerindeki etkisi denklem 10.9’da 
görülmektedir. 
 
�� = �����	��� ∗ 1,03(����) (10.9) 
 
Qp : T sıcaklığındaki debi 
Qp(20 

o
C) : 20 oC sıcaklığındaki debi 

T : Sıcaklık değeri 
 
Besleme suyunun sıcaklığı mevsimlere bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu değişimin 
üretilen temiz su debisine etkisi, yukarıdaki denklemle belirlenebilmektedir. Tasarım debisini 
üretebilmek için sıcaklık değişimi dikkate alınarak transmembran basıncı (TMP) 
değiştirilebilir veya yedek modüler  işletmeye alınabilir. 
 
Membrandaki transmembran basıncı (TMP) denklem 10.10’a göre hesaplanmaktadır. 
 
�� � = ��� ��

�
− �� = �� − ∆�

�
− �� (10.10) 

 
TMP : Transmembran basıncı, bar 
Pf : Besleme basıncı, bar 
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Pc : Konsantre basıncı, bar 
Pp : Temiz su basıncı,  bar 
⧍P : Pf- Pc 

 
Denklem 10.10’da görüldüğü üzere, membrana uygulanan basınç, membran konsantresindeki 
basınç ve membran süzüntü akımındaki basınç değerleri belirlenerek transmembran basıncı 
hesaplanabilmektedir. Membran konsantresindeki basınç değeri modüle uygulanan basınçta 
biraz azdır. Basınçtaki bu azalma modül giriş ve çıkışında yersel yük kayıpları ile modül 
içerisindeki sürtünme kayıplarından kaynaklanmaktadır. Besleme tarafına uygulanacak basınç 
aşağıda belirtilen parametrelere bağlı olarak farklılık göstermektedir (Randtke ve Horsley, 
2012). 
 

• Membran türü 
• Tasarım akısı 
• Geri kazanım oranı 
• Osmotik basınç 
• Sıcaklık 
• Temiz su basıncı 
• Zamana bağlı değişimler 

 
Membran üreticileri tarafından membranlara uygulanabilecek maksimum basınç değerleri 
belirtilmiştir. İşletmede bu basınç değerlerinin aşılmaması gerekmektedir. Genellikle basınç 
artışıyla süzütü akısı ve geri kazanım oranı da artmaktadır. Bu sebeple, tasarım akısına 
ulaşmak için membrana uygulanan basıncın artırılması ve bu basıncın maksimum basınç 
değerini aşmaması gerekmektedir. Osmotik basıncı yenecek kadar basınç besleme tarafına 
uygulandığında yarıgeçirgen membrandan su moleküllerinin yoğun olduğu taraftan su 
moleküllerinin az olduğu tarafa geçiş engellenir. Besleme tarafında osmotik basınçtan daha 
fazla basınç uygulandığında ise besleme tarafından su molekülleri yarı geçirgen membrandan 
geçmeye başlar. Neticede, osmotik basınç değeri besleme tarafına uygulanacak basınç 
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Membran üreticileri tarafından belirlenen maksimum 
işletme sıcaklık değeri vardır. Sıcaklık artıkça membran akısı artar ve bu sıcaklık artışı 
belirtilen maksimum değeri aşmamalıdır. RO ve NF membranları için tipik transmembran 
basınçları ve geri kazanım oranları Tablo 10.8’de görülmektedir (Randtke ve Horsley, 2012). 
  

Tablo 10.8 RO ve NF membranları için tipik transmembran basınçları ve geri kazanım oranları 
Membran türü ve TDS* 

konsantrasyonu 
Transmembran basıncı, 

psi 
Geri kazanım oranı, 

% 

Ters osmoz    
Deniz suyu 
TDS: 35.000 mg/L 800 to 1.200 30 to 45 
Acı su 
TDS: 5.000 mg/L 350 to 600 65 to 80 
Acı su 
TDS: 1.000 mg/L 125 to 300 70 to 85 

Nanofiltrasyon    
Tatlı su 
TDS: 500 mg/L 50 to 150 80 to 90 
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RO ve NF membranları ile arıtma sonrası oluşan konsantrelerin hacminin daha fazla 
azaltılabilmesi için bazen iki kademeli membran sistemi kullanılabilmektedir.                                
Şekil 10.13’de görüldüğü üzere konsantre akımları toplanarak yeniden bir membran prosese 
beslenmektedir. Böylece hem temiz su miktarı artırılır ve hemde konsantre hacmi minimize 
edilebilir (Randtke ve Horsley, 2012). 

 
                               Şekil 10.13 İki kademeli membranla konsantre hacim azaltımı 

 
RO ve NF süzüntüleri tek kademeli arıtmalarda istenilen kalitede olmayabilir. Bu durumda                                  
Şekil 10.14’da görüldüğü üzere iki kademeli bir membran düzeneği kullanılabilir. İkinci 
kademede kullanılan membranın besleme suyunda ilk kademeye göre daha düşük kirletici 
konsantrasyonu olacaktır. Böylece birinci ve ikinci kademede kullanılan membranlar farklı 
basınçlarda işletilebilir (Randtke ve Horsley, 2012). 

 
                                 Şekil 10.14 İki kademeli membranla süzüntü kalitesinin artırılması 

 
Bazı durumlarda RO ve NF membranları ile üretilen süzüntü sularının kaliteleri tasarımda 
istenen süzüntü kalitesinde daha iyi olabilmektedir. Bu durumda membran süzüntüsü ile bir 
miktar kaynak suyu veya ön arıtılmış su belirli oranlarda karıştırılabilir. Bu karışımda 
tasarımda istenen süzüntü kalitesinin korunması büyük önem arz etmektedir. Bu şekilde 
karıştıma işlemi paçallama olarak da ifade edilmebilmektedir. Paçallamanın avantajları 
aşağıda belirtilmiştir. 
 

• Tasarım debisini üretebilmek için gerekli membran kapasitesi azalır. 
• Membran kapasitesinin azalması ile oluşan konsantre miktarı da azalır. 
• Tesisin ilk yatırım ve işletme maliyetleri azalır. 
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• Özellikle RO çıkış suları korozif olmaktadır. Bu korozif sularının kontrolü için 
kullanılan kimyasal miktarı azalır.  

• Paçallama ile suya bir miktar iyon ilavesi yapılmış olunur. Böylece içme suyu 
olarak kullanılacak RO suları için ilave edilmesi gerekli bazı eser element miktarı 
minimize edilir.  

 
Paçallama oranı denklem 10.11’e göre hesaplanabilmektedir. 
 

��

����
= ��������������

����������
  (10.11) 

 
Qfin : Paçallanma sonrası toplam debi 
Qp : Membranda süzülen suyun debisi 
Ckaynak : Kaynak suyundaki çözünmüş madde konsantrasyonu 
Chedef : Paçallanmış sudaki çözünmüş madde konsantrasyonu 
Cp : Membran süzüntüsündeki çözünmüş madde konsantrasyonu 
 
Membran süzütüsü ile karıştırılacak kaynak veya ön arıtılmış suyun debisi denklem 10.12’ye 
göre hesaplanacaktır. 
 
Qbyp= Qfin- Qp (10.12) 
 
Qbyp : Membran süzüntüsü ile karıştırılan kaynak veya ön arıtılmış su debisi 

 
Özellikle RO ve NF gibi yüksek basınçlarla işletilen membran sistemlerinde enerji tüketimi 
önemli bir işletme giderini oluşturmaktadır. Bu membran proseslerin konsantre akımındaki 
basınç değeri besleme akımından biraz daha düşüktür. Konsantre akımındaki bu basınçtan 
yararlanılarak enerji üretilebilir. Bu enerji üretimi membran sistemi tasarım aşamasında 
dikkate alınmalı ve değerlendirilmelidir. Enerji geri kazanım sistemi seçimi debiye, konsantre 
akımının basıncına, maliyetlere ve diğer faktörlere bağlıdır. Kullanımı yaygın olan bazı enerji 
geri kazanım cihazları aşağıda belirtilmiştir (Randtke ve Horsley, 2012).  
 

• Darbeli pompalar 
• Entegre turbo pompalar 
• Turboşarj 
• Basınç dönüştürücüler 

 
RO ve NF sistemlerinde ani durma olması halinde özellikle konsantre kısmında kirleticilerin 
membran içerisinde kalmaması için basınçlı su ile yıkama işlemi gerçekleştirilmelidir. 
Membran performansı azaldığında veya membranlar kirlendiğinde genellikle kimyasallar ile 
temizlenmektedir. Temizleme için kullanılacak kimyasalların konsantrasyonları ve 
uygulanma süreleri membran üreticileri tarafından belirtilmektedir. Temizleme sistemi 
aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır (Randtke ve Horsley, 2012). 
 

• Temizleme çözeltisinin içinde tutulduğu karıştırma ekipmanlı bir tank  
• Temizleme çözeltisinin tanktan membrana ve membrandan tekrar tanka geri 

ulaşmasını sağlayacak kapasitede bir pompa  
• Temizlik çözeltisi içerisinde bulunabilecek askıda katıların membrana ulaşmasını 

ve zarar vermesini engellemek için kartuş filtre  
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• Temizleme çözeltisinin membrana ve membrandan tekrar çözelti deposuna 
ulaşması için borular ve vanalar 

• Temizleme sisteminin işletilebilmesi için aletler ve kontrol düzeneği [çözelti tankı 
seviye göstergesi, sıcaklık anahtarı (düğmesi), pH monitörü ve benzeri] 

• Temizleme çözeltisi ısıtma ekipmanı 
• Temizleme çözeltisi soğutma ekipmanı 

 
Kullanımdan sonra temizlenen membranlar eğer bir süre kullanılmayacaksa membran 
depolama çözeltileri içerisinde tutulmalıdır. Bu çözeltiler membranlar üzerinde mikrobiyal 
büyüme olmasını da engeller. Aksi halde mikrobiyolojik büyüme sonucu membran yapısında 
bozulmalar olabilir.  İklim koşullarına göre membran depolama çözeltileri membranları 
donmaya karşı da koruyabilir. 
 
RO ve NF membranlarında oluşan konsantrenin yönetimi de tasarım aşamasında dikkate 
alınmalıdır. Bazı konsantre hacim azaltım yöntemleri ve konsantre bertaraf yöntemleri Tablo 
10.9’da görülmektedir. 
 

Tablo 10.9 Konsantre hacim azaltım ve bertaraf yöntemleri 
Konsantre hacim azaltım yöntemleri Konsantre hacim bertaraf yöntemleri 
Birden fazla kademeli ters osmoz (kimyasal 
çöktürmeli, biyolojik azaltmalı) (Şekil 10.9) 
İki geçişli nanofiltrasyon 
Membran distilasyonu, ileri osmoz ve 
diğerleri  
 

Alıcı ortama (deniz, iç sular vs.) ve 
kanalizasyona deşarj 
Derin kuyu enjeksiyonu 
Buharlaştırma havuzları (bölgesel olarak 
kullanılabilir) 
Arazi uygulamaları 
Sıfır deşarj veya ona yakın deşarj 
(kristalizasyon, buharlaştırma) ve diğerleri  

 
10.5.4 Ultrafiltrasyon (UF) ve mikrofiltrasyon (MF) ünitelerinin tasarımı 
UF ve MF membranları esas itibariyle partiküler ve kolloidal maddelerin sudan 
uzaklaştırılması maksadıyla kullanılmaktadır. Bu membranlar, RO ve NF membranları 
öncesinde ön arıtma prosesi olarak da işletilmektedir.  
 
UF ve MF membranları içme suyu arıtımı ile ilgili kullanımı son 20 yıl içerisinde gündeme 
gelmiş ve hızlı bir trend ile kullanım oranı artmaktadır.  UF ve MF sistemlerinin tasarımları 
membran türüne ve üretim malzemesine göre büyük farklılıklar göstermektedir. Tablo 
10.10’da ticari olarak mevcut olan bazı UF ve MF membranları ile ilgili tasarım kriterleri 
görülmektedir (Randtke ve Horsley, 2012). 
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Tablo 10.10 Ticari olarak bulunan bazı UF ve MF membranları için tipik tasarım kriterleri 

 Basınçlı sistemler- 
Polimerik 

Basınçlı sistemler- 
Seramik 

Batık sistemler-
Polimerik 

Membran türü UF ve MF UF ve MF UF ve MF 

Uygulamalar 
Su, deniz suyu ön 

arıtma, üçüncül arıtma 
ve geri kullanım 

Su, deniz suyu ön 
arıtma, üçüncül 
arıtma ve geri 

kullanım 

Su, deniz suyu ön 
arıtma, üçüncül 
arıtma ve geri 

kullanım 

İşletme modu Dik akışlı Dik akışlı/çapraz 
akışlı Çapraz akışlı 

TMP 3-40 psi 3-60 psi -1 ila -12 psi vakum 

Akış yönü Dışardan içeriye veya 
içeriden dışarıya İçeriden dışarıya Dışarıdan içeriye 

Fiberleri ebatları 0,8 –13 mm/ 
0,47– 0,53 mm 1–7 mm kanal 0,95–1,9/0,47 

–0,8 mm 
Membran 
malzemesi PVDF /PES Seramik PVDF 

Nominal gözenek 
ebatı 0,02–0,1 µm 0,01–1,2 µm 0,02–0,04 µm 

pH toleransı 1–10 0–14 5–10 
Maksimum işletme 

sıcaklığı 40 °C (104°F) 300 °C (572 °F) 40 °C (104 °F) 

Tipik ön filtrasyon 400–500 µm  500–1000 µm 
Serbest klor 5–20 mg/L No limit 500 g/L 

Temizleme için 
serbest klor 1.000–5.000 mg/L No limit 1.000 mg/L 

Kloramin 5–10 mg/L No limit 1000 g/L 
 
Laboratuvar ve pilot ölçekli çok sayıda çalışma sonucu değerlendirilerek MF ve UF 
membranları için bazı işletme parametrelerinin değişim aralıkları belirlenmiştir ve bu değerler 
Denklem 10.13’de görüldüğü üzere akı, TMP değeri ile doğru ve suyun viskozitesi ile ters 

orantılıdır. Sıcaklığa bağlı olarak viskozite değerleri farklılık göstermektedir. Sıcaklık 
azaldıkça viskozite artmaktadır ve tasarım akısını elde edebilmek için TMP değerinin 

arttırılması gerekmektedir. 20 0C’de elde edilen debi değeri baz alınarak sıcaklık değişiminin 
akı üzerindeki etkisi denklem 10.14’de görülmektedir. 

 
��= ��20 0��−0.00239∗(�−20) (10.14) 
 
Qp : T sıcaklığındaki debi 
Qp(20 
oC

) 

: 20 oC sıcaklığındaki debi 

T : Sıcaklık değeri 
 
Tablo 10.11’de görülmektedir. UF ve MF membranlarında akı Darcy Kanuna göre denklem 
10.13 ile hesaplanmaktadır. 
 
�= �

�∗(�� ���
) (10.13) 

 
P : Transmembran basıncı 
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µ : Viskozite 
Rm : Temiz membran direnci 
Rt : Kirlenmiş membranın direnci 

 
Denklem 10.13’de görüldüğü üzere akı, TMP değeri ile doğru ve suyun viskozitesi ile ters 
orantılıdır. Sıcaklığa bağlı olarak viskozite değerleri farklılık göstermektedir. Sıcaklık 
azaldıkça viskozite artmaktadır ve tasarım akısını elde edebilmek için TMP değerinin 
arttırılması gerekmektedir. 20 0C’de elde edilen debi değeri baz alınarak sıcaklık değişiminin 
akı üzerindeki etkisi denklem 10.14’de görülmektedir. 
 

�� =
�����	���

���.�����∗(����) (10.14) 
 
Qp : T sıcaklığındaki debi 
Qp(20 

o
C) : 20 oC sıcaklığındaki debi 

T : Sıcaklık değeri 
 

Tablo 10.11 MF ve UF membranları için bazı işletme parametrelerinin aralıkları  ( Davis, 2010) 
Parametre Değerler 

Temiz su (permeate veya filtrat akısı) 
• Basınçlı  
• Vakumlu 

 
30–170 L/m2.saat 
25–75 L/m2.saat 

Transmembran basıncı (TMP) 
• Basınçlı  
• Vakumlu 

 
20–100 kPa 

-7  ila -80 kPa 
Membran alanı/modül 8–70 m2/modül 
Modül sayısı 2–300 
Modül ebatları 

• Çap 
• Uzunluk 

 
100–300 mm 

1–6 m 
Filtre çalışma süresi 30 ila 90 dakika 
Geri yıkama 

• Süresi  
• Basıncı 
• Debisi 

 
1–5 dakika 
35–350 kPa 

6 L/dakika.m2 
Ardışık kimyasal yıkamalar arasındaki süre 5–180 gün (30-180 gün 

yaygın) 
 
Kirleticiler UF ve MF membranları üzerinde birikerek bir tabaka oluşturmaktadır. Bu biriken 
kirleticiler membran öncesi filtrasyon ünitesi gibi davranır ve partikül giderimine katkı sağlar. 
Ayrıca, bir kek direnci de oluşur.  Geri yıkama ile bu oluşan kek membran yüzeyinden 
uzaklaştırılır. Her bir temizleme döngüsünden sonra yine benzer şekilde tabaka oluşumu olur 
(DVGW W 213-5; Randtke ve Horsley, 2012). 
 
UF ve MF membranları iki farklı modda işletilebilir. Bunlar; (1) basınç ve (2) vakumla 
işletim modudur. Basınçlı sistemde membran içten dışa aktif olarak işletilir ve genellikle 
membran havuz veya tankın dışında harici olarak kullanılmaktadır. Vakumla işletilen 
sistemlerde ise membran modülü su içerisinde batık haldedir. Vakum uygulanarak dıştan içe 
doğru su filtrasyonu sağlanmaktadır. Bu membran konfigürasyonlarının tasarımları arasında 
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önemli farklılıklar vardır. Bu farklılıklar dikkate alınarak tasarıma başlanmalıdır. Pilot 
çalışmalar veya benzer uygulamaların sonuçları dikkate alınarak tasarım kriterlerinin 
belirlenmesinin daha uygun olacağı önerilmektedir (Randtke ve Horsley, 2012).   
 
UF ve MF membranlarının geri kazanım oranları sırasıyla % 85 ve % 95 civarındadır. Bu 
oranların suyun bulanıklığından ve partikül madde konsantrasyonundan etkilenmektedir. 
Bulanıklık veya partikül madde konsantrasyonun artması ile geri kazanım oranları da 
azalabilir. Bazen geri yıkama sularındaki katıların konvansiyonel arıtma üniteleri ve 
membranla ayrılması ile geri kazanım oranları % 99’a kadar da ulaşabilir. Geri yıkama 
sularının membranla arıtımı sonucu bulanıklık değerinin 2 NTU ve altında olması halinde UF 
ve MF filtratları ile karıştırılabilir (Randtke ve Horsley, 2012). 
 
UF ve MF sistemlerinde amaç çözünmüş maddeleri uzaklaştırmak olmasa da çok az bir 
miktarda çözünmüş maddeler alıkonulabilmektedir. MF membranlarının gözenek çapları 
genellikle 0,1 ila 0,5 μm aralığındadır. UF membranları gözenek çapı yerine moleküler ağırlık 
ayrım noktası (MWCO) ile tanımlanmaktadır. İçme suyu arıtımında 100 kDa ila 150 kDa 
MWCO’ya sahip UF membranlarının kullanımı yaygındır (Randtke ve Horsley, 2012).  
 
Tablo 10.9’da görüldüğü üzere UF ve MF membranları için ön arıtma uygulaması da 
gerekebilmektedir. Bu ön arıtma prosesleri hem membrana zarar verebilecek partikülleri 
sudan uzaklaştırmalı ve hem de membran performansını artırmalıdır. Mikrobiyal türlerin 
etkisiz hale getirilmesi için ozon, klor, UV ve benzeri dezenfektanlar da ön arıtma maksadıyla 
kullanılabilmektedir. Partiküller madde ve askıda katı madde miktarının çok yüksek olması 
halinde konvansiyonel arıtma üniteleri ön arıtma prosesi olarak kullanılabilir.  
 
UF ve MF membranları belirli periyotlarla geri yıkanmakta ve kimyasallarla 
temizlenmektedir. Belirli periyot haricinde basınç artışı ve filtratta bulanık artışı gibi 
durumlarda da membranlar temizlenmektedir. Hava ile aşındırma yöntemi de bu 
membranların temizlenmesi maksadıyla kullanılabilmektedir. Hava ile aşındırma tek başına 
yeterli olmadığı için aşındırma sonrası geri yıkama yapılmaktadır. Bazen geri yıkama suyuna 
kimyasal ilave edilerek de membranlar temizlenmektedir. Kimyasal madde olarak genelde 
organik ve mikrobiyal kirlilikleri uzaklaştırmak için sodyum hipoklorit ve inorganik 
kirleticileri uzaklaştırmak için ise asit kullanılmaktadır. Bu temizleme işlemlerinde membran 
üreticisi tarafından belirtilen konsantrasyonlarda ve koşullarda kimyasal maddeler 
kullanılmalıdır. Sıcak su ile membranların temizlenmesi de bazı üreticiler tarafından 
önerilmektedir. Sıcak su ile temizleme işlemi geri yıkamadan daha etkilidir. Suyun sıcaklığı 
üretici tarafından belirtilen maksimum sıcaklık değerini aşmamalıdır.  
 
UF/MF membran filtrasyon sistemleri genellikle aşağıda belirtilen alt sistemlerden ve 
bileşenlerden oluşmaktadır (DVGW W 213-5; Randtke ve Horsley, 2012).  
 

• Besleme veya filtrat (süzüntü) pompaları 
• Besleme süzgeçleri 
• Membran kılıfları  
• Geri yıkama sistemi 
• Hava ile aşındırma sistemi 
• Membran entegrasyon sistemi ve su kalitesi monitörleri 
• Vanalar ve diğer maksatlar için basınçlı hava sistemi 
• Temizleme için kimyasal hazırlama ve nötralizasyon sistemleri 
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• Membran taşıma sistemi (batık membranlar için) 
• Tüm sistemi izleme ve kontrol sistemi  

 
UF ve MF sistemlerinin işletilmesinde aşağıdaki husulara dikkat edilmelidir.  

• Sıcaklık, düşük pH ve klorür konsantrasyonu korozyon oluşumunun göstergesidir. 
Proseslerde kullanılan borular ve ekipmanlar korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.  

• Yüksek pH’larda temizleme yapıldığında karbonatlar çökelebilir. Bu problemin 
oluşması halinde, yüksek pH’larda temizleme yapıldıktan sonra asidik koşullarda 
da sistem temizlenmelidir.  

• Kimyasallarla temizleme yapılırken borulardaki sirkülasyon hızının minimum 
olması önerilmektedir. Sıcak su ve kimyasal madde ile temizleme işlemlerinden 
sonra durulama yapılmalıdır.  

• Tasarım aşamasında mikrobiyal kaynaklı korozyonda dikkate alınmalıdır.  
• Proses tankları ve borular membran sistemi kurulmadan önce temizlenmelidir. 

Böylece bu alanlarda bulunabilecek kirliliklerin membrana etkisi minimize edilir. 
 

10.5.5 Elektrodiyaliz ünitesinin tasarımı 
 
Elektrik potansiyelinin etkisiyle sudan iyonları gideren prosestir.  Elektrodiyaliz prosesinde 
anyon ve katyon seçici membranlar kullanılmaktadır. Bu membranlar hücre çiftleri şeklinde 
birbiri ardı sıra paralel olarak yerleştirilmektedir. Bir membran hücre çiftinde membranın biri 
katyonları geçirip anyonları tutarken, diğeri anyonları geçirip katyonları tutmaktadır. İyonlar 
bir hücrede giderilirken diğer hücrede konsantre olmaktadır (Yazıcı, 2012; Randtke ve 
Horsley, 2012).  
 
Membrana doğru taşınan iyonların miktarı, elektriksel akım veya akım yogunlugu ile 
orantılıdır. Elektriksel akım aşağıdaki eşitlikle ifade edilebilir (Yazıcı, 2012): 
 
I = z* F* q*⧍ci* ξ (10.15) 
 
I : Elektriksel akım 
F : Faraday sabiti (1 Faraday = 96500 coulomb/ eg veya amper – saniye/ eg) 
z : Değerlilik 
q : Akış hızı 
⧍ci : Besleme ve sızıntı arasındaki derişim farkı (eq/l) 
ξ : Akım 
 
Akım kullanımı, yığın içerisindeki hücre çiftinin sayısı ile ilişkilidir ve iyonların taşınımı için 
etkin kullanılan toplam akım miktarı hakkında bilgi sağlar. Teorik olarak, 1 Faraday (96500 
coulomb veya bir saatte uygulanan akımın 26,8 amperi), katyonun bir eşdeğer gramı veya 
eşdeğerini (örnegin, sodyumun 23 g) katota ve anyonun bir eşdeğer gramı veya eşdeğerini 
(örnegin klorun 35,5 g) anoda taşır. OHM kanununa göre, elektriksel akım elektriksel 
potansiyel ile ilişkilidir (Yazıcı, 2012) 
 
E=I*R  (10.16) 
 
E : Elektriksel potansiyel 
R : Uygulanan toplam direnç 

 



 

345 

 

Membran yığınına uygulanan toplam direnç R ile ifade edilebilir. R’nin değeri yığındaki 
hücre çifti sayısı ile hücre çiftinin direncinin çarpımına eşittir. 
R=Rcp*N  (10.17)  
 
Rcp : Birim alanda bir hücre çiftinin direnci 
R : Uygulanan toplam direnç 
 
Hücre çiftinin direnci seri içindeki dört direncin toplamına eşittir.   
 
Rcp = Ram + Rpc + Rcm + Rfc 
 
  Rcp  : Birim alanda bir hücre çiftinin direnci  
Ram : Anyon değiştirici membranın direnci 
Rpc : Sızıntı bölümünün direnci 
Rcm : Katyon değiştirici membranın direnci 
Rfc : Besleme bölümünün direnci 

 
Elektrodiyaliz geri kazanım oranı çözünmüş tuzlara ve elektrik transferine bağlıdır. Silika, 
elektrodiyaliz ünitesinde konsantre olmadığı için geri kazanım oranını etkilememektedir. 
Çözünmüş tuzların membran yüzeyinde birikimin önlenmesi için RO membranı öncesinde 
kullanılacak ön arıtma sistemleri elektrodiyaliz sistemi için kullanılabilir. Ön arıtma geri 
kazanım oranını artırır.  Tek geçişte % 40 ila % 67 oranında tuz giderilebilir. Tuz giderme 
verimi birkaç döngü ile arttırılabilir (Randtke ve Horsley, 2012).  
 
Elektrodiyaliz sistemine uygulanan elekrik potansiyeli için bir sınır değer vardır. Aşırı 
elektrik potansiyeli uygulandığında konsantre akımına elektrik pontansiyelinden sızma olur. 
Bu sızma ısınmaya ve membranın zarar görmesine sebep olabilir. Maksimum tasarım elektrik 
potansiyeli, kaçak akımın olduğu elektrik potansiyelinin % 80’i kadar olmalıdır (Randtke ve 
Horsley, 2012) .  
 
Eğer konsantre daha yoğun hale getirilirse, iyonlar demineralize suya geri difüze olmaya 
başlayabilir. Konsanterinin konsantrasyonu demineralize akım içinde % 150’yi aştığında 
giderim verimi düşmeye başlar. 
 
Elektrodiyaliz sisteminde genellikle maksimum sıcaklığın 45 oC’yi aşmaması istenmektedir. 1 
oC sıcaklığın artması ile iyon giderme verimi % 2’ye kadar artabilir. Elektrodiyaliz 
membranları pH 1 ila 10 aralığında işletilebilmektedir.   
 
Demineralize akım basıncı genellikle 0,5 ila 1,0 psi aralığında tutulur ve bu basınç konsantre 
akımının basıncından yüksektir. Böylece konsantre akımına doğru olası bir difüzyon 
engelenir. 
 
Membran hücreleri arasında akım akışı için güç gereklidir. Elektrodiyaliz ünitesine su bir 
pompa vasıtasıyla iletilir. Hücre yığınları güç gereksinimi denklem 10. 18’ya göre 
hesaplanabilir. 
 
 ���	������ �	�� �

����	���
= �∗∆�∗�.���

����∗��	� �∗�
 (10.18) 

 
F  : Faraday sabiti,  26.8 A-h/eq 



 

346 

 

⧍C : Anyon değiştirici membranın direnci 
eq wt : Giderilen iyonların eşdeğer ağırlığı 
e : ortalama akım verimi ( yaklaşık 0.83) 
Rfc : Besleme bölümünün direnci 

 
10.6 Membran proseslerin tasarımında dikkat edilecek hususlar 
 
Membran proseslerin tasarımında dikkat edilecek husular aşağıda belirtilmiştir (DVGW W 
213-5; AWWA B110-09; CME, 2008; RSWW, 2012; Randtke ve Horsley, 2012) 

• Ham su kaynağının özellikleri Tablo 10.4’te (AWWA B110-09) belirtilen 
parametrelere göre değerlendirilmelidir. Arıtma gayesine uygun en düşük maliyetli 
membran prosesler seçilmelidir. Farklı kirleticilerin giderim oranlarının 
belirlenmesi için ham su kalitesi ile membran süzüntü suyu kalite hedefleri 
karşılaştırılmalıdır.  Bu değerlendirme neticesinde uygun membran proses türü 
belirlenebilir.  

• MF, UF, NF, RO ve elektrodiyaliz üniteleri AWWA B110-09 ve DVGW W 213-5 
göre asgari aşağıdaki sistemleri içermelidir.  
o Membran modülleri 
o Membranların modülerinin, boruların ve panellerin yerleştirildiği düzenek  
o Membran ünitesinde bulunan borular, vanalar ve bağlantı parçaları 
o Membran besleme veya vakum pompaları 
o MF ve UF sistemleri için hava ile aşındırma ve su ile geri yıkam sistemleri 
o Membran temizleme sistemleri 
o Programlanabilir logik bigisayarları (PLC), yazılım ve programlar 

• AWWA B110-09’da membran üreticisi tarafından sağlanması gerekli veriler 
belirtilmektedir. Tasarımda bu veriler temin edilerek dikkate alınmalıdır. 

• MF ve UF membran süzüntülerinde korozyon kontrolü pek gerekli değildir. Fakat, 
RO ve elektrodiyaliz süzüntüleri iyonlardan arındırıldığı için korozif özelliktedir. 
Düşük kalsiyum ve alkalinite konsantrasyonlarına sahiptir. Süzüntülerin pH değeri 
genellikle 6’nın altındadır. Bu sebeple, RO ve elektrodiyaliz membranları ile 
arıtmadan sonra süzüntünün korozifliğini azaltmak için aşağıdaki işlemlerden biri 
veya birkaçı uygulanabilir.  
o Karbondioksit giderilerek pH artırılabilir. 
o Bikarbonat alkalinitesi oluşturmak için kostik ilaveli karbon dioksit sisteme ilave 

edilebilir.  
o Kostik, sodyum birkarbonat veya sodyum karbonat ilavesi ile bikarbonat 

alkalinitesi ve pH artırılabilir. 
o Korozyon inhibitörleri ilave edilebilir. 
o Kalsiyum miktarının arıtılması için kalsiyum klorür ilave edilebilir. 
o Kalsiyum, alkalinite ve pH’ı artırmak için kireç ilave edilebilir. 

 
• Membran sistemi  tasarıma uygun şekilde  işletilmelidir.  
• Sistem güvenirliği ve membran ömrünün uzatılması için bakımlarının zamanında 

yapılması gereklidir. 
• Membran türüne göre işletme ve bakım her membran sisteminde farklı olabilir.  
• En az bir personel tarafından sistem izlenmeli, tüm kritik parametreler ve işletme 

olayları kaydedilmelidir. Gerekli durumda personel tarafından bakım yapılmalıdır.  
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• Ekipmanlara veya kısımlara ulaşmak ve bakım yapmak, ekipmanların taşınması ve 
hareket ettirilmesi için gerekli alan dikkate alınarak membran sistemi 
tasarlanmalıdır.  

• Kimyasalların ve yedek malzemelerin depolanması için uygun alanlar 
tasarlanmalıdır.  

• Özellikle RO ve NF sistemleri için pilot tesis bulunmalı ve sistemde yapılacak olası 
değişiklikler bu pilot tesislerde test edilmelidir.   

• Membran proses binasının planları membran proses türüne, özel koşullara ve 
tasarım kısıtlamalarına göre farklılık göstermektedir. Membran proses binasında 
aşağıdaki ekipmanlar bulunabilir. 
o Kartuş filtreler, süzgeçler ve torba filtreleri gibi ön arıtma filtreleri 
o Ön arıtma, membran sonrası arıtma ve membran temizle kimyasalları için 

kimyasal besleme sistemleri 
o Membran besleme veya süzüntü (temizsu) pompaları 
o Membran arıtma ünitesi 
o Geri yıkama ve basınçlı su ile temizleme sistemleri 
o Nötralizasyon sistemleri 
o Partikül sayıcı, bulanıklık ölçer ve benzeri cihazlar 
o Membran süzüntüleri için korozyon kontrol ekipmanları 
o Yüksek basınçlı pompalar 
o Besleme, geri yıkama ve kimyasal çözletiler için tanklar 
o Elektrik panosu ve motor kontrol merkezi 
o Acil durum jeneratörü 

 
• Membran binasında doğrudan üretim prosesi ile bağlantılı olmayan aşağıdaki 

kısımlarda bulunabilir. 
o Kontrol odası 
o Kimyasal depolama alanı 
o Bakım atölyesi 
o Yedek parça depolama alanı 
o Tuvaletler ve soyunma odaları 
o Ofisler 
o Isıtma, havalandırma ve klima ekipmanları için oda 
o Yemekhane veya mola odası 
o Eğitim salonu 

 
• Membran tesisi planlarının düzenlenmesinde aşağıda belirtilenler dikkate 

alınmalıdır. 
o Tesis yerleşiminin fonksiyonel yönleri 
o Gelecekte tesisin gelişme durumu ve ihtimali 
o Tesis atıklarının bertarafı ve yasal hükümler 
o Ulaşım yolları 
o Yürüme yolları (kaldırımlar) 
o Kimyasal temini 
o Drenaj 

 
• Membran proses binasında aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır. 
o Yeterli havalandırma 
o Yeterli aydınlatma 
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o Yeterli ısıtma 
o Yeterli drenaj 
o Gerekli ise nem alma ekipmanları 
o Çalışma için ekipman erişilebilirlik, bakım ve temizleme 
o İşletme esnekliği 
o Operatör güvenliği 
o İşlem kolaylığı 
o Tehlikeleri azaltmak için besleme ekipmanları ve kimyasalların ayrı odada 

depolanması  
 

• Membran sisteminde kullanılan malzemeler korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.  
Korozyona karşı dayanımı dikkate alınarak bir RO ünitesinde kullanılabilecek bazı 
malzemeler aşağıda belirtilmiştir.  
o Kartuş filtereye su sağlayan borular- PVC (polivinil klorür) veya FRP (fiberglas 

takviyeli plastik) 
o Kartuş filtre haznesi – 316 L paslanmaz çelik veya FRP 
o Kartuş filtreden membran besleme pompası çukuruna bağlantı – PVC veya FRP 
o Membran besleme pompası deşarj borusu-316 L paslanmaz çelik 
o RO basınç tankları- FRP 
o RO membran ünitesi kademeleri arası ve konsantre hatları (vana 

bağlantılarınında içerir)- 316 L paslanmaz çelik 
o Konsantre hattı ve kontrol vanası- PVC veya FRP 
o Süzüntü (temiz su) hattı- PVC veya FRP 

 
• Her bir membranın giriş, süzüntü ve konsantre hattındaki debiler ve basınçlar 

ölçülmelidir.  
• Geri yıkama hattında debi ve basınçlar ölçülmelidir.  
• Membran tasarımında sürdürülebilirlik dikkate alınmalıdır. Çünkü sürdürülebilirlik 

su arıtma tesisleri için önemli bir konudur. Genellikle membran tesisleri için kabul 
edilen bazı önemli sürdürülebilirlik konuları şunlardır: 
o Önemli güç ve kimyasal kullanımı 
o Kaynak suyunu geri kazanma (tüm besleme akışları faydalı ürün 

dönüştürülemeyebilir) 
o Su kaynağı ile ilgili çevresel etkiler (örneğin, su ortamındaki canlı yaşamı ve 

diğer sebepler) 
o Atık kalıntılarını uzaklaştırma (özellikle RO, NF ve ED membranlarında oluşan 

konsantre artığının bertarafı) 
o Sera gazı oluşumu, inşaat faaliyetleri, sarf malzemleri (örnek olaraki enerji ve 

kimyasallar), malzemeler ve kimyasal taşınımı ve diğer aktiviteler 
o Membran arıtma tesislerinin inşa ve işletme maliyetleri 
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11. KOKU VE TAT KONTROLÜ 
 

Prof. Dr. Bestamin ÖZKAYA 
 
11.1 Genel Bilgiler 
 
Koku ve tat birbirleriyle yakından ilgili olmalarına rağmen, kokuya neden olmayan, 
gazlaşmayan bazı maddeler içme suyunda tat hissi oluşturur. Demir, mangan, sodyum, 
potasyum, bakır ve çinko tuzları bunlardan bazılarıdır. Halojenler, sülfürler, amonyak, 
fenoller çoğu hidrokarbonlar ve doymamış organik bileşikler, katran ve katran yağları, 
deterjanlar ve pestisitler tat ve koku oluşumuna sebep olan kimyasal maddeler arasındadır. 
 
Suyun içerisinde yosun, ot, katran, balık vb. kokular olabilir. Halk arasında “balçık gibi 
kokuyor”, “küf kokuyor” gibi ifadelerle de anlatılan birtakım değişik kirlenme etkenlerine 
bağlı kokular olabilir. Derin tabakalardan geçerken kükürt dioksit, hidrojen sülfür gibi 
gazların sulara karışmasına bağlı kokular olabilir. Ayrıca suların korunması ve saklanmasında 
kullanılan birtakım kapların iyi temizlenmemesine bağlı kokular da meydana gelmektedir. Bu 
kokular; üreyen mini canlıların yarattığı ve bunların kullandığı besin öğelerinin parçalanma 
ürünlerinden oluştuğu gibi birtakım sabun, deterjan kokularının da karıştığı yerüstü su 
akıntılarından da meydana gelebilmektedir (Muslu, 2001). Sulara karışan endüstriyel atıkların 
içerisinde bulunan kimyasal maddeler de suda kokuya sebep olabilir.  
 
Ham suda normal arıtma ile giderilemeyecek koku bulunması durumunda tesiste koku 
giderim ünitesi olarak genellikle karbon kullanılmaktadır. Kullanılacak karbon, kokunun 
durumuna göre tespit edilir. Eğer kokunun toz karbon ile giderilmesi mümkün ise tesisin 
başında suya toz karbon ilave edilmek suretiyle bu işlem yapılmalıdır. Bunun için toz karbon 
ilave ekipmanı ve bunların yerleştirileceği yer önceden belirlenerek ayrılmalıdır.  
 
Eğer suda ağır koku ve kirlilik söz konusu ise karbon filtreleri teşkil edilmelidir. Mevcut suda 
böyle bir durum söz konusu olmayıp ileride sanayileşmenin ve yerleşimlerin getireceği bir 
kirlilik ihtimali var ise arıtma tesisi yerleşim planında filtrelerden sonra karbon filtreleri için 
de yer ayrılmalıdır. 
 
Tablo 11.1’de koku ve tat kontrol yöntemleri ile ilgili AWWA standartları verilmiştir. Bu 
standardın temel maksadı, fiziksel özellik, test, paketleme ve nakliye koşulları da dâhil olmak 
üzere toz aktif karbon için asgari gereksinimleri sağlamaktır. Aktif karbon adsorbsiyonunda 
karbon rejenerasyonu ile ilgili AWWA standardı ise, “AWWA: B605-07 Reactivation of 
Granular Activated Carbon” dir. 
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Tablo 11.1 Koku ve tat kontrol yöntemleri ve ilgili AWWA standartları 
Koku ve tat kontrol yöntemi İlgili AWWA standardı 
Toz aktif karbon AWWA: B600-10 Powdered Activated Carbon 
Sodyum meta bisülfit AWWA: B601-11 Sodium Metabisulfite 
Bakır sülfat AWWA: B602-08 Copper Sulfate 
Permanganat AWWA: B603-10 Permanganates 
Granül aktif karbon AWWA: B604-12 Granular Activated Carbon 

 
11.2 Koku Kaynakları ve Nitelikleri  
 
Bu bölümde doğal ve suni tat ve koku kaynakları ile şebek sorunları konusunda bilgiler yer 
almaktadır. 
 
11.2.1 Doğal tat ve koku kaynakları 
 
Çürüyen bitkiler:  Özellikle yoğun yağış dönemlerinde ağaç, çalı ve bitkilerin akarsu, göl ve 
biriktirme yapılarına sürüklenmesi tat ve koku oluşumuna sebep olmaktadır. Besi maddesi 
girişinin artışı sonucu alg patlamasının oluşması da bu sorunun oluşumunu hızlandırmaktadır. 

 
Algler: Algler, yerüstü sular ve biriktirme yapılarındaki tat ve koku problemlerinin en sık 
karşılaşılan sebeplerindendir. Alglerin metabolik aktiviteleri veya alglerin atık ürünlerinin 
bakteriyel çürümesi sonucu ortaya çıkan kimyasallara metabolit adı verilmektedir. Tablo 
11.2’de bu metabolitler hakkında bazı bilgiler sunulmuştur (Qasim ve diğ., 2000). 
 

Tablo 11.2 İçme sularında koku oluşumuna sebep olan mikroorganizma kaynaklı beş metabolit 

Sembol İsim Molekül 
formülü 

Molekül 
ağırlığı 

Koku 
karakteristiği 

Eşik koku 
konsantrasyonu, ng/L 

Geosmin 
Trans-1,10-

dimetil-trans-
9-dekalol 

C12H22O 182 Toprağımsı, 
küf kokusu 10 

TCA 2,3,6-
Trikloroanisol C7H5OCl3 212 Küf kokusu 7 

IPMP 2-İzopropil-3-
metoksipirazin C8H12ON2 152 

Toprağımsı, 
küf kokusu, 

çürük 
patates 

2 

IBMP 2-İzobütil-3-
metoksipirazin C9H14ON2 166 Toprağımsı, 

küf kokusu 2 

MIB 2-metil-
izoborneol C11H20O 168 Toprağımsı, 

küf kokusu 29 

 
Ötrofikasyon:  Göllere sürekli olarak yüksek oranda besi girişi olması, ötrofikasyona sebep 
olmaktadır. Besi maddeleri alglerin ve diğer sucul yaşamın aşırı oranda büyümesine ve 
kademeli olarak su kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır.  

 
Termal Tabakalaşma: Mevsimsel sıcaklık değişimleri sonucu birçok gölde özellikle yaz 
mevsiminde termal tabakalaşma görülür. Yüksek sıcaklık, üst tabakayı (epilimniyon) ısıtarak, 
daha soğuk olan alt tabakadan (hipolimniyon) ayırmaktadır. Termoklin olarak adlandırılan ani 
sıcaklık değişim tabakası, bu iki tabakayı birbirinden ayırmaktadır. Tabakalaşma gölün alt 
kısımlarında çözünmüş oksijen seviyelerinin düşmesine ve anaerobik koşulların oluşmasına 
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sebep olmaktadır. Bu koşullar altında anaerobik bakteriyel çürüme sonucu hidrojen sülfür gibi 
kötü kokulu bileşikler oluşmakta ve suyun kalitesi bozulmaktadır.  
 
Rezervuar Karışımı: Bahar aylarındaki sıcaklık değişimleri ile birlikte, göl tabakaları 
arasında oluşan yoğunluk farkları sonucu,  göl içinde dikey yönlü akımlar oluşmaktadır. Bu 
akımlar göl tabanındaki sedimentlerin suya karışmasına ve akabinde suyun tat ve kokusunda 
bozulmaya sebep olmaktadır. 
 
Yeraltı sularında bakteriyel indirgenme: Yeraltı suları yüksek oranda çözünmüş katı 
içerdiklerinden dolayı, kükürt içeren sularda sülfat (SO4

2-) önce sülfüre (S2-) ve ardından kötü 
kokulu hidrojen sülfüre (H2S) indirgenmektedir. 

 
11.2.2 Suni tat ve koku kaynakları 
 
Atık depolama sahaları: Yüksek oranda klorür, metal iyonları, çeşitli organik kimyasallar ve 
toksinler içeren sızıntı sularının, zararlı olarak kabul edilmeyen miktarlarda dahi yeraltı ve 
yerüstü sularına karışması sonucu, suyun tat ve kokusu etkilenmekte, suyu tüketilemez 
duruma getirmektedir. 
 
Endüstri: Endüstriden kaynaklı deşarj suları,  düşük konsantrasyonlarda dahi ciddi tat ve 
koku sorunlarına sebep olan birçok organik ve inorganik bileşik içermektedir. Bu deşarj suları 
doğrudan tat ve kokuya sebep olmalarının yanısıra, alg ve mikrobiyal aktiviteyi arttırmaları 
sonucu da ilave tat ve ve koku problemlerine sebep olmaktadırlar. 
 
Atıksular: Atıksu arıtma tesisi veya foseptik depolarında oluşan kaçaklar sebebiyle yeraltı ve 
yerüstü suları kirlenebilmektedir. Yeraltı suyundaki nitrit-nitrat ve klorür içeriğinin yüksek 
olması, böyle bir kaçağın olduğuna işarettir.   
 
11.2.3 Şebeke sorunları 
 
İçme sularında genellikle şebekeden kaynaklı sorunlar sebebi ile tat ve koku problemlerine 
rastlanmaktadır. Dağıtım sisteminde durgun suların olduğu bölümlerde kalıntı klor 
tüketilmekte, şebeke mikrobiyal büyümeye açık hale gelmektedir. Demir ve sülfür indirgeyen 
bakteriler koloniler halinde çoğalarak borunun paslanmasına ve akabinde suyun renginde ve 
tadında bozulmalara sebep olmaktadırlar. Bu koloniler koliform ve patojenlerin büyümesi için 
de ortam oluşturmaktadır. 
 
11.2.4 Koku ölçümü 
 
Suda tat ve koku meydana getiren maddelerin çok çeşitli olması ve konsantrasyonlarının da 
fevkalade küçük bulunması dolayısıyla bu maddelerin analitik metotla tespiti oldukça zor, 
pratik ve emin olmayan bir yoldur. Bu itibarla tatmak ve koklamak suretiyle pratik bir yol 
takip edilmekte ve bunda da deneyi yapanın koku alma hissine güvenilmektedir. Ancak 
kokunun şiddeti hakkında bir fikir edinebilmek bakımından bir ölçü biriminin kullanılması 
faydalı görülmüş ve başlangıç-kokusu tarif edilmiştir (Qasim ve diğ., 2000). 
 
Kokulu bir suya kokusuz saf su karıştırıldığı zaman suyun mevcut kokusu yavaş yavaş azalır 
ve bir an gelir ki hemen hemen kaybolur. İşte kokunun, tam kaybolmadan biraz önceki 
duyulan bu eser miktarına başlangıç-kokusu denir. 
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Koku ihtiva eden bir su numunesinin, kokusu belli belirsiz hissedilecek dereceye gelinceye 
kadar, kokudan arı su ile kaç misli sulandırılması icap ediyorsa buna o suyun başlangıç-koku 
numarası adı verilir. 
 
Başlangıç-koku-numarası= (Numune Hacmi + Kokudan Arı Su Hacmi)/Numune Hacmi 
 
Bu numaranın büyüklüğü nisbetinde suyun kokusu fazladır. Eşitlikten de görüleceği üzere 
kokusuz bir suyun koku eşik değer numarası 1’dir (Tablo 11.3). 
 

Tablo 11.3 Bazı sulandırma derecelerine karşı gelen eşik değerleri 
Sulandırılarak 200 
mL'ye tamamlanan 

numune hacmi 

Başlangıç - koku 
numarası 

Sulandırılarak 200 
mL'ye tamamlanan 

numune hacmi 

Başlangıç - koku 
numarası 

200 1 12 17 
140 1,4 8,3 24 
100 2 5,7 35 
70 3 5 40 
50 4 4 50 
35 6 2,8 70 
25 8 2 100 
17 12 1,4 140 
14 14,3 1 200 

 
Su içindeki kokunun ölçülmesi başlangıç-koku-numarasının tespitinden ibarettir. Bunun için 
kokusu tayin edilecek numunenin belirli miktarları ayrı ayrı temiz cam kaplara konarak, 
belirli hacme kadar, kokudan arı su ile doldurulur. En çok sulandırılmış numuneden başlamak 
üzere her biri hafif sallanarak koklanır ve hangi kaplarda kokunun fark edildiği işaretlenir. Bu 
suretle en çok sulandırılmış, en az koku fark edilen karışım muhtelif oranlarda daha da 
sulandırılarak başlangıç koku numarası tespit edilir. Burada deneyi yapan kimsenin koku alma 
hassasiyetine göre başlangıç – koku – numarası değişik bulunabilir. Bu itibarla deney birkaç 
kişi tarafından yapılmalıdır. Ayrıca deney yapılan yerde kolonya, sigara, yemek vs. 
kokularının bulunmamasına dikkat edilmelidir. Deney, yemekten en erken bir saat sonra 
yapılmalıdır. Duyarlığın yorulmaması için deney kısa zamanda bitirilmelidir. Her deneyden 
önce sulandırılmamış esas numune bir defa koklanarak kokusu tanınmalıdır. Suyun sıcaklığı 
da neticeye tesir etmektedir. Bu husus göz önüne alınarak standart deneyler 40°C’da 
yapılmaktadır. Bu sıcaklıkta koku vermeyen bazı sular 60°C’da koku verebilir. 60°C’da 
yapılan deneylere sıcak – başlangıç – koku deneyi denir (Qasim ve diğ., 2000). 
 
Sonuca kısa zamanda gidebilmek için bu deney Tablo 11.4’de gösterildiği gibi iki kademede 
yapılır. Birinci kademede 200, 50, 14 ve 5 mL’lik olmak üzere 4 adet numune alınır ve 
bunların her biri ayrı ayrı, 200 mL oluncaya kadar, kokusuz su ile sulandırılır. Koku ihtimali 
en az olan 5 mL’lik numuneden başlanarak, tüpler sıra ile koklanır; hangisinde koku 
hissedilirse onun eşik değer numarası yaklaşık olarak aranan numaradır. Eşik değer 
numarasının tam değerini bulmak için deneyin 2. kademesine geçilir. Birinci kademede koku 
50 mL’den örnekte hissedilmiş olsun. Böylece 50 mL’den daha az fakat 14 mL’den daha çok 
numunenin 200 mL’ye sulandırılması gereği anlaşılmıştır. Onun için numune sudan 50, 40, 
29, 20 ve 14 mL’lik miktarlar alınarak bunlar 200 mL’ye sulandırılır. Yine en çok 
sulandırılmış numuneden başlanarak tüpler koklanır. İlk koku hangi tüpte hissedilirse o tüpün 
başlangıç – koku – numarası suyun aranan numarası olur. Örneğin, ilk koku 29 mL numune 
su olan tüpte hissedilmişte suyun başlangıç – koku – numarası = (29+171)/29 = 7 olur. 
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Gerek esas numune gerekse sulandırılmış numuneler, daima ağzı tapa ile kapalı tutulmalı, 
kokularının karışması önlenmelidir. Herhangi bir tüp koklamadan önce, burundaki kokuları 
silmek için, evvela kokusuz tüp koklanmalı ve derhal ağzı kapatılmalıdır. Hemen arkasından 
sulandırılmış tüp koklanmalı ve hemen onun da ağzı kapatılmalı ve işleme bu şekilde devam 
edilmelidir (Qasim ve diğ., 2000). 

 
Tablo 11.4 İki Kademeli Testte Kullanılacak Sulandırma Dereceleri 

Birinci kademede 200 mL'ye sulandırılacak numune miktarları (mL) 
200 50 14 5 

İkinci kademede 200 mL'ye sulandırılacak numune miktarları (mL) 
200 50 14 5,0 
130 40 11 3,3 
100 29 9,1 2,2 
67 20 6,7 1,3 
50 14 5,0 1,0 

 
Kokunun uçmaması için numune, mümkün olduğu kadar, havalandırılmadan alınmalıdır. Eğer 
hidrojen sülfür mevcutsa, numune bekletilmeden derhal deneye alınmalıdır. Aksi takdirde 
havalanma sonucu uçabileceği gibi, eriyik oksijen veya havanın oksijeni etkisi ile koku 
değişebilmektedir. 
 
Deneyler için lüzumlu kokusuz su Şekil 11.1’deki aparat yardımı ile hazırlanır. Bu granül – 
aktif kömür filtresinden ibarettir. Musluk suyu aparattan 3 m3/m2/s’lik hızla geçirilerek 
kokusuz hale getirilir (Qasim ve diğ., 2000). 
 
11.3 Tat ve Koku Kontrol Yöntemleri 
 
Kaynakta tat ve koku kontrolünün ekonomik olmaması sebebiyle, tesis içi arıtma sistemleri 
tercih edilmektedir. Tat ve kokunun birçok sebebi olması sebebiyle tesis tasarımının tüm 
sorunları çözebilecek esneklikte yapılması gerekmektedir. 
 
11.3.1 Havalandırma 
 
Havalandırma, tat ve kokunun kaynaklardan giderilmesi için kullanılan en eski yöntemlerden 
biridir. Havalandırma, hidrojen sülfür ve karbondioksit gibi uçucu gazların ve çoğu aromatik 
olan uçucu organiklerin giderimini sağlar. Ayrıca demir, mangan ve bazı organiklerin 
oksidasyonunu kolaylaştırarak sudaki çözünmüş oksijen seviyesinin artmasına yardımcı olur. 
 
11.3.2 Oksidasyon 
 
Şekil 11.2’de içme suyunda tat ve koku çemberi verilmiştir. Ekşi-asidik, tatlı, tuzlu ve acı dil 
ile hissedilebilen grup içerisinde yer almaktadır. Ağızla algılama (mounth feel) bunlardan 
ayrılmıştır. 
 
Oksidasyon, suların arıtılması sırasında tat ve koku veren maddelerin uzaklaştırılması için 
yapılan ilk işlemdir. Arıtma işlemleri sırasında kullanılan klor ve benzeri oksidasyon 
maddelerinin tat ve koku giderimin de kullanılması yeni bir uygulamadır. Ancak kullanılacak 
maddenin dozunun iyi ayarlanmaması bu maddelerin sebep olduğu yeni bir probleme yol 
açacaktır. Aşağıda içme sularının oksitlenmesinde kullanılan maddeler ayrıntılı olarak 
açıklanmıştır. 
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Şekil 11.1 Kokusuz su elde aparatı (Muslu, 2001) 

 
 

 
Şekil 11.2 İçme suyunda tat ve koku çemberi (Muslu, 2001) 

 
11.3.2.1 Serbest klor ve kloraminler 
 
Klor kimyasal kokuları giderecek kadar güçlü değildir. Buna ek olarak geosmin ve 2-metil-
izoborneol (MIB) bileşiklerini de parçalama özelliği yoktur. Ancak Şekil 11.3’deki çimen, 
ağaç, bataklık, rayiha ve balık kokusu ile temsil edilen bir dizi organik bileşiği oksitleyebilir. 
Bunun yanısıra klor iyodoform ve klorofenoller gibi tıbbi kokulara sebep olabilir. 
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Genel olarak kloraminler, klorun oksitlediği herhangi bir organik bileşiği oksitleyemezler. 
Arıtılmış su için kloraminlerin kullanılması serbest klor tatbiki halinde su dağıtma sisteminde 
ortaya çıkan problemleri büyük ölçüde azaltır. Tablo 11.5’de görüldüğü üzere serbest klorun, 
monokloramine göre oldukça düşük bir koku eşik konsantrasyonu vardır. Su kullanıcıları 
monokloraminlerin yarısı kadar miktarda serbest klor konsantrasyonunun farkına varırlar ve 
şikâyet ederler. 
 

Tablo 11.5 Klor ve klor aminler için koku alma eşiği konsantrasyonları (McGuire, 1999) 
Bileşik Koku (odor) eşiği, mg/L Tat (flavor) eşiği, mg/L 

Hipoklorik asidi 0,28 0,24 
Hipoklorik İyonu 0,36 0,30 
Monokloramin 0,65 0,48 

Dikloramin 0,15 0,13 
Trikloramin 0,02 Tayin edilmemiştir. 

 
11.3.2.2 Klor dioksit 
 
Önümüzdeki yıllar içinde klor dioksit kullanımın artacağı öngörülmektedir. Bunun sebebi, 
klorit ve kloratların sağlık etkilerinin daha iyi anlaşılır olması ve klorit için maksimum 
kirlenme seviyesinin makul bir konsantrasyona yani 1,0 mg/L değerine konulmasıdır. Şekil 
11.3’deki koku çemberine bakılırsa, burada serbest klor tarafından oksitlenebilecek bütün 
bileşiklerin klor dioksit tarafından da oksitlenebileceği söylenebilir ve klor dioksitler tıbbi 
kokulara sebep olmazlar. Fakat klor dioksitler geosmin ve MIB kontrolü için yeteri kadar 
kuvvetli bir madde değildir. 
 

 
Şekil 11.3 Oksidasyon prosesi ile giderilebilen tat ve koku maddeleri (Muslu, 2001) 

 
11.3.2.3 Ozon ve ileri oksidasyon prosesleri 
 
Ozonlama, tat ve koku problemini, diğer oksitleyicilerin gideremediği durumlarda en çok 
kullanılan yöntemdir. Ozon, toprak, küf, klor, çimen, ağaç, bataklık, rayiha, balık, hastahane 
ve kimyasal kokuları meydana getiren bütün bileşikleri oksitleyebilir. Hidroksil radikalinin 
yer aldığı yüksek pH seviyelerinde geosmin ve MIB bileşiklerini de yok edebilir. 
Ozonizasyonun yan ürünleri düşük molekül ağırlıklı aldehitler ve ketonlar olup arıtılmış suda 
meyve ve limon kokusuna benzer kokulara sebep olabilir.  
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Son zamanlarda, tad ve koku giderimin de ileri oksidasyon yöntemleri kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu teknikler çok güçlü ama kısa ömürlü olduğundan, su arıtımında oksitleyici 
bir madde olan hidroksil radikalinin oluşumunu optimize etmek üzere çeşitli oksidasyon 
maddelerinin kombinasyonu şeklinde geliştirilmiştir. Mesela ozon ve hidrojen peroksit’in 
kombinasyonu olan PEROXONE prosesi, tat ve koku çemberinde bahsi geçen toprak, küf, 
klor, çimen, ağaç, bataklık, rayiha, balık, hastahane ve kimyasal koku maddelerinin hepsini 
oksitleme kapasitesine sahiptir (Qasim ve diğ., 2000). 
 
11.3.2.4 Potasyum permanganat  
 
Ozon, klor dioksit ve ileri oksidasyon proseslerinde kullanılan maddelere göre daha ekonomik 
olduğu için potasyum permenganat, tat ve koku giderimin de klordan sonra ilk akla gelen 
oksitleyicidir. Çok güçlü bir oksitleyici değildir ve geosmin, MIB gibi tersiyer alkolleri ve 
kimyasal kokuya sebep olan bileşikleri parçalayamazlar. Potasyum Permanganat ile ilgili 
denklem aşağıdaki gibidir. 
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Potasyum permanganat sıvı, kuru veya pnömatik kamyonlarla taşınabilir. Günde 12 kg’dan 
fazla kullanılıyorsa kuru besleyici kullanılması daha uygundur.  
 
Oksidasyon için yeterli zamanı sağlayabilmek için, potasyum permanganat genellikle ham su 
pompa istasyonunda veya arıtma prosesinin başında veya hızlı karıştırma tankında (bakınız 
Şekil 11.4) dozlanabilir. Uygulama dozajının, mor veya pembe renk flokülasyon tankına 
taşınmayacak şekilde, doğru miktarda ayarlanması gerekmektedir. 
 

 
Şekil 11.4 Hızlı karıştırma ünitesinde potasyum permanganat beslemesi (Qasim ve diğ., 2000) 

 
Genel olarak 0,5-2,5 mg/L konsantrasyonlarda KMnO4 kullanımı tat ve koku giderimi için 
yeterlidir. Yüksek dozda kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Aksi halde filtreden geçip 
şebekeye girme ihtimali vardır. Şebekede mangan dioksit (MnO2) çökelerek suyun rengini 
siyahlaştırır. Ayrıca suyun içindeki mangan konsantrasyonunu limitlerin üzerinde çıkmasına 
sebep olabilir.  
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11.3.3 Adsorpsiyon 
 
Adsorplama denenmiş ve güvenilir bir arıtma yöntemidir ancak şiddetli tat ve koku 
problemlerinde kullanımı çok pahalı olabilmektedir. Oksidasyon gibi koku maddesini bir 
şekilden diğerine sokmaz. Bu sistemde bir filtre yatağı kullanılmak suretiyle tat ve kokuyu 
bozan bileşiklerin bu yüzeye tutunması sağlanır. En emin adsorblama yöntemi taneli aktif 
karbon (GAC=Granular Activated Carbon) yöntemidir. Bununla beraber son yıllarda toz aktif 
karbon da (PAC=Powered Activates Carbon) yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
 
Şekil 11.5’de verilen tat ve koku problemini gidermede adsorbsiyon yöntemi tercih 
edilmektedir. Bunlar oksitlenmeye karşı direnç gösteren bileşiklerdir. Şekil 11.5 verilen tad ve 
koku maddelerinin tamamı GAC ve PAC ile giderilebilir. 
 

 
Şekil 11.5 Adsorblama ile giderilen tad ve koku maddeleri (Muslu, 2001) 

 
11.3.4 Biyolojik arıtım 
 
Günümüzde, biyolojik arıtma ile koku giderimi geçmişe göre daha yaygındır. Ozonun GAC 
ile kombinasyonu veya ozonun herhangi bir taneli filtre ile birlikte kullanılması, biyolojik 
olarak stabil, klor ihtiyacı düşük bir suyun elde edilmesine ve şebekede çok daha az tat ve 
koku probleminin oluşmasına imkan verir.  
 
11.3.5 Membran sistemleri 
 
Azalan maliyetleri ve teknolojik gelişmeleri sayesinde, içme suyu arıtımında membranların 
kullanımı sürekli olarak artmaktadır. Başta tuz olmak üzere birçok tat ve koku bileşiğinin 
gideriminde (UF) Ultrafiltrasyon ve PAC ile kombine edilerek giderilmesi mümkündür. Şekil 
11.4’de verilen tat ve koku kaynaklarının yakın gelecekte UF/PAC kombinasyonu ile 
giderilmesi beklenmektedir (Qasim ve diğ., 2000). 
 
11.3.6 Nitrifikasyon kontrolü 
 
Nitrifikasyon, amonyağın bakteriler tarafından önce nitritlere, sonra da nitratlara 
oksitlenmesidir. Kloramin bulunduran su şebekelerinde nitrifikasyonun ilk safhası gerçekleşir. 
Nitrifikasyon olayı ihmal edilirse doğrudan amonyağın nitrata oksitlenmesi olayı gerçekleşir. 
Nitrifikasyon sıcaklığa çok duyarlı bir olaydır ve optimum sıcaklık 25-30 oC ‘dir. 
Kloraminlerin kullanıldığı şebekelerde nitrifikasyon çok önemlidir. Elverişli sıcaklık ve çevre 
şartlarında Nitrosomonas gibi bakteriler nitrit üretir ve bu da klor aminin bir miktarını 
parçalar ve klor amin eksikliği oluşur. 
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Kloraminlerin parçalanarak azalması daha fazla miktarda serbest amonyağın oluşmasına 
sebep olur. Bu neden nitrifikasyonun kontrolü için sisteme fazla miktarda kloramin verilmesi 
gerekmektedir. Nitrifkasyon olayı kontrolden çıktığında, tekrar kontrol altına alınması çok 
zordur.  
 
Serbest klorun, yeraltı suyundan içme suyu temin eden yerlerde kullanılmasında sorun yoktur 
ancak yerüstü su kaynağı kullanan şebekelerde problem teşkil etmesi mümkündür. 
 
11.3.7 Elektronik burun ve dil ile koku kontrolü 
 
Koku ve tat alma, kimyasal algılama sistemimize aittir. Koku ve tat almanın karmaşık süreci, 
etrafımızdaki maddelerden salınan moleküllerin; burun, ağız ve boğazdaki özel sinirleri 
uyarmasıyla başlar. Bu hücreler, mesajları, spesifik koku ve tatların tanımlanmış olduğu 
beyne iletir. Koku (koku siniri) hücreleri, etrafımızdaki kokular tarafından uyarılır. Bu koku 
hücreleri, burun boşluğunun üstünde burnun içini kaplayan epitel doku üzerinde yer 
almaktadır. 
 
Tat (tat sinir) hücreleri, ağız ve boğazın tat tomurcukları içinde bulunur ve tükürükle karışmış 
yiyecek ve içeceklere tepki verir. Dil üzerinde görülebilen küçük yumruların çoğu tat 
tomurcuğu içerir (                                 Şekil 11.6). Bu yüzey hücreleri, tat bilgisini yakında 
bulunan ve mesajı beyne ileten sinir liflerine gönderir. 
 
Vücudumuzun kimyasalları algılayabilmesi; tat ve koku almamıza katkıda bulunan diğer bir 
duyu mekanizmasıdır. Bu sistemde, özellikle gözler, burun, ağız ve boğazın nemli yüzeyinde 
bulunan binlerce serbest sinir ucu; amonyağın keskinliği, mentolün serinliği gibi duyuları 
algılamamızı sağlar. Koku ve tat alma duyusu ile ilgili görseller                                  Şekil 
11.6’da verilmiştir. 
 
İçme suyu arıtma tesislerinde elektronik burun ve elektronik tat ölçüm noktaları                                   
Şekil 11.7’de verilen akım şemasında belirtilen noktalarda kontrol edilmelidir.  
 
İçme suyu arıtma tesislerinde kullanılan elektronik diller aşağıda verilen ölçüm prensiplerine 
sahiptir.  
 
Elektronik burun ve elektronik dil ölçüm sistemlerinin temel prensibi örnek tanımlama 
sistemi spesifik olmayan örneklerden sensörler vasıtasıyla alınan sinyallerin birleştirilmesidir. 
Günümüzde sıvılarda koku ve tadın algılanması için, potansiyometri gibi elektrokimyasal 
ölçüm sensörlerinden ziyade, voltametre ölçümü kullanılmaktadır (Şekil 11.8). Bunun 
yanında yüzey akustik dalgaları ve optik kimyasal sensörler de son yıllarda kullanılan 
elektronik dil ölçüm sistemleridir. Şekil 11.8’de voltametrik ölçüm sensörü verilmiştir. 
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                                 Şekil 11.6 Tat ve koku alma duyuları. (a) Tat alma, (b) Koku alma (Krantz-Rülcker, 

ve diğ., 2001) 
 

 
                                  Şekil 11.7 İçme suyu arıtma tesisinde tat ve koku kontrol noktaları (Ok işaretleri 

ölçüm noktalarını göstermektedir.) (Krantz-Rülcker, vd., 2001) 
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Şekil 11.8 Voltametrik elektronik dil sensörü (Krantz-Rülcker, vd. 2001) 

 
11.4 Tasarım Gereksinimleri 
 
11.4.1 Tat ve koku giderim sistemlerinin tasarlanması için gerekli bilgiler 
 
Tat ve koku giderim sistemlerini tasarımı için aşağıdaki bilgilerin temin edilmesi 
gerekmektedir (Qasim ve diğ., 2000): 
 

• Debi (maksimum, ortalama, minimum) 
• Kaynaktaki tat ve koku sorunlarının oluşma sıklığı ve süresi 
• Uygun arıtma yönteminin ve ilgili parametrelerin belirlenmesi 
• Kimyasal dozajları ve uygulama noktaları 
• Mevcut tesiste kimyasallarla ilgili mevcut ekipman 
• Yetkili kurum tarafından konulmuş yasal tasarım kriterleri 
• Üreticilerin tasarım kılavuzları 
• Piyasada mevcut cihazların boyutları ve kısıtları 

 
11.4.2 Potasyum permanganat besleme sistemi 
 

• Potasyum permanganat çoğunlukla kuru olarak sisteme beslenmektedir. 
• Depolama ve besleme sistemi kimyasal binasında kurulmalıdır ve ışık almamalıdır. 
• Şekil 11.9’da gösterildiği üzere sistem genel olarak depolama silosu, besleyici, 

solüsyon tankı, besleme pompası ve borulamayı içermektedir. 
• KMnO4 tesise kamyonla getirilip hava körüğü ile besleme silolarına basılmaktadır. 

Küçük parçacıkların saçılmasını önlemek amacıyla bu işlem sırasında toz filtreleri 
kullanılmalıdır. Basınç kaybı 7,5 cm su sütunundan az ve 11 Nm3/dakika akış 
kapasitesine sahip değiştirilebilir kartuş tipi filtreler kullanılabilir. 
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Şekil 11.9 Potasyum permanganat besleme sistemi (Qasim ve diğ., 2000) 

 
• Siloların depolama kapasitesi, 30 gün boyunca ortalama olarak 4,0 mg/L potasyum 

permanganat konsantrasyonunu besleyebilecek şekilde tasarlanmalıdır. 
• Silonun altındaki besleme hunisinde bulunan helezon besleme vidası ile potasyum 

permanganat istenilen konsantrasyon elde edilebilecek şekilde beslenebilmektedir. 
• Solusyon tankı, dozlama öncesi gerekli olan mekanik karıştırma için yeterli 

bekleme süresini sağlamaktadır. Seyreltme suyu, şamandıralı vana vasıtasıyla 
beslenmelidir. 

• Gerekli debi, artıma tesisinin kapasitesine ayarlanmalıdır. Biri yedek olmak üzere 
iki adet pompa gerekmektedir. Maksimum konsantrasyon ve arıtma kapasitesine 
bağlı olarak pompa kapasitesi hesaplanmalıdır. 

• Tüm pompa ve borular, % 10 konsantre potasyum permanganat solüsyonundan 
zarar görmeyecek şekilde imal edilmiş ve ayrıca korozyana karşı dayanıklı 
olmalıdır.  

 
11.4.3 Toz Aktif karbon (PAC) besleme sistemi 
 

• Tat ve koku kontrolünde, toz aktif karbon kuru ve sulu olmak üzere iki yöntemle 
tatbik edilebilir. Sulu toz aktif karbon sistemi Şekil 10’da verilmiştir. Besleme 
seyrek olarak ve maksimum besleme debisi 45,36 kg/saat’ten az olacak ise kuru 
besleme sistemi tercih edilebilir (Qasim ve diğ., 2000).  
 

11.4.4 Kuru PAC depolama sistemi 
 

• Kuru PAC depolama sistemi besleme hunisi, gravimetrik veya hacimsel besleyici, 
ıslatma konisi, redüktör ve kompresörden oluşmaktadır (Şekil 11.10) 

• Silo, kaynaklı karbon çeliğinden 30 günlük ihtiyacı karşılayacak şekilde imal 
edilmelidir ve toz toplayıcı filtresi olmalıdır. 
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• Silo, besleme sisteminden bıçak sürgülü vana ile ayrılmaktadır. Ayrıca döner vana 
vasıtası ile PAC silodan besleme hunisine beslenmektedir.  

• Besleme hunisi, döner vana ve hacimsel besleyici arasında 20 dakika boyunca ara 
bir depo vazifesi görebilecek kapasitede imal edilmelidir (Qasim ve diğ., 2000). 

• Hacimsel besleyici, besleme hunisinden ıslatma konisine 50 mg/L 
konsantrasyonunda ve maksimum tesis debisinde besleme yapabilecek kapasitede 
olmalıdır. 

• PAC’ın redüktöre kolaylıkla düşmesi için ıslatma konisine 0,68 m3/h su eklenmeli 
ve koni paslanmaz çelikten imal edilmelidir. 

• Redüktör, PAC ve yaklaşık 11,35 m3/h suyu karıştırarak bulamacı uygulama 
noktasına taşıyacak şekilde dökme karbon çeliğinden imal edilmelidir. 
 

 
Şekil 11.10 Kuru PAC torba sistemi (Qasim ve diğ., 2000) 

 
11.4.5 Sulu PAC depolama sistemi 
 

• Sulu PAC besleme sistemi genel olarak sulu PAC depolama tankı ile hidrolik 
diyafram pompası, hortum pompa veya döner hacimsel besleyici içermektedir 
(Şekil 11.11). 
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Şekil 11.11 Sulu toz aktif karbon uygulaması (Qasim ve diğ., 2000) 

 
• Karbon, kamyondan depolama tankına ortalama 12,2 m3/dakika debi ile pnömatik 

olarak basılmaktadır. Paket halinde de temin edilebilmektedir. 
• PAC depolama tankı, 50 mg/L konsantrasyonu 30 gün boyunca tesis debisinde 

besleyebilecek kapasitede tasarlanmalıdır. Birinin hizmet dışı kalması veya yeni 
PAC teslimatı için boşaltılması ihtimaline karşı iki depolama tankı imal edilmesi 
tavsiye edilmektedir. 

• Tanktaki karbon ve su karışımı, katılaşmayı engellemek için sürekli olarak 
karıştırılmalıdır. Karıştırıcı dönme hızı 25-35 rpm olacak şekilde çalıştırılmalıdır. 

• PAC’ın bir kez çökmesi halinde tekrardan askıda hale geçmesi oldukça güçtür. 
Birçok karıştırıcı, özellikle bakım zamanlarında oluşan bu tabakayı kıracak yeterli 
torka sahip değildir. Bu sebeple tankların altına basınçlı hava sistemi monte 
edilmeli ve karıştırıcı çalıştırılmadan önce birkaç dakika tanka alttan hava 
verilmelidir.  

• Sulu karbonun sirkülasyonu, transferi ve beslenmesi için kapasitesi 276 kN/m2’de 
0-40 L/dakika basabilecek iki adet pompa gerekmektedir. Sirkülasyon pompaları 
besleme borularında ve tanklarda karbonun askıda kalmasına yardımcı olmaktadır. 

• 0-20 L/dakika kapasiteli hacimsel döner sıvı besleyicinin debisi şamandıralı vana 
kullanılarak ayarlanabilir olmalıdır. Hız regülatörü bulamaç besleme debisini 
ayarlamak ve izlemek gereklidir. Bulamaç, hacimsel besleyiciden sabit seviyeli 
tanka yerçekimi kuvveti ile geçmektedir. Ayrıca tanka kuru besleme yapılarak 
karıştırma ile çözelti hazırlanır. 

• İçinde karıştırıcı bulunan sabit seviyeli tank, şamandıralı vana sayesinde sürekli 
olarak 200 L karbon bulamacının hazır olarak depolanmasını sağlamaktadır. 
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• Besleyici kapatılsa dahi, deşarj hattının temizlenebilmesi için gerekli olan suyun 
belli bir süre akabilmesi için su hattına selenoid vana takılı olması gerekmektedir.  

• Her biri 8 mg/L konsantrasyonu besleyebilecek üç adet PAC besleme pompası 
gerekmektedir. Birinci pompa sürekli hizmet verirken, ikinci pompa maksimum 
dozlama zamanlarında devreye girecek olup üçüncü pompa yedektir. 

 
11.5 Tat ve Koku Giderme Sistemlerinde İşletme ve Bakım 
 
Tat ve koku giderme sistemlerinde uygun işletme ve düzenli bakım şartlarının sağlanması 
ekipmanların uzun ömürlü olması ve sistemin kesintisiz çalışması için gereklidir (Qasim ve 
diğ., 2000). 
 
11.5.1 Yaygın işletme problemleri ve çözümleri 
 
Tat ve koku gideriminde işletme problemleri genellikle sistemin kompleks olmasından 
kaynaklanmaktadır. Otomatik sistemler gerekli bakım işletme masraflarını düşürmek ve 
işletme hatalarından kaynaklanan maliyetleri azaltmak için dizayn edilebilir. Diğer taraftan bu 
gibi sistemler yetişmiş personel ve daha karışık ekipmanlara ihtiyaç duyar. Aşağıda potasyum 
permanganat ve PAC besleme sistemlerinde karşılaşılan yaygın problemler verilmiştir. 
 
Potasyum permanganat besleme sistemleri; 
 

• Potasyum permanganatın kamyonlardan yüklenmesinin yüksek basınç sebebi ile 
kesilmesi. Bu durum hava filtrelerinin tıkandığını gösterir. Filtre kartuşları temiz 
kartuşlarla değiştirilmelidir. 

• Potasyum permanganat dozlama bölgesine ulaşmaz;  ise boru, bağlantı noktası ve 
pompada sıkıntı olabilir.  Besleyici kapanmış ya da bozulmuş olabilir. Kuru 
potasyum permanganat içerisindeki safsızlıklar nemi adsorplayabilir ve 
besleyicinin üzerindeki haznede birikmeye sebep olabilir. Diğer bir ihtimal de 
besleyicinin çok düşük seviyeye ayarlanması olabilir. 

• Floklaştırıcıda potasyum permanganattan kaynaklanan pembe rengin görülmemesi 
gerekir. Aksi halde çöktürme tankına girdiğinde suyun rengi uçuk pembe olarak 
kalabilir. Eğer sedimantasyon tankında belli belirsiz bir pembe renk varsa 
potasyum permanganat dozunu azaltmak gereklidir. 
 

PAC Besleme Sistemleri 
 

• Yüksek basınç nedeni ile kamyonundan karbon yüklenmesinin kesilmesi.  Bu 
durum tıkalı filtre kartuşu nedeni ile hava yıkayıcının fonksiyonunu yerine 
getirmediğini gösterir. Filtrenin temizlenmesi için verilen yüksek basınçlı havanın 
basılmasında sorun olabilir ya da filtre kartuşunun değişmesi gerekmektedir. 

• Karıştırıcı mikserinden aşırı yükleme alarmı gelmesi.  Bu hata alarmı mekanik bir 
hatadan kaynaklanabilir. Eğer hava dağıtım sistemi çalışmıyorsa yada karıştırıcının 
önünde aktif edilmemişse çökmüş PAC tarafından mikser kanatlanır engellenmiş 
olabilir. Yüksek basınçlı hava ile çökmüş karbonun dağıtılması bu durumu 
azaltabilir. 

• Hava dağıtım sisteminde tıkanıklık olması. Dağıtım kanalının içerisinde karbon 
akısını azaltmak için dağıtım borusu içerisine pozitif basınç uygulanmalıdır. Eğer 
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hava hattındaki çekvalfler bozulursa, PAC hava hattına girebilir ve boruları 
tıkayabilir.  

• PAC’ın dozlama yerine ulaşmaması. Bir ya da daha fazla pompa bozulmuş veya 
boru hattı tıkanmış 

 
11.5.2 İşletme ve bakım 
 
Tat ve koku giderim sistemlerinin işletim ve bakımı ham su kalitesiyle ilgilidir. Su kalitesinin 
düşük olduğu dönemlerde bu sistemler daha dikkatli bir işletmeciliğe ihtiyaç duyarlar. Diğer 
yandan sistemlerin kullanılmadığı zamanlarda dahi, bozulmalarını önlemek için bakımları 
gözardı edilmemelidir. Tesisin başarılı bir şekilde işletilmesi için aşağıdaki prosedürler 
önerilmektedir (Qasim ve diğ., 2000). 
 

• Çıkış suyundan günlük numune alınarak tat ve koku analizleri yapılmalıdır. 
Kimyasal doz oranlarının ayarlanması ya da su kalitesinin istenilen kaliteyi 
sağlamaması durumunda PAC ve/veya potasyum permanganat sistemleri hizmete 
alınmalıdır. 

• Doz ayarları doğrulanmalı ve günlük besleme oranları kaydedilmelidir. Ham ve 
arıtılmış su kalitesi parametrelerinin kıyaslanabilmesi için besleme oranları günlük 
sağlanmalıdır. Bu kayıtlar periyodik olarak gelecekteki işlemlere karar vermek için 
incelenmelidir. 

• Kimyasal besleyicilerin aylık kalibrasyonları yapılmalıdır. Pompaların, 
besleyicilerin, mikserlerin, sıyırıcıların, boruların, vanaların ve diğer ekipmanların 
uygun işletildiği doğrulanmalıdır.  

• Yağlama, temizleme ve servis ekipmanları üretici tarafından belirlenir. Üreticilerin 
ekipmanlarla ilgili günlük, haftalık, aylık ya da daha uzun süreler için belirlenen 
işletim ve bakım talimatları üreticiden temin edilir.  Belirlenen bakım takvimine 
uyulmaması durumunda ekipman garanti dışı kalabilir. 

• PAC hatları, işletme halinde haftada bir,  çalışmadıkları durumda ise ayda bir 
yıkanmalıdır. Hava hatları ve PAC dağıtım sistemlerinin tıkalı olmadığından emin 
olunmalıdır.  

• Besleme oranları kaydedilirken, PAC ve potasyum permanganat seviyeleri 
izlenmelidir. Teslimat takvimi önceden ayarlanmalıdır. Zaman zaman alınan 
numunelerle malzeme kalitesi kontrol edilmelidir.  

• PAC mikserlerinin motor ve yatakları altı ayda bir kontrol edilmelidir. Ayrıca hava 
dağıtım sistemi kompresörden filtreye kadar denetlenmelidir. 

• Herbir PAC tankı yılda bir kere boşaltılıp ve temizlenmelidir. Dağıtım, borular, 
kanat ve diğer ekipmanları denetlenmeli ve tamir edilmelidir. 
 

11.6 Kaynaklar 
 
AWWA: B600-10 Powdered Activated Carbon 

AWWA: B601-11 Sodium Metabisulfite 

AWWA: B602-08 Copper Sulfate 

AWWA: B603-10 Permanganates 

AWWA: B604-12 Granular Activated Carbon 

AWWA: B605-07 Reactivation of Granular Activated Carbon 
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12. SERTLİK GİDERME 
 

Yrd.Doç.Dr. Selami DEMİR 
 
12.1 Genel Bilgi 
 
İçme suyu arıtma tesislerinde su kalite kontrol parametrelerinin sürekli olarak gözlenmesi 
kritik bir öneme sahiptir. Bu parametrelerden toplam sertlik, sularda kalsiyum (Ca2+) ve 
magnezyum (Mg2+) içeriğinin toplamı olarak tanımlanmaktadır (Tsogas vd., 2010; Randtke 
ve Horsley, 2012). Kalsiyum ve magnezyuma ek olarak demir, mangan, alüminyum, baryum 
(Arugula vd., 2012) ve diğer iki ve üç değerlikli katyonlar da sert su mineralleri olarak 
bilinmekte ve bu iyonlar suların temizleme verimlerini düşürmektedir (Seo vd., 2010).  
 
Toplam sertlik, genellikle kalsiyum ve magnezyum sertliğinin toplamı olarak tanımlanır. 
Toplam sertlik, aynı zamanda karbonat sertliği ve karbonat harici sertlik olarak da ayrılabilir. 
Karbonat sertliği,  kalsiyum bikarbonat (Ca(HCO3)2), magnezyum bikarbonat (Mg(HCO3)2), 
kalsiyum karbonat (CaCO3) ve magnezyum karbonat (MgCO3) gibi bikarbonat ve karbonat 
tuzları formunda bulunan sertliktir. Karbonat harici sertlik ise magnezyum ve kalsiyumun, 
kalsiyum klorür (CaCl2), kalsiyum sülfat (CaSO4), magnezyum klorür (MgCl2) ve 
magnezyum sülfat (MgSO4) gibi diğer tuzlarından oluşur. Benzer şekilde, kalsiyum sertliği, 
kalsiyum karbonat sertliği ile kalsiyum karbonat olmayan sertliğin toplamı; magnezyum 
sertliği ise manezyum karbonat sertliği ile magnezyum karbonat olmayan sertliğin toplamı 
olarak ifade edilir (Randtke ve Horsley, 2012).  
 
Arıtılmış suda ihtiyaç duyulan sertlik, kullanıcı ihtiyacına göre (evsel ya da endüstriyel) 
değişiklik göstermektedir. İçme sularında sertlik sınırı 1968 yılında AWWA (American Water 
Works Association) tarafından 80 ila 100 mg CaCO3/L olarak belirlenmiş olsa da, bugün bu 
AWWA standardı geçerli değildir (Randtke ve Horsley, 2012). Suların sertlik dereceleri 
Tablo 12.1’de gösterilmektedir. 
 

Tablo 12.1 Sertlik sınıfları (Randtke ve Horsley, 2012) 
Sertlik derecesi mg CaCO3/L 

Yumuşak 0 – 75 
Orta 75 – 150 
Sert 150 – 300 

Çok sert 300+ 
 
Su ısıtıcılarında tortu oluşturmaması için suda 40 mg/L magnezyum sertliğinin aşılmaması 
önerilse de suyun pH değeri, sudaki silika konsantrasyonu ve ısıtıcının işletme sıcaklığına 
bağlı olarak nispeten daha yüksek sertlik değerleri tolere edilebilmektedir. Son yıllarda, içme 
suyundan sertlik giderme proseslerinde 120 ila 150 mg CaCO3/L mertebesinde sertlik 
hedeflenirken; bu hedef ile, kimyasal maliyetleri ve suda oluşan ikincil ürünleri azaltmak 
amaçlanmaktadır. Bununla birlikte sertlik giderme prosesi sonunda, suyun alkalinitesi 
yükselmekte ve daha agresif su oluşmaktadır  (Randtke ve Horsley, 2012). 
 
Sularda sertliğin tayin edilmesi, suyun içme veya kullanmaya uygun olup olmadığının 
belirlenmesi açısından önem arz eder (Lerga ve O’Sullivan, 2008).  Ayrıca, Ca2+ ve Mg2+ 
iyonları, insan vücudu için negatif etkileri de olan önemli elementlerdir (Tsogas vd., 2010). 
Bu mineraller kazan iletim hatlarında, bulaşık ve çamaşır makinelerinin ısı eşanjörlerinde ve 
elektrik gereçlerinde tortulaşma gibi problemlere sebep olurlar (Seo vd., 2010). Kalsiyum ve 
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magnezyumun, suyun estetik durumu üzerine etkileri bulunmasına rağmen sağlık üzerine 
etkisi kanıtlanmamıştır (CDWQ, 2012). Sertlik seviyesinin 80 ile 100 mgCaCO3/L 
seviyesinde olması durumunda korozyon ve suyun kullanımındaki rahatlık açısından bir 
denge kurulduğu söylenebilir (CDWQ, 2012). 
 
İki değerlikli iyonları gidermek maksadıyla yumuşatma olarak bilinen ve sıklıkla uygulanan 
birçok metot bulunmaktadır. Yumuşatma prosesi ham suyun mineral kalitesine, istenen su 
kalitesine, çamur veya tuz atıklarının bertaraf ihtiyaçlarına, tesis maliyetine, arazi ve kimyasal 
maliyetlerine göre belirlenmektedir (GLUMRB, 2007). Bunlar; kimyasal çöktürme, iyon 
değiştirme prosesi (Arugula vd., 2012), nanofiltrasyon, ters osmoz ve elektrodiyaliz (Fu vd., 
2009; Lee vd., 2013), elektrodeiyonizasyon gibi elektromembran sistemlerdir. Bunların 
arasında, içme suyu arıtımı amacıyla en sıklıkla kullanılan proses, kimyasal çöktürme 
prosesleridir. Ancak, içme suyu arıtma işlemlerinde, kullanılmasında sakınca olmayan 
kimyasallar sınırlı sayıdadır. İyon değiştirme ve membran proseslerinde ise, tek değerlikli 
iyonlar ve asitlerin oluşumu büyük bir problem olup, çevre üzerinde zararlı etkileri 
bulunmaktadır. Ayrıca, bu ekipmanların işletme ve bakımları için yüksek güç ihtiyacı  
gerekmektedir (Seo vd., 2010). Buna karşın, iyon değiştirme ile sertlik giderme prosesi 
yüksek verime sahip bir prosestir (Park vd., 2007). 
 
Suları yumuşatarak sertlik giderme, bu suların kullanımında bir dizi avantaj sağlamaktadır 
(Randtke ve Horsley, 2012): 
 

• Çözünmüş mineral konsantrasyonlarının ve bu sayede tortu oluşturma 
potansiyelinin azalması, 

• Temizlik için kullanılan kimyasal miktarının azalması, 
• Sudan silika ve florürün giderilmesi, 
• Sudan demir ve mangan giderimi,  
• Suyun bulanıklığının azalması, 
• Sudan radyum-226 ve radyum-228 giderimi ve 
• Toplam organik karbon konsantrasyonu ve dezenfeksiyon prosesinde ikincil 

ürünlerin oluşmasına neden olan öncül maddelerin konsantrasyonunun azaltılması. 
 

12.2 Sertlik Giderme Prosesleri 
 
İçme suyu arıtma tesislerinde en sıklıkla kullanılan kimyasal çöktürme yoluyla su yumuşatma 
proseslerine ek olarak, iyon değiştirme prosesleri ile sertlik giderme de mümkün olmaktadır. 
Bunlara ek olarak nanofiltrasyon, ters osmoz ve elektrodiyaliz (Fu vd., 2009; Lee vd., 2013) 
ile elektrodeiyonizasyon proseslerinde de sertlik giderimi gerçekleştirilebiliyor olsa da, bu 
prosesler yüksek kurulum ve işletme maliyetleri nedeniyle içme suyu arıtma tesislerinde 
kullanılmadıklarından bu proseslere değinilmemiştir. Bu kısımda, içme suyu arıtma 
tesislerinde sertlik giderimi maksadıyla kullanılan kimyasal çöktürme prosesleri ve katyon 
değiştirme prosesi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 
 
12.2.1 Kimyasal çöktürme prosesleri 
 
Kimyasal çöktürme proseslerinde sulardan sertlik giderme için bir dizi dinamik kimyasal 
reaksiyondan faydalanılır (Randtke ve Horsley, 2012). Bu kimyasal reaksiyonlar genellikle 
iyon değiştirme reaksiyonlarıdır. Bu reaksiyonlarda, suya verilen kimyasallarla, suda 
çözünmüş formda bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonları, kalsiyum karbonat (CaCO3) ve 
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magnezyum hidroksite (Mg(OH)2) dönüştürülür ve bu türler, sudaki çözünürlükleri çok düşük 
olduğundan çöktürme yoluyla sudan ayrılırlar. İçme suyu arıtma tesislerinde sertlik giderme 
maksadıyla kullanılan kimyasal çöktürme prosesleri üç sınıfta toplanabilmektedir: kireç ve 
kireç-soda prosesleri, fazla kireç ve fazla kireç-soda prosesleri, kaskat kireç ve kaskat kireç-
soda prosesleri. Bunlardan, fazla kireç ve fazla kireç soda prosesleri tek kademeli ya da iki 
kademeli olarak gerçekleştirilebilmekte olup, ilerleyen paragraflarda kimyasal çöktürme 
prosesleri hakında bilgi verilmiştir. 
 
12.2.1.1 Sertlik giderme prosesinde kimyasal reaksiyonlar 
 
Kireç Reaksiyonları: 
Kimyasal çöktürme yoluyla sertlik giderme proseslerinde en sıklıkla kullanılan kimyasal 
kireçtir. Bu proseslerde suya eklenen kireç, sudaki karbon dioksit (CO2) ve karbonat sertliği 
ile tepkime vererek CaCO3 ve Mg(OH)2 türlerine dönüşür. Yumuşatma amacıyla, sönmüş 
kireç (kalsiyum hidroksit) ya da sönmemiş kireç (kalsiyum oksit) kullanılabilmektedir. Düşük 
maliyeti nedeniyle içme suyu arıtma tesislerinde sönmemiş kireç kullanımı daha yaygın olup 
(Randtke ve Horsley, 2012), dozlamanın kolay ve reaksiyonun hızlı olması amacıyla 
sönmemiş kireç, suyla karıştırılarak dozlanır. Sönmemiş kireç suyla karıştırıldığında sönmüş 
kireç oluşur: 
 

( ) ( ) ( )ss OHCaOHCaO 22 →+  (10.1) 
 
Kalsiyum hidroksitin sudaki karbon dioksit ve kalsiyum karbonat sertliği ile tepkimesi 
sonucunda karbonat alkalinitesi oluşur ki bu da düşük çözünürlüğü nedeniyle kalsiyum 
karbonat olarak çökelir: 
 

( ) ( ) ( ) OHCaCOOHCaCO ss 2322 +→+  (10.2) 

( ) ( ) ( ) OHCaCOOHCaHCOCa ss 2323
2 222 +→++ −+  (10.3) 

 
Suya kireç ilave edildikçe sudaki kalsiyum karbonat sertliği çöktürülebilirken, suyun pH 
değeri de artar. Suya kireç ilavesine devam edilirse, bir noktadan sonra eklenen kireç miktarı, 
çöken kalsiyum sertliği miktarını aşmakta ve suya fazladan sertlik ilave etmektedir. Bu 
nedenle, sudan kalsiyum karbonat sertliğini gidermek amacıyla su pH’sının bir optimum 
değeri vardır. Bu optimum değerde, eklenen kireç, sudaki kalsiyum karbonat sertliğini asgari 
düzeye indirmektedir. Bahsi geçen optimum pH değeri, su sıcaklığı gibi kalsiyum karbonatın 
çözünürlüğünü etkileyen faktörlere ve toplam çözünmüş madde konsantrasyonuna bağlı olup, 
yaklaşık 10,3 civarındadır (Randtke ve Horsley, 2012). Bu yöntemle sudan kalsiyum karbonat 
sertliği gidermek amacıyla, sudaki her bir mol kalsiyum iyonu için iki mol kireç 
kullanılmaktadır. 
 
Sudaki en önemli diğer sertlik bileşeni olan magnezyumun, kireç ilavesi ile giderimi ise 
kademeli olarak gerçekleşmektedir. Birinci kademede, magnezyum bikarbonat sertliği 
magnezyum karbonat sertliğine dönüştürülmekte; ikinci kademede ise, oluşan magnezyum 
karbonat sertliği magnezyum hidroksit olarak çöktürülebilmektedir. Reaksiyonlar şu şekilde 
gerçekleşmektedir: 
 

( ) ( ) ( ) OHCOMgCaCOOHCaHCOMg ss 2
2
3

2
323

2 22 +++→++ −+−+  (10.4) 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )sss OHMgCaCOOHCaCOMg 232
2
3

2 +→++ −+  (10.5) 
 
Ne var ki, oluşan magnezyum hidroksitin çözünürlüğü, suyun pH değerine bağlı olup, 
magnezyum hidroksitin çökebilmesi için suyun pH değerinin 11,0 ila 11,3 arasına kadar 
yükseltilmesi gerekmektedir (Qasim vd., 2000; Randtke ve Horsley, 2012). Bu amaçla suya, 
fazla kireç eklemek yeterlidir. Ancak, magnezyum hidroksitin çöktürülmesinden sonra, suya 
eklenmiş olan hidroksit alkalinitesinin (kalsiyum hidroksit) karbonat alkalinitesine 
dönüştürülmesi gerekir, ki bu işlem suya karbon dioksit ilavesi ile gerçekleştirilir ve 
rekarbonasyon işlemi olarak adlandırılır. Karbon dioksitin, suya eklenen fazla kireçle 
tepkimesi şu şekilde gerçekleşir: 
 

( ) ( ) ( ) OHCaCOCOOHCa ss 2322 +→+  (10.6) 
 
Bu aşamaya kadar eklenen kireçle karbonat sertliğini gidermek mümkün olmakta; ancak 
karbonat olmayan sertliğin giderilebilmesi amacıyla suya soda ilavesi gerekli olmaktadır. 
Suya eklenen fazla kireçle, magnezyum karbonat olmayan sertlik, kalsiyum karbonat olmayan 
sertliğe dönüştürülmekte; sonraki adımda ise kalsiyum sertliği soda ilavesi ile kalsiyum 
karbonat olarak çöktürülebilmektedir. Gerçekleşen tepkimeler şu şekildedir: 
 

( ) ( ) ( ) ( )
++ +→+ 2

22
2 CaOHMgOHCaMg ss  (10.7) 

( )
++ +→+ NaCaCOCONaCa s 2332

2  (10.8) 
 
Kostik reaksiyonları: 
Sulardan sertlik giderme maksadıyla kirece ek olarak kostik de (sodyum hidroksit) 
kullanılabilmektedir. Kostik kullanılması durumunda, kireç proseslerine göre çok daha az 
çamur oluşumu gözlemlenmektedir, zira kireç proseslerinde sudaki kalsiyumu çöktürmek için 
suya kalsiyum eklenmemektedir. Netice olarak kostik prosesinde çamur oluşumu, kireç 
proseslerindeki çamur oluşumunun yaklaşık yarısı kadar olmaktadır (Randtke ve Horsley, 
2012). Kireç proseslerine nispeten kimyasal maliyetleri daha yüksek olsa da, kostiğin 
saklanması, hazırlanması ve beslenmesi, kirece göre çok daha kolay olmaktadır. Kostik 
prosesinde, ilave edilen kostikle sudaki karbon dioksit, kalsiyum ve magnezyum sertlikleri 
arasında gerçekleşen tepkimeler şöyledir: 
 

−+ +→+ 32 HCONaNaOHCO  (10.9) 

( ) OHCONaCaCONaOHHCOCa s 2333
2 2222 +++→++ −+−+  (10.10) 

( ) ( ) OHCONaOHMgNaOHHCOMg s 23223
2 2242 ++→++ −+  (10.11) 

( )
++ +→+ NaCaCOCONaCa s 2332

2  (10.12) 

( ) ( )
++ +→+ NaOHMgNaOHMg s 22 2

2  (10.13) 
 
Kalsiyum karbonat sertliği gideriminde kostik kullanımı, alkalinite maliyetini yarı yarıya 
düşürmektedir. Bununla birlikte, sudaki karbon dioksitin kostikle reaksiyonu neticesinde 
oluşan bikarbonat (Denklem 10.9) ve magnezyum karbonat sertliğinin gideriminde oluşan 
soda (Denklem 10.11), kalsiyum karbonat olmayan sertliğin gidermine katkı sağlamaktadır. 
Kostik kullanımından doğan maliyetleri azaltmak için kireç ve kostik proseslerinin bir 
kombinasyonunu kullanmak da mümkündür (Randtke ve Horsley, 2012). Bu durumda kostik 
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ve kireç dozajları, sudaki kalsiyum karbonat olmayan sertliğe bağlı olmaktadır. Yüksek 
kimyasal maliyetlerine ek olarak, kostik proseslerinde sudaki sodyum konsantrasyonu da 
arttığından, kostik-kireç kombinasyonlarında bu durum da asgari düzeye indirilebilir. Bütün 
bunlara ek olarak kostik prosesinde, pH ayarlaması ve rekarbonasyon aşamalarında daha 
yüksek miktarlarda karbon dioksite ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
Kimyasal Gereksinimleri: 
Kimyasal çöktürme proseslerinde kimyasal ihtiyacı, genellikle stokiyometrik denklemlerle 
tahmin edilmektedir. Karbonat sertliğini gidermek için suya ilave edilmesi gereken kireç 
miktarı aşağıdaki denklemle hesaplanabilir (Randtke ve Horsley, 2012): 
 

( )XMACI +++= 564,0271,1   (10.14) 
 
Burada I karbonat sertliği gidermek için suya ilave edilmesi gereken sönmemiş kireç (CaO) 
dozajı (g CaO/m3 su), C sudaki karbon dioksit konsantrasyonu (mg CO2/L), A suyun 
alkalinitesi (mg CaCO3/L), M sudaki magnezyum sertliği (mg CaCO3/L), X ise ihtiyaç 
duyulan fazla hidroksit alkalinitesidir (mg CaCO3/L). Sönmemiş kireç, genellikle % 88 ila % 
95 saflığa sahip olup, kimyasal ihtiyacı tahmin edilirken hesaba katılması gerekir. Bununla 
birlikte, ihtiyaç duyulan fazla kireç miktarı, magnezyum hidroksitin sudaki çözünürlüğünden 
hareketle tahmin edilmektedir. Fazla kireç miktarı, suyun pH değeri, arıtım hedefleri, sıcaklık 
ve suyun iyonik kuvvetine bağlı olarak 25 ila 70 mg/L arasında olup, yaklaşık 65 mg 
CaCO3/L kadar fazla kireç, suyun pH’sını yaklaşık 11,1 mertebelerine çıkarmaktadır 
(Randtke ve Horsley, 2012; Green and Perry, 2007). Kireç olarak kalsiyum hidroksit 
kullanılması durumunda, kimyasal ihtiyacı için Denklem 10.14 kullanılarak tahmin edilen 
değer, yaklaşık 1,321 ile çarpılmalıdır (kalsiyum hidroksitin mol kütlesinin kalsiyum oksitin 
mol kütlesine oranı). 
 
İhtiyaç duyulan soda miktarı aşağıdaki denklemle hesaplanabilir: 

( )YNI −= 055,1   (10.15) 
 
Burada I karbonat olmayan sertliği gidermek için ilave edilmesi gereken soda dozajı (g 
Na2CO3/m3 su), N sudaki karbonat olmayan sertlik (mg CaCO3/L), Y ise yumuşatma 
prosesinden sonra suda kalan karbonat olmayan sertliktir (mg CaCO3/L). Ticari olarak soda 
yaklaşık % 98 ila % 99 saflığa sahip olup, kimyasal ihtiyacı hesaplanırken göz önünde 
bulundurulması gerekir. 
 
Kostik prosesinde ihtiyaç duyulan kimyasal ihtiyacı benzer şekilde Denklem 10.9 ila 
Denklem 10.13’te verilen reaksiyonlar kullanılarak hesaplanabilmektedir. 
 
Bütün bunlara ek olarak, ham suyun sertliği ve alkalinitesindeki değişimler için tahmin edilen 
kimyasal ihtiyacına % 10 kadar daha eklenir (Randtke ve Horsley, 2012). 
 
Çamur oluşumu: 
Kimyasal çöktürme yoluyla sertlik giderme proseslerinde oluşan çamur miktarı, proseste 
çöktürülmesi hedeflenen kalsiyum ve magnezyum iyonları üzerinde kütle bilançosu yapılmak 
suretiyle tahmin edilebilmektedir. Bunlara ek olarak, yumuşatma amacıyla kullanılan kireç de 
kalsiyum içermekte ve kalsiyum karbonat olarak çöktürülmektedir. Bu proseslerde oluşan 
çamur, kalsiyum karbonat ve magnezyum hidroksit formundadır. Kalsiyumun çöktürülmesi 
ile oluşan kuru bazda kalsiyum karbonat miktarını hesaplamak için aşağıdaki formül 
kullanılır: 
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( )oaiS CCCI −+= *508,2   (10.16) 

 
Burada IS oluşan kalsiyum karbonat çamurunun kuru bazda miktarı (g CaCO3/m3 su), Ci ham 
sudaki kalsiyum konsantrasyonu (mg CaCO3/L), Ca suya eklenen kireçteki kalsiyum (mg 
CaCO3/L), Co ise çıkış suyundaki kalsiyum konsantrasyonudur (mg CaCO3/L).  
Kuru bazda oluşan magnezyum çamurunun miktarı ise  

( )oiS MMI −= *399,2   (10.17) 
 
formülü ile hesaplanır. Burada IS oluşan magnezyum hidroksit çamurunun kuru bazda miktarı 
(g CaCO3/m3 su), Mi hamsudaki magnezyum konsantrasyonu (mg CaCO3/L), Mo ise çıkış 
suyundaki magnezyum konsantrasyonudur (mg CaCO3/L). 
 
Yumuşatma işleminde kullanılan kireçteki safsızlık da çamurla birlikte çökelmektedir. Çamur 
hesabında bunun da hesaba katılması gerekir. Ayrıca, fazla kireç ve fazla kireç-soda 
proseslerinde ilave edilen fazla kirecin de çamur hesabında düşünülmesi gerekir. 
 
12.2.1.2 Kireç ve kireç-soda prosesleri 
 
Kireç proseslerinde suya sadece kireç eklenerek sudan kalsiyum karbonat sertliği giderilir. 
Sudaki mevcut karbon dioksit ve kalsiyum karbonat sertliği kullanılarak ihtiyaç duyulan kireç 
miktarı hesaplanabilmektedir. Bu amaçla, Denklem 10.14 şu şekilde adapte edilir: 
 

LCI 564,0271,1 +=   (10.18) 
 
Burada I ve C daha önce tanımlandığı gibi, L ise sudaki kalsiyum karbonat sertliğidir (mg 
CaCO3/L). 
 
Kireç-soda proseslerinde ise, kirece ek olarak suya soda ilave edilmesi yoluyla karbonat ve 
karbonat olmayan sertliği gidermek mümkün olmaktadır. Bu proseste sodanın görevi karbonat 
olmayan sertliği gidermektir. Kireç ve kireç-soda proseslerinde suyun sertliği 35 mg CaCO3/L 
mertebelerine düşürülebilmekte olup, bu proseslerde toplam organik karbon giderimi fazla 
kireç ve fazla kireç-soda proseslerine nazaran oldukça düşüktür (Randtke ve Horsley, 2012). 
Kireç ve kireç-soda prosesleri için proses akış diyagramı Şekil 12.1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 12.1Kireç ve kireç-soda proseslerinin akış diyagramı 
 
Kireç ve kireç-soda proseslerinde rekarbonasyon işlemi suya karbon dioksit ya da sülfürik asit 
(H2SO4) gibi mineral asit ilavesi ile gerçekleştirilmektedir. Bu işlemle, sudaki karbonat 
alkalinitesi bikarbonat alkalinitesine dönüştürülerek filtrasyon prosesinden önce suyun 
stabilizasyonu sağlanır (Schock ve Lytle, 2010). Suya eklenen karbon dioksit, sudaki karbonat 
alkalinitesi ile aşağıdaki tepkimeyi verir: 
 

−− →++ 32
2
32 2HCOOHCOCO  (10.19) 

 
Bu tepkimeye göre, rekarbonasyon aşamasında karbon dioksit ihtiyacı aşağıdaki formülle 
hesaplanabilir: 
 

cD AC 444,0=  (10.20) 
 
Burada CD suya ilave edilmesi gereken karbon dioksit miktarı (g CO2/m3), AC ise 
rekarbonasyon aşamasında bikarbonat alkalinitesine dönüştürülmesi gereken karbon 
alkalinitesidir (mg CaCO3/L). 
 
12.2.1.3 Fazla kireç ve fazla kireç-soda prosesleri 
 
Fazla kireç ve fazla kireç-soda proseslerinin kireç ve kireç-soda proseslerinden temel farkı, bu 
proseslerde kalsiyum sertliğine ek olarak magnezyum sertliğinin de giderilmesidir. Bu 
amaçla, suya fazladan kireç ilavesi yapılmaktadır. Fazla kireç ve fazla kireç-soda 
proseslerinde kalsiyum sertliği 35 mg CaCO3/L, magnezyum sertliği ise 10 mg CaCO3/L 
mertebelerine kadar indirilebilmektedir (Randtke ve Horsley, 2012). Fazla kireç ve fazla 
kireç-soda prosesleri tek kademede ya da iki kademede gerçekleştirilebilir. 
 
Tek kademeli prosesler: 
Tek kademeli fazla kireç ve fazla kireç-soda proseslerinin akış diyagramı Şekil 12.1’de 
gösterilen kireç ve kireç-soda proseslerinin akış diyagramı ile aynıdır. Bu proseslerde eklenen 
fazla kireç, Denklem 10.11’de verildiği gibi magnezyum sertliğinin magnezyum hidroksit 
olarak çöktürülmesi ve suyun pH’sını yükseltilmesi için kullanılmaktadır. Yumuşatma 
prosesinden sonra rekarbonasyon aşamasında, ilave edilen fazla kireç karbon dioksitle 
tepkimeye girerek, filtrasyon prosesinden önce su stabilize edilir. Bu prosesler başarılı bir 
şekilde uygulanıyor olsa da, filtrasyon prosesinde, kalsiyum karbonatın filtre yüzeyine 
çökelmesi gibi problemlere açıktır (Benefield ve Morgan, 1999). Ayrıca, rekarbonasyon 
tankında da çökelme devam etmekte olup, bu tankta da tortulaşma problemleri oluşmaktadır. 
Bu proseslerde karşılaşılan bir diğer problem de, yumuşatma tankından sonra halen devam 
etmekte olan kalsiyum karbonat çökelmesi sebebiyle filtrasyon ünitelerindeki partikül madde 
yükünün artmasıdır.  
 
İki kademeli prosesler: 
İki kademeli fazla kireç ve fazla kireç-soda prosesleri için akış diyagramı Şekil 12.2’de 
gösterilmektedir. Bu prosesler, tek kademeli proseslere nazaran avantajlar sağlamaktadır. Bu 
proseste, rekarbonasyon aşamasında eklenen karbon dioksit miktarı, sadece fazla kireci 
gidermeye yetecek kadar olup, ikinci kademede de kalsiyum karbonat giderimi 
sağlanabilmektedir. İkinci kademede, ilk kademede fazla kireç ilavesinden kaynaklanan 
kalsiyum sertliğinin çöktürülmesi nedeniyle soda ihtiyacı azalmakta ya da tamamen ortadan 
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kalkmaktadır. İki kademeli yumuşatma proseslerinde karbon dioksit ihtiyacı, tek kademeli 
proseslere nazaran daha düşüktür (Randtke ve Horsley, 2012). İkinci kademenin 
kullanılmasıyla, filtrasyon prosesinden önce daha stabil su eldesi mümkün olmakta; bu 
kademede ayrıca partikül madde yükü de azaltılmaktadır. Bu proseslerde ikinci kademede bir 
koagulant madde ya da polimer eklenmesi de mümkündür. Tek kademeli proseslere benzer 
olarak, bu proseslerde ikinci kademe çıkış suyuna da karbon dioksit uygulanmakta; bu sayede 
çok daha stabil su elde edilebilmektedir. 
 

 
Şekil 12.2 İki kademeli fazla kireç ve falza kireç-soda proseslerinin akış diyagramı 

 
Fazla kireç ve fazla kireç-soda proseslerinde de, suya ilave edilen fazla hidroksit alkalinitesini 
(kireç) karbonat alkalinitesi ve karbonat alkalinitesini bikarbonat alkalinitesine dönüştürmek 
suya karbon dioksit ilavesi gerekmektedir. Bu proseslerde karbon dioksit ihtiyacı aşağıdaki 
formülle hesaplanabilir: 
 

hD AC 444,0=  (10.20) 
 
Burada Ah suya eklenen fazla hidroksit alkalinitesi (mg CaCO3/L) olup, diğer terimler daha 
önce tanımlandığı gibidir.  
 
12.2.1.4 Kaskat fazla kireç ve fazla kireç-soda prosesleri 
 
Kaskat yumuşatma prosesleri, fazla kireç ve fazla kireç-soda prosesleri ile benzerdir. 
Aralarındaki fark, kaskat proseslerde giriş suyunun bir kısmının ilk yumuşatma kademesinde 
bypass ettirilmesine dayanır. Prosese ait akış şeması Şekil 12.3’te gösterilmektedir. 
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Şekil 12.3 Kaskat fazla kireç ve fazla kireç-soda proseslerinin akış diyagramı 

 
Kaskat proseslerde, ilk kademede magnezyum sertliğinin 10 ila 15 mg CaCO3/L 
mertebelerine indirilmesi hedeflenmektedir. Giriş suyunun bir kısmı (tipik olarak % 10 ila % 
30’u), ilk çöktürme tankında bypass ettirilerek, çöktürme tankı çıkış suyu ile karıştırılır. Bu 
sayede, ilk kademede eklenen fazla kireç, bypass ettirilen sudaki karbon dioksit ve 
biokarbonat alkalinitesi ile tepkime vererek kalsiyum karbonat partikülleri oluşturur ve bunlar 
ikinci kademede çöktürülür. İkinci kademede, filtrelere gelen partikül yükünü azaltmak 
amacıyla bir koagulant eklenmesi de mümkündür. Bu sistemlerde ilk kademede suyun pH’sı 
(hidroksit alkalinitesi), bütün magnezyum sertliğinin giderilmesine yetecek kadar 
yükseltilmekte; ilk kademe çıkış suyu ile bypass edilen miktar karıştırıldıktan sonra 
magnezyum hidroksit çökelmesi gözlemlenmemektedir. Bypass edilen su miktarının 
optimizasyonu ile bu sistemlerde kimyasal ihtiyacı daha azaltılabilmektedir.  
 
Kaskat proseslerin avantajları arasında kimyasal ihtiyacı ve oluşan çamur miktarının 
azaltılması sayılabilir (Randtke ve Horsley, 2012). Bu proseslerin, genellikle koku ve tat 
içermeyen yeraltı sularının arıtımında kullanılması uygundur.   
 
12.2.1.5 Kimyasal çöktürme proseslerinde kullanılan tank tasarımları 
 
Kimyasal çöktürme yoluyla sertlik giderme proseslerinde kullanılan tank tasarımları ile ilgili 
genel bilgiler ilerleyen alt başlıklarda verilmiş olup, çöktürme tankları ile ilgili genel bilgiler 
için Bölüm 7.Çöktürme’ye bakınız. 
 
Konvansiyonel Çöktürme Tankları: 
Yumuşatma maksadıyla kullanılan konvansiyonel çöktürme tankları yapı olarak, koagulasyon 
ve durultma işlemlerinde kullanılan çöktürme tanklarına benzemektedir. Bu tanklarda, hızlı 
karıştırma, yavaş karıştırma ve çöktürme işlemlerini yapmakta olup; kireç, soda, koagülant 
madde ve polimer ilavesi mümkündür. Karıştırma işlemi bir tank içerisinde yapılabildiği gibi 
bir savakta da hidrolik olarak gerçekleştirilebilir. Flokulasyon işlemi yatay pedallar ve dikey 
karıştırıcılarla yapılabilmekte olup, yaklaşık 30 ila 45 dakika mertebelerinde hidrolik 
bekletme sürelerine ihtiyaç duyulur. Bu proseslerde yüzey yükü, 2 ila 4 saat bekletme 
sürelerinde yaklaşık 0,98 ila 2,4 m/sa mertebelerindedir. Kalsiyum karbonat çamurunun 
çöktürme tankından karıştırma tankına geri devri sayesinde kalsiyum karbonatın 
kristalizasyonu hızlandırılabilmektedir. 
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Yukarı Akışlı Çamur Battaniyesi Sistemi: 
Bu sistemlerde, konvansiyonel sistemlere nazaran daha yüksek hidrolik yükler elde 
edilebilmekte olup, düşük alan ihtiyacı ve yüksek yumuşatma verimi ile tercih nedeni 
olmaktadır. Bu sistemlerde temel prensip, giriş suyunu, daha önce oluşmuş yumuşatma 
çamuru ile bir battaniye içerisinde temas ettirmektir. Bu sayede kimyasal çökelme hızı 
artırılabilmektedir. Bu sistemlerde su derinliği genellikle 4,3 ila 6,1 m arasında olup, karışım 
bölgesinde hidrolik bekletme süresi 15 ila 30 dakika, yüzey yükü ise 3,1 ila 4,3 m/sa 
mertebelerindedir. Bu tankların genel yapısı Şekil 12.4’te gösterilmektedir. 
 

 
Şekil 12.4 Yumuşatma amacıyla kullanılan yukarı akışlı çamur battaniyesi sistemleri 

 
Yüksek Hızlı Çamur Temas Tankları: 
Bu tanklarda çamur geri devri hem içeriden hem de dışarıdan gerçekleştirilebilmektedir. 
Reaksiyon bölgesindeki çamurda katı madde konsantrasyonu yüksek olup, çöktürme verimini 
artırmak için tüp kullanılması mümkündür. Bu sistemlerde giriş suyu, tankın altından 
beslenerek helezonlu bir harekete zorlanır. Kimyasal ilavesi de tank girişinde yapılır. Su, tank 
içerisinde yukarı doğru helezonik hareketine devam ederken, tank içerisinde askıda bulunan 
çamur battaniyesi ile temasa geçer ve bu reaksiyon bölgesinde kalsiyum karbonat çökelme 
hızı artırılır. Tanktan çamur deşarjı, çamur battaniyesi seviyesine konulan bir konik hazne ile 
gerçekleştirilir. Konik haznenin yüksekliği ayarlanarak çamur battaniyesinin kalınlığı da 
değiştirilebilmektedir. Şekil 12.5 helezon akışlı yüksek hızlı bir çamur temas tankını 
göstermektedir. 
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Şekil 12.5 Helezon akışlı, yüksek hızlı çamur temas tankı 

 
Akışkan Yataklı Kristalizerler: 
Akışkan yataklı kristalizer sistemlerinde ters koni şeklinde ya da dairesel tanklar 
kullanılabilmektedir. Bu sistemlerde, tank yüksekliğinin ortasına yakın bir noktada, tank 
içerisine ince kum beslenir. Beslenen kum, kalsiyum karbonatın çökelmesi için bir çekirdek 
görevi görür. Beslenen kum, işletme boyunca yukarı akışın etkisiyle askıda kalarak çamur 
battaniyesi olarak görev yapar. Zamanla, kum daneleri üzerinde biriken kalsiyum karbonat 
tortuları sayesinde kum çökelmeye başlar ve çöken kumlar tank tabanından cazibeli akışla 
toplanır. Magnezyum hidroksitin jelatinimsi yapısı sebebiyle, bu tip sistemler sadece 
kalsiyum sertliği gideriminde kullanılır. Bu tip sistemlerde 73 ila 122 m/sa mertebelerinde 
yüzey yükü elde etmek mümkündür. 
 
12.2.2 Katyon değiştirme prosesi 
 
Katyon değiştirme yoluyla sertlik giderme prosesinde, sertlik bileşenleri kalsiyum ve 
magnezyuma ek olarak demir, mangan, bakır, çinko ve kurşun gibi diğer çok değerlikli 
katyonlarda reçinede tutulmaktadır. Bu katyonlar, reçinede sodyum iyonu ile yer 
değiştirmektedir. Bu nedenle, katyon değiştirme reçineleri genellikle bir sodyum tuzu ile 
rejenere edilir.  
 
Rejenerasyon maksadıyla kulllanılan tuzun ucuz ve kolay temin edilebilen bir kimyasal 
olması elzemdir. Bununla birlikte, tuz, yapısında, sularda istenmeyen katyonlarla yer 
değiştirebilen bir iyon içermelidir. Rejenerasyon amacıyla en sıklıkla kullanılan tuz sodyum 
klorürdür.  
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Katyon değiştirme proseslerinde işletme kapasitesi, her bir iyon değiştirme döngüsünde sudan 
ayrılan katyon eşdeğeri ile ölçülür. Bu nedenle konsantrasyon arttıkça, sabit iyon değiştirme 
kapasitesinde işletme süresi kısalır. İşletme kapasitesi genellikle kg CaCO3/m3 reçine olarak 
ifade edilir. (Katyon değiştirme prosesleri ile ilgili detaylı bilgi için Bölüm 13 İyon 
Değiştirme’ye bakınız.) 
 
12.2.3 Diğer sertlik giderme prosesleri 
 
Sulardan sertlik gidermek için yukarıdaki proseslere ek olarak membran prosesleri de su 
arıtımında kullanılabilmektedir (Wenten vd., 2013). Bu prosesler arasında en sıklıkla 
kullanılanı, ultra saf su üretimi maksadıyla ters osmoz ve bunu takip eden 
elektrodeiyonizasyon prosesidir (Fu vd., 2009). Bu proseslerde hem kalsiyum sertliği hem de 
magnezyum sertliğini gidermek mümküm olmaktadır (Smara vd., 2005). (Membran prosesleri 
ve kurulumuyla ilgili olarak BÖLÜM 10. Membran Prosesleri’ne bakınız.) 
 
12.3 Sertlik Giderme Proseslerinde Tasarım Esasları 
 
İçme suyu arıtma tesislerinde sulardan sertlik giderme maksadıyla kullanılacak prosesler, 
yapılar ve kullanılacak ekipmanlarla kimyasallar, kimyasal hazırlama üniteleri ve sertlik 
giderme ünitelerinin bir bütün halinde tasarımları ve bu proseslerin amacına en uygun şekilde 
hizmet edebilmeleri için tasarım, inşa işletme/bakım esnasında dikkat edilmesi gereken şartlar 
ve dikkat edilecek hususlar aşağıda verilmiştir: 
 
12.3.1 Genel şartlar  
 
Sertlik giderme proseslerinde uyulması gereken genel şartlar şu şekildedir: 
 

• Sertlik giderme prosesine ihtiyaç duyulup duyulmadığını belirlemek için ham suda 
ön analizler yapılmalıdır (ACWWA, 2004).  

• Analiz için toplanan numuneler hamsu kalitesinin yıl içindeki değişimlerini temsil 
edecek nitelikte olmalıdır. 

• Sertlik giderme ihtiyacı, ulusal ve uluslararası standartlarda konulan hedeflere göre 
belirlenmelidir. Genel olarak, içme suyunda sertlik hedefi olarak 120 ila 150 mg 
CaCO3/L değerine göre tasarım yapmalıdır. 

• Kimyasal ihtiyacı, çamur oluşumu ve arıtım hedefleri ile ilgili olarak tesis 
tasarımında yapılan bütün kabuller, proje raporlarında açıkça belirtilmelidir. 

• Tesis tasarımında ihtiyaç duyulan kontrol ve otomasyon mertebe ve tipine göre 
uygun numune alma noktaları, numune alma sıklığı ve uygun vanalama 
düşünülmelidir. 

 
12.3.2 Kimyasal çöktürme yoluyla sertlik giderme prosesleri 
 
Kimyasal çöktürme yoluyla sertlik giderme proseslerinin tasarımı ve inşası aşamalarında 
dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir: 
 

• Sertlik giderme için kullanılacak kimyasalın (kostik, kireç, soda) seçimi hususunda 
kimyasalın özellikleri ile hazırlama ve saklama şartları, dozlama sistemleri, kimyasal 
maliyeti ve temini göz önünde bulundurulmalıdır. Kullanılacak kimyasal madde 
seçenekleri arasında temin ve kullanım şartları da göz önünde bulundurularak detaylı 
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ekonomik analizler yapılmalı ve proje raporunda ekonomik analizlerle 
değerlendirmeler yapılmalıdır. 

• Yumuşatma işleminin tek ya da iki kademede yapılacağı proje raporunda açıkça 
belirtilmelidir. 

• Arıtımda kullanılacak kimyasal miktarları pilot çalışmalarla tespit edilmeli ve en 
uygun dozajlar kullanılmalıdır. 

• Yumuşatma ünitesinde kullanılacak kademeler ve tanklar proje raporunda açıkça 
belirtilmeli; kullanılacak prosese ait açıklayıcı bir akış şeması bulunmalıdır. 

• Ham suda belirlenen karbon dioksit konsantrasyonu 10 mg/L’nin üzerinde ise 
havalandırma yoluyla ve kimyasal çöktürme yoluyla karbon dioksit giderimi 
hususunda ekonomik analizler yapılmalı ve proje raporunda verilmelidir (GLUMRB, 
2007). 

• Kullanılacak olan kimyasal, doğrudan hızlı karıştırma ünitesinde dozlanmalıdır. 
• Kireç ve kireç-soda prosesleri düşünülüyorsa, 
o Suyun stabilizasyonu amacıyla uygun sistemler tasarlanmalıdır. 
o Rekarbonasyon amacıyla kullanılacak kimyasalın belirlenmesi amacıyla, temin, 

maliyet, hazırlama ve dozlama aşamalarında gerekli sistem ve ekipmanlar da 
düşünülerek ekonomik analizler yapılmalıdır. 

o Uygun stabilizasyon sistemleri düşünülmelidir. 
§ Uygun dozaj sistemleri tasarlanmalıdır. 
§ Stabilizasyon için kullanılacak olan kimyasalla ilgili, temin, hazırlama ve 

dozlama faktörleri de göz önünde bulundurularak ekonomik analizler 
yapılmalıdır. 

§ Kullanılacak kimyasalın temin veya sahada üretim yöntemleri proje raporunda 
açıkça belirtilmelidir. 

§ Stabilizasyon için karbon dioksit kullanılacaksa,  
• Tasarlanan sistemde ihtiyaç duyulan karbon dioksit miktarı, stokiyometrik 

yolla tahmin edilmeli ve pilot çalışmalarla desteklenmelidir. 
• Karbon dioksit dozlama amacıyla kullanılacak ekipmanlara ait detaylar 

verilmelidir. 
• Karbon dioksit dozajını işletme esnasında değiştirmeye olanak sağlayacak bir 

tasarım yapılmalıdır. 
§ Stabilizasyon için asit kullanılacaksa, 

• Sülfürik asit kullanılmalıdır. 
• Sülfürik asit ihtiyacı ve dozajı stokiyometrik yolla hesaplanmalı ve pilot 

çalışmalarla desteklenmelidir. 
• Karbon dioksit dozajını işletme esnasında değiştirmeye olanak sağlayacak bir 

tasarım yapılmalıdır. 
• Kullanılacak kimyasalların suya ilavesi maksadıyla bir karıştırma prosesi 

tasarlanmalıdır.  
• Tasarlanan karıştırma ünitesinin detayları proje raporunda verilmelidir. 
• Karıştırma ünitesine çamur geri devri amacıyla çamur, çöktürme ünitesinin çamur 

hattından çekilmelidir. İki kademeli proseslerde geri devir çamuru ikinci çöktürme 
ünitesinden çekilmelidir. 

• Karıştırma işlemi için,  
o Karıştırma işlemi yatay pedallar ve dikey karıştırıcılarla yapılabilir. 
o Karıştırıcılar için değişken hızlı motor kullanılmalıdır.  
o Hızlı karıştırma ünitesi için tasarlanan hız gradyanı, pilot çalışmalarla belirlenmeli 

ve proje raporunda açıkça belirtilmelidir. 
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o Uygun hız gradyanı değerleri için, hızlı karıştırma tankında bekleme süresi 30 
sn’den fazla olmamalıdır (GLUMRB, 2007). 

o Flokülasyon ünitesi de tasarlanıyorsa, flokülasyon tanklarında bekletme süresi 30 
ila 45 dakika arasında olmalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). 

• Kaskat kimyasal çöktürme prosesleri düşünülüyorsa,  
o Kimyasal dozajından önce, debinin bir kısmını bypass ettirmek için uygun bypass 

hatları düşünülmelidir. 
o Bypass hattı, tesis kapasitesini taşıyabilecek nitelikte tasarlanmalıdır (GLUMRB, 

2007). 
o İşletme esnasında kullanılacak olan bypass oranı pilot çalışmalarla belirlenmeli ve 

proje raporunda açıkça belirtilmelidir.  
o Kullanılacak kimyasal miktarı ve dozajı ile çamur miktarının tahmininde bypass 

oranı da dikkate alınmalıdır. 
o Bypass hattı için uygun debi ayırma ve ölçüm sistemleri tasarlanmalıdır. 

• Karıştırma tanklarının tasarımı için Bölüm 6. Hızlı Karıştırma ve Yumaklaştırma’da 
verilen bütün şartlara uyulmalıdır. 

• Tek kademeli proseslerde bir, iki kademeli proseslerde iki adet çöktürme kademesi 
tasarlanmalıdır. 

• Çöktürme işlemi için, konvansiyonel çöktürme tankları, yukarı akışlı çamur 
battaniyesi, yüksek hızlı çamur temas tankı ya da akışkan yataklı kristalizerler 
kullanılabilir. 
o Konvansiyonel çöktürme tankları için, 
§ Tasarıma esas yüzey yükü 0,98 ila 2,4 m3/m2.sa arasında olmalıdır (Randtke ve 

Horsley, 2012). 
§ Çöktürme tankında hidrolik bekletme süresi 2 ila 4 saat arasında olmalıdır 

(Randtke ve Horlsey, 2012). 
§ Tank tasarımı ile ilgili Bölüm 7. Çöktürme’de verilen diğer bütün şartlara 

uyulmalıdır. 
o Yukarı akışlı çamur battaniyesi için, 
§ Çöktürme tankı kare ya da dairesel olarak inşa edilebilir. Ancak yer kısıtlaması 

yoksa dairesel tank tasarımları tercih edilmelidir. 
§ Konvansiyonel yukarı akışlı çamur battaniyesi tankları ya da helezon akışlı 

tanklar kullanılabilir. 
§ Konvansiyonel yukarı akışlı çamur battaniyesi kullanılacaksa, 

• Tanklardaki su derinliği 4,3 ila 6,1 m arasında olmalıdır (Randtke ve Horsley, 
2012). 

• Karışım bölgesinde hidrolik bekletme süresi 15 ila 30 dakika arasında 
olmalıdır.  

• Tanklardaki yüzey yüzey yükü, su yüzeyinin 0,6 m altında ölçülmeli 
(Randtke ve Horsley, 2012), besleme borusu etrafındaki perdelerden 
kaynaklanan alan daralması hesaba katılmalıdır. Yüzey yükü, 3,1 ila 4,3 
m3/m2.sa arasında olmalıdır.  

• Çamur battaniyesinin alt seviyesinde bir çamur deşarj hattı teşkil edilmelidir. 
• Çamur deşarj debisi pilot çalışmalarla belirlenmeli ve proje raporunda açıkça 

belirtilmelidir.  
• Çamur geri devir oranı pilot çalışmalarla belirlenmeli ve geri devir çamuru, 

çamur deşarj hattından alınmalıdır. 
• Birden fazla tank kullanılacaksa, bir üniteden diğerine battaniye takviyesi 

yapabilmek amacıyla uygun pompa sistemleri tasarlanmalı; tanklardan biri 
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devre dışı kaldıktan sonra tekrar işletmeye alınırken, diğer tanklardan çamur 
takviyesi yapılmasına olanak sağlanmalıdır. 

• Çamur deşarj pompası debisi, tankın karışım bölgesinde en az % 1 çamur 
kalmasına olanak sağlayacak şekilde belirlenmelidir. 

§ Helezon akışlı çamur battaniyesi kullanılacaksa, 
• Tasarıma esas yüzey yükü, 3,1 ila 4,3 m3/m2.sa arasında olmalıdır. 
• Kimyasal dozajı bu tank içerisinde gerçekleştirilmeli; hızlı ve yavaş 

karıştırma üniteleri kullanılmamalıdır. 
• Tank içerisinde düşünülen çamur yatağının kalınlığı belirlenmelidir. 
• Tank içerisinde, çamur deşarjı maksadıyla konik bir hazne yapılmalıdır. 

Konik haznenin üst kotu, battaniyenin üst kısmına yakın olmalıdır. Çamur 
battaniyesinin üst kotu ile konik haznenin üst kotu arasındaki mesafe, çekilen 
çamur debisine göre belirlenmelidir. 

• Çamur, konik haznenin altında teşkil edilen bir boru hattıyla çekilmelidir. 
• Konik hazne, yüksekliği ayarlanabilir olarak inşa edilmeli; işletme esnasında 

hazne kotunu değiştirebilmek için uygun bir sistem tasarlanmalıdır. 
• Eğer tank, yüzeyde inşa edilecekse, soğuk iklimlerde donmalara karşı tankın 

üstü kapatılmalıdır. 
§ Kireç proseslerinde ise çamurda sadece kalsiyum karbonat kristalleri 

bulunduğundan çamur deşarjı amacıyla kullanılacak pompaların seçiminde bu 
husus göz önünde bulundurulmalıdır. 

§ Tank tasarımı ile ilgili Bölüm 7. Çöktürme’de verilen diğer bütün şartlara 
uyulmalıdır. 

o Yüksek hızlı çamur temas tankları için, 
§ Yüzey yükü, 14,7 ila 36,7 m3/m2.sa arasında olmalıdır (Randtke ve Horsley, 

2012). 
§ Pilot çalışmalar yapılmalı ve tasarım-boyutlandırma aşamasında pilot 

çalışmalardan elde edilen veriler kullanılmalıdır. 
§ Tank tasarımı ile ilgili Bölüm 7. Çöktürme’de verilen diğer bütün şartlara 

uyulmalıdır. 
o Akışkan yataklı kristalizerler için 
§ Sadece kalsiyum sertliğini gidermek amacıyla kullanılmalıdır. 
§ Kimyasal ihitiyacı kireç, kireç-soda ya da kostikle karşılanabilir, kostik 

kullanımı tercih edilmelidir (Randtke ve Horsley, 2012).  
§ Kullanılacak olan çekirdek (kum ya da lal taşı) proje raporunda açıkça 

belirtilmelidir.  
§ Çekirdek ihtiyacı ve dozajı pilot çalışmalarla belirlenmeli ve proje raporunda 

açıkça belirtilmelidir. 
§ Ters konik ve dairesel tank tasarımları kullanılabilir. 
§ Su giriş yapısı ve çamur deşarjı tankın tabanından yapılmalı; çamur deşarjı 

cazibeli olmalıdır. 
§ Yüzey yükü 73 ila 122 m3/m2.sa olmalıdır (Randtke ve Horsley, 2012). 
§ Tank tasarımı ile ilgili olarak önceki maddelerde verilen bütün şartlara 

uyulmalıdır. 
• Rekarbonasyon tankının gerekliliği hamsu özellikleri ve uygulanan yumuşatma 

prosesi göz önünde bulundurularak ekonomik analizlerle değerlendirilmelidir. 
o Tek kademeli proseslerde rekarbonasyon tankı en az 20 dakika hidrolik bekletme 

süresine sahip olmalıdır. 
o Rekarbonasyon amacıyla karbon dioksit kullanılacaksa, 
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§ Uygun dozlama sistemi tasarlanmalıdır. 
§ Tank derinliği, difüzörlerin en az 2,3 m derinliğe yerleştirilmesine olanak 

sağlamalıdır. Bununla ilgili olarak üst sınır, difüzör ve dozaj pompasının 
kısıtlamalarına bağlıdır. 

§ İki bölmeli bir tank tasarlanmalıdır (GLUMRB, 2007). 
§ Bölmelerden birinde karıştırma yapılmalı; en az 3 dakika hidrolik bekletme 

süresine sahip olmalıdır. 
§ Karbon dioksit, mekanik karıştırmanın olduğu yerde doğrudan suya ilave 

edilebilir ya da debinin küçük bir kısmı ayrılarak basınçlı karbon dioksit 
tankından geçirildikten sonra tekrar suya karıştırılabilir (Randtke ve Horsley, 
2012). 

§ Bütün uygulamalarda karbon dioksit dozajını işletme esnasında değiştirebilmek 
amacıyla uygun dozlama sistemleri yapılmalıdır. 

§ Karbon dioksitin sahada üretimi tavsiye edilmemektedir (GLUMRB, 2007). 
§ Sıvı karbon dioksit kullanılacaksa, özellikle yeraltında inşa edilen binalarda 

karbon dioksit uyarı sistemleri düşünülmelidir. 
§ Rekarbonasyon tankının temizleme sıklığı ve süresi düşünülmeli; tesis 

işletmesini aksatmayacak bir ünite tasarlanmalıdır. 
o Rekarbonasyon amacıyla asit kullanılacaksa,  
§ İş güvenliği önlemleri alınmalıdır. 
§ Kimyasal dozlama sistemlerinde asite dayanıklı malzeme kullanılmalıdır. 
§ Dozaj sisteminde kullanılan ekipmanların sık arıza yapan yedek parçaları tesiste 

daima bulundurulmalıdır.  
• Tesiste çamur deşarjı için uygun sistemler yapılmalıdır. Çamur deşarjı için tasarlanan 

sistemlerde Bölüm 7. Çöktürme’de verilen bütün şartlara uyulmalıdır. 
• Sistemde tortulaşma ile ilgili tedbirler alınmalıdır. 
o Sistemde tortulaşmayı en aza indirecek şekilde tasarlanmalıdır. Geri devir 

çamurunun kireç/karbon dioksit dozaj noktasına geri devrettirilmesi tortulaşma 
problemlerini azaltıcı rol oynayacaktır (Randtke ve Horsley, 2012). 

o Kimyasal ilavesinin gerçekleştiği noktadan itibaren, sistemde kullanılan bütün 
tankların yüzeyleri, karıştırıcı pedalları, borular ve savaklar, kanallar ve sistemde 
kullanılacak bütün ekipmanlar için, hamsu sertliği ve arıtım hedefleri de göz 
önünde bulundurularak en az yılda bir kez olmak koşulu ile temizleme sıklığı 
belirlenmelidir. 

o Temizleme kolaylığı açısından, sistemde özellikle yeraltı borularının kullanımı 
kısıtlanmalı; bunun yerine açık kanallar kullanılmalıdır. Boru kullanılması 
gerekiyorsa, boru iç cidarlarının periyodik olarak temizlenmesine uygun sistemler 
tasarlanmalıdır. 

Tank ve ekipman yüzeylerinde biriken tortuları temizlemek amacıyla tesiste yüksek basınçlı 
su jeti üretebilen sistemler bulundurulmalıdır. 
 
12.3.3 Katyon değiştirme yoluyla sertlik giderme prosesleri 
 
Katyon değiştirme yoluyla sertlik giderme proseslerinin tasarımı ve inşası aşamalarında 
dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir: 
 

• Demir ve mangan konsantrasyonları toplamı 1 mg/L’yi aşan sularda katyon 
değiştirme prosesleri için bir ön arıtma sistemi tasarlanmalıdır (ACWWA, 2004). 
Katyon değiştirme prosesi demir ve mangan konsantrasyonlarının toplamda 0,3 
mg/L’yi aşmadığı durumlarda kullanılmalıdır (GLUMRB, 2007). 
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• Sodyum ve çözünmüş katı madde içeriği yüksek olan sularda alternatif sertlik 
giderme yöntemleri düşünülmelidir. 

• Bulanıklığı 5 NTU ve üzerinde olan sularda katyon değiştirme prosesleri tercih 
edilmemelidir. 

• Tasarlanan ünite, basınçlı katyon değiştirme prosesi olabileceği gibi, yukarı ve 
aşağı akışlı olarak tasarlanabilir. 

• Arıtılan debiye bağlı olarak otomatik geri yıkama sistemleri tasarlanmalı; bununla 
birlikte tasarım manuel işletmeye olanak sağlamalıdır. 

• Tesiste yumuşatma kapasitesi 46 kg / m3’ü aşmamalıdır (ACWWA, 2004; 
GLUMRB, 2007). 

• Kullanılan geri yıkama suyu için tuz dozajı 0,14 kg tuz / kg sertlik olmalıdır 
(ACWWA, 2004). 

• Kullanılan katyon değiştirme kolonunun derinliği 0,9 m’den az (GLUMRB, 2007), 
1 m’den çok olmamalıdır (ACWWA, 2004). 

• Katyon değiştirme kolonunda yüzey yükü 17 m3/m2.sa’ten fazla olmamalıdır 
(ACWWA, 2004). 

• Geri yıkama hızları 14 ila 20 m/sa arasında olmalıdır (ACWWA, 2004). 
• Yukarı ve aşağı akışlı kolonlarda giriş suyu ve geri yıkama suyunun yatağa üniform 

olarak dağıtılması için uygun dağıtım sistemleri tasarlanmalıdır. 
• Yukarı ve aşağı akışlı sistemlerde, katyon değiştirme yatağının üzerinde yeterli 

hava payı bırakılmalıdır. Geri yıkama suyunun toplanması için tasarlanan çıkış 
borusu, yatağın en az 60 cm üzerinde olmalıdır (GLUMRB, 2007).  

• Hedeflenen sertlikte çıkış suyu elde edebilmek maksadıyla giriş suyunun bir kısmı 
bypass ettirilmeli; bu amaçla uygun bypass sistemi tasarlanmalıdır. Bypass 
debisinin ölçümü ve kontrolu amacıyla hassas sistemler kurulmalıdır. 

• Drenaj sisteminin tasarımında uyulması gereken şartlar için Bölüm 8. Filtrasyon’a 
bakınız.  

• Geri yıkama hatları ile hava tahliye vanaları, sistemin ters sifon yapmasını 
engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır. 

• pH değeri 8,4’ten büyük ve silika konsantrasyonu 6 mg/L’den küçük sular için ya 
da suda yüksek demir konsantrasyonu olduğunda silika jel reçine 
kullanılmamalıdır. 

• Suda bakiye klor olması durumunda, katyon değiştirme reçinesi klora dayanıklı bir 
malzemeden seçilmelidir (fenolik reçinelerden kaçınılmalıdır). 

• Kolonlarda giriş ve çıkış suyu ile karıştırılmışi çıkış suyu, tuz çözeltisi tankından 
gelen boruda numuneler toplamak amacıyla uygun noktalara numune muslukları 
konulmalıdır. 

• Sistemde kullanılan borular ve diğer ekipmanlar tuz çözeltisinin agresifliğini tolere 
edebilecek nitelikte olmalıdır. 

• Sistemde en az 30 gün yetecek kadar tuz daima bulundurulmalıdır. 
• Sistemde bir tuz pompası kullanılmalıdır (ACWWA, 2004). 
• Tuz çözeltisi hazırlama ve saklama için uygun tanklar tasarlanmalıdır. 
o Tuz çözeltisi hazırlama ve saklama tankarının üzerleri kapatılmalı; bu tanklar 

korozyona karşı dayanıklı olarak tasarlanmalıdır. 
o Rejenerasyon suyu girişinde ters sifon tedbirleri alınmalıdır.  
o Doldurma boruları, tanktaki tuz çözeltisi seviyesinin üzerinde olmalıdır. 
o Rejenerasyon hattında otomatik kontrol sistemleri tasarlanmalıdır. 
o Islak tuz depolama tanklarının üzerinde, kamyonla doğrudan boşaltma için 

uygun kapaklar bırakılmalıdır. 
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o Sistemde en az iki ıslak tuz depo tankı tasarlanmalı ve her ikisi de birbirinden 
bağımsız olarak çalıştırılabilmelidir. 

• Rejenerasyon için kullanılmış olan suyun nasıl bertaraf edileceği de ayrıca 
düşünülmelidir.  

• Katyon değiştirme yoluyla sertlik giderme proseslerinin tasarımına ilişkin diğer 
şartlar ve hükümler için Bölüm 11. İyon Değiştirme’ye bakınız. 

 
12.3.4 Membran prosesleri 
 
Membran prosesleri ile sertlik giderme ünitelerinin tasarımında uyulacak şartlarla ilgili olarak 
Bölüm 10. Membran Prosesler’e bakınız. 

 
12.4 Kaynaklar 
 
ACWWA, 2004. Atlantic Canada Guidelines for the Supply, Treatment, Storage, Distribution, 

and Operation of Drinking Water Supply Systems, Eylül 2004. 

Arugula, M.A., Brastad, K.S., Minteer, S.D., He, Z., 2012. Enzyme catalyzed electricity-

driven water softening system, Enzyme and Microbial Technology, 51: 396–401. 

Benefield, L.D., Morgan, J.M., 1999. Chemical precipitation, in Water Quality and Treatment 

– A handbook of community water supplies, 5th ed., ed: Letterman, R.D., American 

Water Works Association, USA. 

CDWQ, 2012. Guidelines for Canadian Drinking Water Quality Summary Table. Federal-

Provincial-Territorial Committee on Drinking Water of the Federal-Provincial-

Territorial Committee on Health and the Environment. 

Schock, M.R., Lytle, D.A., (2010). Internal corrosion and deposition control, in Water Quality 

and Treatment, 6th ed., ed: Edzwald, J.K., American Water Works Association, USA.  

AWWA, 2011. Water quality and treatment: A handbook on drinking water, 6th ed. Ed: 

James K. Edzwald. McGraw-Hill Inc. ISBN: 978-0-07-163010-8. 

Fu, L., Wang, J., Su, Y., 2009. Removal of low concentrations of hardness ions from aqueous 

solutions using electrodeionization process, Separation and Purification Technology, 

68: 390–396. 

GLUMRB, 2007. Recommended Standards for Water Works. Policies for the Review and 

Approval of Plans and Specifications for Public Water Supplies. Great Lakes – Upper 

Mississippi River Board of State and Provincial Public Health and Environmental 

Managers. 

Lee, H.J., Song, J.H., Moon, S.H., 2013. Comparison of electrodialysis reversal (EDR) and 

electrodeionization reversal (EDIR) for water softening, Desalination, 314: 43–49. 



 

386 

 

Lerga, T.M., O’Sullivan, C.K., 2008. Rapid determination of total hardness in water using 

fluorescent molecular aptamer beacon, Analytica Chimica Acta, 610: 105–111. 

 

Park, J.S., Song, J.H., Yeon, K.H., Moon, S.H., 2007. Removal of hardness ions from tap 

water using electromembrane processes, Desalination, 202: 1–8. 

Qasim, S.R., Motley, E.M., Zhu, G., 2000. Water works engineering: Planning, design, and 

operation. Prentice Hall, Inc., USA. 

Randtke, S.J., Horsley, M.B., 2012. Water Treatment Plant Design, 5th ed. McGraw-Hill, Inc. 

NY, USA. 

Seo, S.J., Jeon, H., Lee, J.K., Kim, G.Y., Park, D., Nojima, H., Lee, J., Moon, S.H., 2010. 

Investigation on removal of hardness ions by capacitive deionization (CDI) for water 

softening applications, Water Research, 44: 2267–2275. 

Smara, A., Delimi, R., Poinsignon, C., Sandeaux, J., 2005. Electroextraction of heavy metals 

from diluted solutions by a process combining ion-exchange resins and membranes. 

Tsogas, G.Z., Giokas, D.L., Vlessidis, A.G., 2010. A fast assay of water hardness ions based 

on alkaline earth metal induced coacervation (HALC), Talanta, 80: 2049–2056. 

Wenten, I.G., Khiruddin, Arfianto, F., Zudiharto, 2013. Bench scale elektrodeionization for 

high pressure boiler feed water. Desalination 314: 109-114. 

 



 

387 

 

13. İYON DEĞİŞTİRME 
 

Doç.Dr. Mehmet ÇAKMAKCI 
 
13.1 Genel Bilgi 
 
İyon değiştirme, su ve atıksu arıtıma maksadı için kullanılan bir prosestir. Özellikle suların 
yumuşatılması ve demineralize su (Ca2+, Mg2+, Na+, Cl–, SO4

2–, NO3
– ve benzeri giderimi) 

üretiminde kullanımı daha yaygındır.  Tekstil endüstrisinden elektronik ve enerji üretim 
tesislerine kadar geniş bir alanda iyon değiştiriciler kullanılmaktadır. Ayrıca, su ortamında 
bulunması istenmeyen iyonların su ortamında bulunması sakıncalı olmayan iyonlarla 
değiştirilmesi için de kullanılmaktadır. İyon değiştirme reçineleri doygunluğa ulaştığında 
rejenere edilmektedir. Böylece, bir iyon değiştirme reçinesi birçok kez rejenere edilerek 
kullanılabilmektedir. Bu proseste, iyonlarına ayrışmamış ve partiküler veya koloidal halde 
bulunan askıda katıların  giderimi gerçekleştirilemez.  Askıda katı maddelerin iyon değiştirme 
prosesi öncesinde sudan uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu maddeler iyon değiştirme 
reçineleri üzerine  adsorbe olabilir veya çökelebilir. Bu durumda iyon değiştirme reçinelerinin 
faydalı kullanımı engellenir. Neticede, iyon değiştirme prosesi yalnızca iyonların giderilmesi 
amacıyla kullanılabilen bir prosestir.   
 
13.2 İyon Değiştirme Prosesi 
 
İyon değiştirici reçineler üzerinde iyonlar ve iyon grupları bulunmaktadır. Bu proses, esas 
itibariyle reçinelerdeki iyonlarla eşdeğer olan su ortamındaki iyonların yer değiştirmesi için 
kullanılmaktadır. İyon değiştirici grupların üzerinde bulunduğu reçineler su ortamında 
çözünmez bir yapıdadır.  İyon değiştirme kapasitesinin arttırılması, sadece reçine üzerindeki 
iyonların değişimiyle değil aynı zamanda reçine tanecikleri içindeki iyon gruplarının da 
değişmesiyle sağlanabilmektedir. Su ortamındaki iyonlar reçinelere doğru difüze olurken 
reçinelerdeki iyonlarda su ortamına doğru reçineden ayrılarak difüze olmaktadır. Su 
ortamındaki iyonlar, su moleküllerinin hareketi sayesinde reçinelerdeki değişim noktalarına 
ulaşmaktadır. Reçinelerdeki gözenekler ne kadar büyük olursa, reçinelerdeki iyonlarda o 
kadar hareketlilik kazanmaktadır. Böylece iyon değişimi de daha hızlı gerçekleşmektedir. 
İyon yarıçapı büyük olan iyonlarda bu gözeneklerde tutunabilmektedir. Gözeneklerin büyük 
olması sayesinde büyük iyon yarıçapına sahip iyonlar reçine üzerinde hareketli olabilir. Bu 
hareketlilik rejenerasyon esnasında bu iyonların reçinden ayrılmasını da kolaylaştırmaktadır 
(MWH, 2005; Davis, 2010; Randtke ve Horsley, 2012).  
 
Reçine gözenekleri üzerindeki birikimler rejenerasyon maddesi ile tekrar çözünmez ise reçine 
tanecikleri içinde bulunan iyon değişim noktaları temizlenemez ve sonuçta iyon değiştirme 
kapasitesi azalır. Reçineler üzerinde biriken organik asitler gibi bazı maddeler iyon değiştirici 
gibi davranabilir ve su kalitesinin kötüleşmesine yol açabilir.  
 
Geniş bir kullanım alanı olan iyon değiştiriciler, su ortamında bulunan bazı maddeler 
tarafından kirletilebilmektedir. Bu kirlenmeler iyon değiştiricilerin faydalı kullanımlarını 
sınırlamaktadır. İyon değiştiricilerin kirlenmesine sebep olan bazı maddeler aşağıda 
belirtilmiştir (Vergili, 2000). 
 

• Yağ ve gres ile kirlenme 
• Demir, alüminyum, mangan ve bakır ile kirlenme 
• Askıda katılarla kirlenme 
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• Polielektrolit ile kirlenme 
• Kalsiyum sülfat, magnezyum hidroksit  ve kalsiyum karbonatla kirlenme 
• Sülfür ile kirlenme 
• Baryum sülfat ile kirlenme 
• Organik maddelerle kirlenme 
• Mikroorganizmalarla kirlenme 
• Yükseltgenen maddelerle kirlenme 
• Silis ile kirlenme  

 
Bu kirleticilerin önemli bir kısmı iyon değiştiricinin geri yıkanması ve normal rejenerasyonu 
ile reçineden ayrılmamaktadır. İyon değiştiricinin faydalı kullanım kapasitesi bu kirleticiler 
ile azalmaktadır. Neticede, istenilen kalitede ve miktarda su üretimi geçekleştirilememektedir.  
 
13.3 İyon Değiştiriciler 
 
İyon değiştiricilerin moleküler yapısında asidik veya bazik fonksiyonel gruplar 
bulunmaktadır. İyon değiştiricilerin fiziksel görünümlerinde herhangi bir değişim olmadan su 
ortamındaki pozitif veya negatif yüklü iyonlarla temas ettiğinde iyon değişimi 
gerçekleşmektedir. İyon değiştiriciler çok küçük konsantrasyondaki kirleticilerin 
giderilmesinde oldukça iyi netice vermektedir. Be sebeple, içme suyu, proses suyu ve değerli 
maddelerin geri kazanılması amacıyla kullanılmamaktadır.  İyon değiştiricilerin bazı kullanım 
alanları aşağıda belirtilmiştir (MWH, 2005; Randtke ve Horsley, 2012). 
 

• İçme sularından potansiyel zararlı iyonik kirleticilerin giderilmesi 
• Birçok içecek için ürünlerin saflaştırılması 
• Bakır ve gümüş iyonları gibi değerli maddelerin geri kazanılması 
• Endüstriyel ve laboratuvar ölçekli kromotograflarda iyonların ebat ve 

değerliliklerine göre ayrılması 
• Seçilen reaksiyonların katalize edilebilmesi 
• Endüstriyel sulardan sertlik oluşturan iyonların giderilmesi 
• Demineralize su üretilmesi  

 
Günümüzde genellikle doğal ve sentetik iyon değiştiriciler kullanılmaktadır. Doğal iyon 
değiştiriciler için en önemli örnek zeolitlerdir. Zeolitler kompleks alüminyum silikatlar olup 
Na, K, Ca, Mg ve diğer ilgili iyonları içermektedir.  Değişim kapasiteleri sentetik reçinelere 
oranla daha düşüktür. Pek stabil değildirler. Az asidik (< pH 6,5)  veya bazik (> pH 8) ile 
silisli sularda çözünebilirler. Bu olumsuz yönlerine rağmen ucuz olmaları sebebiyle yine de 
kullanılmaktadır. Zeolitin yanı sıra, kaolinit ve montmorillonit gibi doğal maddelerde iyon 
değiştirme maksadıyla kullanılmaktadır. Doğal iyon değiştiricilerin kapasitelerinin ve 
dayanımlarının artırılması için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda sülfone edilmiş 
kömürün iyon değiştirme kapasitesinin artırılması sağlanmıştır.  
 
Sentetik iyon değiştirici maddeler, yapılarında asidik veya bazik fonksiyonel gruplar bulunan 
çözünmez granüllerdir. Çapları 0,04 ila 1,0 mm arasında iyon değiştirici küreciklerdir. Bu 
reçineler doğal reçinelere göre çok kararlı, yüksek kapasiteli ve rejenerasyona dirençli 
materyallerdir. Su arıtma çalışmalarında çoğunlukla sentetik organik reçineler 
kullanılmaktadır. Çünkü bu reçinelerin geniş iyon değişim kapasitesi vardır ve rejenerasyonu 
diğer reçinelere göre daha kolaydır. Ayrıca, sentetik reçineler hem anyon ve hemde katyonları 
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gidermek için modifiye edilebilmektedir. Bu reçineler değişik uygulamalar için çeşitli tuz ve 
asit veya bazlar ile rejenere edilebilir (MWH, 2005). 
 
13.3.1 Katyon değiştirme prosesi 
 
Katyon değiştirme prosesi içme sularında istenmeyen çok sayıdaki katyonun giderilmesi için 
kullanılabilir. Bu proses ile kalsiyum, magnezyum, amonyum, baryum, kurşun, radyum 
iyonları ve benzer iyonlar giderilebilmektedir. Özellikle sertlik giderimi veya suların 
yumuşatılması maksadıyla yaygın kullanımı olan bir prosestir (Randtke ve Horsley, 2012).  
 
Kuvvetli asit ve zayıf asit katyonik reçinesi olarak iki tipte katyon değiştirme prosesi vardır. 
Kuvvetli asit katyon reçinesinde, fonksiyonel grubu sülfonat olan reçineler oluşturmaktadır. 
Bu reçinelerdeki fonksiyonel gruplar her pH değerinde tamamen iyonlaşabilmektedir. Diğer 
bir deyişle, bu güçlü asit değiştiriciler pH 1-14 aralığında proton vermeye hazırdır.  Zayıf asit 
katyonik reçineler de ise fonksyonel grubu genellikle karboksilik asitler oluşturmaktadır. Bu 
reçineler pH>7 olmadıkça kolayca proton verme eğiliminde değildir. Bundan dolayı bu 
reçinelerinin katyon değiştirme kapasitesi pH’a bağlıdır. pH arttıkça iyon değiştirme 
kapasitesi de artmaktadır ve pH 10 – 11’de maksimuma ulaşmaktadır (DIN 19633; MWH, 
2005;Randtke ve Horsley, 2012).   
 
Katyon değiştiren kuvvetli reçinelerin kimyasal formülleri RSO3

- ile gösterilebilir. Bu 
reçineler tarafından sulardan kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demir giderimleri denklem 
13.1 ila 13.6  ‘da görülmektedir (Kaya, 2002). 
 
2RSO3

-H+ + CaCl2  ⇄ (RSO3
-)2 Ca++ +2HCl (13.1) 

 
2RSO3

-Na+ + CaCl2  ⇄ (RSO3
-)2 Ca++ +2NaCl (13.2) 

 
2RSO3

-Na+ + Ca(HCO3)2  ⇄ (RSO3
-)2 Ca++ +2NaHCO3 (13.3) 

 
2RSO3

-H+  + MgCl2  ⇄ (RSO3
-)2 Mg++ +2HCl (13.4) 

 
2RSO3

-Na+  + MgCl2  ⇄ (RSO3
-)2 Mg++ +2NaCl (13.5) 

 
2RSO3

-Na+  + Mg(HCO3)2  ⇄ (RSO3
-)2 Mg++ +2NaHCO3 (13.6) 

 
Denklem 13.1 ve 13.7’de sertliği oluşturan temel iki element olan kalsiyum ve magnezyumun 
reçinede bağlı bulunan sodyum ve hidrojen ile yer değiştirmesi sonucu reçineye bağlanması 
ve sudan uzaklaştırılması görülmektedir. Reçineye bağlı sodyum ve hidrojen iyonları su 
ortamına doğru difüze olurken daha yüksek değerlikli olan kalsiyum ve magnezyum 
reçinelerde tutulmaktadır. Böylece sertlik oluşturan temel iki element su ortamından 
uzaklaştırılmaktadır. Bu denklemler tersinirdir.  
 
Katyon değiştiren zayıf reçinelerin kimyasal formülleri RCOO- ile gösterilebilir. Bu reçineler 
tarafından sulardan kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demir giderimleri denklem 13.7 ila 
13.8 ‘de görülmektedir (Kaya, 2002). 
 
2RCOO-Na+ + Ca(HCO3)2  ⇄ (RCOO-)2 Ca++ +2HCO3 (13.7) 
 
2RCOO-Na+  + Na(HCO3)  ⇄ (RCOO-) Na+ +H2CO3 (13.8) 
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13.3.2 Anyon değiştirme prosesi 
 
Anyon değiştirme prosesi içme sularında istenmeyen çok sayıdaki anyonun giderilmesi için 
kullanılabilir. Bu proses ile bikarbonat, karbonat, hidroksit, sülfat, klorür, nitrat, arsenik, 
selenyum, krom, perklorat, uranyum ve benzer iyonlar giderilebilmektedir. Özellikle suların 
delakalizasyonu için kullanılmaktadır.  
 
Kuvvetli baz ve zayıf baz anyonik reçinesi olarak iki tipte anyon değiştirme prosesi vardır. 
Kuvvetli baz anyon reçinesinde, fonksiyonel grubu amin olan reçineler oluşturmaktadır. Bu 
reçinelerdeki fonksiyonel gruplar pH<13 olduğu kolayca hidroksil iyonu vermektedir. Bu 
sebeple, kuvvetli baz değiştirme reçinelerinin iyon değiştirme kapasiteleri pH’ya bağlı 
değildir. Suların demineralizayonu için uzun yıllardır kullanılmaktadır. Ayrıca, nitrat, arsenik 
ve perkolarat gidermek içinde kullanılmaktadır. Bu reçineler klorit döngüsü ile çalıştırılmakta 
ve NaCl ile rejenere edilebilmektedir.  
 
Kuvvetli baz anyonik reçineler, amin fonksiyonel gruba sahiptir. Bu reçinerlerin pKb 
değerleri 0 - 1 arasındadır ve pH < 13 olduğu durumlarda kolayca hidroksil iyonunu verir. 
Böylece bu tip reçinelerin iyon değiştirme kapasiteleri pH ya bağlı değildir. Kuvvetli baz 
anyonik reçineler uzun yıllardır suyu demineralize etmek için kullanılır. Ayrıca günümüzde 
kuvvetli baz anyonik reçineler sudan nitrat, arsenik ve perklorat gidermek için de 
kullanılmaktadır. Bu sistemler klorür döngüsü ile çalıştırılır ve reçineler NaCl ile rejenere 
edilir. Zayıf baz anyonik reçineler, tersiyer amin fonksiyonel gruplarından oluşmaktadır. Bu 
amin gruplarının kalıcı sabit pozitif yükü yoktur. Tersiyer amin grubu bir su molekülü ile 
birleşik olarak bulunur ve iyonlaşmaz. Bundan dolayı bir iyonu değişme olmaksızın adsorbe 
eder. Zayıf baz anyon reçinler NaOH, NH4OH veya Na2CO3 ile rejenere edilebilir (DIN 
19633; MWH, 2005; Randtke ve Horsley, 2012).  
 
Anyon değiştiren kuvvetli reçinelerin kimyasal formülleri R4N+ ile gösterilebilir. Bu reçineler 
tarafından sulardan kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demir giderimleri denklem 13.9 ila 
13.10  ‘de görülmektedir (Kaya, 2002). 
 
2R4N+OH- + H2SiO3  ⇄ (R4N+)2 SiO3

2- +2H2O (13.9) 
 
2R4N+OH- + H2CO3  ⇄ (R4N+)2 CO3

2- +2H2O (13.10) 
 
Anyon değiştiren zayıf reçinelerin kimyasal formülleri R3N+ile gösterilebilir. Bu reçineler 
tarafından sulardan kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demir giderimleri denklem 13.11 ila 
13.12‘de görülmektedir (Kaya, 2002). 
 
2R3N+OH- + H2SO4  ⇄ (R3N+)2 SO4

2- +2H2O (13.11) 
 
2R3N+OH- + HCl  ⇄ (2R4N+)2 Cl- +H2O (13.12) 
 
13.4 İyon Değiştirme Prosesinin Ekipmanları ve Tasarımı 
 
13.4.1 İyon değiştirme prosesinin ekipmanları ve işletimi 
 
İyon değiştirme prosesi, iyon değiştirme reçinelerinin bulunduğu kolon, rejenerasyon ve geri 
yıkama ünitelerinden oluşmaktadır (Şekil 13.1) (Reynolds ve Richards, 1996). Bu ünitelerde 
bulunan bazı bileşenler aşağıda belirtilmiştir (MWH, 2005).  
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• Proses ekipmanları (kontrol ve arıtma ekipmaları dahil) 
• İyon değişim reçineleri  
• Proses boru ve vanaları 
• Enstrümantasyon ekipmaları (izleme ekipmanları da dahil olmak üzere) 
• Rejenerant depolama ve koruma üniteleri 
• Nötralizasyon için kullanılan kimyasalların depolanması ve muhafazası (asit veya 

bir baz ile rejenerasyon yapıldığında)  
• Kimyasal besleme ekipmanları (pompa ve boru) 

 
Arıtma işlemi veya iyonların sudan uzaklaştırılması, iyon reçinelerinin bulunduğu kolonda 
gerçekleşmektedir. Yukarıda belirtilen bileşenler iyon değiştirme kolonu içerisinde veya iyon 
değiştirme kolonuna haricen bağlıdırlar. Şekil 13.1’de tipik bir iyon değiştirme kolonu ve 
bileşenleri görülmektedir.  
 
Rejenerasyonun su akımı ile aynı yönde yapıldığı bir iyon değiştirme işlemi işletme, geri 
yıkama, rejenerasyon, yavaş durulama, hızlı durulama ve tekrar işletmeye alma aşamalarından 
oluşmaktadır. Bu aşamalar, bir çevrimi tamamlamakta olup, aşağıda açıklanmıştır.  
 
İşletme: Ham su reçinelerin bulunduğu kolondan aşağı doğru akar ve kolon çıkışında istenilen 
sertlik değeri veya istenmeyen iyon konsantrasyonu aşılana kadar bu şekilde işletmeye devam 
edilir. Kolon çıkışında istenilmeyen iyon konsantrasyonuna ulaşıldığında çalışma durdurulur 
ve bir sonraki aşamaya yani geri yıkamaya geçilir.   
 

 
Şekil 13.1 Tipik iyon değiştirme üniteleri  

 
Geri yıkama: Doygunluğa ulaşmış reçineler Şekil 13.2’de görülen kolonun alt kısmından geri 
yıkama suyu verilir (Davis, 2010).  Geri yıkama suyu ile yatak genleşmesinin % 50 civarında 
olması sağlanır. Geri yıkama suyunun debisi reçine malzemesinin ortalama çapına ve bu 
malzememin boyut dağılımı ile suyun sıcaklığına bağlı olarak değişim göstermektedir. 
Reçineler arasında biriken ince partiküller ile askıda katıların kolonu terk etmesi bu aşamada 
sağlanır. Geri yıkama işlemi 5 ila 15 dakika aralığında yapılmaktadır. Geri yıkama hacminin 
reçine yatak hacminin 2 veya 4 katı olması besleme suyundaki katı içeriğine bağlı olarak 
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değişim göstermektedir. Bu değişim geri yıkama süresini etkilemektedir. Geri yıkama 
işleminden sonra rejenerasyon işlemi gerçekleştirilir. 

 
Şekil 13.2 Tipik bir iyon değiştirici kolonu ve bileşenleri 

 
Rejenerasyon: Rejenerasyon için kullanılan kimyasalların içinde bulunduğu çözelti kolonun 
üstünden sisteme verilir. Renejenerasyonla reçineler tarafından tutulan iyonların reçinelerden 
rejeneranta doğru difüze olması ve rejenerant içerisindeki iyonlarında reçineler tarafından 
tutulması amaçlanmaktadır.  Bu işlem yavaş bir hızda yapılmaktadır. Böylece rejenerasyon 
için gerekli reaksiyonların tamamlanması sağlanır. Rejenerasyon sonrası önce yavaş durulama 
işlemi gerçekleştirilir. 
 
Yavaş durulama:  Yavaş durulama suyunun debisi rejenerat debisi ile aynıdır. Bu işlemde 
gaye rejenerasyon kimyasallarının kolondan uzaklaştırmaktır. Bu adımdan sonra hızlı 
durulama işlemi gerçekleştirilir. 
 
Hızlı durulama: Bu bir çevrimin son adımıdır. İşletme debisi ile aynı debide hızlı durulama 
işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem rejenerasyon aşamasından olası kalıntıların kolondan 
uzaklaştırılması sağlamaktadır.  İletkenlik değerinin online ölçülmesi ile rejenerasyon 
işleminin başarılı bir şekilde yapılıp yapılmadığı kontrol edilebilir. Bu aşamadan sonra sistem 
yeniden işletmeye alınır. 
 
Yeniden işletmeye alma: Reçinelerin bulunduğu kolonun üst kısmından su tekrar sisteme 
verilmeye başlanır.  



 

393 

 

Şekil 13.2’de görülen düzenekte olduğu gibi besleme ve rejenerasyon aynı yönde 
gerçekleştirilebilir veya besleme akış yönünün tersinde de rejenerasyon işlemi 
gerçekleştirilebilmektedir. Bunlar filtre kolonun aynı akımlı veya zıt akımlı işletimini 
göstermektedir.  
 
13.4.2 İyon değiştirme prosesinin tasarımında etkili parametreler 
 
Katyon ve anyon iyon değiştirme sistemlerinin tipik tasarım kriterleri Tablo 13.1’de 
görülmektedir.  
 
13.4.2.1 Reçine seçimi  
 
Çok sayıda farklı türde reçine bulunmaktadır. Bu reçinelerin önemli bir kısmı Avrupa ve 
ABD’de üretilmektedir. Bu farklı reçine türleri içerisinde polistiren-divinilbenzen (DVB) 
matris (DVB) esaslı reçinelerin kullanımı daha yaygındır.  İşletme kapasitesi (meq/mL CaCO3) 
birinci seçim kriteridir. Bu değişim kapasitesinden farklıdır. Yani işletme kapasitesi ham 
suyun komposizyunu, boş yatak temas süresi (EBCT) veya işletme debisi ve rejenerasyon 
derecesi gibi belirli koşullar altında reçinenin gerçek performansının bir ölçüsüdür. İşletme 
kapasitesi değişim kapasitesinden her zaman daha küçüktür. Çünkü rejenerasyon uygun 
yapılmamış olabilir veya erken bir sızma oluşabilir. Bunlarda değişim kapasitesi dolmadan 
çıkış suyunda istenmeyen iyon konsantrasyonun sınır değere ulaşmasını sağlayabilir.  Böylece 
işletme kapasitesi değişim kapasitesinden daha düşük olmaktadır. 
 
Alternatif reçineler laboratuvar koşullarında 1,0 cm’den 5 cm’ye kadar iç çapa sahip 
kolonlarda çalışmalar yapılabilir. Bu kolonlardaki çalışmalarda gerçek ölçekli sistemin 
EBCT’si, yükleme hızı ve benzeri parametreleri uygulanmalıdır. Bu kolonlar küçük olduğu 
için kanallanmalar olabilir. Bu durum dikkate alınmalıdır.  Bu sistemle farklı reçinelerin 
işletme kapasiteleri mukayese edilebilir. Bu laboratuvar ölçekli, düzenekler gerecek ölçekli 
düzeneklerin hidrolik açıdan simülasyonunu yansıtmaz. Bu sebeple, çalışmaların hidrolik 
açıdan da gerçek ölçekli sistemi simüle etmesi istenirse 10 cm çaplı kolonlarda 1 m veya daha 
fazla yükseklikte reçine doldurularak çalışmalar gerçekleştirilmelidir (Davis, 2010).  
 
Reçine türü: Sentetik reçineler fonksiyonel gruplarına bağlı olarak kuvvetli asit katyonik, 
zayıf asit katyonik, kuvvetli baz anyonik ve zayıf baz anyonik olmak üzere dört tipe 
ayrılmaktadır. Bu reçinelerin özellikleri ile giderilmesi istenilen iyon veya iyonlar dikkate 
alınarak reçineler seçilmelidir. 

Tablo 13.2’de sentetik reçinelere bağlı fonksiyonel gruplar ve özellikleri görülmektedir 
(MWH, 2005).  
 
İyon değiştiriciler genellikle sertlik giderimi ve deminerazliasyon maksadı ile 
kullanılmaktadır. Sertliği oluşumuna katkı sağlayan en önemli iki element kalsiyum ve 
magnezyumdur. Şekil 13.3’de görüldüğü üzere katyon değiştirici reçineler ile bu elementler 
giderilebilmektedir. Bu sebeple, sertlik giderimi için katyon reçineler seçilmelidir. 
 
Deminerilizasyon için reçine seçimi iyon türlerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. 
Kuvvetli asit katyonik ile zayıf baz anyonik reçine (Şekil 13.4), kuvvetli asit katyonik ile 
kuvvetli baz anyonik reçineler (                                      Şekil 13.5) ile bunların farklı 
kombinasyonları kullanılabilir (Reynolds ve Richards, 1996).  
 



 

394 

 

 
Tablo 13.1 Kuvvetli asit katyon ve kuvvetli baz anyon reçineler için tipik tasarın verileri ve kriterleri 

(MWH, 2005; Davis, 2010) 

Parametre Birimler Kuvvetli asit 
katyon reçine 

Kuvvetli baz 
anyon reçine 

Değişim kapasitesi meq/g-CaCO3 
meq/mL-CaCO3 

3,6–5,5 
1,6–2,2 

1,8–2,0 
0,8–1,4 

İşletme kapasitesi değişim kapasitesinin  %’si 50–70 40–60 
Nem içeriği % 40–80 35–80 
Taşıma ağırlığı 
(nemli) kg/m3 640–930 670–720 

Partikül çapı mm 0,30-1,2 0,30-1,2 
Reçine hacmine 
günlük verilecek su 
hacmi 

m3/gün·m3-reçine 
 BV*/h 

200–2000 
8–40 

200–2000 
8–40 

Yüzey yükleme hızı m3/gün.m2 - m/gün 400–800 400–800 
Geri yıkama oranı m3/saat.m2 -m/saat 12–20 5–7,5 
Geri yıkama süresi dakika 5–15 5–20 
Yatak genişlemesi % 50 50–75 
Rejenerant - NaCl NaCl 
Rejenerant 
konsantrasyonu % 5–10 2–15 

Rejenerant dozu kg NaCl/m3-reçine  80–320 80–320 
Rejenerasyon debisi 

m3 /gün.m2 veya m/gün 60–120 60–120 

Durulama hacmi BV*/saat 2–5 2–5 
BV* 2–5 2–10 

pH aralığı - 0–14 0–14 
Maksimum işletme 
sıcaklığı °C 140 OH- formu = 60; 

C- formu =100 
Bulanıklık limiti NTU 5 5 
Demir limiti mg/L-Fe 5 0,1 
Toplam Fe + Mn 
limiti mg/L 0,3 0,3 

Klor limiti mg/L-Cl2 1,0 0,1 
*BV: Su yatak hacmi 

 
Tablo 13.2 İyon değiştirme reçinelerinin türleri ve özellikleri 

Reçine türü Foksiyonel 
grup 

Giderilen iyon Rejenerat İşletme pH 
aralığı 

Kuvvetli asit 
katyonik reçine Sülfonat, SO3

– Ca2+, Mg2+, Ra2+, 
Ba2+, Pb2+ 

HCl veya 
NaCl 1–14 

Zayıf asit 
katyonik reçine 

Karboksilat 
RCOO– 

Ca2+, Mg2+, Ra2+, 
Ba2+, Pb2+ HCl >7 

Kuvvetli baz 
anyonik reçine 

Dördüncül 
amin, 

RN(CH3)3
+ 

NO3
–, SO4

2–, 
ClO4

–, HAsO3
2–, 

SeO3
2– 

NaOH veya 
NaCl 1–13 

Zayıf baz 
anyonik reçine 

Üçüncül amin, 
RN(CH3)2H+ 

NO3
–, SO4

2–, 
ClO4

–, HAsO3
2–, 

NaOH veya 
Ca(OH)2 <6 
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SeO3
2– 

 
Şekil 13.3 Kuvvetli asit katyaon değiştirici reçine ile sertlik giderimi 

 

 
Şekil 13.4 Kuvvetli asit katyonik ile zayıf baz anyonik reçine ile deminerilizasyon 
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                                      Şekil 13.5 Kuvvetli asit katyonik ile kuvvetli baz anyonik reçine ile deminerilizasyon 
 
Seçicilik katsayısı: İyon değiştirme prosesinin kimyası katyonik bir iyon değiştiricide A 
bileşeni ile çözeltideki B bileşeninin denge eşitliği ile açıklanabilir (MWH, 2005; Davis, 
2010). 
 
nR− + A+ + B+ ↔ Rn

− Bn
+ +nA+                                                                                                                                       (13.13) 

 
R- iyon değiştirici reçinedeki anyonik grup, A+ reçinedeki katyonik grup B+ çözeltideki 
katyonik grubu göstermektedir. 
 
K�� →��� = [�� ]�	[��

� 	��� ]
[�� 	�� ]�	[��� ]

 (13.14) 
 
K�� →��� = Denge	sabiti	(seçicilik	sabiti)  
 
Seçicilik katsayısı reçinenin tipine, doygunluğuna ve iyonun değerliğine bağlıdır. Bazı katyon 
ve anyonlara ait seçicilik katsayıları Tablo 13.3 ve Tablo 13.4’de görülmektedir. Seçicilik 
katsayısının değeri sadece tek bir iyonun çözeltide bulunduğu durumlarda geçerlidir. 
Çözeltide birçok iyonun bulunduğu durumlarda ise her bir iyon için reçinenin iyon tercihine 
bağlı olarak hesaplanır. Reçinelerin iyon tercihleri iyonun değerliğine, yapısına ve sudaki 
konsantrasyonuna bağlıdır.  Reçinelerin iyon seçiciliğinde genel kurallar; 
 

• Seyreltik çözeltilerde reçine yüksek değerlikli iyonları tercih etmektedir, 
• Seyreltik çözeltilerde reçine eşit değerlikli iyonlar arasında atom numarası büyük 

olanı tercih etmektedir, 
• Konsantre çözeltilerde değerlik farkından doğan iyon tercihi söz konusu değildir 

 
şeklindedir.  
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Tablo 13.3 Kuvvetli Asit Katyonik Reçine İçin Seçicilik Katsayıları (MWH, 2005) 

Katyon Seçicilik 
Katsayısı 

Katyon Seçicilik 
Katsayısı 

Katyon Seçicilik 
Katsayısı 

Li+ 1 Ag+ 8,5 Mn2+ 4,1 
H+ 1,3 Mg2+ 3,3 Ni2+ 3,9 
Na+ 2 Zn2+ 3,5 Ca2+ 5,2 

NH4
+ 2,6 Co2+ 3,7 Sr2+ 6,5 

K+ 2,9 Cu2+ 3,8 Pb2+ 9,9 
Rb+ 3,2 Cd2+ 3,9 Ba2+ 11,5 
Cs+ 3,3 Be2+ 4   

 
Tablo 13.4 Kuvvetli Baz Anyonik Reçine İçin Seçicilik Katsayıları (MWH, 2005) 

Anyon Seçicilik Katsayısı Anyon Seçicilik Katsayısı 
HPO4

2- 0,01 OH- 0,5-0,65 
CO3

2- 0,03 BrO3
- 1 

OH- 20,06 Cl- 1 
F- 0,1 CN- 1,3 

SO4
2- 0,15 NO2

- 1,3 
CH3COO- 0,2 HSO4

- 1,6 
HCO3

- 0,4 Br- 3 
NO3- 3-4 I- 18 

 
Değişim kapasitesi: İyon reçinesi seçiminde önemli hususlardan biri reçine üzerinde 
değiştirilebilir iyon miktarıdır. Bu miktar, reçinenin değişim kapasitesi olarak ifade 
edilmektedir. Değişim kapasitesi reçine fonksiyonel gruplarına bağlı olarak değişim 
göstermektedir. Değişim kapasitesi kuru reçine gramında (meq/g) veya ıslak reçine 
mililitresinde (meq/mL) miliekivalen olarak ifade edilmektedir. Kuvvetli asit katyon 
değiştiricilerin kuru ağırlık değişim kapasitesi 3,6 ila 5,5 meq/g ve ıslak değişim kapasitesi ise 
1,8 ila 2 meq CaCO3/mL’dir.  
 
13.4.2.2 Debi  
 
Debi absorbsiyon yatağının kinetiğini etkilemektedir.  Reçine yatağı içerisinde uzun süre 
suyun beklemesi değişim mekanizmasının başarıya ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. 
Temas süresini kontrol etmek için kullanılan iki parametre vardır. Bunlar boş yatak temas 
süresi (EBCT) ve reçine hacim yüküdür (SFR). EBCT ve SFR hesaplanması denklem 13.15 
ve 13.16’de görülmektedir. 
 
���� = ∀

�
 (13.15) 

��� = �
∀
 (13.16) 

 
⩝ : Reçinelerin işgal ettiği hacim 
Q : Debi 
 
EBCT ve SFR hesap kolaylığı için kullanılmaktadır. Reçine yatağı içerisinde gerçek bekleme 
süresi boşluk oranının bilinmesi ile hesaplanabilir. Tipik EBCT süreleri 1,5 ila 7,5 dakika ve 
SFR ise 200 ila 1000 m3/gün.m3-reçine’dir.  SFR aynı zamanda bir saate su yatak hacmi 
olarak da ifade edilebilmektedir (BV/saat). Genellikle bu değerler 8 ila 40 BV/saat 
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aralığındadır. EBCT’nin 7,5 dakikadan büyük ve SFR’nin ise 200 m3/gün.m3-reçine’den 
küçük olması kabul edilebilir bir durumdur. Çünkü değişim için uzun temas süresi ve hacim 
başına düşük hamsu girişi, çıkış suyu kalitesinin daha iyi olmasını sağlar. Aksi durumda ise 
çıkış suyunda istenmeyen iyon konsantrasyonun sınır değere daha hızlı ulaşmasına sebebiyet 
verebilir (Davis, 2010).  
 
Yüzey yükleme hızı (SLR) reçine yatağı boyunca basınç düşüşü ve reçine taneciklerinin 
kırılması dikkate alınarak ayarlanmaktadır.  SLR hesaplanması denklem 13.17’de 
görülmektedir.  
 
��� = �

��
 (13.17) 

 
Ac : reçine yatağının kesit alanı 
 
Reçine yataklarında maksimum 140 kPa basınç düşüşüne müsaade edilmektedir. Basınç 
düşüşünün tasarım değeri genellikle 35 ila 70 kPa’dır. Bu değerler yüzey yükleme hızının 880 
m3/gün.m2 ve daha düşük olması gerektiğini göstermektedir. 
 
13.4.2.3 Geri yıkama 
 
Reçine yatağı içerisinde tutulan partiküller ve katı maddelerin uzaklaştırılması için 
kullanılmaktadır. Kuvvetli asit katyon reçinler için geri yıkama hızı 12 ila 20 m3/saat.m2 
olması önerilmektedir. Geri yıkama süresi ise 5 ila 15 dakika aralığında olabilir. Yatak 
genleşmesi ise % 50 ve üzerinde olmalıdır (MWH, 2005; Davis, 2010).  
 
13.4.2.4 Reçine hacminin tahmin edilmesi  
 
Reçine hacminin tahmin edilmesi için birkaç yöntem bulunmaktadır. Bunlardan biri kolon 
çalışmalarıdır. Kolon çalışmaları genellikle iyi netice vermektedir. Kolon çalışmalarında 
reçinelerin doygunluğa ulaşması beklenmeli ve birkaç çevrim sistem çalıştırılmalıdır. Bu 
sonuçlara göre reçine hacmi belirlenebilir. Bir diğer yöntem ise denklem 13.16’da görüldüğü 
üzere, SFR ve debinin bilinmesi ile hesap yolu ile de reçine hacmi tahmin edilebilir.  
 
13.4.2.5 Rejenerasyon 
 
Sodyum çevirimi ile işletilen reçineler genellikle % 5-10 tuzlu su çözeltisi ile rejenere 
edilmektedir.  80 ila 320 kg-NaCl birim reçine hacmine verilmektedir (80-320 kg-NaCl/m3-
reçine). 60 ila120 m3 /gün.m2 yüzey yükü veya 2 ila 5 BV/saat yatak hacmi rejenerat sisteme 
verilmektedir.  
 
13.4.2.6 Yavaş durulama 
 
Yavaş durulamanın yüzey yükü veya debisi rejenerasyon debisi ile aynıdır. Su ile reçine 
yatağı içerisindeki rejeneratın kolon dışına atılması sağlanır.  
 
13.4.2.7 Çevrim (döngü) süresi  
 
Sistemin sürekliliği için en az iki kolonla çalışmaların yapılması önerilmektedir. Bir kolon 
rejenere edilirken diğer kolonla su üretimine devam edilir. Böylece sistemde süreklilik 
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sağlanır. Kolonların doygunluğa ulaştıktan sonra tekrar işletmeye alınabilmesi için gerekli 
süre denklem 13.18’e göre tahmin edilebilir (Davis, 2010). 
 
tos<tbw + tr + tsr + tfr  (13.18) 
 
tos : Kolonun devre dışı kalma süresi, dakika 
tbw : Geri yıkama süresi, 5 ila 15 dakika 
tr : Rejenerasyon süresi, 30 ila 60 dakika 
tsr : Yavaş duruma süresi, 10 ila 30 dakika 
tfr : Hızlı durulama, 5 ila 15 dakika 
 
Denklem 13.18’e göre bir reçine kolonunun doygunluğa ulaştıktan sonra en fazla iki saat 
sonra tekrar işletmeye alınması mümkün görülmektedir.  
 
13.4.2.8 Kolonun tasarımı 
 
Küçük ölçekli iyon değiştirme kolonları için basınçlı tanklar kullanılırken, büyük sistemlerde 
yerçekimi ile akışa uygun tanklar kullanılmaktadır. Fiberglass tankları için sınır değerler 2,5 
m çap, 1000 kPa basınç ve 40 oC sıcaklıktır.  Çelik tanklar 3,6 m çapa kadar imal edilebilirler. 
Çelik tanklar fiberglass tanklardan daha pahalıdır.  
 
Tankların yükseklikleri genellikle 4 m’den düşüktür. Tek bir tankın yüksekliği 4 m’den daha 
fazla olursa tank içerisinde basınç düşüşü artabilir. Basınç düşüşü de sınırlayıcı bir faktör 
olduğu için  4 m’den daha yüksek tank gerekli olursa tanklar seri bağlanarak bu yükseklik 
sağlanabilir. Genellikle reçine yatak yüksekliğinin çapa oranı 1,5:1 ila 3:1 aralığında 
değişmektedir.  Reçine yatak yüksekliğinin 0,9 m’den daha yüksek olması önerilmektedir. 
Böylece reçinelerde iyonların tutunma ihtimali artırılır. Tank ebatları ile ilgili tasarım 
kriterleri Tablo 13.5’de görülmektedir (Davis, 2010). 
 

Tablo 13.5 İyon değiştirme kolunu ve tankları için tipik tasarım kriterleri (Davis, 2010) 
Parametre Değerler Yorumlar 

Basınç düşüşü 35-70 kPa • 140 kPa maksimum 

Çap (D) < 2,5 m 
< 3,6 m 

• Fiberglass 
• Paslanmaz çelik 

Reçine yatak yüksekliği (H) 
≥ 0,9 m 

 
≤ 4.0 m 

• Çıkış suyunda iyon konsantrasyonun kısa 
sürede sınır değeri aşmaması için 

• Basınç düşüş sınırını aşmamak için 
H:D 1,5:1 ila 3:1  
Reçine yatağı genleşme oranı ≤ % 100 • Tipik olarak ≤ % 50 

Kolon yüksekliği ≤ 4,0 m • Fazla yükseklik için kolonlar seri 
bağlanabilir 

 
13.4.2.9 Borular 
 
Küçük ölçekli iyon değiştirme sistemleri için genellikle PVC borular kullanılmaktadır.  
Büyük ölçekli sistemler de ise plastik kaplı veya paslanmaz çelik borular kullanılmaktadır.  
 
 
 



 

400 

 

13.4.2.10 Tuzlu suyun (salamuranın) uzaklaştırılması 
 
Kanalizasyon sistemine aşırı bir yük getirmemesi ve kanalizasyon nihayetindeki arıtma 
tesisinin işleyişini olumsuz etkilememesi koşulu ile küçük iyon değiştirme sistemlerinin tuzlu 
suları kanalizasyonlara verilebilmektedir. Benzer şekilde yönetmeliklerde belirtilen 
standartları sağlamak ve deşarj edildiği bölgenin ekosistemini bozmaması koşulu ile denizlere 
deşarj edilebilirler. Membran distilasyonu uygulaması ile hacimlari azaltılabilir. Bu öneriler 
ve benzerleri dikkate alınarak tuzlu su (salamura) uzaklaştırma alternatifleri 
değerlendirilebilir.  
 
13.5 İyon Değiştirme Prosesi Tasarımında Dikkat Edilecek Diğer Hususlar 
 
İyon değiştirme prosesinin tasarımında dikkate edilmesi gereken bazı huşular aşağıda 
belirtilmiştir (MWH, 2005; DVGW W 235-3).  

 
• Arıtılacak suyun özellikleri belirlenmelidir. İyonik ve iyonik olmayan bileşenlerin ve 

onların konsantrasyonlarının, suyun sıcaklığının, pH, bulanıklık ve yoğunluğunun 
belirlenmesi gerekmektedir. 

• Tablo 13.1’deki kriterlere göre gerekli ise ön arıtma veya ön arıtma alternatifleri 
değerlendirilmelidir. 

• Proses akımında oksitleyici ve/veya indirgeyici maddelerin varlığı değerlendirilmelidir. 
• Tuzlu suyun (salamuranın) minimize edilmesi veya nihai bertaraf alternatifleri 

düşünülmelidir. 
• Arıtma sonrası suyun beklenen saflık derecesi dikkate alınmalıdır. 
• Maksimum müsaade edilebilir atık miktarı derecesi dikkate alınmalıdır. 
• Tasarım kısıtları (kimyasalların mevcudiyeti, alan gereksinimi, yasal yönetmelikler ve 

izinler ile maliyet hakkındaki düşünceler) göz önünde bulundurulmalıdır. 
• Literatür bilgilerine göre prosesin kapasitesi ve sınırlamaları değerlendirilmelidir. 
• Belirlenen hedef için farklı reçineler seçilmeli ve bu reçinelerin gerek laboratuvar ve 

gerekse pilot ölçekli çalışmalarda denenmesi ile uygun reçine türü seçilmelidir. 
• Seçilen reçine ile ilgili üretici tarafından DIN 19636-100’de belirtilen veriler sağlanmalı 

ve bu verilere göre proses kapasitesi ile sınırlamalar değerlendirilmelidir. 
• Kesikli çalışmalarla iyon değiştirme reçinesi türlerinin performansı değerlendirilmelidir. 
• Kesikli çalışmalarda reçinelerin doygunluk, değişim kapasitesi, debi, yük kaybı, geri 

yıkama oranı, rejenerasyon gereksinimi gibi parametreler belirlenmeli ve 
değerlendirilmelidir. 

• Kesikli ve laboratuvar ölçekli çalışma sonuçları pilot ölçekli ve uzun süreli çalışmalarla 
doğrulanmalıdır. 

• Pilot çalışmalarla reçinelerin kirlenmesi hakkında uzun süreli bilgi elde edilmeli ve 
değerlendirilmelidir. 

• Laboratuvar ve pilot ölçekli çalışma sonuçları ile üretici tarafından sağlanan veriler 
değerlendirilerek gerçek ölçekli sistem tasarlanmalıdır. 

• Sistemin bakım ve onarımı DVGW W 235-3’e uygun olarak yapılmalıdır. 
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14. İÇME SUYU ARITIMINDA BORULAMA VE KANAL SİSTEMLERİ  
 

Doç.Dr. Kaan YETİLMEZSOY 
 

14.1 Boru İşleri 
 
Bu bölümde, içme suyu arıtımında borulama ve kanal sistemlerinin projelendirilmesinde 
dikkate alınması gereken genel, tasarım, inşaat ve donanım ile ilgili şartlar özetlenmiştir (DIN 
1988-200: 2012-05; DIN 1988-300: 2012-05; DIN 2000: 2010-10; DSİ Genel Müdürlüğü). 
 
14.1.1 Boru elemanlarının taşınması ve depolanması 
 
14.1.1.1 Yükleme ve boşaltma işleri 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Boru ve özel parçalarının araçlara yükletilmesinde ve boşaltılmasında özel itina 
gösterilmelidir.  

• Yükleme ve boşaltma işlemi vinç veya makine ile yapılmalı ve borular uygun yük 
taşıma kapasitesine sahip sapanlarla tutularak kaldırılmalıdır. 

• Boru ve parçaların üzerindeki tecrit malzemesinin hasar görmemesi için gerekli 
önlemler alınmalıdır. 

• İndirme ve yüklemelerde borulara zarar verebilecek malzemeler kullanılmamalı, 
borular sehim (bel verme) yapacak şekilde silkelenmemeli, ani olarak 
kaldırılmamalı ve ani olarak indirilmemelidir. 

• Boru ve parçaları hiçbir şekilde dökülmek suretiyle indirilmemelidir. 
• Boru ve özel parçaları ahşap kasalı kamyonlar ile taşınmalıdır. 
• Damperli kamyonlarla boru taşıma işi yapılmamalıdır. 

 
14.1.1.2 Depolama işleri 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Depo edilecek borular, düzgün bir şekilde dizilmeli ve boruların alt kısımlarına 
fiziki şekilleri bozulmaması ve dış tesirlerden etkilenmemesi için latalar (dar ve 
kalınca tahtalar) koyulmalı ve aynı zamanda tecrit (yalıtım) malzemesinin 
bozulmaması için de gerekli önlemler alınmalıdır.  

• Borular doğrudan toprak üzerine veya bitki örtüsü üzerine koyulmamalıdır.  
• Depodaki borular, yuvarlanmaması için özel ahşap takozlarla desteklenmelidir. 
• PVC (polivinil klorür) ve CTP (cam elyaf takviyeli plastik) cinsi borular, güneş 

ışınlarına doğrudan maruz kalacak şekilde depolanmamalıdır. 
• Açık arazide depolanacak boruların güneş ışığından etkilenmemesi için kireç veya 

boya ile beyaza boyanmalıdır. 
• Şekil değişikliğine veya deformasyona sebebiyet vermemek için borular fazla 

sayıda üst üste istiflenmemelidir.  
• Boru özel parçaları, cins ve çaplarına göre gruplanmalı ve uygun şekilde dizilmek 

suretiyle depo edilmelidir. 
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14.1.1.3 Tesis içi taşıma işleri 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Tesis içi taşımalarda boruların fiziki yapısının bozulmamasına ve tecritlerin zarar 
görmemesine özellikle dikkat edilmelidir.  

• Tesis içi taşımalarda taşıtlara yükleme ve indirmede mutlaka vinç ve sapan 
kullanılmalıdır. 

• Hendek kenarına indirilen boruların yuvarlanarak hasar görmemesi için takozlarla 
desteklenmelidir.  

• Borular ahşap kasalı kamyonlarla taşınmalı ve hiç bir şekilde kamyon üzerinden 
atılmamalı ve yerde yuvarlanmamalıdır. 

 
14.2 Boru Hendekleri 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Hendek kazı ve dolgu işlerinde çalışma mesafeleri; boru çapı, çıkacak kazının 
nakliye durumu, çalışacak makinelerin gabarisi göz önünde bulundurularak en 
ekonomik şekilde işin yapımına imkân verecek ölçüde belirlenmelidir. 

• Hendek kazı ve dolgu işlerinin şevli veya iksalı (destekli) yapılması hususuna, 
zeminin jeolojik yapısı, yapılabilirlilik durumu, ekonomik olma hususları göz 
önünde bulundurularak karar verilmelidir. 

• Açılan hendeklere borunun güvenli bir şekilde döşenmesi, bağlantılarının yapılması 
ve hendeğin yeniden doldurulması için mutlaka gerekli emniyet ve güvenlik 
önlemleri alınmalıdır. 

• Hendekte meydana gelebilecek muhtemel akmalara, kaymalara, göçmelere 
kesinlikle izin verilmemelidir.  

• Borular hendeğe indirilmeden önce, hendek derinliği ve genişliği kontrol edilmeli 
ve kum, silt, toprak ve yumuşak zeminlerde borunun yerleştirileceği bölgeye boru 
için uygun yatak hazırlanmalıdır. Yatak toprak veya kum gibi yumuşak 
malzemelerden sağlanmalıdır. 

• Hendek içinde boru başlarının ambuatmanlı (çan kafalı), flanşlı veya kaynaklı 
olarak sağlıklı bir şekilde bağlanabilmesi için baş yerlerinde bağlantının rahat bir 
şekilde yapılabileceği derinlik ve genişlikte boru başı hendekleri kazılmalıdır.   

 
14.3 Boru Elemanlarının Montajı 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Döşemesi yapılacak olan boru, özel parça ve armatürler hendeğe indirilmeden önce 
göz ve elle kontrol edilmelidir. Hasarlı veya uygun olmayan durum tespit edilmesi 
halinde söz konusu malzeme kesinlikle hendeğe indirilmemelidir. 

• Montajı yapılacak olan borular, kendi cinsleri için hazırlanmış özel kesme 
aparatları ile düzgün bir şekilde ve gönyesinde kesilmelidir. 

• Eğimli arazilerde boru döşemelerinde boruların kaymasını engellemek için arazinin 
eğimine bağlı olarak belirli aralıklarla tespit kitleleri kullanılmalıdır. 

• Boruların yön değiştirmelerde, yön değiştirmenin açısına bağlı olarak uygun 
özellikte dirsek kullanılmalıdır.  
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• Elastik boruların montajı esnasında, bu boruların özelliklerine bağlı olarak boru 
kataloglarında müsaade edilen açıdan fazla dirseksiz dönüşe izin verilmemelidir. 

• Boru başlarının montajından önce borunun içi mutlaka kontrol edilmeli ve yabancı 
maddeler temizlendikten sonra diğer borunun bağlanmasına geçilmelidir. 

• Boruların döşenmesi esnasında yeraltı suyu, yağış ve sel sularının boruya 
dolmaması için mutlaka gerekli önlemler alınmalıdır. 

• Döşemesi yapılmakta olan borular için projede gösterilen yerlere ve gösterildiği 
şekilde vana montajı yapılmalıdır. 

• Tesise ait projede gösterilen yerlere uygun tipte ve sayıda yangın musluğu 
bağlantıları ve diğer hat elemanlarının (hava tahliyesi, kurbağalık, seviye sensörü, 
debimetre, manometre, vb.) montajı yapılmalıdır. 

 
14.4 Boru Bağlantıları 
 
Arıtma tesisindeki içme suyu boruları rijit veya esnek bağlantılar ile birbirine 
bağlanabilmektedir. Borulara enine veya boyuna yönde etki eden dış kuvvetler ve kullanılan 
boru malzemesinin özelliği göz önüne alınarak ilgili şartnamede tarif edilen en uygun bağlantı 
türü seçilmelidir. Boru bağlantılarının yapılmasından sonra bağlantı yerlerinde ve boru 
üzerinde izolasyonda herhangi bir hasar meydana gelmiş ise, bu gibi yerler korozyona karşı 
üç kat izolasyon maddesi ile kapatılmalıdır. 
 
14.5 Basınç Deneyi ve İşletmeye Açma 
 
Boru döşeme işi tamamlandıktan sonda döşenen hattın tesise ait basınç tecrübesi için şu 
hususlar göz önüne alınmalıdır: 

 
• Boru hatlarında anma basıncı ve tecrübe basıncı olmak üzere iki tür basınç tabiri 

kullanılmaktadır. Anma basıncı, boruların fabrikada ihtiyaç duyulan basıncı 
emniyetli bir şekilde taşıyabilecek mukavemette imal edilirken tayin edilen basınç 
miktarıdır. Tecrübe basıncı ise boruların döşendikten sonra tecrübe edileceği basınç 
miktarı olup, anma basıncının üzerinde ve boru cinsine göre değişmektedir.   

• Tecrübe basınçları; font borularda anma basıncının 1,5 katı, çelik borularda anma 
basıncının + 5 Atü fazlası, asbestli borularda anma basıncının 1,5 katı ve PVC 
borularda anma basıncının 1,3 katıdır.  

• Deney için hazırlıklar tamamlandıktan sonra ön deney gerçekleştirilmelidir. Bunun 
için boru hattına deney basıncı uygulanmalıdır. 15 dakika sonra boru hattı gezilerek 
hattın herhangi bir yerinde su kaçağı olup olmadığı araştırılmalıdır. Manometrede 
herhangi bir seviye düşmesi görülmez ise hattın tecrübeye hazır olduğu 
anlaşılmalıdır. Ön deney şartlarında su kaçağı, patlama ve borularda çatlama 
durumu meydana gelirse boru veya ilgili parçaları değiştirilerek ön deney 
tekrarlanmalıdır. 

• Basınçlı boru hatlarında döşeme, kaynakla bağlantı, hidrolik ve basınçla ilgili tüm 
testler DIN 4279-1’e uygun olarak yapılmalıdır. 

 
Ön deneyin başarılı bir şekilde neticelenmesinden sonra aşağıdaki hususlara dikkat 
edilmelidir: 
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• Birinci aşama: Ön deneyden sonra boru hattının kontrollü ve kademeli bir şekilde 
basıncı yükseltilmeli ve işletme basıncının yarısına gelindiğinde 10 dakikalık bir 
ara verilerek hattın durumu kontrol edilmelidir.  

• İkinci aşama: Birinci aşamadan sonra, herhangi bir olumsuzlukla karşılanılmaması 
halinde, boru hattının basıncı yine kademeli bir şekilde işletme basıncına 
yükseltilmeli ve işletme basıncına ulaşıldığında tekrar bir 10 dakikalık ara verilerek 
hattın durumu tekrar gezilerek incelenmelidir. 

• Üçüncü aşama: İkinci aşamanın sonunda, boru hattında herhangi bir olumsuzlukla 
karşılaşılmaması halinde hat tecrübe basıncına yükseltilmeli ve bu durumda 2 saat 
bekledikten sonra hattın durumu gezilerek incelenmelidir. Bu aşamada, boru 
başlarında veya borularda su kaçağı gelmesi halinde bu kaçaklar hattaki basınç 
kontrolü sağlanarak giderilmelidir. Eğer borularda patlama meydana gelirse patlak 
borular değiştirilmeli ve sistem yeni basınç deneyi hazır hale getirilmelidir. Deney 
netice alınana kadar tekrarlanmalıdır. Üçüncü aşamanın sonunda herhangi bir 
olumsuzluk yok ise basınç tecrübesi gerçekleşmiş sayılmalıdır. 

• Basınç deneyinde kullanılacak manometre 0,1 kg/cm2 duyarlılıkta olmalıdır. Asbest 
boruların dışındaki diğer boru türlerinde en fazla 0,2 kg/cm2’lik basınç düşmesine 
izin verilmelidir. 

• Boru hatlarının yapılacak bütün hidrolik testlerin başarıyla tamamlanmasından 
sonra boru hattı tamamen yıkanacak, temizlenecektir ve ilgili şartnamede tarif 
edildiği şekilde dezenfekte edilecektir. Bu işlemlerden sonra boru hattı işletmeye 
açılmalıdır. 

 

14.6 Boruların Korunması 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Boruların iç yüzeyleri montajdan önce ve montaj esnasında tamamıyla temiz 
olmalıdır.  

• Boruların başları pislik toplanmasına veya hasara engel olmak için uygun şekilde 
kapatılmalı ve örtülmelidir.  

• Bu muhafazalar, yandaki boru veya vananın bağlanmasından hemen öncesine kadar 
kaldırılmamalıdır. 

• Boruların, boru parçalarının ve armatürlerinin taşınmasında, depolanmasında ve 
hendeğe indirilerek döşenmesi esnasında zarar gören izolasyonların yenilenmesinde 
kullanılacak olan maddeler kesinlikle sağlığa zararlı olmamalı ve borunun üretildiği 
malzeme ile uyuşabilecek cinsten seçilmelidir. 

• Küçük çaplı borular ve hortumlar alev almaz malzemeden temin edilmeli ve uygun 
olan yerlerde temizlik için kolay sökülebilir şekilde düzenlenmelidir. 

• Tüm borular kullanım maksadına uygun tespit elemanları ile mesnetlenmelidir. 
Boru kaplamasının zarar gördüğü kısımlar temizlenip kurutulmalı ve en az üç kat 
boya ile orijinal kaplamanın tam kalınlığına ve özelliğine uygun olarak 
boyanmalıdır. 

• Tesis içinde boruların döşenmesi veya muhafazası esnasında kirlenmemesi için 
gerekli tüm önlemler alınmalıdır.  

• Yük taşıma elemanları plastik malzemeden yapılmışsa, çevresel koşulların, bu 
malzemeler üzerinde yapacağı zararlı etkiler (örneğin UV-ışıması, sıcaklık gibi) 
dikkate alınmalıdır. 
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• Yerel ortam şartları özellikle dayanıklı malzemelerin kullanımını gerektirebilir. Bu 
durum yüklenici ve müşteri arasında özel bir anlaşma ile belirlenebilir. 
Dayanıklılık, yapısı itibariyle korozyona karşı dirençli olan malzemelerin 
kullanımıyla veya uygun bir kaplama yapılması ile sağlanmalıdır.  

• Mümkün olduğunda, korozyona karşı koruma imalat aşamasında başlatılmalıdır.  
• Su veya korozif ortam ile temas hâlindeki bağlantı elemanları (örneğin vidalar, 

somunlar, cıvatalar ve pullar) DIN EN ISO 3506-1 ile DIN EN ISO 3506-3’te 
verilen Sınıf A2 veya Sınıf A4 paslanmaz çelikten yapılmalıdır. Ancak, büyük 
yüklere maruz kalınacak durumlarda A2 veya A4 sınıfındaki malzemeler buna 
uygun olmadığından dayanımı daha yüksek malzemeler kullanılmalıdır. 

• Donmanın su arıtma tesisinin çalışmasına zarar verebileceği veya çalışmasını 
engelleyebileceği veya ısı kayıplarının en aza indirilmesi gereken durumlarda, 
tanklar ve boru hatları ısıl olarak yalıtılmalı ve gerekliyse, yeraltı boru hatları dona 
karşı korunmalıdır. 

• Boru hatlarından kaynaklanan kuvvetler ve titreşimler tasarımda dikkate 
alınmalıdır. 

 

14.7 Dökme Demir Borular 
 
Dökme demir borular ilgili TS, DIN veya ISO standartlarından uygun olanına göre imal ve 
test edilmelidir. Tüm boru ve özel parçalar, DIN EN 10300’e göre ve içme suyunda kullanımı 
onaylanmış bir epoksi boya ile kaplanmalıdır. 
 
14.8 Çelik Borular ve Özel Parçaları 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Tesis içindeki borular genellikle flanşlı olmalı, ancak uygun yerlerde prefabrik 
kaynaklı özel parçalar da kullanılabilir. 

• Çelik borular ile birlikte kullanılacak dirseklerin, çatal boruların ve özel parçaların 
et kalınlıkları düz boru et kalınlığından daha az olmamalıdır. 

• Kaynak işlemlerinin rüzgâr, yağmur, fırtınası, vb. dış etkilerden korunması için 
gerekli önlemler alınmalıdır. 

• Çelik boru işlerinde istihdam edilen tüm kaynakçılar kalifiye eleman olmalı ve bu 
işlerle ilgili tüm testleri başarıyla geçmiş olmalıdır. 

• Geceleri veya iş yapılmayan zamanlarda her bir boru hattının ucu yabancı 
maddelerin boru içine girmemesi için sıkıca kapatılmalıdır. 

• Çelik boruların beton yapılara giriş ve çıkış bağlantılarında Viking Johnson tipi 
esnek bağlantı parçaları kullanılmalıdır. 

• Çelik boruların flanşlı eklerindeki cıvataların ebadı ve sayısı DIN EN 1092-1’e 
göre dikkate alınacaktır. 

• Çelik borulardaki vidalı eklerin dişleri DIN EN 10226-1’e göre açılacaktır. 
 
14.9 PVC Borular  
 
Plastize edilmemiş PVC (uPVC) borular ve özel parçaları ISO 3127, ISO 4422-1 ve ISO 
1452-2’e uygun olmalıdır. 
 



 

407 

 

14.10 Küçük Çaplı Borular 
 
15 mm dış çapa kadar olan küçük çaplı borular, paslanmaz çelik borudan yapılmalı ve uygun 
sıkışma tipi donanımlı (ISO 5275’e uygun) olmalıdır. 
 
14.11 Vanalar 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

 
• Tüm vana gövdeleri üzerine; imalatçının adı, hidrolik işletme basıncı, vananın 

ebadı ve akış yönü oku bilgileri yazılmalıdır. 
•  Tüm vanalar çift flanşlı tipte ve vana flanşları DIN EN 1092-1 veya ISO 7005-1’e 

göre imal edilmiş olmalıdır. 
• Tüm vanaların milleri ve volanları işletme personelinin rahatça erişebileceği 

şekilde yerleştirilmelidir. 
• Tüm vanaların ve penstokların işletme teçhizatı elle açıp kapama sağlayacak ve 

volan kenarındaki maksimum çekme kuvveti 40 kg olmalıdır. 
• Tüm volanlar, vana veya penstoku kapatmak için saat yönünde çevrilecek şekilde 

olmalı ve açma ve kapama yönleri volan üzerinde gösterilmelidir. 
• Tüm penstok ve vanaların kumanda mekanizmalarında, penstok ve vananın açma 

kapama mesafesine kıyasla ne kadar açık olduğunu belirtilen mekanik pozisyon 
göstergeleri bulunacaktır. 

• Tesisteki vanalar, tüm darbe basınçları dâhil olmak üzere maksimum çalışma 
basınçlarını diğer işletme ve çevresel şartlarını karşılayacak şekilde dizayn 
edilmelidir. 

 
14.11.1  Sürgülü vanalar  
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

 
• Tüm sürgülü vanalar yükselmeyen milli tipte olmalı ve  ISO 5996’nın ilgili 

maddelerine uymalıdır..  
• Vanaların gövdeleri, çelik döküm veya TS 526 EN 1563, GGG 40 veya GGG 50 

(DIN EN 1563) sfero döküm (mekanik özellikleri bakımından çelik döküme özdeş, 
üretim yöntemi açısından dökme demir karakteri taşıyan), milleri yüksek 
mukavemetli pirinçten veya paslanmaz çelikten olmalıdır.  

• Somunları, sürgü oturma yüzleri ve yuvaları tunçtan olacak ve yumuşak 
salmastralar ile teçhiz edilmiş bronz salmastra burçları ve muhafazaları 
bulunmalıdır. 

• Vanalar, muayene, temizlik ve yıkama için sökülebilir cıvatalı kapaklı olmalıdır. 
• Sürgü çerçeve halkaları sürgüye vidalanacak veya çevresi boyunca sıkıca tespit 

edilmelidir. 
• Projede başka türlü detaylandırılmadıkça odalardaki ve benzeri yerlerdeki sürgülü 

vanaların volanları olmalıdır.  
• Toprak içine gömülecek vanalar, uzatma milleri, koruma boruları, mil kapakları, 

mil destekleri ve yüzey kutuları ile teçhiz edilmelidir. 
 
                                    Şekil 14.1-Şekil 14.5’te sürgülü vanaya ilişkin şematik çizimler 
gösterilmiştir. 
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                                    Şekil 14.1 Sürgülü vananın çalışma şekli (Cleaning Technologies Group, 2009) 

(Örnek-1) 
 
 

 
                                        Şekil 14.2 Sürgülü vananın çalışma şekli (Örnek-2) 
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Şekil 14.3 Sürgülü vananın çalışma şekli (Örnek-3) 

 
 

 
Şekil 14.4 Sürgülü vana kesiti (Örnek-1) 
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Şekil 14.5 Sürgülü vana şeması (Örnek-2) 
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14.11.2 Kelebek vanalar 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Kauçuk sızdırmaz contalı kelebek vanalar, kapalı haldeyken hava geçirmez 
olmalıdır. Vanalar çalışma basıncına uygun ve her pozisyonda monte edilebilir 
olmalıdır.  

• Toprak altında kalan veya gömülü vanalarda kullanılacak cıvata, somun vb. gibi 
tespit parçaları paslanmaz çelikten olmalıdır. 

• Kelebek vanalar hem devamlı çalıştırma için hem de uzun süre açık veya kapalı 
halde bekledikten sonra çalıştırma için uygun olmalıdır. 

• Başka türlü belirtilmedikçe vanalara 90° açıyla ve dişli kutuları (şanzıman) 
vasıtasıyla motorla veya volanlarla elle kumanda edilmelidir. 

• Vana diski sfero döküm olacak ve şaft yatak muhafazalarının flanşları ve göbekleri 
vana gövdesi ile yekpare döküm olmalıdır.  

• Disk yüzeyi düzgün şekilde cilalanmalıdır. 
• Vana diski açık halde yuvaların boru eksenine dik geldiği tam kapalı pozisyona 

kıyasla 900’lik bir dönüş yapmalıdır. 
• Vana diskinin gerek açık gerekse kapalı durumda fazla açılmasını veya 

kapanmasını önlemek için gerekli tedbirler (örneğin, ayarlanabilir mekanik takoz 
gibi) alınmalıdır. 

• Kelebek vanalarda tahrik mekanizması aktüatörlü olan vanaların motorlu 
aktüatörün özellikleri ve fonksiyonları itibariyle bu maksat için imal edilmiş 4-20 
mA çıkış sinyali verilebilen bir ürün olmalıdır. 

• Diskin bitişikte boruya değmemesi için tüm kelebek vanaların memba ve mansap 
tarafındaki borularda gerekli önlemler alınmalıdır. 

• Şaft paslanmaz çelikten imal edilmelidir.  
• Şaft, disk ve mekanik takozlar tam çalışma torkunu karşılayabilecek tarzda, 

minimum dizayn emniyet katsayısı, beş olacak şekilde yapılmalıdır.  
• Şaft sızdırmazlıkları kauçuk O-ring tipinde olmalıdır.  
• Conta sızıntıyı önleyecek ve yuvayı çalışma sırasında sıkıca tutacak tarzda 

yapılmalıdır.  
• Conta tutucu elemanları, paslanmaz çelikten tespit parçaları ile sıkıca monte 

edilmelidir. 
• Tüm bağlantılar yüzeyle çıkıntı yapmayacak şekilde olmalı, böylece vana içinden 

akan sıvının minimum dirençle karşılaşması sağlanmalıdır. 
 

Şekil 14.6-Şekil 14.9’da kelebek vanaya ilişkin şematik çizimler gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 14.6 Kelebek vananın çalışma şekli (Cleaning Technologies Group, 2009) (Örnek-1) 
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Şekil 14.7 Kelebek vananın çalışma şekli (TLV International Inc., 2013) (Örnek-2) 
 

 
 

Şekil 14.8 Kelebek vana şeması (Örnek-1) 
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Şekil 14.9 Kelebek vana şeması (Örnek-2) 

 
14.11.3 Diyafram vanalar 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Diyafram vanalar düz geçişli tipte, sıvı akışına karşı mukavemetli, salmastrasız ve 
DIN 3202-3, DIN 3441-3 ve DIN 3442-3 şartlarına uygun olmalıdır.  

• Vanalar iki dayanıklı gövde parçasından ve diyaframdan oluşacak ve kolay bakım 
yapılabilir ve bütün parçalar yenilenebilir özelliklerde olmalıdır.  

• Açık durumda diyafram tamamen yukarı kalkmalı ve suyun geçişini 
engellememelidir.  

• Vana gövdesinin iç yüzeyleri de diyaframın vazifesine uygun bir malzeme ile 
kaplanmalıdır. 

• Vanalar projelerde aksi belirtilmedikçe el kumandalı olmalıdır. 
• Volanların istenen kapama gücüne sağlayacak tarzda dişli tertibatı olacak ve 

volanlar her pozisyonda kilitlenebileceklerdir. 
                                 Şekil 14.10 ve Şekil 14.11’de diyafram vanaya ilişkin şematik çizimler 
gösterilmiştir. 
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                                 Şekil 14.10 Diyafram vananın (savak tipi) çalışma şekli (TLV International Inc., 2013)  

 
Şekil 14.11 Diyafram vana kesiti 
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14.11.4 Küresel (ball) vanalar 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Küresel vanalar karbon çelik vanalarla ilgili TS standardına veya ISO 7121’e 
uygun ve gerekli işletme basıncına dayanıklı olmalıdır. 

• Vana küresi ve sapı paslanmaz çelikten olmalıdır. 
• Vana, projede aksi belirtilmedikçe doğrudan sap üzerindeki kol vasıtasıyla 

çalıştırılmalıdır. 
• Vana gövdesi, gövde bağlantısını sızdırmazlığı sağlamak üzere bir conta ve 

paslanmaz çelik cıvatalar ile teçhiz edilmelidir. 
 
Şekil 14.12-Şekil 14.14’te diyafram vanaya ilişkin şematik çizimler gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 14.12 Küresel (ball) vananın çalışma şekli (Cleaning Technologies Group, 2009) 

 
Şekil 14.13 Küresel (ball) vana kesiti (Örnek-1) 
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Şekil 14.14 Küresel (ball) vana şeması (Alloy Valves, 2013) (Örnek-2) 

 
14.11.5 Hava valfleri (vantuz) 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Hava valfleri (vantuzlar) normalde boru hattının yüksek noktalarında teçhiz 
edilmelidir.  

• Hava valfleri boru doldurulurken havayı otomatik olarak boşaltabilecek kapasitede 
olmalı ve hava, boru içindeki akımın hızını kesmeyecek şekilde yüksek hızda 
atılmalıdır. 

• Hava valfleri, sıkışan havayı içerideki akımı engellemeden boşaltmaya uygun 
olmalıdır. 

• Gövde ve kapak malzemesi dökme demir veya TS 526 EN 1563, GGG 40 (DIN EN 
1563) sfero döküm olmalıdır. 

• Hava valfleri çift orifisli olacak, büyük olan orifis boru hattının 
havalandırılmasında veya havasının boşaltılmasında kullanılacak küçük olan orifis 
ise normal çalışma esnasında biriken havanın boşaltılmasında kullanılmalıdır. 

• Vantuzların tamamına el kumandalı boşaltma muslukları ve flanşlı uç bağlantıları 
takılmalıdır. 
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• Hava valfleri, hattın bütün havası boşaltılmasını sağlayacak tarzda 
projelendirilmelidir. 

 
Şekil 14.15 - Şekil 14.19’da hava valfine (vantuz) ilişkin şematik çizimler gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 14.15 Hava valfinin (vantuz) çalışma şekli 

 
 

 
Şekil 14.16 Hava valfi (vantuz) kesiti (Örnek-1) 
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Şekil 14.17 Hava valfi (vantuz) kesiti (Örnek-2) 

 

 
Şekil 14.18 Hava valfi (vantuz) plan ve kesiti (Örnek-3) 
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Şekil 14.19 Hava valfi (vantuz) şeması (Örnek-4) 

 
14.11.6 Çek-valfler ve demontaj parçaları 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Çek-valfler yüksek hızda kapama sağlamalı, kapanırken minimum çarpma yapacak 
şekilde dizayn edilmelidir. 

• Menteşe pimleri/milleri veya iç tespit aletleri paslanmaz çelikten olmalıdır. 
• Menteşe pimleri/milleri tercihen kare kesitli olmalı ve kanatların iyi 

yerleştirilmesini ve sıkıca tespit edilmesini sağlamalıdır. 
• 500 mm’den daha büyük çaplı vanalarda kaldırma delikleri, ayaklar ve krikolama 

vidaları bulunmalı ve hidrolik damperli olmalıdır.  
• İçinde katı parçacıklar olan sıvılar için kullanılan vanalar tek kapaklı yana açılan 

tipte olacak ve geri yıkama için uygun ağır yüke dayanıklı bir dış kolla teçhiz 
edilmelidir. 

• Vana gövdesi, katı maddelerin tıkama yapmasını önlemek üzere kapağın çevresinde 
ve arkasında yeterli yer bulunacak şekilde dizayn edilmelidir. 

 
Şekil 14.20 - Şekil 14.22’de çek-valfe ilişkin şematik çizimler gösterilmiştir. 
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Şekil 14.20 Çek-valf kesiti (Örnek-1) 

 
 

 
Şekil 14.21 Çek-valf şeması (AR Valve, 2013) (Örnek-2) 
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Şekil 14.22 Çek-valf şeması (Örnek-3) 

 
14.11.7 Basınç ve akış kontrol vanaları 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Vanalar, istenen debi veya basınç parametresini tespit edilen değerin ± % 5’i 
dâhilinde kontrol etmeyi sağlayan bir dış kontrol röle sistemi ile teçhiz edilmelidir. 

• Seviye kontrollü vanalar, kontrol edilen tankın veya havuzun üst su seviyesi 
hizasında monte edilmiş şekilde ve vana çalıştırma mekanizmasına küçük çaplı 
boru ile bağlanmış bir küresel şamandıralı musluk ile kontrol edilmelidir. 

• Debi kontrol vanaları, vananın mansabında veya membasında sistemdeki işletme 
basınçlarına bakılmaksızın mansap tarafındaki debinin özel olarak istenen veya 
çizimlerde özel uygulama için belirtilen miktarın üzerine çıkmasını önlemek 
maksadıyla dizayn edilmelidir. 

• Basınç düşürücü vanalar, sabit veya değişken bir giriş basıncını vananın maksimum 
kapasitesindeki debiden sıfır debiye kadar değişen debilerde önceden tespit edilmiş, 
sabit çıkış basıncına düşürmek üzere dizayn edilmelidir. 

• Basınç tutucu vanalar vananın hemen membasında boru hattı içindeki basıncı 
vananın mansabındaki debi ve basınç şartlarına bakılmaksızın önceden tespit 
edilmiş bir değerde tutmak üzere dizayn edilmelidir. 

• Basınç tahliye vanaları, vananın hemen membasındaki boru hattında basıncın 
önceden tespit edilmiş olan bir değerin üzerine çıkmaması için dizayn 
edileceklerdir. Daha düşük basınçlarda vana kapalı kalmalıdır. 

 
Şekil 14.23 ve Şekil 14.24’de basınç düşürücü vanaya ilişkin şematik çizimler gösterilmiştir. 
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Şekil 14.23 Basınç düşürücü vana şeması (Örnek-1) 

 

 
Şekil 14.24Basınç düşürücü vana şeması (Mankenberg, 2013) (Örnek-2) 
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14.11.8 Küresel şamandıralı vanalar 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Küresel şamandıralı vanalar depolama tankına giden giriş borusuna takılmak üzere 
dizayn edilmeli ve suyun önceden tespit edilmiş bir seviyeye ulaşması halinde 
otomatik olarak kapanmalıdır.  

• Vanalar tek şamandıralı ve karşı pistonlu olacaklar ve doğrudan şamandıra ve kol 
ile çalışmalıdır.  

• Vanalar 1000 kN/m2’lik bir çalışma basıncı için dizayn edilmelidir. 
 
Şekil 14.25 -                          Şekil 14.27’te küresel şamandıralı vanaya ilişkin şematik 
çizimler gösterilmiştir. 

 
Şekil 14.25 Küresel şamandıralı vana şeması (Örnek-1) 
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                         Şekil 14.26 Küresel şamandıralı vana şeması (Örnek-2) 
 

 
                         Şekil 14.27 Şamandıralı vana şeması (Örnek-3) 
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14.11.9 İzolasyon muslukları 
 
İzolasyon muslukları; küçük çaplı boru kısımlarının, enstrümantasyon, ekipman vb. 
elemanların izolasyonu maksadıyla tesis edilmeli ve paslanmaz çelikten yapılmalıdır. 
İzolasyon musluklarının çalıştırma kolu açık ve kapalı pozisyonları gösterecek şekilde dizayn 
edilmelidir. 
 
14.11.10 Küresel (Globe) vanalar 
 
Küresel vanalar dökme demir gövdeli ve muhafazalı, dökme bronzdan yuva halkalı olmalıdır. 
Vana salmastraları (biri hareketli, diğeri sabit bulunan iki makine parçası arasında 
sızdırmazlık sağlayan parçalar) grafitli malzemeden cıvatalı flanşlı bağlantılı contaları 
sıkıştırılmış malzemeden olmalıdır.  
 
Şekil 14.28 ve Şekil 14.29’da küresel şamandıralı vanaya ilişkin şematik çizimler 
gösterilmiştir. 
 

 
Şekil 14.28 Küresel (globe) vananın çalışma şekli (Cleaning Technologies Group, 2009) 
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Şekil 14.29 Küresel (globe) vana şeması  

 
14.11.11 Vana testleri 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

• Hava valfleri, ISO 5208 standardına uygun olarak test edilmelidir. 
• Vanalar hem gövde hem de yatak boyunca oluşan sızıntılar için teste tabi 

tutulmalıdır. 
• Testler sırasında vanaların her hangi bir kısmında gözle görülebilir yapısal bir hasar 

bulunmalıdır. 
• Gövdede yapılan hidrostatik testler 20°C de ve en az 15 dakika süreyle nominal 

basınç değerinin 1,5 katı uygulanmak suretiyle gerçekleştirilmelidir. 
• Her bir test en az 10 dakika süreyle tatbik edilmeli ve bu süre boyunca gözle 

görülebilecek bir sızıntı olmamalıdır. 
• Vanalar basınç testleri tamamlanmadan boyanmamalı ve kaplama yapılmamalıdır. 

 
14.12 Boru ve Boru Elemanlarında Korozyon Kontrolü 
 
Korozyon, DIN EN ISO 8044’te şu şekilde tanımlanmaktadır: Hammaddenin ölçülebilir bir 
değişme göstermesine neden olan ve metal bir yapı parçasının veya bir bütün sistemin 
fonksiyonuna zarar veren, metal malzemenin çevresiyle reaksiyonudur. Yine aynı normda 
“Korozyonun zararı” açıklanmaktadır ve basit olarak şöyle tanımlanabilir: Korozyon, metal 
bir yapı parçasının veya bir bütün sistemin fonksiyonuna verilen zarardır (Bıdı ve Höffer, 
2001) 
 
Metallerin bulundukları ortamın elemanları ile reaksiyona girerek önce iyonik hale sonra 
ortamdaki başka elementlerle birleşerek tabiattaki ilk bileşik hallerine dönmeye çalışmaları 
neticesi, fiziksel, kimyasal, mekanik veya elektriksel özellikleri istenmeyen değişikliklere 
uğrarlar. Korozyon, metalik malzemelerin içinde bulunduğu ortamla reaksiyona girmeleri 
sonucu, dışarıdan enerji vermeye gerek olmadan doğal olarak meydana gelen bir olaydır. 
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Korozyon olayı, metallerin üretim işleminin ters yönlüsüdür. Tabiatta soy metaller hariç, 
metallere arık olarak rastlanmaz. Birçoğuna oksit, sülfür ya da karbonat şeklinde maden 
cevheri biçiminde rastlanır. Bunlardan enerji verilmek suretiyle teknik yöntemlerle arık 
metaller elde edilir. Bu durumdaki her metal, tekrar ilk madensel cevher şekline dönme şartını 
arar ve belli şartlarda da bu durumlarına geçer. 
 
Korozyon genel olarak şu şekilde oluşur: 
 
a) Su gibi reaksiyona giren maddelerin aşağıdaki maddelerle beraber saldırısıyla:  

• Oksijen (yağmur suyu, kullanım suyu, yapı nemi),  
• Asitler (karbondioksit, hidroklorik asit, asit sülfürik),  
• Eriyikler (kireçli su, sodalı su, alkalik sıvı),  
• Tuzlar (yemek tuzu, lehim yağı, amonyaklı, kalsiyumlu ve magnezyum klorürlü 

beton ve şap katkıları)  
• Su buharı ve kükürt oksit ihtiva eden gazlar.  

 
b) Galvanik eleman oluşumuyla: 
Farklı yüzey özelliklerine sahip bir metal ile elektrik ileten bir sıvı (elektrolit) galvanik 
eleman oluşturması (örneğin bir yüzey kısmının oksidasyonu gibi). Şekil 14.30’da galvanik 
korozyona uğramış bir boru kesiti gösterilmiştir. 
 
 

 
Şekil 14.30 Galvanik korozyona uğramış bir boru kesiti (Aksoy ve diğ., 2010) 

 
Korozyona etki eden parametreler şunlardır:  
 

• Coğrafik konum 
• Sıcaklığın etkisi 
• Malzeme seçimin etkisi 
• Parça boyutu 
• Mikrobiyolojik organizmalar 
• Sistem dizaynı 
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14.12.1 Korozyon çeşitleri 
 
a) Fiziksel korozyon 
 
Organik sıvılar ve ergimiş metallerin sebep olduğu korozyon türüdür. Korozyon, doğrudan 
fiziksel çözünme ve katı hal değişimi ile gerçekleşmektedir. Cıva veya ergimiş alüminyumun 
metal malzeme yüzeyinde korozyona neden olması fiziksel korozyona örnek olarak 
gösterilebilir. 
 
b) Kimyasal korozyon 
 
Bir metal arada her hangi bir aracı olmadan, kimyasal bileşikler meydana getirerek aşınırsa 
buna kimyasal korozyon denir. Kimyasal korozyonun meydana gelebilmesi için yüksek 
sıcaklıklara gereksinim vardır. Bu nedenle kimyasal korozyon, iş parçalarının dövülmesi, 
tavlanması ya da sertleştirilmesi sırasında oluşur. Etkilerini metal yüzeyinden kabuk halinde 
parçalar kalkmasıyla gösterir. 
 
c) Elektro-kimyasal korozyon 
 
Elektro-kimyasal korozyon metallerin elektrik akımı ile aşınması olayıdır. Ancak korozyonun 
meydana gelmesi için tek başına elektrik akımının olması yeterli değildir. Elektro-kimyasal 
korozyonun meydana gelebilmesi için bir elektrolit, bir de iletken malzeme olması gereklidir. 
Elektrolit iyonlarına ayrılabilen asit, baz ve tuzların sudaki eriyikleridir. Bu nedenle iyon 
içeren sulu çözeltilere elektrolit adı verilir. Esas olarak sulu çözeltiler için kullanılan elektrolit 
terimi kapsamına zemin, beton vb. rutubet içeren bazı malzemeler de girer. Bu yüzden 
metaller zemin, beton gibi malzeme içinde de korozyona uğrayabilir. İletken malzeme ise 
çoğunlukla korozyona uğrayan malzemedir. 
 
14.12.2 Borularda dış korozyon ve tedbirleri 
 
Dış yüzeyle devamlı irtibatta olan oksijen nem ile bir araya gelince korozyonu başlatır. 
Korozyon aşağıdaki şekillerde başlar: 
 

• Pasifisize yüzeyler pasifize olmayan yüzeylerin yanında ise: Çelik borular beton 
veya alçı içine gömülürse yüzeylere pasifize olur, yani yoğun bir oksit tabakası 
oluşur. Bu katot etkisi gösterir ve çeliğin çözülmesini engeller. Duvara veya yere 
gömülü tesisat etrafında boşluk kalmayacak şekilde tamamen örtülmemişse, o 
takdirde pasifisize olmazlar ve anot olurlar. Biraz nem olursa korozyon derhal 
başlar. Katota kıyasla pasifize yüzey (anot) ne kadar küçükse korozyon o denli 
hızla ilerler ve malzeme de o denli hızla zarar görür.  

• Klorür, amonyak, sülfat ve nitrat gibi agresif madde içeren yapı malzemelerinde 
korozyon başlar.  

• Isı izolasyonundan geçerek boru yüzeyine ulaşan nem durumunda: Mineral yünü, 
köpük gibi izolasyonların gözeneklerinde devamlı nem tutulabilmekte ve buradan 
ilerleyen nem de boruyu korozyona uğratmaktadır. 

• Açık yüzeyde bulunan ve yeterince sıkı izole edilmemiş hatlarda nem olursa 
korozyon başlar.  

 
Dış yüzey korozyonu, bu yüzeylerin tamamen korozyona dayanıklı madde ile kapatılması 
veya nem veya agresif maddeler ile irtibatı tamamen kesilmesi halinde engellenebilmektedir. 
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DIN EN 12502’de metal malzemenin suyla korozyon etkisi aşağıdaki hammaddeler için 
açıklanmaktadır:  
 

• Alaşımlı ve düşük alaşımlı demir (DIN EN 12502-5)  
• Alevle galvanizlenmiş demir (DIN EN 12502-3)  
• Paslanmaz çelikler (DIN EN 12502-4)  
• Bakır ve bakır alaşımları (DIN EN 12502-2) 

 
14.12.3 Alaşımsız veya düşük alaşımlı demirlerin, boruların korozyonu ve tedbirleri 
 
Bu malzemenin korozyon durumu DIN EN 12502-5’te açıklanmaktadır. Boru veya kap olarak 
alaşımsız veya düşük alaşımlı demirlerin, bunlarda koruma tabakası oluşumunun olamaması 
ve ağırlıkla çökme ve nadiren delik korozyonu meydana gelebileceği (Şekil 14.31) için evsel 
tesisatta kullanımı uygun değildir. Bu malzemenin kullanımı için, koruma tabakası 
oluşturabilecek su, yeterli akış hızı ve pratik olarak suyun durağan olmaması gerekmektedir.  
 
Kalıp, armatür ve pompa gibi döküm malzemeler döküm kabuğunun oldukça korozyona 
mukavim olması ve kalın olmaları nedeniyle korozyona dayanım göstermektedirler. Ancak bu 
tür yapı malzemeleri nedeniyle zamanla korozyon atıkları pas olarak içme ve kullanma 
suyuna karışabilmektedir. 
 
Bahsedilen hammadde grubuna ait malzemelerde su ile temas halinde katodik koruma veya 
koruma kaplaması sayesinde tedbir alınmalıdır. Örneğin emaye kaplamalar oldukça iyi bir 
dayanım göstermektedir. Sıcak su boyleri (yüksek verimli sıcak su hazırlayıcı ve depolayıcı) 
gibi malzemelerin korozyon korumasıyla ilgili bilgiler DIN 4753-1’de bulunmaktadır. 
 

 
 

Şekil 14.31 Yeterli akış hızına sahip olamayan soğuk içme suyunun geçtiği St 35 çelik tesisatta meydana 
gelen çökme korozyonu (üstte üst kesit, altta da daha fazla çökme görülen alt kesit 

görülmektedir) (Bıdı ve Höffer, 2001) 
 
14.12.4 Galvanizli demir borularının korozyonu ve önlemleri 
 
DN80 çapa kadar sadece DIN EN 10240’e uygun galvanizlenmiş DIN EN 10255’e uygun 
çelik borular kullanılabilmektedir. Şekil 14.32’de farklı galvaniz kalitesindeki borular 
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gösterilmektedir. DN80 çapın üstü ve bağlantı parçaları için DIN EN ISO 1461 
uygulanmaktadır. Boru bağlantıları için DIN EN 10226-1’e uygun dişli parçalar ve DIN EN 
10242’ye uygun temper döküm fittingler pratikte kullanılmaktadır.  
 
Bu normda galvaniz kaplamanın kalite seviyesi de açıklanmıştır. Bu maksatla kullanılan dişli 
izole malzemeleri de DIN 30666’da verilmiştir. Galvanizli boruların sert lehim kaynağı, ısı 
giriş zonunda yüksek korozyon riski getirmektedir (Bıdı ve Höffer, 2001). 
 

 
 

Şekil 14.32 Farklı kalitede galvanizli boru kesitleri (Bıdı ve Höffer, 2001) 
 
Galvaniz borular için şu temel kurallar geçerlidir (Bıdı ve Höffer, 2001):  

 
• Fazla karbondioksitli sularda kullanımı uygun değildir: (K

B8.2
>0,5mol/m

3 
veya 

pH<7,3 ve K
S4.3

<2,0mol/m
3 

ve >5,0mol/m
3
)  

 
• Bakır ve bakır alaşımlı malzemelerden sonra kullanımı uygun değildir:  Bakır 

ve bakır alaşımlı tesisat veya kaplar sadece akış yönünde galvanizli borulardan 
sonra kullanılmalıdır. Tersi durumda suda çözülmüş bakır nedeniyle galvanizli 
borularda yüksek korozyon tehlikesi vardır. Sistemde bakır alaşımlı armatürler 
mümkün olan en az sayıda kullanılmalıdır. Bakır veya bakır alaşımlı tesisattan 
galvaniz tesisata geçiş söz konusu olduğunda temas korozyonu riski ortaya 
çıkacaktır.  

 
• >60°C’nin üstünde kullanımı uygun değildir: Sıcak kullanma suyundaki yüksek 

korozyon riskini azaltmak ve galvaniz kaplamadaki kabarmaları önlemek için 
galvaniz kaplama yüzeyindeki sıcaklık en fazla 60°C olmalıdır. Yükselen sıcaklıkla 
beraber artan delik korozyonu ihtimali “Potansiyel dönüşüm” olarak da bilinen 
efektle bağıntılıdır. Artan sıcaklıkla galvanizin potansiyeli artar ve demirinkini de 
geçer. Galvanizleme mantığı tersine döner. Kullanma suyu sıcaklığı 60°C’de 
tutulmalı ve sıcak tesisat yanından geçen soğuk su hattı iyi izole edilmelidir.  

 
Ortofosfat ve polifosfat veya silikat gibi miktara bağlı katkıların dozajlanması korozyon, pas 
oluşumu ve çinko çözülmesine karşı kendilerini ispat etmişlerdir. Bu katkılar bölgesel şartlara 
göre uygulanmalıdır. Önemli olan, kahverengi su oluşumu gibi, korozyonun ilk 
göstergelerinde tedbirin sağlanmasıdır.  
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Dış korozyon, galvaniz malzemelerde ortam neminden ve malzemeyi çevreleyen yapının 
sünger gibi nemi uzun süreli tutmasından kaynaklanmaktadır. Yine nem etkisi farklı 
kaplamalar, alçı ile temas veya alçılı yapı malzemesi, Magnezyum klorür katkılı yapı 
malzemesi ile yapılan kaplamalarda kendini gösterir. Dış korozyon suyun veya nemin 
tesisatta uzak tutulması ile sağlanabilir. Eğer bu mümkün değilse malzeme korozyona karşı 
izole edilmelidir. Buna ilişkin bilgiler, DIN EN ISO 12944-5 normunda bulunmaktadır. 
 
14.12.5 Paslanmaz çeliğin korozyonu ve tedbirleri 
 
En az % 16 krom katkılı çelikler paslanmaz çeliklerden sayılmaktadır. Kullanımı en uygun 
çelikler ayrıca % 9 oranında nikel konsantrasyonu ihtiva eder. Molibden alaşımı ile 
paslanmaz çelikler delik korozyonuna daha dayanıklı olur. Paslanmaz çelikler evsel tesisatta 
diğer malzemelerin kullanılamadığı boyler, ısıtma çubuğu gibi maksatlarla kullanılmaktadır.  
 
Günümüzde içme suyu tesisatında da yine paslanmaz çelik borular da kullanılmaktadır. 
Paslanmaz çeliğin korozyonuyla ilgili bilgiler DIN EN 12502-4’te açıklanmıştır. Paslanmaz 
çelik malzemeler, ancak metal oksitten oluşan ve tutunan ama gözle görülemeyen pasif 
koruma tabakası olduğu takdirde dayanıklılık göstermektedir. Bu pasif koruma tabakası, 
cidarda kabuk bağlama, yüksek klorürlü su, montaj hataları ve klorür mevcutken oksidasyon 
maddeleri kullanıldığında (örneğin dezenfektasyon çalışmalarında), zarar görür ve delik 
korozyonu oluşur. Yine su taşı oluşumu görüldüğünde ve sudaki klorür yüksekliği de 
paslanmaz çelik tesisatta delik ve yarık korozyonuna yol açmaktadır. 
 
Paslanmaz çeliklerin kullanımında karar kriteri kesinlikle işletme ve su şartlarıdır. Uygun 
çelik seçimi korozyon tehlikesine karşı alınabilecek en iyi tedbirdir. Diğer malzemelerle 
karışık olarak yapılan tesisat uygulamalarında paslanmaz çeliklerde pratikte herhangi bir 
sorun çıkarmaz. Ama değersiz metal kısmında temas korozyonu oluşabilir. Paslanmaz 
çeliklerdeki delik ve yırtık korozyonu katkı dozajlamasıyla doğrudan engellenememektedir. 
Dış yüzey korozyonu için de suyla temas yüzeyindeki şartlar geçerlidir. Korozyon oluşması 
için nem yeterlidir. Az klorür katkılı izolasyon malzemesi kullanımı ile, suyun buharlaşması 
neticesinde yüzeyde tutunan/kalan klorür delik korozyonuna sebep olabilir. 
 
14.12.6 Bakır ve bakır alaşımlarının korozyonu ve önlemleri 
 
İçme suyu tesisatında kullanılan boru malzemesi sadece DIN 1787’ye uygun SF-Bakır 
olmalıdır. Bu tür borular, DVGW çalışma sayfası GW 392 talimatnamelerine de uygun 
olmalıdır. Pratikte, F 22 tipi kangal ve F 37 tipi boy borular kullanılmaktadır.  
 
Pirinç, döküm, bronz gibi bakır alaşımları armatür ve fitting olarak tesisatta kullanılmaktadır. 
Kısmen de Bakır-nikel alaşımı boylerlerde kullanılmaktadır. DIN EN 12502-2’de bakır 
malzemenin korozyon durumu açıklanmaktadır.  
 
Baştaki işletme şartları belirleyici olmak üzere, içme suyunda kullanılan bakır borular ancak 
içinde bakır oksit bir tabakanın oluşması halinde dayanıklıdır. Suyun yapısına ve işletme 
şartlarına bağlı olarak bu oksit tabakası üzerinde çoğunlukla yeşil renkte bakır taşı (malakit) 
formunda farklı yapıda üst tabakalar oluşur. Bakır borudan, sadece normal şartlar geçerli ise 
insan sağlığı için tehlikeli olmayan, bir miktar bakır suya karışmaktadır. K

B8.2
>1,0 mol/m

3 
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veya pH<7,0 ve K
S4.3

>5,0mol/m
3 

şartları su için geçerliyse bakır boru tesisatı gıda zehirleyici 
olabilmektedir.  
Bakır borularda günümüzde delinmeye yol açan korozyon yapısı görülmektedir. Çoğu zaman 
sadece sıcak su hattında ortaya çıkan delik korozyonu tipi öncelikle yumuşak, acı yani yüksek 
karbondioksit ihtiva eden sularda görülür. Alkalik fosfat ve silikat dozajlamasıyla bu 
korozyon tipini engellemek mümkündür. Sıcak su ısısı 60°C ile sınırlandırılmalıdır. İşletmeye 
almak için yine soğuk suda alınan tedbirler şarttır.  
 
Bakır malzemede yine sık görünen bir korozyon tipi de erozyon korozyonudur. Erozyon 
korozyonun tipik ortaya çıkışı, kısmi çıplak bakır yüzeylerdedir, zira buralarda yüksek akış 
hızına bağlı olarak oksit koruma tabakası suyla alınır, kaldırılır ve çıplak bakır yüzey koruma 
tabakasız kalır ( 

                     Şekil 14.33). Erozyon korozyonu çok yüksek akış hızına bağlı ortaya çıkar ve 
akış hızının azaltılmasıyla engellenebilir. Burada sadece teorik veya hesaplanan çap hızını 
değil hattın en dar örneğin dönüş, daralma ve bağlantı parçalarını da hesaba katmak gerekir. 
Lokal düzeyde akış hızı sınırının aşılmasına neden olan hızlara ulaşılarak erozyon 
korozyonunu başlatabileceği için tesisatta lehim topakları, bükme anında büzüşmeler ve 
keskin kenarlar bertaraf edilmelidir. Sirkülasyon hattının doğru döşenmesi gereklidir, pompa 
ve vanaların izinsiz karıştırılması engellenmelidir. 
 
 

 
 

                     Şekil 14.33 Bakır sıcak su sirkülasyon borusundaki sert lehim noktasında erozyon korozyonu 
(pompadan sonraki vana kontrolsüz tam açık pozisyonda olduğu için çok yüksek akış hızına 

ulaşılmıştır) 
 
14.12.7 Vanalar, armatürler korozyondan korunma yöntemleri 
 
Tesisin inşa edildiği veya bulunduğu çevredeki doğa şartlarını değiştirmek genellikle 
mümkün olmadığı için, korozyonu önleme veya geciktirme yolları araştırılmalıdır Bu konuda 
ilk olarak çevre şartlarına dayanıklı metalin seçimi yapılır. İkinci olarak da metalin bir 
koruyucu ile kaplanması yani çevreye karşı izolasyonu yapılabilir ya da katodik koruma 
yapılabilir (Aksoy ve diğ., 2010). 
 
Sistemler tasarlanırken korozyona sebebiyet verebilecek durumların göz önünde 
bulundurularak tedbirlerin alınması, korozyonu önleyici bir etkendir. Boru hatlarında akışkan 
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hızının yüksek olması kavşak bölgelerinde erozyon korozyonuna sebebiyet verdiğinden 
akışkan hızını kavşak bölgelerine yaklaşırken düşürücü tedbirler alınmalıdır.  
 
Perçin, cıvata vb. elemanlar metale temas edeceği zaman ya çevresiyle bir izolasyon tedbiri 
alınmalı ya da galvanik çift oluşturmayacak malzemeler seçilmelidir, kaynak yapılacak 
malzemelerde kaynak elektrotu olarak galvanik çift oluşturmayacak elektrotlar 
kullanılmalıdır. 
 
Belli bir ortam içinde bulunan metalik yapının korozyonunu önlemek veya korozyon hızını 
azaltmak üzere alınacak önlemler üç ana grup altında toplanabilir (Aksoy ve diğ., 2010):  
 
Elektrokimyasal yöntemler  

• Katodik koruma  
• Anodik koruma  

 
Kimyasal yöntemler  

• İnhibitör kullanımı  
• Uygun metal seçimi  

 
Koruyucu kaplamalar  

• Organik kaplama (boya) uygulanması  
• İnorganik kaplama yapılması   

 
14.12.7.1 Elektrokimyasal yöntemler ile korozyon kontrolü 
 
1) Katodik koruma   
 
Katodik korumanın temel ilkeleri elektrokimyasal korozyon teorisine dayanmaktadır. Katodik 
koruma, korozyona uğrayan metallerin katot olarak polarizasyonunu gerektirir. Bu korunacak 
metali daha aktif bir metal ile (galvanik anot veya kurban anot) eşleyerek sağlanacağı gibi 
dıştan akım uygulayarak da gerçekleştirilebilir.  
 
Galvanik anotlar koruma sırasında belirli hızlarla çözünerek ağırlıklarını kaybederler. Bunları 
uygun zaman aralıklarıyla yenileyerek koruma işlevine süreklilik kazandırılır. İkinci 
yöntemde korunan metal ve anot çiftinin akım üretir nitelikte olması gerekmez. Çünkü 
koruma için gerekli akım uygun bir dış kaynaktan çekilir. Yavaş çözünürlük yanında 
ekonomik olan malzemeler anot malzemesi olarak kullanılır. Galvanik anotlu katodik koruma 
sistemlerinde kullanılan anot malzemeleri genellikle çinko, alüminyum ve magnezyumdur. 
Dış akım kaynaklı katodik koruma sistemlerinde Fe-Si, Pb-Sb-Ag ve Ti bazlı anotlar 
kullanılır.  
 
Katodik korumanın en fazla uygulandığı alanlar şunlardır (Aksoy ve diğ., 2010):  
 

• Gemilerin taban yüzeyleri  
• Gemilerin balast tankları 
• Dubalarda ve balast tankları 
• Yeraltı boru hatları 
• Mavnalarda ve-iskele ayakları 
• Petrol depolama tankları 
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• Su depolama tankları 
 
Katodik korumanın esası, korozyona uğrayan metalin (korozyon sisteminde anot olarak 
davranan metalin) potansiyelini değiştirerek onu katot olarak davranmaya zorlamaktadır. 
Çözünmeyen bir soy anot yardımıyla korunacak bir yapı devrenin negatif kutbunu oluşturacak 
şekilde doğru akım devresine bağlanır. Bu tip korumaya dış akım kaynaklı katodik koruma 
denir.  
 
Korunacak yapı, elektrik devresinin katodik kutbunu oluşturduğu için doğru akım 
kaynağından buraya sürekli bir elektron beslenmesi söz konusudur. Bu ise sürekli bir elektron 
çıktısı ile çözünmesi söz konusu olan metalin korozyonunun durmasına neden olur. Çünkü 
çözünme anında salınan ve korozyon hücresinin katoduna akan elektronlar doğru akım 
kaynağından fazlası ile geri beslenecektir.   
 
Katodik korumanın bir başka şekli ise korunacak metalden daha aktif bir metali anot olarak 
kullanarak suni bir pil devresi oluşturup, aktif metalin korozyonu ile korozyona karşı 
korunacak yapıya elektron transferi sağlayarak yapıyı katot haline getirerek korumaktadır.  Bu 
metoda galvanik anotlu katodik koruma denir.  
 
Katodik korumanın maksadı, belirli bir ortamda metal için sabit bir potansiyel eşiğinin altında 
metalin elektrolit ortama göre negatif olarak kutuplaştırarak korozyondan korumaktadır. 
Neticede metal yapının her noktasında birim alana devamlı olarak akım gelmektedir. Bu akım 
yoğunluğu kaplamanın direncine ve o bölgedeki potansiyel farkına bağlıdır. Dolayısıyla, 
koruma için seçilen kriter, metalin toprak/deniz ile bağının kuracağı minimum potansiyelidir. 
Ölçümler genellikle bakır/bakır sülfat elektrotu referans alınarak yapılmaktadır. Bu şartlar 
altında:  
 
Demir için katodik koruma : 850 mV altında,  
Bakır için katodik koruma : 250 mV altında  
 
sağlanmaktadır. Elektrolit ortam ile temas halindeki metalin her noktasında minimum 
potansiyele erişilmiş olması gerekir.  
 
1.a) Dış akım kaynaklı katodik koruma 
 
Dış akım kaynaklı katodik koruma sistemi metal yüzeyini korozyondan korumak için 
doğrultucu vasıtasıyla bir koruma akımı sağlar.  Anotla katot arasındaki potansiyel farkı 
doğrultucu tarafından yapılan ilave bir enerji aktivitesi vasıtasıyla anotlar tarafından meydana 
getirilir (Şekil 14.34).  
 
Katodik koruma yapılacak yüzey alanın fazlalığından veya zemin korozifliğinin fazlalığından 
kaynaklanan akım ihtiyaç fazlalığı galvanik anotlarla karşılanamıyorsa dış akım kaynaklı 
sistem tercih edilir. Dış akım kaynaklı katodik koruma sisteminin bu avantajının yanında 
diğer avantajı da akım ihtiyacının değişen koşullara bağlı olarak düşürülmesine veya 
yükseltilmesine izin vermesi ve işletmesinin kolay olmasıdır.  
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Şekil 14.34 Dış akım kaynaklı katodik koruma sistemi (Aksoy ve diğ., 2010) 

 
Dış akım kaynaklı sistem elemanları aşağıda sıralanmıştır (Aksoy ve diğ., 2010): 
 
Trafo redresör ünitesi: Dış akım kaynaklı katodik koruma sisteminde gerekli olan doğru 
akım için trafo redresör ünitesi kullanılır. Trafo redresör ünitesi şebekeden aldığı alternatif 
akımı trafo ünitesi ile doğru akıma çevirip istenilen gerilime düşürür. Bu akım redresörden 
geçirilerek pozitif uç anoda negatif uç katoda bağlanır. T/R ünitesi korunan metalin 
bulunduğu ortamdaki değişikliklere göre referans elektrotlar yardımıyla gerekli akım 
ihtiyacını tespit ederek otomatik olarak verilecek akımı ayarlamakta ve sisteme vermektedir.  
 
Platinize titanyum anotlar: Titanyum metali üzerine 5-10 mm kalınlığında platin kaplanarak 
150-300 A/m2 akım üretebilen yardımcı anotlar elde edilebilmektedir. Bu anotların deniz suyu 
içerisinde bile kütle kayıpları çok azdır. Bu anotlar genellikle deniz suyu içerisinde verimlidir. 
 
Karma metal oksit kaplı titanyum anotlar: Titanyum üzerine iletkenliği çok yüksek metal 
oksitler kaplanarak elde edilen anotlarda kütle kaybı yok denecek kadar azdır. Anot yüzeyi 
polarize olmadığı için sürekli aktif halde kalır. Bu anotlar hem zemin içerisinde hem de deniz 
suyunda kullanılabilmektedir. Asitlere karşı tam dayanıklıdır. Deniz Suyu içerisinde 600 
A/m2 akım çekebilmektedir. 
 
Yardımcı anotlar: Dış akım kaynaklı katodik koruma sistemlerinde yardımcı anot olarak çok 
çeşitli metaller kullanmak mümkündür. Yardımcı anotlarda aranan başlıca özellikler yüksek 
potansiyele ihtiyaç duyulmadan istenilen akımı verebilmesidir. Aynı zamanda uzun süre 
parçalanmadan akım verebilir halde olmasıdır. 
 
1.b) Galvanik anotlu katodik koruma 
 
Galvanik anot sisteminde, gerekli katodik koruma akımı, aktif olan bir metali korozyona 
uğratarak sağlanır (Şekil 14.35). Galvanik anotlu (bu anotlar kurban anot olarak da 
adlandırılır) farklı metal veya alaşımlarından meydana gelen korozyon reaksiyonları 
vasıtasıyla kurulan korozyon hücresi potansiyelindeki farklılıklara göre çalışır. Örneğin, 
demirin bakır/bakır sülfat referans elektroduna göre arasındaki potansiyel farkı -0,4 ve 0,6’dır. 
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Çinkonun bakır/bakır sülfat referans elektroduna göre potansiyel farkı -1,1 Volt dur. Eğer bu 
iki metal elektriksel olarak birbirleriyle bağlanırsa demir ve çinko arasında 0,5-0,7 Volt 
potansiyel farkı olmakta ve çinko anot olarak çalışarak korozyona uğramak ve aynı zamanda, 
koruma akımı sağlayan bir akım kaynağı olup, demiri katot haline geçirerek demirin 
korozyona uğraması önlenmektedir. 
 

 
Şekil 14.35 Galvanik anotlu katodik koruma sistemi (Aksoy ve diğ., 2010) 

 
Dış Akım kaynaklı katodik koruma sistemine ihtiyaç kalmayan nispeten daha az aktif alana 
sahip, (akım ihtiyacı düşük), zemin rezistivite değerleri çok yüksek olmayan bölgelerde 
galvanik anotlu katodik koruma sistemi tercih edilir. Galvanik anotlu katodik koruma 
sisteminde en önemli unsur anot seçimidir.  
 
Aşağıda galvanik anot çeşitleri hakkında kısa bilgiler verilmiştir (Aksoy ve diğ., 2010): 
 
Magnezyum anotlar: Galvanik anotlu katodik koruma sistemi gereken yerlerde magnezyum 
anot, direncinin yüksek olması ve potansiyel farkının ideal olmasına bakılarak tercih edilir. 
Toprak içerisinden geçen boru hatları ve depolama tankları için ideal galvanik anotlu katodik 
koruma sistemi magnezyum anotlarla kurulmuş olandır. 
 
Alüminyum anotlar: Alüminyum anotlar genelde galvanik anot olarak kullanılmaktadırlar. 
Ucuz ve hafif oluşu ve korozyon ürünleri (alüminyum tuzları ) içme suyunu kirletmedikleri 
için su tanklarının dış akım kaynaklı katodik korumasında yardımcı anot olarak kullanılmak 
üzere tercih edilirler. Ayrıca deniz suyunda yüksek performans vermesi deniz içi boru 
hatlarının katodik korumasında alüminyum anotları ideal yapmaktadır. Alüminyum anotların 
kullanılacağı yere göre alaşım miktarları değişim göstermektedir. TS 5141 EN 12954’te 
belirtilen kriterlere göre anot seçimi yapılmaktadır. 
 
Çinko anotlar: Betonarme yapılarda, sualtı yapılarında ve gemilerde galvanik anot olarak 
kullanılmaktadır. Ayrıca çinko bazlı galvanik boyalarla kaplama yapılarak galvanik katodik 
koruma sistemleri tesis edilmektedir. 
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2) Anodik koruma  
 
Anodik koruma metalleri korozyondan korumak için uygulanan ilginç bir elektrokimyasal 
yöntemdir. Bu yöntemde metale anodik yönde bir dış akım uygulanarak metalin pasiflik 
potansiyeline gelmesi sağlanır. Anodik koruma esas olarak bir pasifleştirme işlemi olarak 
kabul edilebilir. Bu nedenle yöntem ancak pasifleşme özelliği olan metallere uygulanabilir.  
 
Anodik koruma yapılarak metal sürekli olarak pasif halde tutulur. Pasif hal, korozyon 
akımının en düşük olduğu haldir. Ancak en düşük korozyon akımı her zaman yeterli derecede 
düşük olmayabilir ve bu nedenle bazı çözeltiler için bu yöntem uygun çözüm getirmez.  
Ayrıca; anodik korumada, potansiyel ve akım kontrolünün çok iyi yapılması gerekir. Eğer 
sistemde bir arıza meydana gelirse, korunan metal kısa sürede korozyona uğrayabilir. Bu 
nedenle anodik koruma genellikle şiddetli korozyon olayının söz konusu olduğu ortamlarda 
korozyon hızını azaltmak için kullanılır.  
 
14.12.7.2 Kimyasal yöntemler ile korozyon kontrolü 
 
a) İnhibitörle koruma  
 
Ortama az miktarda katıldığında korozyon hızını azaltan maddelere korozyon inhibitörü 
denir. Korozyona karşı dayanıklı fakat pahalı olan bir malzeme kullanmak yerine bazı halde 
ortama inhibitör katılarak daha ucuz malzemelerin kullanılması yoluna gidilir. İnhibitör 
kullanımı çukur korozyonuna karşı en ekonomik çözüm yoludur.  
 
İnhibitörlerin korozyon hızı azaltıcı etkileri çeşitli şekillerde gerçekleşir. Bazı inhibitörler 
metal yüzeyinde ince bir film oluşturarak, metal ile çevresi arasındaki reaksiyon hızını 
yavaşlatır. Bazı halde ortamda bulunan korozyon yapıcı bileşenin, örneğin çözünmüş 
oksijenin inhibitör tarafından kimyasal olarak bağlanması ile korozyon önlenebilir. 
İnhibitörler, anodik inhibitör veya katodik inhibitör olarak ikiye ayrılır. 
 
b) Uygun metal seçimi 
 
Metal seçimi, işin yürütülebilirliği ile ilgili olduğu için her yeraltı ve sualtı yapılarına özel 
alaşımların kullanılması beklenemez. Bu nedenle bu yolla korozyondan korunmak her zaman 
mümkün değildir.  
 
Örneğin, yeraltı suyu temini için açılan sondaj kuyularında kullanılan filtre boruları değişik 
zemin, sıcaklık ve kimyasal içeriği değişik su katmanlarını kestikleri için korozyona uğrama 
ihtimalleri de oldukça fazladır.  
 
14.12.7.3 Koruyucu kaplamalar ile korozyon kontrolü 
 
Korozyondan korunmak için metalin koruyucu kaplamalar ile kaplanarak çevre-yapı arasında 
az veya çok yalıtkan bir engel oluşturmak daha ekonomik bir yoldur. Kaplamaların kalitesi 
elektriksel dirençleri ile ilgili olup, 10000 ohm/mm2’den büyük dirençliler korozyon 
açısından uygundur. 
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a) Boyayla koruma  
 
Boyalar, metal yüzeyini çevreden yalıtarak su ve oksijenin metal yüzeyine ulaşmasını önleyen 
genellikle organik malzemelerdir. Boyaların bileşiminde korozyonu önleyici çeşitli 
pigmentler kullanılır. Boyalar, uygulama kolaylığı ve düşük maliyetleri nedeniyle 
korozyondan korumak üzere yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu maksatla çok sayıda boya 
cinsleri geliştirilmiştir. Bunların kimyasal bileşimleri ve fiziksel özellikleri birbirinden farklı 
olmakla beraber, hepsinde ortak olan, sağlam ve geçirimsiz bir kabuk oluşturarak metalin 
çevresi ile temasını önlemektir.  Boyalar korozyonu önleme görevini üç şekilde yerine getirir 
(Aksoy ve diğ., 2010):  
 

• Bütün boyalar, metal yüzeyi ile çevre arasında geçirimsiz bir tabaka oluşturarak 
metalin çevresi ile reaksiyona girmesini önler.  

• Bazı boyalar içinde inhibitör etkisi yapan pigmentler bulunur. Bunlar metal 
yüzeyinin pasifleşmesine neden olurlar.  

• Bazı boyalar içinde dolgu maddesi olarak çinko tozu bulunur. Çinko galvanik etki 
yaparak metali katodik olarak korur.  

 
b) Metalik kaplamayla koruma   
 
Metalik bir yüzeyi korumak maksadıyla üzerine kaplanan metal, ya bu metale göre ortama 
daha dayanıklı soy bir metaldir veya bu metali korumak için kendisi tercihli olarak çözünür ve 
kapladığı metalin çözünmesine engel olur. Yani daha aktiftir. Birinci tip yani soy metal 
kaplamalarına örnek, bakır üzerine altın veya gümüş, çelik üzerine kalay kurşun veya krom 
kaplamadır. İkinci tip, yani aktif kaplama metallerine ise, çelik üzerine çinko, kadmiyum, 
alüminyum kaplama örnek gösterilebilir (Aksoy ve diğ., 2010). 
 
Soy metaller ile yapılan kaplamalarda meydana gelen hatalar, devamsızlıklar (çizikler, 
gözenekler, kesik – çentik kenarlar) altından açığa çıkan alt metal soy metale göre anot olur. 
Bu bölgelerde büyük katot – küçük anot etkisi ile şiddetli korozyon olayı görülür. Bu nedenle 
bu tip kaplamalarda kaplama hataları çok tehlikeli sonuçlar doğurur.  
 
Aktif kaplama metallerindeki küçük devamsızlıklar altından açığa çıkan alt metal ise 
korozyona uğramaz. Çünkü aktif metal kendisi harcanarak bir çeşit katodik koruma ile alt 
metali korur. Aktif metalleri ile kaplamada ilginç bir yöntem de, aktif metal yüzeylerinin 
kromat veya fosfat tabakası ile kaplanmasıdır. Bu durumda aktif metalin çözünmesi büyük 
ölçüde azalır.   
 
Metalik kaplama ile metaller yalnız korozyondan korumakla kalmaz, aynı zamanda dekoratif 
çekicilik ve işlevsel özellikler de kazanırlar. Hem korozyondan korumak, hem de dekoratif 
özellik vermek üzere çok katlı tabakalar da uygulanabilir.  
 
Metalik kaplamaların bileşimleri, yapıları, içerdikleri safsızlıklar korozyon dirençlerine etki 
eder. Metal kaplamaların seçiminde ortam, metal kaplanmış parçanın kabul edilebilir ömrü, 
dekoratif etki, metalin türü, parçanın şekli ve boyutu, daha sonra uygulanacak imalat 
yöntemleri ve mekanik faktörler rol oynar. Metalik kaplamalarda sağlanmak istenen korozyon 
direncinin optimum olması için ise, metalik malzemenin kullanılacağı ortam, üzerine kaplama 
yapılan alt metal cinsi, kaplamanın türü, uygulama şekli, kaplamanın alt veya üstünde başka 
kaplama bulunup bulunmadığı gibi faktörler önemlidir. 
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14.13 Teknik Galeriler 
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 

• Arıtma tesisinde kimyasal madde hazırlama ünitesi ile bu maddelerin tesise veriliş 
noktaları arasındaki her türlü boru ve elektrik kablolarının ve sinyalizasyon 
sistemlerinin döşendiği hat üzerine bakım onarım ve kontrolü sağlamak için yeterli 
boyutlarda bir galeri yapılmalıdır. 

• Teknik galeri yeraltı suyu ve her türlü olumsuz etkilerden korunmalıdır. 
• Teknik galeri her türlü bakım ve onarıma hizmet verecek bir şekilde yapılmalı, 

ulaşımı kolay ve aydınlatılmış olmalıdır. Havalandırma ve drenaj imkanı 
sağlanmalıdır. 

 
14.14 Taşkın ve Drenaj Sistemi 
 
Arıtma tesisinde yerüstü ve yeraltı sularından zarar görmemesi için uygun özelliklerde bir 
drenaj sistemi olmalıdır. Tesisteki mevcut havuzlarda herhangi bir taşkına sebebiyet 
vermemek için tesisin gerekli kısımlarında dolu savaklar kullanılmalı ve taşkın sularının 
tesise zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlayan bir drenaj sistemi kurulmalıdır. 
 
14.15 Su Temini ve Tahliyesi  
 
Bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.  
 

• Proses suyunun içme suyu şebekesini veya arıtılmış suyu kirletmemesi için uygun 
tedbirler alınmalıdır 

• Taşmaya, sızıntıya veya temizlemeye bağlı olarak su birikmesi oluşacak yerlerde 
uygun tahliye sistemi kurulmalıdır. 

• Tahliye sisteminin kurulduğu yerlerde, zeminler tamamen kaplanmalı ve suyun 
toplanarak, cazibeyle veya pompa ile tahliye hattına doğru yönlendirilmelidir. 

• Bütün tanklar tahliyeye imkân verecek şekilde imâl edilmelidir.  
 
14.16 İçme Suyuyla Temas Eden Malzemelerin İnsan Sağlığına Etkileri ve Uygun 

Malzeme Çeşitleri 
 
Canlıların yaşamında oksijenden sonra gelen en önemli öğe sudur. İnsan vücudunun ortalama 
% 50-60’ını oluşturan su; vücut ısısının dengelenmesi, solunuma destek olması, besinlerin ve 
minerallerin taşınması ve sindirimle birlikte kalan maddelerin vücuttan dışarıya atılması gibi 
pek çok vazgeçilmez görev yapmaktadır. Bu anlamda, sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın 
sürdürülebilmesi maksadıyla vücuda alınan suyun içilebilir nitelikte güvenli olması oldukça 
önemlidir. Bu da ancak patojenik mikroorganizmalardan, zehirli kimyasallardan ve yabancı 
maddelerden arındırılmış olan sular ile mümkündür (Yetilmezsoy, 2012). 
 
İnsan yaşamının temel tüketim maddesi olan suyun sağlıklı ve hijyenik koşullarda temin ve 
muhafaza edilmemesi halinde başta ishal, tifo, dizanteri gibi pek çok suyla bulaşan hastalıklar 
meydana gelmektedir. Bununla birlikte, uygun şekilde üretilmemiş ve eskimiş malzemelerden 
sıcaklıkla birlikte açığa çıkma ihtimali yüksek olan kanserojen maddelerin suya karışması 
halinde yüksek kolesterol, kan şekeri düzensizliği, yüksek kan basıncı, nörolojik 
rahatsızlıklar, kalp ve diyabet riski, kısırlık, prostat ve göğüs kanseri gibi ciddi sağlık 
sorunlarının ortaya çıktığına dair bazı bulgular vardır. Bu nedenle, içme suyu arıtma tesisin 
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inşasında, işletilmesinde ve içme suyu ile ilgili ürünlerin kullanılmasında malzeme seçimine 
azami ölçüde dikkat edilmesi gerekir (Yetilmezsoy, 2012). 
 
Konuyla ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Arıtma tesisinin hiçbir yerinde içme suyu ve gıda teknolojisinde kullanımı uygun 
görülmeyecek borular kullanılmamalıdır (DSİ Genel Müdürlüğü, İçme Suyu 
Arıtma Tesisi Elektromekanik Teknik Şartnamesi) 

• İçme suyu borularının izolasyonunda kullanılan maddeler kesinlikle sağlığa zararlı 
olmamalı, suya koku, renk ve tat vermemelidir.  

• İçme suyu tesisatı ve borular, her türlü bakteriyel kontaminasyon önlenecek ve 
kolayca dezenfekte edilebilecek şekilde tasarlanmalıdır. 

• Uygun şekilde izolasyonu yapılmayan içme suyu depolarında, içeriden dışarıya 
sızma olduğu gibi dışarıdan da içeri su sızdırabilir. Bu durumda, depolanan suyun 
kalitesi düşer ve su deposu bakteri ve patojenik mikroorganizmalar yönünden 
çeşitli sağlık sorunları oluşturabilir. Ayrıca, suyun aşındırma kuvveti ve ısı farkı 
sebebiyle suyun buharlaşması, depo içinde betonun dökülmesine ve suya 
karışmasına neden olur. Bu nedenle, depoda fayans veya seramik kaplamalar 
öncesinde mutlaka doğru bir izolasyon uygulaması yapılmalıdır. 

• PVC membran ile izolasyonu yapılan içme suyu depolarının temizlik ve 
dezenfeksiyon işleminde solvent içeren, asidik, PVC ile reaksiyona girebilecek 
temizleyiciler ve dezenfektanlar kullanılmamalıdır. 

• Su deposunun kapağı vasistaslı ve depo içi fayans veya gıda tüzüğüne uygun 
üretilmiş depo içi kaplama maddelerinden biri ile kaplanmış olmalıdır. 

• Sac malzemeden üretilmiş su depoları özellikle 15-20 yıl önce yapılan binalarda 
görülmektedir. Sac su deposu, DKP 4-5 mm kalınlıkta sacın ham haliyle yerinde 
elektrik kaynağı ile montajlanarak imâl edilmiştir. Ham olarak imalatta kullanıldığı 
için su ile temasında kısa süre içinde yoğun şekilde oksitlenir. İçinde su 
depolanması sağlık yönünden son derece tehlikelidir. Ayrıca paslı haliyle 
kullanılması durumunda suya karışan paslı metal parçaları, çamaşır ve bulaşık 
makinelerinin çok kısa süre içerisinde bozulmasına neden olmaktadır. Eğer, sac su 
deposu kullanılması durumu mevcut ise, bu depo raspalandıktan ve temizlendikten 
sonra en az 375 mikron kalınlığında solventsiz epoksi ile kaplanmalıdır (Deztaş, 
2013). 

• Su temini maksadıyla kuyu suyu kullanımında; fayans, seramik, PVC membran ve 
beton yüzeylerde istenmeyen sarı kahve renk oluşumu görülebilmektedir. Bunun 
yanında, arıtma tesislerinde kaskat havalandırma ile sudan demir ve mangan 
giderimi aşamalarında havuzların yüzeyinde zamanla demir ve mangan kaynaklı 
renk oluşmaktadır. Benzer şekilde, sac malzemeden üretilmiş depolarda meydana 
gelen paslanma, iyi kalitede suyu bile kirletmekte ve suya renk ve pas vermektedir. 
Bu durum ilk etapta, fiziksel kirlilik (sudaki renk gibi) olarak tespit edilse de 
zamanla insan sağlığını tehdit edici rahatsızlıklara neden olmaktadır. Beton 
depolarda ise suyun kimyasal yapısı (korozif, yumuşak, minerallerce zengin, vb.) 
depo yüzeyinde istenmeyen etkileşimlere neden olabilmektedir. Bu nedenlerden 
ötürü, kullanım ömrünü doldurmuş, yüzeyi dökülmüş (fayans, beton, vb.) ve 
elverişsiz malzemelerden üretilmiş depolar yenilenmeli, yüzeyleri uygun kimyasal 
ürünler ile temizlenmeli ve bunlar için uygun bir yalıtım malzemesi belirlenmelidir. 
Bu yalıtım malzemesinin suyla etkileşimi ve içme-kullanma suyu kalitesi 
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üzerindeki etkileri de tespit edilip, bu konuyla ilgili gerekli yasal çalışmalar ve 
denetimler başlatılmalıdır (İsdaş, 2013). 

• Epoksi reçineler, sızdırmazlık sağlayan bir malzeme olması sebebiyle, su 
depolarında yüzey kaplama malzemesi ya da dolgu malzemesi olarak, su temin ve 
dağıtım sistemlerinde ise eski demir ve benzeri tipte boruların 
yenilenmesinde/onarılmasında daha ucuz bir yöntem olması, yüksek performanslı 
sızdırmazlık sağlaması ve demir ve benzeri maddelerin suya geçişini engellemesi 
gibi sebeplerle tüm dünyada kullanımı yaygın olan bir malzemedir. özellikle 
plastiklerin sertleştirilmesi için de kullanılan bisfenol-A’nın epoksi reçinelerin 
bileşiminde kullanılmasının yanında, yine bu reçinelerin suyla temasında suya 
geçen sağlığa zararlı maddeler olduğu tespit edilmiştir. Bisfenol-A içerikli 
plastiklerin bebek ürünlerinde kullanımıyla ilgili yasal düzenlemeler son dönemde 
ülkelerin gündeminde olmakla beraber, henüz bu maddelerin etkilerine dair kesin 
bilgiler ve net limit değerler mevcut değildir. Ancak, epoksi reçine bileşiminde 
bulunan “bis(2-hydroxyphenyl)methane bis(2,3-epoxypropyl)ether (=BFDGE)” 
için verilen maksimum tolerans konsantrasyonu 0,0025 mg/L olarak belirlenmiştir. 

• Arıtma ünitelerinin veya tanklarının malzemeleri suya bir kontaminasyon 
vermeyecek malzemelerden, tercihen paslanmaz çelik, polipropilen veya 
polietilenden ya da izolasyonu yapılmış betonarmeden yapılmış olmalıdır.  

• İçme suyu tesisatında kullanılan bakır boru malzemesi sadece DIN 1787’ye uygun 
SF-Bakır olmalıdır. Bu tür borular, DVGW çalışma sayfası GW 392 
talimatnamelerine de uygun olmalıdır (Bıdı ve Höffer, 2001). 

• İçme suyu arıtma tesisislerinde suyla temas eden ünitelerde su bazlı boyalar 
kullanılmamalıdır. Bitum (565-8707) ve Glisonit (565-8808) esaslı, alüminyum 
pigment ihtiva eden pas önleyici, su geçirimsiz her türlü su altı ve su üstü 
yüzeylerde tatbik edilebilen boya kullanılabilir. 

• Avrupa Birliği mevzuatına göre (98/83/EC) su temin/arıtma sistemlerinde 
kullanılan materyallerin ya da kimyasalların içme suyu kalitesini düşürmemesini 
sağlamak için tüm gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu ifade edilmiştir. 

• İçme suyu ile temas eden malzeme/kimyasalların, su kaynağından kullanıcının 
musluğuna kadar olan süreçte, içme suyu kalitesine olumsuz etkisinin engellenmesi 
gerekmektedir (98/83/EC). 

• İçme sularının sağlıklı ambalajlarda bulunması önemlidir. Günümüzde, içme suları 
büyük ve küçük hacimli olmak üzere iki boyutta pazarlanmaktadır. Büyük boyutlu 
ambalajlı sular genellikle ev ve işyerlerinde tüketilmektedir. Bu nedenle, içme suyu 
tüketiminde sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın sürdürülebilmesi için su tüketiminde de 
sağlanması esastır.Ambalajlarda Sağlık Bakanlığı iznini almış olmasına dikkat 
edilmelidir. Bu noktadan sonra, ambalajlı suyu uygun koşullarda muhafaza 
edebilme ve ambalajdaki suyu sağlıklı bir şekilde tüketebilme sorumluluğu 
tüketicinin en önemli görevidir. Bu noktada, en başta üreticilere ve firma 
yetkililerine büyük sorumluluk düşmektedir. Kesinlikle tüm üretim kontrolleri 
yapılmış şekilde piyasaya sürülen yeni nesil ambalajların yıpranmamış ve 
aşınmamış olarak özel kapalı araçlarda tüketiciye ulaştırılması ve bunların 40-60 
kullanımdan sonra uygun koşullarda imhâ edilmesi gerekmektedir. (Yetilmezsoy, 
2012). 

• Ambalajlı içme sularının tüketiminde, hem yetkililere hem de tüketicilere çok 
büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Özellikle, eski ve kullanım ömrünü 
tamamlamış örneğin plastik ambalajlar için 2 yıldan fazla kullanımda olanlar 
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kansere neden olabilecek toksik maddeleri içerme riski bulunmaktadır. 
(Yetilmezsoy, 2012). 

• Suyla bulaşan hastalıkların sayısında sosyo-ekonomik düzey yükseldikçe azalma 
görülmesine rağmen, hijyen alışkanlıklarının ve olanaklarının az olduğu 
toplumlarda suyla bulaşan hastalıklar ve salgınlar adeta birer patlama şeklinde 
ortaya çıkmaktadır. Berrak olan her suyun temiz olduğunun garantisi yok ise, 
hastalık görülmemesi durumu da her zaman sağlıklı koşulların devam ettiğini 
göstermez. Bu durum aslında enfeksiyon zincirinin tamamlanma süreci ile ilgilidir. 
Bir enfeksiyon kaynağı vasıtasıyla çıkan hastalık etkeni, uygun bulaşma yolu ile 
sağlam kişiyi etkilediği anda hastalık ve salgın başlayacaktır. Bu açıdan, 
sağlıklıymış gibi görünen bazı koşulların enfeksiyon zincirinin tamamlanma süreci 
içerisinde olduğu göz önüne alındığında, bu hastalık zincirinin kırılamaması 
halinde kronik vadede sağlık sorunlarının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu açıdan, 
özellikle su ile bulaşan hastalıkların ortadan kaldırılmasına yönelik her türlü 
çevresel tedbirin alınması, su tüketiminde en uygun malzemelerin kullanılması ve 
konuyla ilgili erken uyarı sisteminin oluşturulması, hem üreticinin ve hem de 
tüketicinin bir görevi olmalıdır (Yetilmezsoy, 2012). 
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15. İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ İÇİN GÜVENLİK KURALLARI 
 

Doç.Dr. Mehmet ÇAKMAKCI 
 
İçme suyu arıtma tesislerinin güvenliği sağlıklı içme ve kullanma suyu temini açısından 
önemlidir. Tesisin korunması, tesiste bulunan ekipmanlarda alınması gerekli önlemler ve 
personelin güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Tesisin güvenliği için alınması gerekli 
bazı önlemler aşağıda belirtilmiştir. 
 
15.1 Tesisin Güvenliği 
 
Dışarıdan gelebilecek tehlike ve tehditlere karşı alınması gerekli bazı önlemler aşağıda 
belirtilmiştir (URL 1). 
 

• Arıtma tesisi çitlerle veya duvarlarla çevrilmelidir.  
• Tesis etrafından izinsiz girilemeyeceğini gösterir tabelalar olmalıdır.  
• Tesise giriş yapılan kapılar kilitli olmalıdır.   
• Tesis ve etrafı kapalı devre izleme sistemi ile izlenmelidir.  
• Herhangi bir saldırıyı duyurmak için sesli ve görsel alarm sistemi olmalıdır. 

Yeterli aydınlatma sağlanmalıdır. 
15.2 Tesis İçi Güvenlik Önlemleri 
 
15.2.1 Kapalı alanlar 
 
İçme suyu arıtma tesislerinin aşağıdaki kapalı alanlarında özel dikkat gösterilmelidir (EN 
12255-10:2000; TS EN 12255-10:2006; URL1): 
 

• Boru hatları, 
• Kuyular 
• Havuzlar (kapalı veya gömülü), 
• Vana yapıları, 
• Kimyasal hazırlama yapıları, 
• Klorlama, ozonlama ve klor dioksit yapısı, 
• Filtre binaları ve drenaj yapısı, 
• Kimyasal arıtma çamuru susuzlaştırma yapısı, 
• Tam kapalı diğer tesisler, 

 
15.2.2 Tesis içi ulaşım ve yollar 
 
Tesisi için ulaşım ve yollar atıksu için hazırlanan EN 12255-10:2000; TS EN 12255-10:2006 
standardına uygun olmalıdır. Ünitelere yaya ve araçla güvenli ulaşımın sağlandığı yollar ve 
kaldırımlar yapılmalıdır. Yaya kaldırımlarında insanların geçişine engel olabilecek çıkıntı ve 
ilaveler olmalıdır. Islanma ve donma koşullarında insanların güvenle yürüyebileceği şekilde 
kaldırımlar inşa edilmelidir.  Tesis için güvenli ulaşım için aşağıda belirtilen hususlara dikkate 
edilmesi gerekmektedir: 
 

• İşletme binası ve ünitelere mümkün olduğunca kolay ve doğrudan yollarla 
ulaşılabilmelidir. 

• Açık kanallar veya taşıyıcı kayışlar gibi engellerin üzerinden köprü ile geçilmelidir. 
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• Yollar ve kaldırımlar kolay temizlenebilmelidir. 
• Zemin kaplamaları, ızgaralar ve yolların yüzeyleri kaygan olmamalı ve sular 

yüzeylerde toplanmalıdır. 
• Yollar dayanıklı malzemeden inşa edilmelidir. 
• Yüzeyler olumsuz şartlar altında her yöne emniyetli yürümeye olanak vermeli ve 

kaymamalıdır. 
• Acil durum çıkış kapıları dışarıya doğru açılmalıdır. 
• Ulaşım yolları ve geçitler, işletme esnasında riskleri önleyecek şekilde tesis 

edilmelidir. 
Bu şartların yeterince sağlanması için aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesi gerekir: 
 

• Tesis içi yollar ünitelerden yeterince uzakta ve ünitelere kolayca ulaşılabilir şekilde 
yapılmalıdır. 

• Yollar kapılardan, geçiş yollarından, geçitlerden veya merdiven çıkışları gibi 
yerlerden en az 1,0 m uzaklıkta olmalıdır. Kör noktalı çıkışlarda, yönlendirme 
korkulukları veya aynalar gibi önlemlerle koruma sağlanmalıdır. 

• Yeterli sayıda yol ve kaldırım bulunmalı ve bunların konumları ile boyutları, 
araçlar ve yayaların güvenli bir şekilde kullanmasına müsait olmalıdır (araçlar için 
yeterli manevra alanları gibi). 

• Motorlu veya raylı araçlar için yolları, yolun dış kenarı ile araçların kenarları 
arasında, ulaşım yolunun her iki yanında en az 0,5 m’lik bir emniyet mesafesi 
kalacak kadar geniş bırakılmalıdır. 

• Ulaşım yollarındaki aydınlatma cihazları herhangi bir kazaya yol açmayacak 
şekilde tasarlanıp yerleştirilmeli ve genel aydınlatma şiddeti en az 5 lüks olmalı, 

• Hız sınırlamaları dikkate alınmalıdır. 
• Geçitler en az 2,0 m yükseklikte ve 0,6 m genişlikte olmalıdır. 
• Geçitler yük taşınması için kullanılacaklarsa, en az 1,2 m genişliğinde olmalıdır. 
• Yükseklik farkının 0,2 m’den fazla olduğu yerlerde basamaklar veya rampalardan 

faydalanılmalıdır. 
• Rampaların eğimi 1:10’dan daha yüksek olmamalı ve basamaksız inşa edilmelidir. 

 
15.2.3 Merdivenler ve basamaklar 
 
Merdivenler ve basamaklar  için aşağıda belirtilen hususlara dikkate edilmelidir (EN 12255-
10:2000; TS EN 12255-10:2006): 
 

• Katlar arası, yüksek ünitelere erişimde, çukurlar ve ünitelerin alt kısımlarına 
merdivenler, demir basamaklar, asansörler veya başka ulaşım imkânları 
erişilebilmelidir. 

• Merdivenler ve basamakları, kaymayacak şekilde tasarlanmalı ve yeterli basamak 
genişliğine sahip olmalıdır. Suyun, yağın veya gresin bulunabileceği yerlerde 
kaymayı önleyecek ek tedbirler alınmalıdır. 

• Merdivenle duvar arasında en az 150 mm mesafe bulunmalıdır. 
• 3 m’den fazla ve daha fazla yüksekliğe sahip alanlarda düşmeyi engelleyici sabit 

donanım yerleştirilmelidir (kaymaya karşı tutunmak için tırabzan ve emniyet 
kemerleri gibi). 

• Kurtarma çalışmalarında engel olmaması için kapalı alanlarda merdivenler kafes 
içerisinde olmamalıdır. 

• Tırmanma şekilde çıkılması gereken kısımlarda uygun giriş destekleri olmalıd ır.  
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• 10 m’den fazla uzunluğu olan merdivenlerde, yaralıların kurtarılmasını ve araçlar 
ile malzemelerin taşınmasını engellemeyecek şekilde, en fazla 6 m aralıklarla 
dinlenme platformları yapılmalıdır. 

• Kuyulardaki sabit merdivenlerin yatay açıklığı dik merdivenler için 0,65 m’den ve 
eğimli merdivenlerde 1,1 m’den az olmamalıdır. 

 
15.2.4 Düşmeyi önleyici tedbirler  
 
Tesis içinde düşmeyi önleyici tedbirler ve kapaklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir (EN 12255-
10:2000; TS EN 12255-10:2006): 
 

• Dik inişlere veya diğer tehlikeli alanlara yakın çalışma yerlerine ve ulaşım 
yollarına, buralara düşmeyi veya girişi önleyici sabit parmaklıklar veya korkuluklar 
konulmalı ve bunların kullanılmasının zorunlu tutulmadığı düşey düşüş yüksekliği 
için ulusal mevzuata bakılmalıdır. 

• Yüksekten düşme tehlikesinin bulunmadığı yerlerde, gergin zincirler, ipler veya 
ağlar ile önlem alınmalıdır. 

• En az 1,1 m yüksekliğindeki sabit korkuluklar veya duvarla çevrilerek düşmeye 
karşı uygun koruma sağlanmalıdır. 

• Çalışanların düşmesini önlemek için koruyucu korkuluklar düşme tehlikesi bulunan 
yerlere yapılmalıdır. 

• Düşey çubuklu koruyucu korkuluklarda çubuk aralıkları 0,18 m’yi geçmemelidir. 
• Koruyucu korkuluklarda yatay çubuk bulunması halinde eteklikle yatay çubuk 

arasındaki, tırabzanla yatay çubuk arasındaki veya varsa iki yatay çubuk arasındaki 
mesafe 0,5 m’yi geçmemelidir. 

• Ayakucu tahtası olmaması durumunda, zeminle, diz yüksekliğindeki tırabzan 
arasındaki mesafe 0,3 m’yi geçmemelidir. 

• Eteklik, çalışma yerlerinde ve ulaşım yollarında koruyucu korkulukların yapısından 
bağımsız olarak en az 0,1 m yüksekliğinde inşa edilmelidir. 

• Koruyucu korkuluklar, üst kenarlarından 1000 N/m’lik yatay bir kuvvete karşı 
dayanabilecek şekilde inşa edilmeli ve sabitlenmeli ve merdivenler, platformlar 
veya en fazla 5000 N/m; düşey trafik yüküne sahip yürüyüş yolları üzerine 
konulacak koruyucu korkuluklar için 500 N/m’lik; araçlar, talî raylı yollar, sadece 
kontrol ve bakım amacıyla kullanılan yollar ve bölgelerde yapılacak korkuluklar 
içinse 300 N/m’lik bir tasarım yükü yeterli olmalıdır. 

• 1:1’e kadar olan eğimlerde, uygun ağaçlar, çalılar ve çitlerle düşme önlenmelidir. 
• Sökülebilir emniyet korkulukları (gerekirse), menteşeli, kayar veya deliğe giren 

tipte olmalıdır.  
• Sökülebilir emniyet korkulukları, örneğin merdivenlere ulaşılan noktalarda veya 

kurulum ulaşma deliklerinde gerekli olabilir. 
• Kapaklar güvenli şekilde tutulabilir olmalı, istenmeyen yer değiştirmelere karşı 

tedbir alınmış olmalı ve çalışma şartları ile hava koşullarından kaynaklanan 
etkilere karşı dayanıklı olmalıdır. 
 

15.2.5 Tehlikeler 
 
Tesis içinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar 
veya hasar verme potansiyeli tehlike olarak tanımlanmaktadır.  İçme suyu arıtma tesisinde 
kimyasal depoları, klor, ozon ve klor dioksit hazırlama üniteleri ve yüksek gerilim hatları 
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tehlike potansiyeli olan alanlardan bazılarıdır.  Tehlikeli maddelerle ilgili bilgi sistemi,  tüm 
malzemelerin güvenlik bilgi kartları ve tehlike olması halinde yapılacaklar konusunda 
bilgilendirici afişler arıtma tesisi ünitelerdinde bulunmalı ve personel konu hakkında 
eğitilmelidir.  Bunlara ilavetten aşağıdaki hususlara da dikkate edilmelidir: 
 
a) Klor ünitesi (URL1) 

• Klor besleme ve depolama odalarında uygun havalandırma sistemi olmalıdır. 
• Standarlara uygun solunum almayı koruyucu ekipmanlar olmalıdır. 
• Klor sızıntısı tespiti aşağıdaki gibi yapılmalıdır: 
o Konsantre amonyum hidroksit çözletisi (% 56’lık amonyum) klor sızıntı testi 

için bulunmalıdır. 
o Tonluk tanklarda  sızıntı tamir kitleri olmalıdır. 
o Sürekli sızıntı kontrol ekipmanı olmalıdır. 
o Sürekli sızıntı kontrol ekipmanı görsel ve sesli uyarı vermelidir. 

• Ünite dışındaki göstergede ortamdaki klor konsantrasyonunu görülmelidir. 
• Korozif olduğundan dayanıklı malzemelerden imal edilmiş tanklarda depolanmalı 

ve taşınmalıdır. 
b) Ozon ünitesi (URL1) 

• Hacimsel olarak maksimum 0,1 mg/L ozon ortam havasında olmalıdır. 
• Ozon ünitesinde ses yalıtımı olmalıdır. 
• Yüksek voltaj sebebiyle kullanılacak elektrik sistemleri standartlara uygun 

olmalıdır. 
• Sızma olmasına karşı jeneratörün bulundunduğu ve ozonun taşındığı kısımlarda 

havalandırma fanları olmalıdır. Kaçaklar sesli ve görsel ikazla bildirilmelidir. 
• Ozon kaçağı ozon dedektörleri ile tespit edilmelidir. 
• Ünite dışındaki göstergede ortamdaki ozon konsantrasyonunu görülmelidir. 
• Üretim için gerekli oksijen dayanıklı ve standartlara uygun tanklarla taşınmalıdır. 

c) Kimyasal depolama ünitesi ve laboratuvarlar (URL1; EN 12255-10:2000; TS EN 12255-
10:2006) 

• Tüm kimyasal tank veya kapları etiketli olmalıdır. 
• Varsa risklerini belirtir işaretler ile donatılmalıdır. 
• Risklerine göre gerekli emniyet ekipmanları bulunmalıdır. 
• Özelliklerine uygun koşullarda depolanmalıdır. 
• Depolama alanları kilitli olmalı ve uyarı afişleri ile girişin yasak olduğu 

belirtilmelidir. 
• Her bir depo bölümünde havalandırma olmalıdır. 
• Dökülme veya sızıntı durumları dikkate alınarak yedek depolama ekipmanları ile 

gerekli koruyucu ve temizleme ekipmanı bulunmalıdır. 
• Kireç siloları ve bunların doldurma ve boşaltma cihazlarının, toz geçirmez şekilde 

imal edilmeli ve açık olarak işaretlenmelidir. 
• Kireç kaymağı karıştırma sistemlerinin, sıkı şekilde kapalı olmalı ve karıştırma 

sırasında gözetleme delikleri açılmamalıdır. 
• Çalışma yerlerindeki (laboratuvarlar, atölyeler) yanabilir, yanmayı sağlayıcı veya 

zehirli veya aşındırıcı tehlikeli maddelerin az miktarlarda depolanması için 
kendiliğinden kapanabilir ve kilitli güvenlik kabinleri olmalıdır. 

• Sıhhi tesisat yönetmeliklerine uygun olarak acil duş ile göz yıkama üniteleri monte 
edilmelidir. Alan büyüklüğüne bağlı olarak bu üniteler gereklli sayıda olmalıdır. 
ANSI Z358.1’de belirtildiği üzere acil duşun zeminden yüksekliği 208,3 cm ila 
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243,8 cm arasında ve 15 dakikada 75,7 L kapasitede olmalıdır. Benzer şekilde göz 
yıkama duşunun zeminden yüksekliği 83,8 cm ila 114,3 cm arasında ve 15 dakika 
için 1,5 L kapasitede olmalıdır.  

•  
d) Elektrik trafoları 

• Uyarıcı tablelalarla tehlike durumu belirtilmelidir. 
• Kapıları sürekli kapalı olmalıdır. 

e) Kapalı çukur alanlara giriş 
• Ünite tabanları ve benzeri çukur alanlara girmeden zehirleyici ve patlayıcı gazlar 

ölçülmelidir. 
 
15.2.6 Patlama riski bulunan alanlar 
 
İçme suyu arıtma tesislerinde kimyasal depolama ve klor dioksit ünitelerinde patlama riski 
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, ozon üretiminde kullanılan oksijen yanıcı olmasına karşın 
patlamalara sebep olabilmektedir. Bu alanlarda sürekli ölçümlerle patlama riski minimuma 
indirgenmelidir.  
Bu kapsamda aşağıdaki hususlarda dikkate edilmelidir (EN 12255-10:2000; TS EN 12255-
10:2006): 

 
• Patlama tehlikesi olan içme suyu arıtma tesisi alanları, görülebilir şekilde 

işaretlenmeli ve yetkililer dışında bu alanlara giriş önlenmelidir. 
• Patlama riski yapısal tedbirlerle azaltılabilir. Bu kapsamda, yanmaz malzemelerden 

yapılmış gaz sızdırmaz duvarlar ile gaz geçirmez boru ve iletim hatları yapılabilir. 
Her iki yüzü sıvalı tuğla duvarlar veya özel katkılı beton duvarlar, yeteri kadar gaz 
geçirmez kabul edilebilir. 

• İstisnai durumlarda patlayıcı bir ortamın oluşabileceği, zemin seviyesinden 
yukarıdaki odalar, otomatik olarak kapatılabilen gaz geçirmez kapılarla 
ayrılmalıdır. 

• Patlayıcı ortamın oluşma ihtimalini önleyici tedbirler, genellikle tasarımın ilk 
aşamasında dikkate alınmalıdır. 

• Motorlu taşıt yolları, patlama tehlikesinin olabileceği alanların dışında olmalıdır. 
 

15.2.7 Acil durum çıkışları 
 
Acil durum çıkışları aşağıda belirtilen alanlarda olmalıdır (EN 12255-10:2000; TS EN 12255-
10:2006): 

• İçinde bağımsız bölümleri olan tankların her bir bölümü acil durum çıkışı ile 
donatılmalıdır. 

• Çalışma şartlarındaki su seviyesinin 1,0 m aşağısına kadar inen merdivenler ve 
bakım bacaları, acil durum çıkışları olarak kullanılabilir, 

• 1:2 eğimli duvarlara sahip açık tanklar, dışarı tırmanarak çıkmaya yardımcı 
olacak diğer donanımlarla (ip gibi) donatılmış olmalıdır. 

 
15.2.8 Çalışma yerleri, çalışma ve bakım platformları 
 
Çalışma yerleri ile çalışma ve bakım platformları için aşağıdaki şartlar geçerlidir (EN 12255-
10:2000; TS EN 12255-10:2006): 
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• Çalışma yerleri, çalışma ve bakım platformları, ıslak ve buzlu şartlarda dahi 
üzerlerinde emniyetli çalışmayı mümkün kılacak ve engelleri olmayacak şekilde 
tasarlanmalı, kurulmalı ve düzenlenmelidir.  

• Bu, özellikle malzemeye göre, genişliklerine, dayanıklılık ve sağlamlığa, yüzeye, 
kaymazlık kalitesine, aydınlanma ve havalandırma ile üçüncü tarafların sebep 
olabileceği zararlı çevre etkileri ve tehlikelerden korunma vb. hususlar dikkate 
alınarak uygulanır. 

• Izgaralar ve üzerinde durulacak yerler mümkün olduğunca taşkın ihtimalinin 
olmadığı yerlere yerleştirilerek kaymaya karşı güvenlik sağlanabilir. 

 
15.2.9 Kaldırma teçhizatı 
 
Kimyasallar, filtre malzemesi, ekipman parçaları ve ekipmanlar gibi ağır olabilecek yükleri 
kaldırabilmek için uygun ve yeterli kaldırma teçhizatı bulundurulmalıdır. Ağır yükler 
kaldırılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gereklidir (EN 12255-10:2000; TS EN 
12255-10:2006): 
 

• Bir kaldırma sistemi kurulmalıdır. Gerekli konumlarda ihtiyaca göre, monoray, 
kreyn, ceraskal konumlandırılmalı, projelendirme aşamasında taşıyıcı sistem göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

• Hareketli yük asansörü için destek yapısı inşa edilmelidir. 
• Üçayak veya taşınabilir kaldırmalı yük asansörü, ayaklarını kaymaya ve dışa doğru 

açılmaya karşı koruyucu güvenlik araçlarıyla birlikte kullanılmalıdır. 
• Kılavuzlu ve teleskopik halatlı kaldırma araçları için (vinç kolu) boyutu ve 

yükleme-boşaltma kapasitesine göre tasarlanmış, yeterli bir park alanı mevcut 
olmalıdır. 

• Kamyona monte edilmiş kaldırma cihazları, forklift, küçük hidrolik kazıcılar gibi 
çok amaçlı kaldırma araçlarının güvenli kullanımı mümkün olmalıdır. 

 
15.2.10 Hijyenik koşulları sağlayan tesisler 
 
Hangi boyutta hijyenik tedbirlerin gerektiği arıtma tesisinin büyüklüğüne ve yerleşimine 
bağlıdır (EN 12255-10:2000; TS EN 12255-10:2006). Bunlar: 
 

• ayakkabılar ve botlar dahil koruyucu elbiselerin yıkanacağı yerler, 
• kişisel temizlik yerleri (lavabolar ve duşlar), 
• yemek yeme ve meşrubat hazırlama yerleri, 
• kişisel malzemelerin muhafaza edileceği yerler, 
• ilk yardım dolaplarıdır.  

 
15.2.11 Genel uyarı işaretleri 
 
Yüksek riske sahip bütün alanların girişlerine, görünür şekilde uyarıları belirten işaretler 
yerleştirilmelidir. Bu riskler (12255:2000; TS EN 12255-10:2006): 

• elektrik tehlikeleri, 
• yüksek gürültü seviyeleri, 
• otomatik çalıştırılan hareketli cihazlar, 
• tehlikeli gazların varlığı ve muhtemel patlama tehlikesi, 
• tehlikeli kimyasal maddelerdir 
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Bir yükümlülüğü veya şartı belirten işaretler, uygun alanların girişlerine yerleştirilmelidir. Bu 
işaretler şunlardır: 
 

• Sigara içilmez. 
• Emniyet gözlüklerinizi takınız. 
• Baret kullanınız. 
• Kulak koruyucularını kullanınız. 
• Kaçış maskesi veya tam solunum cihazı kullanınız. 
• Çalışma izni gerekir. 

 
Emniyet ve yangın önleme ekipmanlarına yönlendiren işaretler, cihazın bulunduğu yere 
yönlendirici bilgi içermelidir: 
 

• acil durum çıkışları, 
• yangın söndürücüler, 
• kurtarma cihazları, 
• ilk yardım kutuları 
 

15.3 Personelin Güvenliğinin Sağlanması 
 
15.2’de tesis içi ekipmanlarla ilgili güvenlik önlemleri belirtilmiştir. Bu önlemlerin alınması 
personelin güvenliğini sağlama açısından önemlidir. Bu önlemlere ilavetten Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yayınlanan ve  
Tablo 15.1’de belirtilen yönetmeliklere uygun koruyucu ve güvenlik ekipmanları ile 
çalışanların güvenliği sağlanmalıdır. 

 
Tablo 15.1 İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili yönetmelikler (URL2) 

Yönetmelik adı Yayınlanma tarihi Resmi gazete sayısı 
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık 
ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik 

12 Ağustos 2013 28733 

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde 
Kullanılması Hakkında Yönetmelik 2 Temmuz 2013 28695 

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi 
Yönetmeliği 5 Şubat 2013 28550 

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden 
Korunmalarına Dair Yönetmelik 28 Temmuz 2013 28721 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği 25 Nisan 2013 28628 

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 
Değerlendirmesi Yönetmeliği  29 Aralık 2012 28512 

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak 
Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin 
Yönetmelik 

17 Temmuz 2013 28710 

 
15.4 Kaynaklar 
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ANSI/ISEA Z358.1 American National Standard for Emergency Eyewash and Shower 

Equipment, USA (2009). 

EN 12255-10: “Wastewater Treatment Plants – Part 10: Safety Principles”, EU (2000). 

TS EN 12255-10.  “Atıksu Arıtma Tesisleri – Bölüm 10: Güvenlik Kuralları”, Türkiye 

(2006). 

URL1, http://10statesstandards.com/waterrev2012.pdf, Recommended Standards for Water 

Works: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan ,Minnesota, Missouri, New York, Ohio, 

Ontario, Pennsylvania, Wisconsin. 

URL2, www.isggm.gov.tr/ 
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16. PROSES KONTROLÜ VE OTOMASYON 
 

Yrd.Doç.Dr. Selami DEMİR 
 
16.1 Genel Bilgi 
 
İçme suyu arıtma tesislerinde, tesisin yatırım ve işletme maliyetleri ile birlikte proses 
optimizasyonu maksadıyla da bir dizi kontrol stratejilerine ve muhtelif otomasyon 
sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Projede, tasarlanan içme suyu arıtma tesisinin işletilmesi 
esnasında ihtiyaç duyulacak personel sayısı ve otomasyon mertebesi de dikkate alınmalıdır. 
Günümüzde içme suyu arıtma tesislerinde mevcut olan enstrümanlar ile otomasyon sistemleri 
ve otomasyon mertebeleri, tesisten tesise büyük değişiklikler göstermektedir. Birçok tesis, 
tamamen otomatik çalışmak üzere tasarlanırken bu tesislerde personel ihtiyacı nispeten az 
olmakta ve genellikle enstrümanların bakım onarım işleri için istihdam edilmektedir. Bazı 
tesislerde ise otomasyon mertebesi asgari düzeyde olup, bu tesislerin işletilmesi için insan 
gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Son zamanlarda ise manuel olarak işletilmek üzere tasarlanmış 
olan eski tesislerde revizyona gidilmekte; bu tesisler yarı ya da tam otomatik sistemlere 
dönüştürülmektedir. Bununla birlikte yeni yapılan tesislerde ise tam otomasyon tercih 
edilmektedir. Bunun sebeplerinden bazıları şöyle sıralanabilir: 
 

• Hali hazırda yüksek teknoloji ihtiva eden ölçüm cihazları (enstrümanlar) tesiste 
gerçekleşen proseslerin daha hassas ve detaylı incelenmesine ve kontrol edilmesine 
olanak sağlamakta; tesiste üretilen içme suyunun giderek keskinleşen içme suyu 
standartlarına uygun şekilde arıtılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu açıdan yüksek 
teknoloji ihtiva eden ölçüm ve kontrol sistemleri manuel işletmeye nazaran büyük 
avantajlar / kolaylıklar sağlamaktadır. Modern otomasyon sistemleri tesislerin tam 
otomatik olarak, insan gücüne ihtiyaç duyulmadan işletilmesine olanak sağlamakta 
ve giderilmesi sadece insan gücü ile gerçekleştirilebilecek  arızi durumları ve 
işletme problemlerini tespit ederek işletmeciyi haberdar edebilmektedir.   

• Giderek keskinleşen ve manuel işletme ile takibi ve kontrolu zorlaştıran içme suyu 
standartlarına uygun içme suyu üretme hedefi, özellikle yeni yapılan içme suyu 
arıtma tesislerinde otomatik ölçüm cihazları ve otomasyon sistemlerine bağımlılığı 
artırmaktadır. Bazı arıtım sistemlerinin kontrolu maksadıyla anlık ölçüm 
sonuçlarına ihtiyaç duyulurken, bu anlık ölçümlerin gün içinde birden fazla 
zamanda tekrarlanması gerekmektedir. Bu noktada, otomatik enstrümanlar ve 
otomasyon sistemleri iş gücünde yüksek mertebelerde tasarrufa olanak sağlamakta; 
istenilen aralıklarda ve zamanlarda otomatik ölçümler yapılarak uygun kayıt 
cihazlarında sonuçlar saklanabilmektedir. 

• Arıtma sistemlerinde işletme maliyetleri en büyük paya sahiptir. Uygun 
enstrümanlar ve otomasyon sistemlerinin kurulumu ile proses optimizasyonunu 
yapmak ve işletme maliyetlerini en aza indirmek de mümkün olabilmektedir. 
Mesela, uygun ekipman ve sistemlerle, arıtma tesisinde kullanılan kimyasal 
dozajları ve bu sayede kimyasal maliyetleri ya da pompaların çalışma sıra ve 
sürelerinin optimizasyonu ve bu sayede enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Uygun 
otomasyon sistemleri kullanılarak, filtrasyon ünitelerinde, geri yıkama suyunda 
bulanıklık ölçülebilir ve geri yıkamanın süresi ile geri yıkama suyu debisi ölçülerek 
hem enerji hem de su tasarrufu yapılabilir.  

• Filtrelerde geri yıkama döngülerinin takip ve kontrolü ile tesisteki rutin analizler 
gibi zaman alıcı işlerde otomatik ölçüm ve kontrol sistemlerinin kurulması, tesiste 
ihtiyaç duyulan iş gücünü azaltabilmektedir. Bu sayede tesisin işletilmesi ve 
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kontrolünden sorumlu personel, özel olarak tasarlanmış kontrol odalarında ve hatta 
internet üzerinden tesis kontrolunu gerçekleştirebilmektedir. 

• Otomasyon sistemlerinin kullanılması, elde edilen verilerin saklanarak uzun vadeli 
işletme ve optimizasyonda faydalı olabilecek bilgilerin toplanmasına da olanak 
sağlamaktadır. Bu sayede işletmeci, otomatik olarak yapılan ölçüm neticelerini 
bilgisayar ortamında görebilmekte ve veriler üzerinde muhtelif analizler yapma 
imkanı bulabilmektedir. Bu yönüyle otomasyon sistemleri, tesis işletmesi ve 
optimizasyonu ile ilgili stratejik kararlar alınması hususunda işletmeciye büyük 
avantajlar sağlamaktadır.  

• Birçok otomatik kontrol sistemi, tesiste gerçekleşen proseslerde oluşan ve 
oluşabilecek hata, arıza ve işletme problemlerini tespit edebilecek nitelikte 
tasarlanabilmektedir. Bununla birlikte, gerçek zamanlı çalışan enstrümanlar üretilen 
su kalitesi ile ilgili problemleri tespit edebilmekte ve manuel analizler için 
beklenmesi gereken zamanı azaltabilmektedir.                                                                                                                             

• Tesiste oluşan işletme problemleri ve arızi durumlara müdahale etmek sürekli 
ölçüm ve izleme yapabilen enstrümanların kullanılması ise çok daha hızlı ve etkili 
olmaktadır. 

• Gelişen bilgisayar teknolojisi sayesinde, tesiste bulunan bütün enstrümanlardan 
toplanan bilgiler bir kontrol odasında bilgisayardan takip edilebilmektedir. 

 
Sağladığı avantajlardan ötürü günümüzde yapılan bir çok arıtma tesisinde otomatik kontrol 
sistemleri geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.  
 
16.2 Proses Kontrol  ve Otomasyon Yöntemleri 
 
Bir içme suyu arıtma tesisinde her bir ünitenin işletme şartları, kullanılan ekipmanlar ve 
gerekli otomasyon mertebesi tasarım aşamasında belirlenmektedir. Tesislerde genellikle 
manuel, yarı otomatik ve tam otomatik kontrol sistemleri kullanılmaktadır. Mesela, bir 
çöktürme tankı devreye alındığı sırada, çöktürme tankını besleyen flokulasyon tankındaki 
karışıtırıcı motorları manuel olarak çalıştırılabilmektedir (manuel sistemler). Bununla birlikte, 
bir filtrede geri yıkama vaktinin geldiği otomatik olarak tespit edilebilmekte ve filtre geri 
yıkamaya alınabilmektedir (tam otomatik sistemler). Geri yıkamanın başlatılması otomatik 
olduğu gibi geri yıkama kapsamında gerçekleştirilen alt işlemler için sistem, operatör talimatı 
bekleyebilir (yarı otomatik sistemler). Uygulamaya göre, içme suyu arıtma tesislerinde 
otomatik kontrol sistemleri basit ya da nispeten karmaşık bir yapıya sahip olabilir. Kontrol 
sistemlerinin basit ya da karmaşık olması, yatırım ve uzun vadeli işletme-bakım maliyetleri ile 
elde edilecek avantajlar arasındaki dengeye bağlıdır. 
 
16.2.1 Kontrol hiyerarşisi 
 
İçme suyu arıtma tesislerinde uygulanacak kontrol stratejileri tasarım aşamasında 
belirlenmektedir. Kontrol sistemleri hem bilgisayarlı hem de manuel kontrollerden ya da 
bunların bir kombinasyonundan ibaret olabilir.  
 
16.2.1.1 Yerel kontroller 
 
Yerel kontroller genel olarak yedek kontrolleri içerir. Özellikle acil durumlarda tesiste 
kullanılan ekipmanı ya da kontrol edilen prosesi açmak/kapatmak için kullanılırlar. Bununla 
birlikte, karıştırıcılar gibi çalışma koşullarında nadiren değişiklik olabilecek ekipmanlar için, 
merkezi kontroller ekonomik açıdan fizıbıl olmadığı durumlarda yerel kontroller 
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kullanılabilmektedir. Yerel kontroller arasında yerel ekipman kontrolleri, kablolu bağlantılar 
ve yerel manuel kontroller sayılmaktadır (Randtke ve Horsley, 2012): 
 

• Yerel ekipman kontrolleri: Bu kontroller genellikle tesiste kullanılan ekipmanlara 
ait motorlar ve vana aktüatörleri gibi üniteler içinde konumlandırılmış parçaların 
açılıp kapatılması amacıyla kullanılırlar. Saha kontrolleri olup, merkezi kontrol 
sisteminden bağımsız çalışırlar. 

• Kablolu bağlantılar: Bu kontroller genellikle ekipman ve personel güvenliği için 
kullanılmakta olup, hem yerel hem de bilgisayarlı kontroller açısından verimlidir. 
Bilgisayar programlarından bağımsız çalışırlar. 

• Yerel manuel kontroller: Bu kontroller genel olarak motorların kullanıldığı 
ünitelerde motor kontrol merkezlerinde, ya da yerel kontrol istasyonlarında 
bulunurlar. Ünite içinde kontrol panolarında da kullanılmaktadır. Bu tip kontroller 
üzerinde bir otomatik/manuel mod seçeneği bulunmaktadır. Operatör, bir düğmeye 
basarak yerel ya da merkezi bilgisayar kontrol sistemini devreden çıkarır ve pompa 
motorlarının açılması/kapatılması, kimyasal madde debilerinin ayarlanması, motor 
hızlarının ayarlanması gibi işlemleri gerçekleştirir. Operatör, yine bir düğme 
aracılığıyla kontrolu bilgisayara bırakabilir.   

 
16.2.1.2 Bilgisayarlı kontroller 
 
Bilgisayarlı kontroller, yerel kontrollerin aksine ünitenin içinde olmak zorunda değildir. Bunu 
yerine, bir merkezi kontrol odasında da konumlandırılabilmektedir. Bilgisayarlı kontroller 
arasında bilgisayarlı manuel kontroller, bilgisayarlı otomatik kontroller ve optimizasyon 
kontrolleri sayılabilmektedir (Randtke ve Horsley, 2012): 
 

• Bilgisayarlı manuel kontroller: Bu kontrol sistemlerinde operatör, tesiste ya da 
ünitede istediği ekipman ya da prosesi bilgisayar yazılımı üzerinden ya da sistem 
arayüzü olarak tasarlanan panodan kontrol edebilmektedir. Bu kontroller sayesinde 
operatör, istediği bir ekipmanı, otomatik kontrollerden bağımsız olarak açıp 
kapatabilmekte ya da istediği bir değerde/devirde/debide çalıştırabilmektedir. 

• Bilgisayarlı otomatik kontroller: Bu kontroller, tesiste ya da ünitede bulunan bütün 
ekipmanların bilgisayar tarafından otomatik olarak kontrol edildiği kontrollerdir. 
Bu sistemlerde bilgisayar, tesisi bütün yönleriyle idare edebilecek nitelikte bir 
yazılımla donatılmıştır. Yine bu sistemlerde karar yetkisi tamamen bilgisayara 
aittir. Bu tip sistemlerin devreye alınması yine merkezi bir bilgisayardan 
gerçekleştirilmekte olup, acil durumlarda yerel kontrollerle devre dışı bırakılmaları 
mümkündür. 

• Optimizasyon kontrolleri: Bu tip kontroller daha karmaşık yazılımlara sahiptirler. 
Genellikle tesisin tamamına hakim olurlar. Bu tip sistemlerde bilgisayar yazılımı, 
tesiste gerçekleştirilen proseslerle ilgili matematiksel ve mantıksal modellerin 
bulunduğu modüllere de sahip olabilir ve bu sayede sistem, ünitelerden elde ettiği 
enerji tüketim bilgileri, su analiz sonuçları gibi bilgileri kullanarak su kalitesinin 
optimizasyonu maksadıyla kimyasal dozajları, motor hızları gibi ekipman ve 
işletme parametrelerini kontrol edebilir. 
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16.2.2 Kontrol algoritmaları 
 
Kontrol ve otomasyon sistemlerinde sıklıkla kullanılan temel otomatik kontrol algoritmaları 
sıralı kontrol ve sürekli kontroldur.  
 
Sıralı kontrol sistemleri genellikle Bool cebri ve zamanlayıcılar üzerine kuruludur. Bir 
pompanın ya da vananın belirli zamanlarda açılıp kapanması gibi kontroller sıralı kontroller 
arasındadır. Bununla birlikte, bir filtrenin geri yıkamaya alınıp temizlendikten sonra tekrar 
işletmeye alınması için sıralı olarak açılıp kapanan vanalar ve çalıştırılan pompaların 
kontrolleri de sıralı kontroller sınıfına girer.  
Sürekli kontroller, su ya da kimyasal debisi gibi sürekli olarak belirli değerlerde tutulan 
parametrelerin kontrol edildiği algoritmalar olup, ileri ya da geri beslemeli olarak 
tasarlanabilmektedir. İleri beslemeli algoritmalarda kontrol edilen proses ya da ekipmanla 
ilgili bilgilere ihtiyaç duyulmaz. Bu tip algoritmalarda pompanın devri gibi istenilen değerde 
tutulması gereken parametreler kontrol edilir. Geri beslemeli algoritmalarda, kontrol edilen 
proses ya da ekipmana dair gerçek veriler okunarak ekipman/proses değerleri otomatik olarak 
ayarlanmaktadır. Su debisinin istenen değere gelmesi maksadıyla, debimetreden okunan 
değere göre pompa hızının ayarlanması bu tip algoritmalara örnek teşkil eder.  
 
Farklı uygulamalara sahip muhtelif sürekli kontrol algoritmaları mevcuttur. Bunlardan ilki ve 
en temel düzeyde olanı açma/kapama kontrolleridir. Bu tip algoritmalar, bir ya da daha fazla 
ekipmanın otomatik olarak açılıp kapatılması ile bir proses değişkeninin istenilen değerde 
tutulması için kullanılır. Mesela, ısı enerjisi gerektiren proseslerde termostat bir açma/kapama 
kontrolu olarak çalıştırılır. Eğer prosesteki gerçek sıcaklık termostat için ayarlanan sıcaklıktan 
küçükse algoritma ısıtıcıyı otomatik olarak açar, yüksekse otomatik olarak kapatır. Bu tip 
sistemlerde hızlı açma/kapama işlemlerini önlemek için bir ölü bant kullanılmaktadır. Bu ölü 
bant, proseste tolere edilebilen sıcaklık belirsizliği kadar olabilmektedir. 
 
16.3 İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Temel Kontrol Parametreleri 
 
İçme suyu arıtma tesislerinde kontrol edilmesi gereken parametreler/değişkenler için 
kullanılan enstrümanlar ve kontroller tesis büyüklüğü, proseslerin karmaşıklığı, kritik 
sistemler ve çalıştırılan personelin sayısı ile mesleki becerilerine bağlıdır. Kontrol ve 
otomasyon sistemleri, planlanan sisteme uygun olarak tesis tasarlandıktan sonra geliştirilir.  
İyi bir kontrol ve otomasyon sisteminin özellikleri arasında en önemlisi, sistemin, operatör 
tarafından tesisi sürekli izleme ve kontrol etmesine olanak sağlamasıdır. Bununla birlikte iyi 
bir kontrol ve otomasyon sistemi, tesisteki büyük ekipmanları, arıtım ünitelerini ve üretilen 
atıkları kontrol edebilme şansı sunar. İstenilen arıtma hedefleri ve proseslerine bağlı olarak 
opsiyonel kontrol parametreleri ve uygun algoritmalar üretilebilse de bir içme suyu arıtma 
tesisinde en sık karşılaşılan kontrol parametreleri şöyledir: 
 

• Ham su parametreleri ve enstrümanlar: Ham su pompa istasyonlarında pompalar 
için açma/kapama kontrolleri ile hız kontrolleri ve düşük su seviyesi indikatörleri 
bulunur. Bundan başka hamsuda bulanıklık, pH, sıcaklık, basınç ve debi ölçümleri 
için sensörler bulunur (Chinniah, 2006; MEC, 2008). 

• Havalandırma tankları: Havalandırma tanklarında giriş ve çıkış kapakları/vanaları 
ile bypass vanaları için uygun kontroller geliştirilir. Yine tank girişlerinde debi 
ölçümleri yaparak acil açma/kapama kontrolleri geliştirilebilir. 
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• Hızlı karıştırıcılar: Karıştırıcı hızları, koagulant/polimer debileri, giriş su debileri, 
pH gibi parametreler kontrol edilmelidir. Bununla birlikte giriş çıkış kapakları için 
uygun kontrol algoritmaları ihtiva eder. 

• Yavaş karıştırıcılar: Karıştırıcı hızları  ve giriş/çıkış kapakları ile ilgili uygun 
kontrol algoritmaları oluşturulur. 

• Çöktürme tankları: Çıkış suyunda bulanıklık ölçümü, çamur seviyesi ve su debisi 
ile giriş/çıkış kapakları kontrol edilir. 

• Sertlik giderme üniteleri: Kireçle yumuşatma sistemleri için pH ölçüm ve 
kontrolleri ile stabilizasyon aşamasında karbondioksit debisi kontrolleri uygulanır. 

• Granuler filtrasyon: Her bir filtrede çıkış suyu bulanıklığı ile yavaş kum 
filtrelerinin olgunlaşma süreleri boyunca atık hattına deşarj edilen çıkış suyu 
bulanıklığı ölçüm ve kontrol algoritmaları uygulanır. Bununla birlikte sabit debili 
filtrelerde yük kaybı ve filtre debisi kontrolleri geliştirilir. Değişken yüklü 
filtrelerde filtrelerin kapatılması için taşkın sensörleri ve bunlara bağlı olarak giriş 
kapakları ile ilgili algoritmalar gereklidir. 

• Membran filtrasyon: Membran filtrasyon sistemlerinde bulanıklık ve debi ölçümleri 
ile basınç farkı ölçümleri yapılarak uygun kontroller geliştirilir. Bununla birlikte 
membran filtrenin durum kontrolleri (çalışıyor, geri yıkamada, devre dışı gibi) 
yazılır. 

• Geri yıkama sistemi: Geri yıkama pompalarının durum ve hız kontrolleri, hava 
körüklerinin durum ve hız kontrolleri ve geri yıkama debisi kontrolleri geliştirilir. 

• Temiz su tankları: Seviye sensörleri ve kontrolleri, düşük seviye alarmları, 
bulanıklık, bakiye klor, bakiye florür, pH, basınç ve debi sensörleri ile ilgili 
sensörler ve kontrol algoritmaları bulunur. 

• Kimyasal üniteleri: Kimyasal hazırlamak ve dozlamak amacıyla kullanılan 
pompaların hız ve debileri ile kimyasal depolarında yüksek ve düşük seviye 
indikatörleri için uygun kontroller yazılır. Bununla birlikte tanklarda seviye 
indikatörleri, klor alarmları da bulunabilir. 

• Diğer kontroller: Bütün pompalar ve büyük elektrikli ekipmanlar için çalışma 
süresi sayaçları, hız, yağ, basınç ve sıcaklık sensörleri, hata sensörleri, manuel 
açma/kapama düğmeleri, ve durum göstergeleri ile ilgili kontroller belirlenir. 

 
16.4 Enstrümantasyon 
 
İzleme ve kontrol için kullanılan sistemler beş temel parçadan oluşur (Qasim, 2000): Ölçüm 
cihazı, transmiter, gösterge, kontrol algoritması ve kontrol odası. Ölçüm cihazı, bir sensörden 
ibaret olup, istenilen proses değişkeninin ölçümü için kullanılır. Ölçüm cihazı çevrimiçi 
(online) ya da çevrim dışı (offline) olabildiği gibi sürekli ya da kesikli çalışabilir. Transmiter, 
ölçüm cihazı tarafından ölçülen verilerin gösterge veya kontrol panosu/bilgisayarına 
gönderilmesinden sorumludur. Gönderim, mekanik, pneömatik ya da elektriksel yolla 
gerçekleştirilebilir. Gösterge ise transmiter aracılığıyla aktarılan verileri sayısal ya da sayısal 
olmayan yöntemlerle operatörün anlayabileceği şekle dönüştürmekle görevlidir. Elde edilen 
veriler, bir kontrol algoritması yardımıyla herhangi proses parametresi üzerinde değişiklik 
yapma maksadıyla bir karar mekanizmasında kullanılır. Bu karar mekanizması “eğer” ifadeli 
bir yazılım ya da PLC ünitesi olabilir. Bununla birlikte analog kontrol algoritmaları 
geliştirmek de mümkündür. Bu kontrol algoritmalarının implementasyonu için kullanılan 
pano, PLC ya da bilgisayar bir kontrol odasında bulunmakta; operatör bu odadan sistemi takip 
edebilmektedir. Bu kısım, içme suyu arıtma tesislerinde kullanılan enstrümanlara hakkında 
bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 
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16.4.1 Debi ölçümü 
 
İçme suyu arıtma tesislerinde en çok ihtiyaç duyulan proses parametrelerinden biri debidir. 
Tesis giriş debisi, temiz su debisi, kimyasal debileri, pompa debileri ve paralel olarak inşa 
edilen tank ve ünitelerdeki giriş debilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Proses kontrolu açısından 
debinin doğru ölçümleri büyük önem arz eder. Debi ölçümü için çok sayıda ekipman 
kullanılabilmektedir. Tablo 16.1’de debi ölçümü için kullanılan sistemler ve özellikleri 
gösterilmektedir. İçme suyu arıtma tesislerinde kullanılan debi ölçüm cihazları ile ilgili 
detaylı bilgiler AWWA M33: 2006 ve AWWA M6: 2012 standartlarında verilmektedir. 
 

Tablo 16.1 Debi ölçümü için kullanılan sistemler (Qasim, 2000) 
Araç Sinyal niteliği Uygulamalar 
Venturi tipi debi ölçer Fark basınç Gaz, sıvı 
Orifis tipi debi ölçer Fark basınç Gaz, sıvı 
Elektromanyetik debi ölçer Manyetik alan ve voltaj değişimi Sıvı, çamur 
Türbin tipi debi ölçer Türbin dönüş hızı Temiz sıvı 
Akustik debi ölçer Ses dalgası Sıvı, çamur 
Savaklar Piyezometre çizgisi farkı Sıvı 
 
Tabloda bahsi geçen debi ölçerlerden başka Coriolis debimetreler, termal kütlesel 
debimetreler, rotametreler, vorteks debimetreler ve pitot tüpleri tüpleri sayılabilir. Bu kısımda 
debi ölçümü maksadıyla kullanılan bazı sistemlerin avantaj ve dezavantajları verilmiştir. 
 
16.4.1.1 Venturi tipi debi ölçerler 
 
Venturi tipi debi ölçerler tam dolu boru akımlarında su debisini ölçmek amacıyla kullanılır. 
Bu tip sistemlerde boru kesiti daraltılmak suretiyle borunun dar ve geniş kesitli noktaları 
arasında bir fark basınç oluşturulur. Oluşan fark basınç, borudaki akış hızının karesi ile doğru 
orantılı olup, debinin tayin edilmesinde kullanılır. Bu nedenle, venturi tipi debi ölçerlerde bir 
fark basınç transmiteri kullanılır. Venturi tipi debi ölçerler venturi önünde ve arkasındaki 
dirseklerden kaynaklanan anormallikleri tolere edebilmekte olup, düşük maliyetleri nedeniyle 
en sıklıkla kullanılan debimetreler arasındadır. Bununla birlikte venturi boğazının uzunluğu 
arttıkça debi ölçerdeki yük kaybı artmaktadır. Yüksek yük kaybı oluşturması nedeniyle, en 
sıklıkla, filtrelerde çıkış kontrol vanalarının önünde kullanılırlar. Venturi tipi debi ölçerlerin 
kurulumu ile ilgili detaylı bilgi ISO 5167-1: 2003, ISO 5167-3: 2003 ve ISO 5167-4:2003 
standartlarında verilmektedir. 
 
16.4.1.2 Orifis tipi debi ölçerler 
 
Orifis tipi debi ölçerler prensip olarak venturi tipi debi ölçerlere benzemektedir. Bu tip 
sistemler de sadece tam dolu boru akımlarında kullanılır. Boru kesitine, özel olarak 
boyutlandırılmış bir deliğe sahip bir plaka yerleştirilir ve orifisin önünde ve arkasındaki 
basınç farkı ölçülür. Basınç farkı, borudaki akış hızının karesi ile doğru orantılır. Ucuz 
maliyetleri ve kolay kurulumu ile ön plana çıkan orifis tipi debimetrelerde doğruluk nispeten 
düşük, yük kaybı yüksektir. Orifis tipi debi ölçerlerin kurulumu ile ilgili detaylı bilgi ISO 
5167-1: 2003 ve ISO 5167-2: 2003 standartlarında verilmektedir. 
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16.4.1.3 Elektromanyetik debi ölçerler 
 
Elektromanyetik debi ölçerler, boru akımlarında debi ölçümü için kullanılır. Debi ölçümü, 
kesit alanı bilinen bir boruda suyun akış hızının ölçümüne dayanır. Bu tip sistemlerde 
kullanılan manyetik parçalar, suyun akış hızı ile doğru orantılı olarak bir elektrik potansiyeli 
oluştururlar. Bu potansiyel, su ile temas halinde olan elektrotlarla algılanır. Bu sistemlerle 
debinin ölçümü, suyun iletkenliğine bağlı olup, suyun yeterli mertebede iletkenliğe sahip 
olması gerekir. Bu nedenle, sodyum hipoklorit gibi suyun iletkenliğini önemli ölçüde 
etkileyecek kimyasalların eklendiği noktaların arkasında elektromanyetik debi ölçüm 
sistemleri kullanılacaksa, enjeksiyon noktasından itibaren kimyasalın suda tamamen karışması 
için yeterli mesafe bırakılmalıdır. Bu tip sistemlerde debi ölçümünün doğruluğu açısından, 
debi ölçerin önünde en az 10 ila 15 boru çapı, arkasında ise en az 10 boru çapı mesafede 
borunun düz olması gerekir. 
 
16.4.1.4 Türbin tipi debi ölçerler 
 
Türbin ve pervane tipi debi ölçerler esasen elektromekanik sistemler olup, spiral bir 
pervanenin dönüş hareketi ile puls üretir ya da hareketi elektrik akımına dönüştürür. Üretilen 
puls veya elektrik akımı suyun akış hızı ile doğru orantılıdır. Bu tip sistemler sadece boru 
akımlarında debi ölçümü için kullanılmalıdır. Bu tip debi ölçerler su akımındaki türbülanstan 
çok etkilenirler. Bu sebeple suyun akım çizgilerinin nispeten düz olduğu durumlarda 
kullanılmaları daha uygundur. Ölçümlerin doğruluğu için debi ölçer önünde en az 10 ila 100 
boru çapı, arkasında ise en az 5 boru çapı mesafede borunun düz olması gerekir. Türbin ve 
pervane tipi debi ölçerler kullanılarak ± % 0,25 ila ± % 1 arasında doğru ölçüm sonuçları elde 
edilebilir.  
 
16.4.1.5 Akustik debi ölçerler 
 
Akustik debi ölçerler hem açık kanallarda hem de borularda su debisini ölçmek için 
kullanılabilmektedir. Akustik debi ölçerler iki sınıfta toplanabilir: geçiş-zamanlı debimetreler 
ve Doppler debimetreleri. Askıda katı madde içeriği çok düşük olan sularda debi ölçümü 
maksadıyla geçiş-zamanlı debi metrelerin kullanılması daha uygundur. Bu tip debi ölçerler, 
boru ya da kanalda önceden belirlenmiş yüksekliklere konulan ıslak akustik transdüserlerden 
oluşur. Bu transdüserler genellikle boru ya da kanalla 45° açı yapacak şekilde yerleştirilir ve 
akustik bir yol oluştururlar. Su debisi, transdüserlerin fiziksel konumları ile sudaki ses hızı ve 
transdüserlerde üretilen pulsların arasındaki zaman farkı kullanılarak tahmin edilir. Bu 
şekilde, tam dolu boru akımlarında ± % 0,5; yarı dolu boru akımları ve açık kanalllarda ± % 1 
ila ± % 2 mertebelerinde doğru ölçümler yapılabilmektedir. Ölçümlerin doğruluğu için debi 
ölçerin önünde en az 10 boru çapı, arkasında ise en az 2 boru çapı mesafede boru ya da 
borunun düz olması gerekir. 
 
Doppler debimetrelerinin çalışması için suda bir miktar askıda katı bulunması gerekir. Bu tip 
debi ölçerler boru yada kanalda belirli bir açıyla bir puls üretirler. Geri yansıyan puls frekansı, 
su akış hızına bağlı olarak üretilen pulstan farklı olmaktadır. Su debisi, geri yansıyan pulsun 
frekansı ile belirlenir. Bu sistemlerde 0,045 ila 0,090 m/sn arasındaki akış hızları için ± % 2 
mertebesinde doğrulukla ölçülebilmektedir. 
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16.4.1.6 Savaklar 
 
Savaklar, sadece açık kanallarda debi ölçümü maksadıyla kullanılmakta olup, savaktaki su 
yükü ile su debisi arasında bağlantı kurar. Savaklar, tipik olarak dikdörtgen, V-yaka, trapezoid 
ya da farklı geometrilere sahip açıklıklardır. Bunlara ek olarak Parshall savakları gibi özel 
tasarıma sahip savaklar da mevcuttur. Bu özel sistemlerde su yükleri akustik cihazlar, batık 
hidrostatik sensörler ya da şamandıralarla ölçülür. Su yükü ile su debisi arasında nonlineer 
ilişki olup, su debisini hesaplamak maksadıyla ampirik formüller kullanılır. Bu tip sistemlerde 
ölçülen su debisi genellikle ortalama bazda olup, savak önünde ve arkasındaki yapılardan 
kaynaklanan anormallikleri tolere edebilir. Savaklarda doğruluk, diğer debi ölçerlere nazaran 
daha düşüktür. 
 
16.4.1.6.1 Dikdörtgen savaklar 
 
Dikdörtgen savaklar, açık kanallarda su akışı önüne konulan perdelerden ibarettir. Perdenin 
üstünde belirli bir kesit alanından suyun geçişi sağlanır. Bu noktadaki su yükü, debi ile 
orantılıdır. Dikdörtgen savaklar için muhtelif ampirik denklemler çıkarılmış olsa da burada en 
genel denklem verilmiştir (USBR, 1997, ISO 4359: 1983; ISO 4359: 1999). 
 

5,1
eed hLCQ =  (16.1.a) 

 
Burada Q savaktan geçen su debisi (m3/sn), Le etkin savak uzunluğu, he savak üzerindeki 
etkin su yüksekliği, Cd ise savağın deşarj katsayısıdır (m0,5/sn). Savağın etkin uzunluğu (Le) 
değeri şu şekilde hesaplanmaktadır: 
 
 be kLL +=  (16.1.b) 
 
Burada L savak uzunluğu (m), kb ise savak uzunluğunun (L) yaklaşım kanalı genişliğine (B) 
olan oranına bağlı bir faktördür. Şekil 16.1’de kb değerleri gösterilmektedir (USBR, 1997). 
 
Savak üstündeki etkin su yükü yüksekliği (he) ise savak üstündeki su yüksekliği (h) ile kh 
parametresinin toplamına eşittir. Burada kh parametresi bir düzeltme faktörü olup, değeri 
0,00091 m’dir. 

 
Şekil 16.1 Dikdörtgen savaklar için kb değerleri 

 
Savağın deşarj katsayısı, savak üstündeki bağıl derinlik ve yaklaşım kanalının bağıl 
genişliğine bağlı olup, değeri 1,7115 m0,5/sn ile 2,3188 m0,5/sn arasında değişmektedir. 
 
 



 

462 

 

16.4.1.6.2 V-yaka savaklar 
 
V-yaka savaklarda su debisi, yaka açısı (θ) ile ilişkili olup, aşağıdaki ampirik denklemle 
hesaplanır: 
 

( ) 5,2

2tan*28,4 ed hCQ θ=  (16.2.a) 

 
Burada Q savaktan geçen su debisi (m3/sn), θ yaka açısı, Cd savağın deşarj katsayısı (m0,5/sn), 
he ise savaktaki etkin su yüküdür (m). Savaktaki etkin su yükü aşağıdaki denklemle 
hesaplanabilir: 
 

he khh +=  (16.2.b) 
 
Denklemde h savaktaki su yükü, kh ise yaka açısına bağlı bir düzeltme faktörü (m) olup, 
değeri Şekil 16.2’de verilmiştir. Şekil 16.2’de aynı zamanda yaka açısında bağlı deşarj 
katsayısı değerleri de gösterilmektedir. 
 

 
Şekil 16.2 V-yaka savaklarda (a) deşarj katsayısı ve (b) su yükü düzelme faktörü  

 
16.4.1.6.3 Batık savaklar 
 
Bir savağın önünde ve arkasındaki su yüzeyi savağın kret kotundan daha yukarıda ise savak, 
batık olarak çalışır. Batık savaklar, düşük yük kayıpları ve sebep oldukları türbülans 
seviyesinin düşük olması sebebiyle özellikle ozon temas tankları olmak üzere muhtelif 
uygulama alanlarına sahiptir. Şekil 16.3, bir batık savaktaki boykesiti göstermektedir.  

a 

b 



 

463 

 

 
Şekil 16.3 Bir batık savakta su yükleri 

 
Batık savaklarda su debisi, savağın önünde ve arkasında ölçülen su yükü aşağıda verilen 
ampirik denklem kullanılarak hesaplanır. 
 

( ) ( ) 



 −+−= 5.15.0

3
22 hHhHhgbCQ d   (16.3) 

 
Burada b savak genişliği (m), h savaktan sonra savağın kret kotu üzerindeki hidrostatik yük 
(m), H savaktan önce savağın kret kotu üzerindeki hidrostatik yük (m), g yerçekimi ivmesi 
(9,81 m/sn2), Cd ise savağın deşarj katsayısıdır. Cd değeri 0,3 ila 0,7 arasında bir sabittir. Bu 
denklemle hesaplanan su debisi (Q) m3/sn cinsindendir. 
 
16.4.1.6.4 Parshall savakları 
 
Parshall savakları, açık kanal akımlarında debi ölçmek için kullanılan kalibre yapılardır. 
Savak, kanal tabanı düz olmak üzere daralan bir kısımla başlar. Boğazda ise taban eğimi akım 
yönünde olup, boğazdan sonraki genişleyen kısımda ters taban eğimi verilir. Parshall 
savaklarının yapısı  Şekil 16.4’te gösterilmektedir. Parshall savaklarının boyutları Tablo 
16.2’de gösterilmektedir. 
Parshall savaklarında debi, daralma kısmında ölçülen su seviyesi (ha) ile aşağıdaki genel 
denklem kullanılarak hesaplanabilmektedir. 
 

u
aKhQ =  (18.4) 

 
Burada Q savaktan geçen su debisi (m3/sn), K boğaz genişliğine (bc) bağlı bir parametre, u ise 
1,522 ila 1,600 arasında değişen bir sabittir. Farklı savak tasarımları için K ve u değerleri 
Tablo 16.3’te verilmiştir. Parshall savakları ile ilgili uluslararası geçerliliği haiz standard ISO 
9826: 1992 standardıdır. 

H 
h 
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Şekil 16.4 Parshall savaklarının yapısı 

 
 

 taban kret 

 Su yüzeyi, S 
Su yüzeyi, FF 

 A-A Kesiti 
 Daralan kesit Boğaz Genişleyen 

kesit 

 kre
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Tablo 16.2 Parshall savaklarının boyutları 
Savak 
boyut

u 

Boyutlar, 
mm 
bc A a B C D E L G H K M N P R X Y Z

1″ 25,4 363 242 356 93 167 229 76 203 206 19 - 29 - - 8 13 3 
2″ 50,8 414 276 406 135 214 254 114 254 257 22 - 43 - - 16 25 6 

3″ 76,2 467 311 457 178 259 457 152 305 309 25 - 57 - - 25 38 1
3 

                   
6″ 152,4 621 414 610 394 397 610 305 610 - 76 305 114 902 406 51 76 - 
9″ 228,6 879 587 864 381 575 762 305 457 - 76 305 114 1080 406 51 76 - 
1′ 304,8 1372 914 1343 610 845 914 610 914 - 76 381 229 1492 508 51 76 - 

1,6′ 457,2 1448 965 1419 762 1026 914 610 914 - 76 381 229 1676 508 51 76 - 
2′ 609,6 1524 1016 1495 914 1206 914 610 914 - 76 381 229 1854 508 51 76 - 
3′ 914,4 1676 1118 1645 1219 1572 914 610 914 - 76 381 229 2222 508 51 76 - 
4′ 1219,2 1829 1219 1794 1524 1937 914 610 914 - 76 457 229 2711 610 51 76 - 
5′ 1524,0 1981 1321 1943 1829 2302 914 610 914 - 76 457 229 3080 610 51 76 - 
6′ 1828,0 2134 1422 2092 2134 2667 914 610 914 - 76 457 229 3442 610 51 76 - 
7′ 2133,6 2286 1524 2242 2438 3032 914 610 914 - 76 457 229 3810 610 51 76 - 
8′ 2438,4 2438 1626 2391 2743 3397 914 610 914 - 76 457 229 4172 610 51 76 - 
                   

10′ 3048 - 1829 4267 3658 4756 1219 914 1829 - 152 - 343 - - 305 229 - 
12′ 3658 - 2032 4877 4470 5607 1524 914 2438 - 152 - 343 - - 305 229 - 
15′ 4572 - 2337 7620 5588 7620 1829 1219 3048 - 229 - 457 - - 305 229 - 
20′ 6096 - 2845 7620 7315 9144 2134 1829 3658 - 305 - 686 - - 305 229 - 
25′ 7620 - 3353 7620 8941 10668 2134 1829 3962 - 305 - 686 - - 305 229 - 
30′ 9144 - 3861 7925 10566 12313 2134 1829 4267 - 305 - 686 - - 305 229 - 
40′ 12191 - 4877 8230 13818 15481 2134 1829 4877 - 305 - 686 - - 305 229 - 
50′ 15240 - 5893 8230 17272 18529 2134 1829 6096 - 305 - 686 - - 305 229 - 
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Tablo 16.3 Parshall savakları için sabitler 

Savak 
boyutu 

Boğaz 
genişliği, mm 

Debi aralığı, x10-3 
m3/sn K 

değeri u değeri Yük aralığı, m hb/ha 
Asgari Azami Asgari Azami 

1″ 25,4 0,09 5,4 0,0604 1,550 0,015 0,210 0,50 
2″ 50,8 0,18 13,2 0,1207 1,550 0,015 0,240 0,50 
3″ 76,2 0,77 32,1 0,1771 1,550 0,030 0,330 0,50 
         

6″ 152,4 1,50 111 0,3812 1,580 0,030 0,450 0,60 
9″ 228,6 2,50 251 0,5354 1,530 0,030 0,610 0,60 
1′ 304,8 3,32 457 0,6909 1,522 0,030 0,760 0,70 

1,6′ 457,2 4,80 695 1,056 1,538 0,030 0,760 0,70 
2′ 609,6 12,1 937 1,428 1,550 0,046 0,760 0,70 
3′ 914,4 17,6 1427 2,184 1,566 0,046 0,760 0,70 
4′ 1219,2 35,8 1923 2,953 1,578 0,060 0,760 0,70 
5′ 1524,0 44,1 2424 3,732 1,587 0,060 0,760 0,70 
6′ 1828,0 74,1 2929 4,519 1,595 0,076 0,760 0,70 
7′ 2133,6 85,8 3438 5,312 1,601 0,076 0,760 0,70 
8′ 2438,4 97,2 3949 6,112 1,607 0,076 0,760 0,70 
         

10′ 3048 160 8280 7,463 1,600 0,090 1,070 0,80 
12′ 3658 190 14680 8,859 1,600 0,090 1,370 0,80 
15′ 4572 230 25040 10,96 1,600 0,090 1,670 0,80 
20′ 6096 310 37970 14,45 1,600 0,090 1,830 0,80 
25′ 7620 380 47140 17,94 1,600 0,090 1,830 0,80 
30′ 9144 460 56330 21,44 1,600 0,090 1,830 0,80 
40′ 12191 600 74700 28,43 1,600 0,090 1,830 0,80 
50′ 15240 750 93040 35,41 1,600 0,090 1,830 0,80 

 
16.4.1.7 Debi ölçümünde kullanılan fark basınç transmiterleri 
 
Fark basınç ölçümüne dayalı olarak çalışan bütün debimetrelerde suyun akış hızı, fark 
basıncın karekökü ile doğru orantılıdır. Fark basınç transmiterlerinde nonlineerlik ve 
tekrarlanabilirlik dahil doğruluk ±%0,2 civarındadır. 
 
16.4.2 Seviye ölçümü 
 
İçme suyu arıtma tesislerinde su seviyesi ölçümünde basit şamandıra tipi sensörler 
kullanıldığı gibi daha karmaşık elektronik sensörler de kullanılabilmektedir. Seviye 
ölçümünde kullanılan sensörlerden bazıları şamandıra tipi sensörler, iletkenlik problu 
sensörler, batık hidrostatik sensörler, ultrasonik sensörler ve kabarcıklı sensörler olarak 
sayılabilir. Bu kısım, arıtma tesislerinde kullanılan seviye sensörlerine ayrılmıştır. 
 
16.4.2.1 Şamandıra tipi seviye sensörleri 
 
Şamandıra tipi seviye sensörleri dijital ölçümler için kullanılır. Bu tip sistemlerde su 
havuzuna bir şamandıra konur ve su seviyesi yükseldiğinde şamandırayı kaldırarak 
şamandıraya bağlı elektrik devresini kapatır. Su seviyesi azaldığında ise şamandıra aşağıda 
iner ve elektrik devresi açık kalır. Bu nedenle, şamandıra tipi seviye sensörleri genellikle, 
tanklarda su seviyesinin aşırı yükseldiğini ya da aşırı düştüğünü belirlemek için kullanılır. 
Devre kapandığında ya da açık kaldığında bir alarm üretilir ve kontrol sisteminde bu alarma 
karşılık bir algoritma kullanılıdır. 
 
16.4.2.2 İletkenlik problu seviye sensörleri 
 
Bu tip sensörler, bir kablo ile tankın üzerinden sallanan, genellikle plastik kaplı problarla 
kurulur. Problar, kablolarla hassas elektronik devrelere bağlıdır. Su seviyesi yükseldikçe 
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kablo uzunluğu (sarkan uzunluk) kısalır ve elektronik devrede farkedilir. Şamandıra tipi 
sistemlerden farklı olarak bu tip sistemlerde analog ölçümler yapılabilmektedir.  
 
16.4.2.3 Batık hidrostatik seviye sensörleri 
 
Tanklarda ve rezervuarlarda su seviyesini ölçmek maksadıyla, kablo ile belirli bir derinliğe 
sarkıtılan bir statik basınç ölçer ile, sensörün üzerindeki su yüksekliği tahmin 
edilebilmektedir. Elektronik devre, kablonun ucunda, kuru kısımda ya da sensörle birlikte su 
sızdırmaz malzeme içinde bulunabilir. Bu tip sistemlerde, atmosferik basınçtaki değişimler, 
okunan su seviyesinde hatalar oluşmasına neden olabilmekte; bu nedenle, statik basınç 
sensörü yerine bir fark basınç sensörü de kullanılabilmektedir. Fark basınç sensörünün 
referans ucu ise bir tüple su yüzeyine kadar çıkarılmaktadır. Bu sensörlerde doğruluk, ± % 0,3 
mertebelerindedir.  
 
16.4.2.4 Ultrasonik seviye sensörleri 
 
Bu tip sistemlerde, tankın tabanından verilen ultrasonik pulsun, tank yüzeyine ulaşması için 
geçen süre ölçülür. Bu süre, tanktaki su seviyesi ile doğru orantılıdır. Bu tip sistemlerle, 5 cm 
ila 60 m arasında su seviyesi tespit edilebilmektedir. Ölçümlerdeki doğruluk ± % 0,25 ila ± % 
2 mertebelerindedir. 
 
16.4.2.5 Kabarcıklı seviye sensörleri 
 
Bu tip sistemler hidrostatik seviye ölçümlerinde kullanılmakta olup, tankın bir kenarından 
tabana kadar uzatılan tüp içerisindeki pnömatik basıncı ölçer. Küçük çaplı bir boru ya da 
hortum, tankın bir kenarından tabana kadar uzatılır. Tüpün üzerinden itibaren iki adet 
pnömatik puls gönderilir. Küçük ve sabit debide basınçlı hava, bir kompresörle sağlanır. 
Maksat, tüpün alt ucundan hava kabarcıkları üretmek amacıyla uygulanması gereken hava 
basıncını ölçmektir ki bu da tank tabanındaki hidrostatik seviye ile doğru orantılır.  
 
16.4.3 Basınç ölçümü 
 
Günümüzde basınç ölçümü amacıyla kullanılan sistemlerde, tank ya da boru içerisinde belirli 
bir noktaya yerleştirilen bir diyafram içindeki basınç değişimleri ölçülmektedir. Doğruluk 
mertebeleri genellikle ± % 0,2’den yüksektir. Mutlak basınç, ölçülen basınç ve fark basınç 
sensörleri olarak farklı konfigürasyonlara sahip olabilir. Mutlak basınç sensörleri, bir boru ya 
da tanktaki basıncı mutlak vakuma göre, ölçülen basınç sensörleri ise atmosferik basınca göre 
belirler. Fark basınç sensörlerinde ise iki farklı noktaya bağlanan hortumları sayesinde bu iki 
noktada arasındaki basınç farkını ölçmek mümkün olmaktadır.  
 
16.4.4 Sıcaklık ölçümü 
 
İçme suyu arıtma tesislerinde en sıklıkla kullanılan sıcaklık sensörleri termocouple ihtiva 
etmektedir. Rezistanslı sıcaklık dedektörleri gibi farklı tipleri olsa da daha kısa cevap süreleri 
nedeniyle termocouple sensörler tercih edilir. Ölçümlerdeki doğruluk genellikle ± % 0,2 
mertebelerindedir.  
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16.4.5 Analitik enstrümanlar 
 
İçme suyu arıtma tesislerinde giriş ve çıkış suyu kalitesini tayin etmek için laboratuvar tipi 
muhtelif enstrümanlar kullanılsa da, birçok prosesin izleme ve kontrolu amacıyla sürekli 
ölçümler yapabilen cihazlara ve sensörlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kısım, çevrim içi çalışan 
analitik dedektörlere ayrılmıştır. 
 
16.4.5.1 Bakiye klor/ozon ölçümü 
 
Özellikle dezenfeksiyon üniteleri ve temiz su depolarında bakiye klor ölçümü gerekmektedir. 
Bu tanklarda bakiye klor ölçümleri en sıklıkla membran tipi klor analizörleri ile yapılır. 
Membran tipi klor analizörleri amperometrik cihazlardır. Bu sensörler, bir elektrolit çözeltisi 
içine yerleştirilmiş elektrotlardan ibarettir. Elektrolit çözeltisi ile numune arasında bir 
membran bulunmaktadır. Klor molekülleri membrandan geçerek elektrolit çözeltisine karışır 
ve elektrolit çözeltisinde değişen klor konsantrasyonu, elektrotlar arasındaki potansiyel 
farkının değişmesine neden olur. Okunan potansiyel farkı, numunedeki klor konsantrasyonu 
ile doğru orantılıdır. Bununla birlikte, su sıcaklığı okunan potansiyel farkını etkilemekte olup, 
bir çok cihazda sıcaklık düzeltmesi özelliği mevcuttur. Bu cihazların tanka bağlandığı 
noktalarda, üzerlerindeki hidrostatik yük, klorun membrandan geçişini etkilediği için 
ölçümlerde hatalara yola açmaktadır. Bu nedenle, bu cihazların özellikle tankların durgun 
kısımlarına monte edilmesi gerekir. 
 
Eğer sistemde bir ozon temas ünitesi mevcutsa, ozone temas ünitesi çıkış suyunda da bakiye 
ozon ölçümleri yapmak gerekli olmaktadır. Ozon ölçümü için UV absorpsiyonu, indigo 
metodu ve amperometrik membrane metodu gibi muhtelif metotlar mevcut olup, UV 
absorpsiyon metodu ile su ortamında doğrudan ozon ölçümleri alınabilmektedir. Ozon 
ölçümleri 254 nm dalgaboyunda absorpsiyon yoluyla yapılmakta olup (Majewski, 2012), 
bakiye klor/ozon transmiterleri mevcuttur.  
 
16.4.5.2 Bulanıklık ölçümü 
 
İçme suyu arıtma tesislerinde proses performansını izlemek ve kontrol maksadıyla en sıklıkla 
ölçülmesi gereken bir proses parametresi de bulanıklıktır. Genellikle, giriş suyunda, hızlı ve 
yavaş karıştırıcılarda, çöktürme ve filtrasyon ünitesi çıkış sularında, dezenfeksiyon üniteleri 
ve temiz su depolarında ölçülmesi gerekir. Özellikle tam otomatik sistemlerde filtrelerdeki 
geri yıkama suyunda da bulanıklık ölçümü yapılır. 
 
16.4.5.3 Florür ölçümü 
 
Amperometrik teknikler kullanılarak sürekli florür ölçümleri yapmak mümkün olmaktadır. Bu 
sistemler genel olarak bir numune pompası, numune şartlandırma odası, sabit basınçlı akış 
düzeneği ve seçici iyon elektrodundan oluşur. Üretilen elektrik potansiyeli florür 
konsantrasyonu ile doğru orantılıdır. 
 
16.4.5.4 pH ölçümü 
 
pH ölçümleri için bir cam membran elektrot ile bir referans elektrot kullanılır. Numune içine 
(tanka) daldırıldığında, referans elektrot ve sensör arasında bir potansiyel farkı oluşur. Bu 
potansiyel farkı, sudaki hidrojen iyonu aktivitesi ile doğru orantılıdır. Oluşan potansiyel 
sıcaklığa bağlı olduğundan, pH problarında sıcaklık düzeltmesine ihtiyaç duyulur. Boru 
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akımlarında pH ölçmek amacıyla ve açık kanallarda kullanılmak üzere farklı 
konfigürasyonlara sahip olabilir. 
 
16.4.5.5 İletkenlik ölçümü 
 
İletkenlik probları, suyun elektrik akımı taşıma yeteneğini ölçer. Genellikle elektrot tipi 
iletkenlik ölçerler kullanılmaktadır. Bu tip iletkenlik problarında, numune içine iki elektrot 
daldırılır ve düşük mertebede elektrik akımı geçirilidir. Bir elektrottan diğerine iletilen akım, 
suyun iletkenliği ile ilişkilendirilir. 
 
16.4.5.6 Gaz dedektörleri 
 
Kapalı ortamlarda, özellikle klor gazı kullanılarak dezenfektan hazırlanan binalarda  klor gazı 
dedektörleri kullanılır. Genellikle yükseltgenme indirgenme potansiyeli ile çalışırlar. Düşük 
seviye uyarıları ve yüksek seviye alarmları bulunur. Klor gazı dedektörlerine ek olarak, 
özellikle kapalı ortamlarda ozon, amonyak, hidrojen sülfür ve karbon dioksit dedektörleri 
kullanılmaktadır. 
 
16.5 Kontrol Sistemlerinin Tasarım Kriterleri ve Esaslar 
 
İçme suyu arıtma tesislerinin kontrol ve otomasyonu için kurulacak olan sistemlerin 
tasarımları ve amacına en uygun şekilde hizmet edebilmeleri için uyulması gereken şartlar ve 
dikkat edilecek hususlar aşağıda verilmiştir: 
 
16.5.1 Genel şartlar 
 

• Tasarım aşamasında tesise ait proses akım şeması proje raporunda verilmelidir. 
• Tasarlanan her bir ünite ve ünitelerdeki tekil birimlerin görevleri ve ilgili proses 

kontrol parametreleri belirlenmelidir. 
• Bütün proses kontrol parametreleri için asgari ve azami değerler proje raporunda 

belirtilmelidir. 
• Kurulacak kontrol sisteminin tipi (tam otomatik, yarı otomatik ya da manuel) proje 

raporunda belirtilmelidir. 
• Kurulacak kontrol sisteminin akış şemaları her bir ünite için ayrı ayrı ve gerekliyse 

bütün sistem için bir arada verilmelidir. 
• Kullanılan enstrümanlar ve ekipmanlar için uygun şematik gösterimler belirlenmeli 

(ISA -5.3: 1983; ISA -5.4: 1991; ANSI/ISA -5.1: 2009). 
• Enstrümanların çalışma aralıkları ve çalışma şartları proje raporunda belirtilmelidir. 
• Tesiste her bir ünite ve tekil birimlere özel kodlar verilmeli ve bu kodlar proje 

raporunda belirtilmelidir. 
• İzleme ve kontrol amacıyla sahada ve merkezi kontrol odalarında kurulan panolar 

üzerindeki elektrik bağlantılarının tasarımında standartlara uyulmalıdır. 
• Panolarda gerekli topraklama sistemleri yapılmalı; iş güvenliği açısından ilgili 

standartlarda verilen hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. 
• Kullanılan bütün transmiterlerin bakım ve kalibrasyon prosedürleri proje raporunda 

anlatılmalıdır. 
• Bilgisayarlı izleme ve kontrol sistemlerinde, yazılımı kullanacak her bir operatör 

için ayrı birer kullanıcı hesabı bulunmalı; kullanıcı hesapları için uygun öncelikler 
tanımlanmalıdır. 
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• Bilgisayar yazılımının güvenliği sağlanmalıdır. 
• Uzaktan kontrol sistemlerinde ağ güvenliği sağlanmalıdır. 
• Enstrümantasyon ve kontrol için yapılacak bütün işlerde AWWA M2: 2001 

standardına uyulmalıdır. 
• Bütün tesiste yerel ya da merkezi kontrol pano/yazılımlarında aşağıdaki 

parametrelerin izlenmesine olanak sağlanmalıdır (AWWARF ve JWWA, 1993): 
§ Giriş yapılarında Su sıcaklığı, 
§ Su seviyesi, 
§ Debi,  
§ Bulanıklık, 
§ pH 
§ İletkenlik, 
§ Varsa, hamsu pompalarının durumu,  
§ Varsa giriş vanalarının durumu 

o Hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinde 
§ Su seviyesi, 
§ Debi,  
§ Bulanıklık,  
§ Gerekliyse bakiye klor,  
§ pH,  
§ Karıştırıcıların durumları, 
§ Kimyasal debileri, 

o Çöktürme ünitelerinde 
§ Giriş vanalarının durumu, 
§ Su seviyesi, 
§ Çıkış suyu bulanıklığı, 
§ Çamur yüksekliği, 
§ Çamur vanalarının durumu, 

o Filtrasyon ünitelerinde 
§ Her filtredeki su seviyesi, 
§ Her filtredeki yük kaybı, 
§ Her filtredeki vanaların durumları, 
§ Her filtrede debi, 
§ Her filtrede çıkış suyu bulanıklığı, 
§ Geri yıkama pompalarının durumu, 
§ Varsa hava fanlarının durumu 

o Dezenfeksiyon ünitelerinde 
§ Dezenfektan debisi, 
§ Dezenfektan konsantrasyonu, 
§ Dezenfektan pompasının durumu, 
§ Bakiye klor, 
§ Bulanıklık 

o Temiz su tanklarında 
§ Su seviyesi,  
§ Bakiye klor, 
§ Bulanıklık,  
§ Debi, 
§ Pompa durumları 

o Tesis genelinde 
§ Şebekeden çekilen elektrik gücü, 
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§ Kimyayasal hazırlama ünitelerindeki tanklarda seviye ve stoklar, 
• Bütün tesiste yerel ya da merkezi kontrol pano/yazılımlarında aşağıdaki 

parametrelerin kontrol edilmesine olanak sağlanmalıdır: 
o Varsa hamsu pompaları, 
o Tesis giriş ve çıkış debisi, 
o Kimyasal debileri, 
o Hızlı ve yavaş karıştırıcı hızları, 
o Her bir tankın giriş vanaları, 
o Çöktürme tanklarındaki çamur pompaları, 
o Filtrasyonda geri yıkama debisi ve süresi, geri yıkama suyu pompaları, hava 

körükleri , 
o Dezenfeksiyonda dezenfektan debisi ve dozaj pompaları 
o Tesis açma/kapama 

 
16.5.2 Ham su pompa istasyonları ve ham su üniteleri 
 
Hamsu ünitelerinde kullanılan ekipmanlar ve kontrol algoritmalarının belirlenmesinde 
aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Ham su ünitelerinde bulunan ham su tanklarında uygun yerlerde bir bulanıklık 
transmiteri, bir pH transmiteri, bir sıcaklık transmiteri, bir iletkenlik transmiteri, bir 
debi transmiteri ve bir seviye transmiteri bulunmalıdır. Bunlara ek olarak arıtım 
hedefleri açısından önem arzeden parametreleri – varsa – gerçek zamanlı olarak 
ölçebilen transmiterler de bağlanmalıdır. 

• Ham su, tesise pompalarla alınıyorsa;  
o Sistemde kullanılan pompaların durumlarını gösteren 

(çalışıyor/çalışmıyor/bakımda vs.) transmiterler bulundurulmalıdır.  
o Eğer pompalar değişken hızlı ise pompaların hızlarını gösteren transmiterler de 

sistemde bulunmalıdır.  
o Pompalar ve motorlarının yağ seviyesi vb. gibi bütün gereksinimleri/özelliklerini 

izleyebilmek amacıyla uygun transmiterler de sisteme dahil edilmelidir.  
• Hamsu, tesise cazibeli akımla alınıyorsa, tesis debisini ayarlamak için sistemde 

uygun noktalara vanalar konulmalı ve vanaların pozisyonunu gösteren uygun 
transmiterler kullanılmalıdır. 

• Sistemde kullanılan bütün transmiterler ve ekipmanların çalışma sürelerini sayan 
birer sayaç kullanılmalıdır. Sayaçların her biri için birer sıfırlama düğmesi de 
olmalıdır. 

• Sistemde kullanılan bütün transmiter ve ekipmanların bakım, kalibrasyon ya da 
yenileme süreleri proje raporunda belirtilmelidir. 

• Hamsu ünitelerinde izleme ve kontrol amacıyla kullanılacak sistemler için dikkat 
edilecek hususlar şöyledir: 
o Yerel kontrol sistemi kullanılıyorsa, 
§ Pano arayüzleri için, 

• Pano, sistemde kullanılan bütün izleme ve kontrol ekipmanlarının yerlerini 
gösteren şematik bir çizime sahip olmalıdır.  

• Pano üzerindeki izleme ve kontrol teçhizatları kullanıcı dostu olarak 
tasarlanmalıdır. 

• Sistemde kullanılan bütün transmiterlerden gelen veriler uygun şekilde 
(sayısal ya da renk kodlamalı olarak) pano üzerinde gösterilmelidir. 
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• Bütün transmiterlerin durumları için renk kodlamaları kullanılmalıdır. 
• Bütün transmiterleri pano üzerinden açıp kapatmak için düğmeler 

bulunmalıdır. 
• Bütün transmiter ve ekipmanların bakım, kalibrasyon ya da yenileme süreleri 

geldiğinde pano üzerinde farklı renk kodlarıyla alarm verilmelidir. 
• Sistemde kullanılan vanaların pozisyonları ya da hamsu pompalarının debileri 

pano üzerinden kontrol edilebilmelidir. 
• Manuel sistemler için hamsu pompaları ile vanaların kontrolü için sahada 

açma/kapama/ayarlama düğmeleri/şalterleri bulunmalı; bu düğmeler 
aracılığıyla yapılan işlemler panodaki kontrol sistemlerine göre önceliğe 
sahip olmalıdır. 

• Yarı otomatik sistemlerde ham su pompalarının debileri ya da vanaların 
pozisyonu, sistemde ölçülen su seviyesine göre otomatik olarak 
ayarlanmalıdır. Bu sistemlerde de, manuel sistemlerde tasarlanan saha 
düğmeleri kullanılmalı ve aynı özelliklere sahip olmalıdır. 

• Tam otomatik sistemlerde ham su pompalarının debileri ya da vanaların 
pozisyonu, sistemde ölçülen su seviyesine göre otomatik olarak 
ayarlanmalıdır. Bu sistemlerde, sahada yapılan manuel kontrol sistemleri için 
bir aktivasyon sistemi de tasarlanmalı; sahadaki manuel sistemlerin 
aktivasyonu ya da devre dışı kalması için (otomatik ya da manuel kontrol 
seçenekleri için) bir aktivasyon düğmesi tasarlanmalıdır. 

• Manuel sistemlerde uygun kayıt defterleri bulundurulmalı ve sistemde 
okunan verilerin bu deftere kaydedilmesi sağlanmalıdır. Yarı otomatik ve tam 
otomatik sistemlerde ise pano üzerinde bir veri kayıt cihazı da bulunmalı ve 
sistemde okunan veriler ile yapılan değişiklikler aralıklarla kaydedilmelidir. 
Bu sistemler, kaydedilen verilerin harici disklere alınmasına olanak 
sağlamalıdır. 

§    Bilgisayarlı kontrol arayüzleri için, 
• Bilgisayar yazılımı, sistemde kullanılan bütün izleme ve kontrol 

ekipmanlarının yerlerini gösteren şematik bir çizime sahip olmalıdır.  
• Yazılım arayüzü, kullanıcı dostu olarak tasarlanmalıdır. 
• Sistemde kullanılan bütün transmiterlerden gelen veriler uygun şekilde 

(sayısal ya da renk kodlamalı olarak) grafiksel arayüz üzerinde 
gösterilmelidir. 

• Bütün transmiterlerin durumları için renk kodlamaları kullanılmalıdır. 
• Bütün transmiterleri yazılım üzerinden açıp kapatmak için düğmeler 

bulunmalıdır. 
• Sistemde kullanılan bütün transmiterler ve ekipmanların bakım, kalibrasyon 

ya da yenileme süreleri geldiğinde grafiksel arayüz üzerinde farklı renk 
kodlarıyla alarm verilmelidir. 

• Sistemde kullanılan vanaların pozisyonları ya da hamsu pompalarının debileri 
yazılım üzerinden kontrol edilebilmelidir. 

• Manuel sistemler için ham su pompaları ya da vanaların kontrolu maksadıyla 
sahada açma/kapama/ayarlama düğmeleri/şalterleri bulunmalı; bu düğmeler 
aracılığıyla yapılan işlemler bilgisayar yazılımındaki kontrol sistemlerine 
göre önceliğe sahip olmalıdır. 

• Yarı otomatik sistemlerde ham su pompalarının debileri ya da vanaların 
pozisyonu, sistemde ölçülen su seviyesine göre otomatik olarak 
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ayarlanmalıdır. Bu sistemlerde de, manuel sistemlerde tasarlanan saha 
düğmeleri kullanılmalı ve aynı özelliklere sahip olmalıdır. 

• Tam otomatik sistemlerde ham su pompalarının debileri ya da vanaların 
pozisyonu, sistemde ölçülen su seviyesine göre otomatik olarak 
ayarlanmalıdır. Bu sistemlerde, sahada yapılan manuel kontrol sistemleri için 
bir aktivasyon sistemi de tasarlanmalı; sahadaki manuel sistemlerin 
aktivasyonu ya da devre dışı kalması maksadıyla (otomatik ya da manuel 
kontrol seçenekleri için) bir aktivasyon düğmesi tasarlanmalıdır. 

• Bilgisayar yazılımı içinde bir veri kayıt modülü de bulunmalı ve sistemde 
okunan veriler ve yapılan değişiklikler belirlenen aralıklarla kaydedilmelidir. 
Bu sistemler, kaydedilen verilerin bilgisayar yazılımı üzerinde 
okunmasına/grafiklendirilmesine ve harici disklere alınmasına olanak 
sağlamalıdır. 

o Merkezi kontrol sistemi kullanılıyorsa, 
§ Bu tip sistemler için, sahada işletme amacıyla yerel kontrol panoları ya da 

bilgisayarlı kontrol arayüzleri de bulundurulmalıdır. Yerel pano arayüzleri ve 
bilgisayarlı kontrol arayüzleri için bir önceki maddede verilen bütün şartlara 
uyulmalıdır. 

§ Merkezi pano ve bilgisayarlı kontrol arayüzlerinde, yerel kontrol arayüzünde 
tarif edilen bütün izleme ve kontrol algoritmaları için verilen şartlara 
uyulmalıdır.  

§ Manuel ve yarı otomatik sistemler için, bütün kontrol arayüzleri arasında 
öncelik, sahadaki kontrol düğmelerinde olmalıdır. Tam otomatik sistemlerde ise 
sahada kullanılan kontroller için bir aktivasyon sistemi tasarlanmalıdır. Saha 
kontrolu aktive edildiğinde diğer kontrol arayüzleri devre dışı bırakılmalı; 
sadece izleme algoritmaları çalışmalıdır. Saha kontrolleri devre dışı 
bırakıldığında ise öncelik merkezi kontrollerde olmalıdır. 

§ Merkezi kontrol arayüzleri de yerel kontrol arayüzleri için verilen bütün 
özellikleri haiz olmalıdır. 

 
16.5.3 Hızlı ve yavaş karıştırma üniteleri 
 
Hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinde kullanılan ekipmanlar ve kontrol algoritmalarının 
belirlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinde her bir tankta uygun noktalara birer seviye 
transmiteri, birer bulanıklık transmiteri, birer pH transmiteri, birer debi transmiteri, 
(gerekli ise) birer bakiye klor transmiteri konulmalıdır. 

• Sistemde kullanılan bütün hızlı ve yavaş karıştırıcılar için karıştırıcı durumunu 
gösteren birer transmiter bulunmalıdır.  

• Karıştırıcı motorları değişken hızlı ise her bir motor için bir hız transmiteri 
kullanılmalıdır. 

• Her bir karıştırıcının giriş vanasının pozisyonunu gösteren bir transmiter 
kullanılmalıdır. 

• Sistemde kullanılan bütün transmiterler ve ekipmanların çalışma sürelerini sayan 
birer sayaç kullanılmalıdır. Sayaçların her biri için birer sıfırlama düğmesi de 
olmalıdır. 

• Sistemde kullanılan bütün transmiter ve ekipmanların bakım, kalibrasyon ya da 
yenileme süreleri proje raporunda açıkça belirtilmelidir. 
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• Hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinde izleme ve kontrol maksadıyla kullanılacak 
sistemler için dikkat edilecek hususlar şöyledir: 
o Yerel kontrol sistemi kullanılıyorsa, 
§ Pano arayüzleri için, 

• Pano, sistemde kullanılan bütün izleme ve kontrol ekipmanlarının yerlerini 
gösteren şematik bir çizime sahip olmalıdır.  

• Pano üzerindeki izleme ve kontrol teçhizatları kullanıcı dostu olarak 
tasarlanmalıdır. 

• Sistemde kullanılan bütün transmiterlerden gelen veriler uygun şekilde 
(sayısal ya da renk kodlamalı olarak) pano üzerinde gösterilmelidir. 

• Bütün transmiterlerin durumları için renk kodlamaları kullanılmalıdır. 
• Bütün transmiterleri pano üzerinden açıp kapatmak amacıyla düğmeler 

bulunmalıdır. 
• Bütün transmiter ve ekipmanların bakım, kalibrasyon ya da yenileme süreleri 

geldiğinde pano üzerinde farklı renk kodlarıyla alarm verilmelidir. 
• Sistemde kullanılan vanaların pozisyonları ve karıştırıcı motorlarının hızları 

pano üzerinden kontrol edilebilmelidir. 
• Manuel sistemler için karıştırıcı motorlarının hızları ve vanaların kontrolü 

için sahada açma/kapama/ayarlama düğmeleri/şalterleri bulunmalı; bu 
düğmeler aracılığıyla yapılan işlemler panodaki kontrol sistemlerine göre 
önceliğe sahip olmalıdır. 

• Yarı otomatik sistemlerde karıştırıcı motorlarının hızları ve vanaların 
pozisyonu, sistemde ölçülen çıkış suyu bulanıklığına göre otomatik olarak 
ayarlanmalıdır. Bu sistemlerde de, manuel sistemlerde tasarlanan saha 
düğmeleri kullanılmalı ve aynı özelliklere sahip olmalıdır. 

• Tam otomatik sistemlerde karıştırıcı motorlarının hızları ve vanaların 
pozisyonu, sistemde ölçülen çıkış suyu bulanıklığına göre otomatik olarak 
ayarlanmalıdır. Bu sistemlerde, sahada yapılan manuel kontrol sistemleri için 
bir aktivasyon sistemi de tasarlanmalı; sahadaki manuel sistemlerin 
aktivasyonu ya da devre dışı kalması amacıyla (otomatik ya da manuel 
kontrol seçenekleri için) bir aktivasyon düğmesi tasarlanmalıdır. 

• Manuel sistemlerde uygun kayıt defterleri bulundurulmalı ve sistemde 
okunan verilerin bu deftere kaydedilmesi sağlanmalıdır. Yarı otomatik ve tam 
otomatik sistemlerde ise pano üzerinde bir veri kayıt cihazı da bulunmalıdır. 
Bu sistemler, kaydedilen verilerin harici disklere alınmasına olanak 
sağlamalıdır. 

§    Bilgisayarlı kontrol arayüzleri için, 
• Bilgisayar yazılımı, sistemde kullanılan bütün izleme ve kontrol 

ekipmanlarının yerlerini gösteren şematik bir çizime sahip olmalıdır.  
• Yazılım arayüzü, kullanıcı dostu olarak tasarlanmalıdır. 
• Sistemde kullanılan bütün transmiterlerden gelen veriler uygun şekilde 

(sayısal ya da renk kodlamalı olarak) grafiksel arayüz üzerinde 
gösterilmelidir. 

• Bütün transmiterlerin durumları için renk kodlamaları kullanılmalıdır. 
• Bütün transmiterleri yazılım üzerinden açıp kapatmak için düğmeler 

bulunmalıdır. 
• Sistemde kullanılan bütün transmiterler ve ekipmanların bakım, kalibrasyon 

ya da yenileme süreleri geldiğinde grafiksel arayüz üzerinde farklı renk 
kodlarıyla alarm verilmelidir. 
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• Sistemde kullanılan karıştırıcı motorlarının hızları ve vanaların pozisyonu 
yazılım üzerinden kontrol edilebilmelidir. 

• Manuel sistemler için karıştırıcı motorlarının hızları ve vanaların kontrolü 
için sahada açma/kapama/ayarlama düğmeleri/şalterleri bulunmalı; bu 
düğmeler aracılığıyla yapılan işlemler bilgisayar yazılımındaki kontrol 
sistemlerine göre önceliğe sahip olmalıdır. 

• Yarı otomatik sistemlerde karıştırıcı motorlarının hızları ve vanaların 
pozisyonu, sistemde ölçülen çıkış suyu bulanıklığına göre otomatik olarak 
ayarlanmalıdır. Bu sistemlerde de, manuel sistemlerde tasarlanan saha 
düğmeleri kullanılmalı ve aynı özelliklere sahip olmalıdır. 

• Tam otomatik sistemlerde karıştırıcı motorlarının hızları ve vanaların 
pozisyonu, sistemde ölçülen çıkış suyu bulanıklığına göre otomatik olarak 
ayarlanmalıdır. Bu sistemlerde, sahada yapılan manuel kontrol sistemleri için 
bir aktivasyon sistemi de tasarlanmalı; sahadaki manuel sistemlerin 
aktivasyonu ya da devre dışı kalması amacıyla (otomatik ya da manuel 
kontrol seçenekleri için) bir aktivasyon düğmesi tasarlanmalıdır. 

• Bilgisayar yazılımı içinde bir veri kayıt modülü de bulunmalı ve sistemde 
okunan veriler ve yapılan değişiklikler belirli aralıklarla kaydedilmelidir. Bu 
sistemler, kaydedilen verilerin bilgisayar yazılımı üzerinde 
okunmasına/grafiklendirilmesine ve harici disklere alınmasına olanak 
sağlamalıdır. 

o Merkezi kontrol sistemi kullanılıyorsa, 
§ Bu tip sistemler için, sahada işletme amacıyla yerel kontrol panoları ya da 

bilgisayarlı kontrol arayüzleri de bulundurulmalıdır. Yerel pano arayüzleri ve 
bilgisayarlı kontrol arayüzleri için bir önceki maddede verilen bütün şartlara 
uyulmalıdır. 

§ Merkezi pano ve bilgisayarlı kontrol arayüzlerinde, yerel kontrol arayüzünde 
tarif edilen bütün izleme ve kontrol algoritmaları için verilen şartlara 
uyulmalıdır.  

§ Manuel ve yarı otomatik sistemler için, bütün kontrol arayüzleri arasında 
öncelik, sahadaki kontrol düğmelerinde olmalıdır. Tam otomatik sistemlerde ise 
sahada kullanılan kontroller için bir aktivasyon sistemi tasarlanmalıdır. Saha 
kontrolu aktive edildiğinde diğer kontrol arayüzleri devre dışı bırakılmalı; 
sadece izleme algoritmaları çalışmalıdır. Saha kontrolleri devre dışı 
bırakıldığında ise öncelik merkezi kontrollerde olmalıdır. 

§ Merkezi kontrol arayüzleri de yerel kontrol arayüzleri için verilen bütün 
özellikleri haiz olmalıdır. 

 
16.5.4 Çöktürme üniteleri 
 
Çöktürme ünitelerinde kullanılan ekipmanlar ve kontrol algoritmalarının belirlenmesinde 
aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Çöktürme ünitelerinde bulunan her bir çöktürme tankında birer seviye transmiteri 
ve çıkış suyunda bulanıklık transmiteri kullanılmalıdır.  

• Her bir çöktürme tankındaki çamur deşarj hatlarında kullanılan vanaların 
durumunu/pozisyonunu gösteren transmiterler kullanılmalıdır. 

• Kullanılan sıyırıcıların durumu ve hızlarını izlemek maksadıyla gerekli 
transmiterler bulunmalıdır. 
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• Gerekliyse çamur pompalarının durumu ve hızlarını gösteren transmiterler 
kullanılmalıdır. 

• Kullanılan bütün ekipman ve transmiterlerin bakım, kalibrasyon ve yenileme 
süreleri belirlenmeli ve proje raporunda açıkça belirtilmelidir. 

• Kullanılan bütün transmiter ve ekipmanların çalışma sürelerini sayan birer sayaç 
bulunmalıdır. Her bir sayaç için birer sıfırlama düğmesi bulunmalıdır. 

• Çöktürme ünitelerinde izleme ve kontrol amacıyla kullanılacak sistemler için 
dikkat edilecek hususlar şöyledir: 
o Yerel kontrol sistemi kullanılıyorsa, 
§ Pano arayüzleri için, 

• Pano, sistemde kullanılan bütün izleme ve kontrol ekipmanlarının yerlerini 
gösteren şematik bir çizime sahip olmalıdır.  

• Pano üzerindeki izleme ve kontrol teçhizatları kullanıcı dostu olarak 
tasarlanmalıdır. 

• Sistemde kullanılan bütün transmiterlerden gelen veriler uygun şekilde 
(sayısal ya da renk kodlamalı olarak) pano üzerinde gösterilmelidir. 

• Bütün transmiterlerin durumları için renk kodlamaları kullanılmalıdır. 
• Bütün transmiterleri pano üzerinden açıp kapatmak amacıyla düğmeler 

bulunmalıdır. 
• Kullanılan bütün ekipman ve ransmiterlerin bakım, kalibrasyon ya da 

yenileme süreleri geldiğinde pano üzerinde farklı renk kodlarıyla alarm 
verilmelidir. 

• Sistemde kullanılan vanaların pozisyonları ile çamur pompalarının debileri 
pano üzerinden kontrol edilebilmelidir. 

• Manuel sistemler için çamur pompaları ile vanaların kontrolu amacıyla 
sahada açma/kapama/ayarlama düğmeleri/şalterleri bulunmalı; bu düğmeler 
aracılığıyla yapılan işlemler panodaki kontrol sistemlerine göre önceliğe 
sahip olmalıdır. 

• Yarı otomatik sistemlerde çamur pompalarının debileri ve çamur vanalarının 
pozisyonu, sistemde ölçülen çamur tabakasının kalınlığına göre otomatik 
olarak ayarlanmalıdır. Bu sistemlerde de, manuel sistemlerde tasarlanan saha 
düğmeleri kullanılmalı ve aynı özelliklere sahip olmalıdır. 

• Tam otomatik sistemlerde çamur pompalarının debileri ve çamur vanalarının 
pozisyonu, sistemde ölçülen çamur tabakasının kalınlığına göre otomatik 
olarak ayarlanmalıdır. Bu sistemlerde, sahada yapılan manuel kontrol 
sistemleri için bir aktivasyon sistemi de tasarlanmalı; sahadaki manuel 
sistemlerin aktivasyonu ya da devre dışı kalması amacıyla (otomatik ya da 
manuel kontrol seçenekleri için) bir aktivasyon düğmesi tasarlanmalıdır. 

• Manuel sistemlerde uygun kayıt defterleri bulundurulmalı ve sistemde 
okunan verilerin bu deftere kaydedilmesi sağlanmalıdır. Yarı otomatik ve tam 
otomatik sistemlerde ise pano üzerinde bir veri kayıt cihazı da bulunmalı ve 
sistemde okunan veriler ve yapılan değişiklikler belirli aralıklarla 
kaydedilmelidir. Bu sistemler, kaydedilen verilerin harici disklere alınmasına 
olanak sağlamalıdır. 

§    Bilgisayarlı kontrol arayüzleri için, 
• Bilgisayar yazılımı, sistemde kullanılan bütün izleme ve kontrol 

ekipmanlarının yerlerini gösteren şematik bir çizime sahip olmalıdır.  
• Yazılım arayüzü kullanıcı dostu olarak tasarlanmalıdır. 
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• Sistemde kullanılan bütün transmiterlerden gelen veriler uygun şekilde 
(sayısal ya da renk kodlamalı olarak) grafiksel arayüz üzerinde 
gösterilmelidir. 

• Bütün transmiterlerin durumları için renk kodlamaları kullanılmalıdır. 
• Bütün transmiterleri yazılım üzerinden açıp kapatmak amacıyla düğmeler 

bulunmalıdır. 
• Kullanılan bütün ekipman ve transmiterlerin bakım, kalibrasyon ya da 

yenileme süreleri geldiğinde grafiksel arayüz üzerinde farklı renk kodlarıyla 
alarm verilmelidir. 

• Sistemde kullanılan vanaların pozisyonları ile çamur pompalarının debileri 
yazılım üzerinden kontrol edilebilmelidir. 

• Manuel sistemler için çamur pompaları ile vanaların kontrolu amacıyla 
sahada açma/kapama/ayarlama düğmeleri/şalterleri bulunmalı; bu düğmeler 
aracılığıyla yapılan işlemler bilgisayar yazılımındaki kontrol sistemlerine 
göre önceliğe sahip olmalıdır. 

• Yarı otomatik sistemlerde çamur pompalarının debileri ve çamur vanalarının 
pozisyonu, sistemde ölçülen çamur tabakasının kalınlığına göre otomatik 
olarak ayarlanmalıdır. Bu sistemlerde de, manuel sistemlerde tasarlanan saha 
düğmeleri kullanılmalı ve aynı özelliklere sahip olmalıdır. 

• Tam otomatik sistemlerde çamur pompalarının debileri ve çamur vanalarının 
pozisyonu, sistemde ölçülen çamur tabakasının kalınlığına göre otomatik 
olarak ayarlanmalıdır. Bu sistemlerde, sahada yapılan manuel kontrol 
sistemleri için bir aktivasyon sistemi de tasarlanmalı; sahadaki manuel 
sistemlerin aktivasyonu ya da devre dışı kalması amacıyla (otomatik ya da 
manuel kontrol seçenekleri için) bir aktivasyon düğmesi tasarlanmalıdır. 

• Bilgisayar yazılımı içinde bir veri kayıt modülü de bulunmalı ve sistemde 
okunan veriler ve yapılan değişiklikler belirli aralıklarla kaydedilmelidir. Bu 
sistemler, kaydedilen verilerin bilgisayar yazılımı üzerinde 
okunmasına/grafiklendirilmesine ve harici disklere alınmasına olanak 
sağlamalıdır. 

o Merkezi kontrol sistemi kullanılıyorsa, 
§ Bu tip sistemler için, sahada manuel olarak işletme amacıyla yerel kontrol 

panoları ya da bilgisayarlı kontrol arayüzleri de bulundurulmalıdır. Yerel pano 
arayüzleri ve bilgisayarlı kontrol arayüzleri için bir önceki maddede verilen 
bütün şartlara uyulmalıdır. 

§ Pano ve bilgisayarlı kontrol arayüzlerinde, yerel kontrol arayüzünde tarif edilen 
bütün izleme ve kontrol algoritmaları için verilen şartlara uyulmalıdır.  

§ Manuel ve yarı otomatik sistemler için, bütün kontrol arayüzleri arasında 
öncelik, sahadaki kontrol düğmelerinde olmalıdır. Tam otomatik sistemlerde ise 
sahada kullanılan kontroller için bir aktivasyon sistemi tasarlanmalıdır. Saha 
kontrolu aktive edildiğinde diğer kontrol arayüzleri devre dışı bırakılmalı; 
sadece izleme algoritmaları çalışmalıdır. Saha kontrolleri devre dışı 
bırakıldığında ise öncelik merkezi kontrollerde olmalıdır. 

§ Merkezi kontrol arayüzleri de yerel kontrol arayüzleri için verilen bütün 
özellikleri haiz olmalıdır. 

 
16.5.5 Filtrasyon üniteleri 
 
Filtrasyon ünitelerinde kullanılan ekipmanlar ve kontrol algoritmalarının belirlenmesinde 
aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
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• Filtrasyon ünitelerinde bulunan her bir filtrede birer seviye transmiteri ve çıkış 

suyunda bulanıklık transmiteri kullanılmalıdır.  
• Her bir filtrede yük kaybını ölçen birer transmiter bulunmalıdır. 
• Her bir filtrede bulunan bütün vanaların pozisyonlarını (giriş vanası, çıkış vanası, 

geri yıkama vanası, hava vanası vb.) gösteren birer transmiter bulunmalıdır. 
• Her bir filtrede süzülen debiyi ölçmek amacıyla birer debi transmiteri bulunmalıdır. 
• Sistemde kullanılan her bir geri yıkama pompası için birer durum transmiteri 

kullanılmalıdır. Pompaların değişken hızlı olması durumunda her bir pompanın 
motoru için bir hız transmiteri de bulunmalıdır. 

• Sistemde geri yıkama suyu, yükseltilmiş geri yıkama tankından besleniyorsa bu 
tank için bir seviye transmiteri ve debiyi ayarlamak amacıyla kullanılan vananın 
pozisyonunu gösteren bir transmiter kullanılmalıdır. 

• Sistemde kullanılan bütün hava fanları için birer durum transmiteri bulunmalıdır. 
Hava fanlarının değişken hızlı olması durumunda birer hız transmiteri de 
kullanılmalıdır. 

• Sistemde kullanılan her bir transmiter ve ekipmanın çalışma sürelerini sayan birer 
sayaç kullanılmalıdır. Her bir sayaç için bir sıfırlama düğmesi bulunmalıdır. 

• Sistemde her bir filtre için birer çalışma süresi sayacı da kontrol sisteminde 
düşünülmelidir.  

• Filtrasyon ünitelerinde izleme ve kontrol amacıyla kullanılacak sistemler için 
dikkat edilecek hususlar şöyledir: 
o Yerel kontrol sistemi kullanılıyorsa, 
§ Pano arayüzleri için, 

• Pano, sistemde kullanılan bütün izleme ve kontrol ekipmanlarının yerlerini 
gösteren şematik bir çizime sahip olmalıdır.  

• Pano üzerindeki izleme ve kontrol teçhizatları kullanıcı dostu olarak 
tasarlanmalıdır. 

• Sistemde kullanılan bütün transmiterlerden gelen veriler uygun şekilde 
(sayısal ya da renk kodlamalı olarak) pano üzerinde gösterilmelidir. 

• Bütün transmiterlerin durumları için renk kodlamaları kullanılmalıdır. 
• Bütün transmiterleri pano üzerinden açıp kapatmak amacıyla düğmeler 

bulunmalıdır. 
• Kullanılan bütün ekipman ve ransmiterlerin bakım, kalibrasyon ya da 

yenileme süreleri geldiğinde pano üzerinde farklı renk kodlarıyla alarm 
verilmelidir. 

• Sistemde kullanılan bütün vanaların pozisyonları ile geri yıkama 
pompalarının debileri pano üzerinden kontrol edilebilmelidir. 

• Manuel sistemler için geri yıkama pompaları ile vanaların kontrolu amacıyla 
sahada açma/kapama/ayarlama düğmeleri/şalterleri bulunmalı; bu düğmeler 
aracılığıyla yapılan işlemler panodaki kontrol sistemlerine göre önceliğe 
sahip olmalıdır. 

• Yarı otomatik sistemlerde,  
ü Geri yıkama amacıyla geri yıkama pompalarının doğrudan kullanıldığı ve 

yükseltilmiş geri yıkama suyu deposunun kullanıldığı durumlarda, geri 
yıkama suyu debileri ve vanaların pozisyonu, geri yıkama suyunda ölçülen 
bulanıklığa göre otomatik olarak ayarlanmalıdır.  

ü Geri yıkama süresi de geri yıkama suyunda ölçülen bulanıklığa göre 
otomatik olarak belirlenmelidir. 
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ü Geri yıkama işleminin başlatılması ve sonlandırılması, ölçülen yük kaybı 
ve geri yıkama suyu bulanıklığına göre otomatik olarak belirlenmelidir. 

ü Geri yıkama adımları (filtrenin kapatılması, geri yıkama suyu verilmesi, 
çitileme işlemi, filtrenin tekrar işletmeye alınması vb.) için süreler ve sıralı 
vana operasyonları tanımlanmalı ve sistem tarafından otomatik olarak 
yapılmalıdır. 

ü Bu sistemlerde de, manuel sistemlerde tasarlanan saha düğmeleri 
kullanılmalı ve aynı özelliklere sahip olmalıdır. 

• Tam otomatik sistemlerde, 
ü Geri yıkama amacıyla geri yıkama pompalarının doğrudan kullanıldığı ve 

yükseltilmiş geri yıkama suyu deposunun kullanıldığı durumlarda, geri 
yıkama suyu debileri ve vanaların pozisyonu, geri yıkama suyunda ölçülen 
bulanıklığa göre otomatik olarak ayarlanmalıdır.  

ü Geri yıkama süresi de geri yıkama suyunda ölçülen bulanıklığa göre 
otomatik olarak belirlenmelidir. 

ü Geri yıkama işleminin başlatılması ve sonlandırılması, ölçülen yük kaybı 
ve geri yıkama suyu bulanıklığına göre otomatik olarak belirlenmelidir. 

ü Geri yıkama adımları (filtrenin kapatılması, geri yıkama suyu verilmesi, 
çitileme işlemi, filtrenin tekrar işletmeye alınması vb.) için süreler ve sıralı 
vana operasyonları tanımlanmalı ve sistem tarafından otomatik olarak 
yapılmalıdır. 

ü Bu sistemlerde, sahada yapılan manuel kontrol sistemleri için bir 
aktivasyon sistemi de tasarlanmalı; sahadaki manuel sistemlerin 
aktivasyonu ya da devre dışı kalması amacıyla (otomatik ya da manuel 
kontrol seçenekleri için) bir aktivasyon düğmesi tasarlanmalıdır. 

• Manuel sistemlerde uygun kayıt defterleri bulundurulmalı ve sistemde 
okunan verilerin bu deftere kaydedilmesi sağlanmalıdır. Yarı otomatik ve tam 
otomatik sistemlerde ise pano üzerinde bir veri kayıt cihazı da bulunmalı ve 
sistemde okunan veriler ve yapılan değişiklikler belirli aralıklarla 
kaydedilmelidir. Bu sistemler, kaydedilen verilerin harici disklere alınmasına 
olanak sağlamalıdır. 

§    Bilgisayarlı kontrol arayüzleri için, 
• Bilgisayar yazılımı, sistemde kullanılan bütün izleme ve kontrol 

ekipmanlarının yerlerini gösteren şematik bir çizime sahip olmalıdır.  
• Yazılım arayüzü kullanıcı dostu olarak tasarlanmalıdır. 
• Sistemde kullanılan bütün transmiterlerden gelen veriler uygun şekilde 

(sayısal ya da renk kodlamalı olarak) grafiksel arayüz üzerinde 
gösterilmelidir. 

• Bütün transmiterlerin durumları için renk kodlamaları kullanılmalıdır. 
• Bütün transmiterleri yazılım üzerinden açıp kapatmak amacıyla düğmeler 

bulunmalıdır. 
• Kullanılan bütün ekipman ve transmiterlerin bakım, kalibrasyon ya da 

yenileme süreleri geldiğinde grafiksel arayüz üzerinde farklı renk kodlarıyla 
alarm verilmelidir. 

• Sistemde kullanılan vanaların pozisyonları ile geri yıkama pompalarının 
debileri yazılım üzerinden kontrol edilebilmelidir. 

• Manuel sistemler için geri yıkama pompaları ile vanaların kontrolu amacıyla 
sahada açma/kapama/ayarlama düğmeleri/şalterleri bulunmalı; bu düğmeler 
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aracılığıyla yapılan işlemler bilgisayar yazılımındaki kontrol sistemlerine 
göre önceliğe sahip olmalıdır. 

• Yarı otomatik sistemlerde,  
ü Geri yıkama amacıyla geri yıkama pompalarının doğrudan kullanıldığı ve 

yükseltilmiş geri yıkama suyu deposunun kullanıldığı durumlarda, geri 
yıkama suyu debileri ve vanaların pozisyonu, geri yıkama suyunda ölçülen 
bulanıklığa göre otomatik olarak ayarlanmalıdır.  

ü Geri yıkama süresi de geri yıkama suyunda ölçülen bulanıklığa göre 
otomatik olarak belirlenmelidir. 

ü Geri yıkama işleminin başlatılması ve sonlandırılması, ölçülen yük kaybı 
ve geri yıkama suyu bulanıklığına göre otomatik olarak belirlenmelidir. 

ü Geri yıkama adımları (filtrenin kapatılması, geri yıkama suyu verilmesi, 
çitileme işlemi, filtrenin tekrar işletmeye alınması vb.) için süreler ve sıralı 
vana operasyonları tanımlanmalı ve yazılım tarafından otomatik olarak 
yapılmalıdır. 

ü Bu sistemlerde de, manuel sistemlerde tasarlanan saha düğmeleri 
kullanılmalı ve aynı özelliklere sahip olmalıdır. 

• Tam otomatik sistemlerde, 
ü Geri yıkama amacıyla geri yıkama pompalarının doğrudan kullanıldığı ve 

yükseltilmiş geri yıkama suyu deposunun kullanıldığı durumlarda, geri 
yıkama suyu debileri ve vanaların pozisyonu, geri yıkama suyunda ölçülen 
bulanıklığa göre otomatik olarak ayarlanmalıdır.  

ü Geri yıkama süresi de geri yıkama suyunda ölçülen bulanıklığa göre 
otomatik olarak belirlenmelidir. 

ü Geri yıkama işleminin başlatılması ve sonlandırılması, ölçülen yük kaybı 
ve geri yıkama suyu bulanıklığına göre otomatik olarak belirlenmelidir. 

ü Geri yıkama adımları (filtrenin kapatılması, geri yıkama suyu verilmesi, 
çitileme işlemi, filtrenin tekrar işletmeye alınması vb.) için süreler ve sıralı 
vana operasyonları tanımlanmalı ve yazılım tarafından otomatik olarak 
yapılmalıdır. 

ü Bu sistemlerde, sahada yapılan manuel kontrol sistemleri için bir 
aktivasyon sistemi de tasarlanmalı; sahadaki manuel sistemlerin 
aktivasyonu ya da devre dışı kalması amacıyla (otomatik ya da manuel 
kontrol seçenekleri için) bir aktivasyon düğmesi tasarlanmalıdır. 

• Bilgisayar yazılımı içinde bir veri kayıt modülü de bulunmalı ve sistemde 
okunan veriler ve yapılan değişiklikler belirli aralıklarla kaydedilmelidir. Bu 
sistemler, kaydedilen verilerin bilgisayar yazılımı üzerinde 
okunmasına/grafiklendirilmesine ve harici disklere alınmasına olanak 
sağlamalıdır. 

o Merkezi kontrol sistemi kullanılıyorsa, 
§ Bu tip sistemler için, sahada manuel olarak işletme amacıyla yerel kontrol 

panoları ya da bilgisayarlı kontrol arayüzleri de bulundurulmalıdır. Yerel pano 
arayüzleri ve bilgisayarlı kontrol arayüzleri için bir önceki maddede verilen 
bütün şartlara uyulmalıdır. 

§ Pano ve bilgisayarlı kontrol arayüzlerinde, yerel kontrol arayüzünde tarif edilen 
bütün izleme ve kontrol algoritmaları için verilen şartlara uyulmalıdır.  

§ Manuel ve yarı otomatik sistemler için, bütün kontrol arayüzleri arasında 
öncelik, sahadaki kontrol düğmelerinde olmalıdır. Tam otomatik sistemlerde ise 
sahada kullanılan kontroller için bir aktivasyon sistemi tasarlanmalıdır. Saha 
kontrolu aktive edildiğinde diğer kontrol arayüzleri devre dışı bırakılmalı; 
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sadece izleme algoritmaları çalışmalıdır.Saha kontrolleri devre dışı 
bırakıldığında ise öncelik merkezi kontrollerde olmalıdır. 

§ Merkezi kontrol arayüzleri de yerel kontrol arayüzleri için verilen bütün 
özellikleri haiz olmalıdır. 
 

 
16.5.6 Dezenfeksiyon üniteleri 
 
Dezenfeksiyon ünitelerinde kullanılan ekipmanlar ve kontrol algoritmalarının belirlenmesinde 
aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Ünitede uygun görülen yere bulanıklık transmiteri konulmalıdır. 
• Ünitede uygun görülen yere bakiye klor transmiteri konulmalıdır 
• Ünitede kullanılan her bir tank için birer debi transmiteri kullanılmalıdır. 
• Ünitededeki her bir tankın giriş vanası için bir durum transmiteri konulmalıdır. 
• Dezenfektan için bir debi transmiteri konulmalıdır. 
• Dezenfektan dozaj pompası için bir durum transmiteri ve eğer pompa değişken 

hızlı ise bir hız transmiteri kullanılmalıdır. 
• Kullanılan bütün transmiterler ve diğer ekipmanlar için bakım, kalibrasyon ve 

yenileme süreleri belirlenmeli ve proje raporunda açıkça belirtilmelidir. 
• Dezenfeksiyon ünitelerinde izleme ve kontrol amacıyla kullanılacak sistemler için 

dikkat edilecek hususlar şöyledir: 
o Yerel kontrol sistemi kullanılıyorsa, 
§ Pano arayüzleri için, 

• Pano, sistemde kullanılan bütün izleme ve kontrol ekipmanlarının yerlerini 
gösteren şematik bir çizime sahip olmalıdır.  

• Pano üzerindeki izleme ve kontrol teçhizatları kullanıcı dostu olarak 
tasarlanmalıdır. 

• Sistemde kullanılan bütün transmiterlerden gelen veriler uygun şekilde 
(sayısal ya da renk kodlamalı olarak) pano üzerinde gösterilmelidir. 

• Bütün transmiterlerin durumları için renk kodlamaları kullanılmalıdır. 
• Bütün transmiterleri pano üzerinden açıp kapatmak amacıyla düğmeler 

bulunmalıdır. 
• Kullanılan bütün ekipman ve transmiterlerin bakım, kalibrasyon ya da 

yenileme süreleri geldiğinde pano üzerinde farklı renk kodlarıyla alarm 
verilmelidir. 

• Sistemde kullanılan vanaların pozisyonları ile dezenfektan dozaj 
pompalarının debileri pano üzerinden kontrol edilebilmelidir. 

• Manuel sistemler için  dezenfektan dozaj pompaları ile vanaların kontrolu 
amacıyla sahada açma/kapama/ayarlama düğmeleri/şalterleri bulunmalı; bu 
düğmeler aracılığıyla yapılan işlemler panodaki kontrol sistemlerine göre 
önceliğe sahip olmalıdır. 

• Yarı otomatik sistemlerde dezenfektan dozaj pompalarının debileri ve 
vanaların pozisyonu, sistemde ölçülen bakiye klor konsantrasyonuna göre 
otomatik olarak ayarlanmalıdır. Bu sistemlerde de, manuel sistemlerde 
tasarlanan saha düğmeleri kullanılmalı ve aynı özelliklere sahip olmalıdır. 

• Tam otomatik sistemlerde dezenfektan dozaj pompalarının debileri ve 
vanaların pozisyonu, sistemde ölçülen bakiye klor konsantrasyonuna göre 
otomatik olarak ayarlanmalıdır. Bu sistemlerde, sahada yapılan manuel 
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kontrol sistemleri için bir aktivasyon sistemi de tasarlanmalı; sahadaki 
manuel sistemlerin aktivasyonu ya da devre dışı kalması amacıyla (otomatik 
ya da manuel kontrol seçenekleri için) bir aktivasyon düğmesi 
tasarlanmalıdır. 

• Manuel sistemlerde uygun kayıt defterleri bulundurulmalı ve sistemde 
okunan verilerin bu deftere kaydedilmesi sağlanmalıdır. Yarı otomatik ve tam 
otomatik sistemlerde ise pano üzerinde bir veri kayıt cihazı da bulunmalı ve 
sistemde okunan veriler ve yapılan değişiklikler İdare’ce belirlenen aralıklarla 
kaydedilmelidir. Bu sistemler, kaydedilen verilerin harici disklere alınmasına 
olanak sağlamalıdır. 

§    Bilgisayarlı kontrol arayüzleri için, 
• Bilgisayar yazılımı, sistemde kullanılan bütün izleme ve kontrol 

ekipmanlarının yerlerini gösteren şematik bir çizime sahip olmalıdır.  
• Yazılım arayüzü kullanıcı dostu olarak tasarlanmalıdır. 
• Sistemde kullanılan bütün transmiterlerden gelen veriler uygun şekilde 

(sayısal ya da renk kodlamalı olarak) grafiksel arayüz üzerinde 
gösterilmelidir. 

• Bütün transmiterlerin durumları için renk kodlamaları kullanılmalıdır. 
• Bütün transmiterleri yazılım üzerinden açıp kapatmak amacıyla düğmeler 

bulunmalıdır. 
• Kullanılan bütün ekipman ve transmiterlerin bakım, kalibrasyon ya da 

yenileme süreleri geldiğinde grafiksel arayüz üzerinde farklı renk kodlarıyla 
alarm verilmelidir. 

• Sistemde kullanılan vanaların pozisyonları ile dezenfektan dozaj 
pompalarının debileri yazılım üzerinden kontrol edilebilmelidir. 

• Manuel sistemler için dezenfektan dozaj pompaları ile vanaların kontrolu 
amacıyla sahada açma/kapama/ayarlama düğmeleri/şalterleri bulunmalı; bu 
düğmeler aracılığıyla yapılan işlemler bilgisayar yazılımındaki kontrol 
sistemlerine göre önceliğe sahip olmalıdır. 

• Yarı otomatik sistemlerde dezenfektan dozaj pompalarının debileri ve 
vanaların pozisyonu, sistemde ölçülen bakiye klor konsantrasyonuna göre 
otomatik olarak ayarlanmalıdır. Bu sistemlerde de, manuel sistemlerde 
tasarlanan saha düğmeleri kullanılmalı ve aynı özelliklere sahip olmalıdır. 

• Tam otomatik sistemlerde dezenfektan dozaj pompalarının debileri ve 
vanaların pozisyonu, sistemde ölçülen bakiye klor konsantrasyonuna göre 
otomatik olarak ayarlanmalıdır. Bu sistemlerde, sahada yapılan manuel 
kontrol sistemleri için bir aktivasyon sistemi de tasarlanmalı; sahadaki 
manuel sistemlerin aktivasyonu ya da devre dışı kalması amacıyla (otomatik 
ya da manuel kontrol seçenekleri için) bir aktivasyon düğmesi 
tasarlanmalıdır. 

• Bilgisayar yazılımı içinde bir veri kayıt modülü de bulunmalı ve sistemde 
okunan veriler ve yapılan değişiklikler belirli aralıklarla kaydedilmelidir. Bu 
sistemler, kaydedilen verilerin bilgisayar yazılımı üzerinde 
okunmasına/grafiklendirilmesine ve harici disklere alınmasına olanak 
sağlamalıdır. 

o Merkezi kontrol sistemi kullanılıyorsa, 
§ Bu tip sistemler için, sahada manuel olarak işletme amacıyla yerel kontrol 

panoları ya da bilgisayarlı kontrol arayüzleri de bulundurulmalıdır. Yerel pano 
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arayüzleri ve bilgisayarlı kontrol arayüzleri için bir önceki maddede verilen 
bütün şartlara uyulmalıdır. 

§ Pano ve bilgisayarlı kontrol arayüzlerinde, yerel kontrol arayüzünde tarif edilen 
bütün izleme ve kontrol algoritmaları için verilen şartlara uyulmalıdır.  

§ Manuel ve yarı otomatik sistemler için, bütün kontrol arayüzleri arasında 
öncelik, sahadaki kontrol düğmelerinde olmalıdır. Tam otomatik sistemlerde ise 
sahada kullanılan kontroller için bir aktivasyon sistemi tasarlanmalıdır. Saha 
kontrolu aktive edildiğinde diğer kontrol arayüzleri devre dışı bırakılmalı; 
sadece izleme algoritmaları çalışmalıdır. Saha kontrolleri devre dışı 
bırakıldığında ise öncelik merkezi kontrollerde olmalıdır. 

§ Merkezi kontrol arayüzleri de yerel kontrol arayüzleri için verilen bütün 
özellikleri haiz olmalıdır. 

 
16.5.7 Temiz su depoları 
 
Temiz su depolarında kullanılan ekipmanlar ve kontrol algoritmalarının belirlenmesinde 
aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

• Temiz su depolarında uygun bir noktaya su seviye transmiteri konulmalıdır. 
• Sudaki türbülanstan etkilenmeyecek, uygun bir notkaya/noktalara bakiye klor 

transmiteri/transmiterleri konulmalıdır. 
• Seçilen uygun bir noktaya/noktalara bulanıklık transmiteri/transmiterleri 

konulmalıdır. 
• Depo girişine ve çıkışına debi transmiterleri konulmalıdır. 
• Kullanılan temiz su pompalarının her biri için birer durum transmiteri 

kullanılmalıdır. Pompalar değişken hızlı ise her biri için bir hız transmiteri 
konulmalıdır.  

• Temiz su pompalarının çıkışlarına birer basınç transmiteri konulmalıdır.  
• Sistemde kullanılan vanaların pozisyonu için birer durum transmiteri 

kullanılmalıdır. 
• Temiz su depolarında izleme ve kontrol amacıyla kullanılacak sistemler için dikkat 

edilecek hususlar şöyledir: 
o Yerel kontrol sistemi kullanılıyorsa, 
§ Pano arayüzleri için, 

• Pano, sistemde kullanılan bütün izleme ve kontrol ekipmanlarının yerlerini 
gösteren şematik bir çizime sahip olmalıdır.  

• Pano üzerindeki izleme ve kontrol teçhizatları kullanıcı dostu olarak 
tasarlanmalıdır. 

• Sistemde kullanılan bütün transmiterlerden gelen veriler uygun şekilde 
(sayısal ya da renk kodlamalı olarak) pano üzerinde gösterilmelidir. 

• Bütün transmiterlerin durumları için renk kodlamaları kullanılmalıdır. 
• Bütün transmiterleri pano üzerinden açıp kapatmak amacıyla düğmeler 

bulunmalıdır. 
• Kullanılan bütün ekipman ve transmiterlerin bakım, kalibrasyon ya da 

yenileme süreleri geldiğinde pano üzerinde farklı renk kodlarıyla alarm 
verilmelidir. 

• Sistemde kullanılan vanaların pozisyonları ile temiz su pompalarının debileri 
pano üzerinden kontrol edilebilmelidir. 
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• Manuel sistemler için  temiz su pompaları ile vanaların kontrolu amacıyla 
sahada açma/kapama/ayarlama düğmeleri/şalterleri bulunmalı; bu düğmeler 
aracılığıyla yapılan işlemler panodaki kontrol sistemlerine göre önceliğe 
sahip olmalıdır. 

• İdare’ce tavsiye edilen veri toplama sıklığı ve şekline göre manuel 
sistemlerde uygun kayıt defterleri bulundurulmalı ve sistemde okunan 
verilerin bu deftere kaydedilmesi sağlanmalıdır. Yarı otomatik ve tam 
otomatik sistemlerde ise pano üzerinde bir veri kayıt cihazı da bulunmalı ve 
sistemde okunan veriler ve yapılan değişiklikler İdare’ce belirlenen aralıklarla 
kaydedilmelidir. Bu sistemler, kaydedilen verilerin harici disklere alınmasına 
olanak sağlamalıdır. 

§    Bilgisayarlı kontrol arayüzleri için, 
• Bilgisayar yazılımı, sistemde kullanılan bütün izleme ve kontrol 

ekipmanlarının yerlerini gösteren şematik bir çizime sahip olmalıdır.  
• Yazılım arayüzü kullanıcı dostu olarak tasarlanmalıdır. 
• Sistemde kullanılan bütün transmiterlerden gelen veriler uygun şekilde 

(sayısal ya da renk kodlamalı olarak) grafiksel arayüz üzerinde 
gösterilmelidir. 

• Bütün transmiterlerin durumları için renk kodlamaları kullanılmalıdır. 
• Bütün transmiterleri yazılım üzerinden açıp kapatmak amacıyla düğmeler 

bulunmalıdır. 
• Kullanılan bütün ekipman ve transmiterlerin bakım, kalibrasyon ya da 

yenileme süreleri geldiğinde grafiksel arayüz üzerinde farklı renk kodlarıyla 
alarm verilmelidir. 

• Sistemde kullanılan vanaların pozisyonları ile temiz su pompalarının debileri 
yazılım üzerinden kontrol edilebilmelidir. 

• Manuel sistemler için temiz su pompaları ile vanaların kontrolu amacıyla 
sahada açma/kapama/ayarlama düğmeleri/şalterleri bulunmalı; bu düğmeler 
aracılığıyla yapılan işlemler bilgisayar yazılımındaki kontrol sistemlerine 
göre önceliğe sahip olmalıdır. 

• İdare’ce tavsiye edilen veri toplama sıklığı ve şekline göre, bilgisayar 
yazılımı içinde bir veri kayıt modülü de bulunmalı ve sistemde okunan veriler 
ve yapılan değişiklikler İdare’ce belirlenen aralıklarla kaydedilmelidir. Bu 
sistemler, kaydedilen verilerin bilgisayar yazılımı üzerinde 
okunmasına/grafiklendirilmesine ve harici disklere alınmasına olanak 
sağlamalıdır. 

o Merkezi kontrol sistemi kullanılıyorsa, 
§ Bu tip sistemler için, sahada manuel olarak işletme amacıyla yerel kontrol 

panoları ya da bilgisayarlı kontrol arayüzleri de bulundurulmalıdır. Yerel pano 
arayüzleri ve bilgisayarlı kontrol arayüzleri için bir önceki maddede verilen 
bütün şartlara uyulmalıdır. 

§ Pano ve bilgisayarlı kontrol arayüzlerinde, yerel kontrol arayüzünde tarif edilen 
bütün izleme ve kontrol algoritmaları için verilen şartlara uyulmalıdır.  

§ Manuel için, bütün kontrol arayüzleri arasında öncelik, sahadaki kontrol 
düğmelerinde olmalıdır. 

§ Merkezi kontrol arayüzleri de yerel kontrol arayüzleri için verilen bütün 
özellikleri haiz olmalıdır. 
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17. TESİS YERLEŞİMİ VE YARDIMCI TESİSLER 
 

Prof. Dr. Bestamin ÖZKAYA 
 
17.1 Tesis Yerleşimi 
 
17.1.1 Genel bilgiler 
 
Tesisin seçilen alan üzerinde konumlandırılması, yer seçimi esnasında dikkate alınmalı ve 

değerlendirilmelidir. Tesis için uygun alan seçilir seçilmez bir sonraki adım, alan üzerinde 

arıtma tesisi ünitelerinin yerleşimini optimize etmektir. Tesis yerleşimi yapılırken, yardımcı 

tesislerin yanı sıra proses birimlerinin, binaların ve yolların yerleşimi dikkate alınmalıdır. 

Tesisisin yerleşim planı arıtma tesisi verimi, bakım ve onarım işlemleri, inşaat ve işletme 

maliyetleri, gelecekteki ikinci kademenin ilerleyen yıllarda devreye alınması ve yapımında 

negatif etkiye sebep olabilir. 

 

17.1.2 Teknik bilgiler 

 

Nihai tesis yerleşimi sırasında bazı meslek grupları ve paydaşların düşünceleri de dikkate 

alınmalıdır. Bu gruplar içerisinde makine, yapı, inşaat ve elektrik projelerini yapacak olan 

tasarım mühendisleri, mimar, tesis kontrol mühendisi, çevre mühendisi, bakım ve onarım 

personeli, idareciler yer almalıdır. 

 

Tesis yerleşiminde lineer, sıkışık ve kampüs tesis yerleşimleri olmak üzere üç temel yerleşim 

vardır. 

 

Doğrusal tesis yerleşim planı: Tesis yerleşimine ait diyagram Şekil 17.1’de verilmiştir. Bu 

yerleşim planı uzun yıllar tesis yerleşimi olarak tercih edilmiştir. Tesisin yapılacağı alanın 

yeterli büyüklükte olması durumunda bu tertip tarzı tercih edilebilir. Bu tertip tarzında, ilk 

ünite topoğrafik olarak en yüksek noktada yer alır. Arıtma tesisinin diğer üniteleri ise arazinin 

topoğrafyasına uygun bir şekilde birbiri ardına sıralanır. Birbiri ardına gelen tesis üniteleri 

kısa boru ve kanallarla birbirine bağlanır. En önemli avantajı tesis ikinci kademe inşaatını ve 

işletmesinin kolay olmasıdır. En büyük dezavantajı ise, mekanik ekipman ve kimyasal 

besleme ünitelerinin yerinin elverişli olmamasıdır. 
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Şekil 17.1 Doğrusal tesis yerleşim planı (Randtke and Horsley, 2012) 

 
Kampüs tesis yerleşim planı: Tesis yerleşimine ait diyagram Şekil 17.2’de verilmiştir. Bu 

tertip tarzı, arıtma tesisi üniteleri alan üzerinde bir üniversite kampüsü gibi yayıldığından 

kampüs adını almıştır. Bina ve havuzlar birbirinden ayrı olma eğilimindedir ve her biri açık 

bir alanla çevrilidir. Yapıların fiziksel olarak ayrıldığı kampüs yerleşimi çökme riskinin 

olduğu arazi ve depreme maruz kalan alanlarda uygundur. Bu tertip tarzının avantajları; yapı 

karmaşıklığının az olması, deprem hareketlerine karşı daha dirençli olması, proses ünitelerinin 

neredeyse tamamına araç girişinin mümkün olması, boru bağlantılarının ve değişiminin kolay 

olması, gelecekte arıtma tesisindeki proses değişikliğinin kolay olmasıdır. Dezavantajları ise, 

birimlere erişim uzun seyahat mesafelerinden dolayı nispeten uygun olmaması, tesisin daha 

fazla yer kaplaması, proses birimleri arasında uzun boru hatları dolayısıyla daha yüksek yük 

kayıplarının olması, daha yüksek inşaat maliyetinin olmasıdır. 
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Şekil 17.2 Kampüs tesis yerleşim planı (Randtke and Horsley, 2012) 

 
Sıkıştırılmış tesis yerleşim planı: Tesis yerleşimine ait diyagram Şekil 15.3’de verilmiştir. 

Bu tertip tarzında filtreler, hızlı karıştırma havuzlarına yakın olmakla birlikte işletme binasına 

yakın olan filtreler, çöktürme havuzları, yumaklaştırma havuzları ve hızlı karıştırma havuzları 

için motorla işletilen ekipmanların lokasyonda yer almaktadır. Bu tertip tarzında, hızlı 

karıştırma havuzları, yumaklaştırma havuzları, çöktürme havuzları, filtreler, hazne, kimyasal 

tesisleri, işletme ve yönetim binaları tek bir kompleks halinde sınıflandırılabilir. Nispeten 

düşük seviyelerde bulunan tesis birimlerinde kapalı galeri ve tüneller inşaa edilebilir. Bu 

yerleşimde kimyasal depolama alanı işletme binasına yakındır. Bu yerleşimin 

dezavantajlarından biri çöktürme havuzunun girişine yakın bir alanda yer alan filtrelere 

çöktürme havuzunun çıkışından suyun transfer edilmesi zorunluluğudur. Bir başka dezavantaj 

ise ikinci kademe inşaatının yapımının zorluğudur. 
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Şekil 17.3 Sıkıştırılmış tesis yerleşim planı (Randtke and Horsley, 2012) 

 
17.1.3 Tesis yerleşimini etkileyen faktörler 
 
• İşletme faktörleri 

o Tesis işletme esnekliği 
o Tesisin rutin işletme kolaylığı 
o Ekipmanların bakım, onarım ve tamiri için ilgili alana ulaşım 
o Özürlü personel ulaşımı 
o Gürültü kirliliği 
o İç yollar ve araç park yeri 
o Kimyasal kabulü yapılan yer 
o Tesis ziyaretleri 
o Güvenlik 

 
• Teknik faktörler 

o Hidrolik profil 
o Kimyasal dozlama noktasına suyun iletilmesi 
o Filtre edilen ve edilmeyen suyun ayrılması 
o Arıtılmış suyun depolanması 
o Kaynak suyunun depolanması 
o Tehlikeli kimyasalların yerleşimi 
o Taşkın 
o İklim şartları 

 
• Mimari faktörler 

o Bina oryantasyonu 
o Güvenlik 
o Peyzaj 
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• İkinci kademe tesis tasarımı 
o Kapasitenin artması 
o Gelecekteki proses birimi ihtiyacı 

 
• Yardımcı tesisler 

o Bakım ve onarım binası 
o Isı merkezi 
o Trafo 
o Jeneratör 
o İdare binası 
o Güvenlik 
o Kimya binası 
o Klor binası 

 
• İnşaat faktörleri 

o Tesis kademelendirme 
o Deneme işletmesi 

 
17.2 Yardımcı Tesisler 
 
17.2.1 Teknik galeri 
 
Kimyasal madde hazırlama ünitesi ile bu maddelerin tesise veriliş noktaları arasındaki her 
türlü boru ve elektrik kablolarının ve sinyalizasyon hatlarının döşendiği güzergâha bunların 
devamlı bakım onarım ve kontrolünü sağlamak amacıyla yeterli boyutlarda bir galeri 
yapılmalıdır. Galeri yer altı suyu ve her türlü olumsuz etkilerden korunmuş olmalıdır. Yine 
galeri her türlü tamire ve bakım onarıma rahat bir şekilde imkân verecek şekilde yapılmalı, 
ulaşımı kolay ve aydınlatılmış olmalıdır. 
 
17.2.2 Mekanik ekipman 
 
Mekanik ekipman olarak aşağıda zikredilen aletler anlaşılmalı ancak tesisin ve prosesin 
özelliğine göre bunlarla sınırlı kalmamalıdır. 
 

• Debimetreler 
• Vanalar 
• Çekvalfler  
• Kreyn ve vinçler 
• Forkliftler 
• Hızlı ve yavaş karıştırıcılar 
• Çamur pompaları 
• Seviye müşirleri 
• Dozaj pompaları 
• Solüsyon hazırlama aparatları 
• Ozonatörler 
• Kompressör, hava Körükleri  
• Filtre nozulları 
• Sıyırıcılar 
• Çamur toplama konileri  
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• Servis suyu pompaları 
• Hidrofor 
• Klorinatörler 
• Klor dozaj pompaları 
• Geri yıkama suyu pompaları  
• Baskül 
• Mikrokum siklonları 
• Kimyasal madde tankları 
• Kimyasal madde siloları 

 
17.2.3 Taşkın ve drenaj sistemi 
 
Arıtma tesisi, sathi ve yer altı sularından zarar görmemesi için drenaj sistemi ile yapılmalıdır. 
Ayrıca havuzlarda herhangi bir taşkına sebebiyet vermemek için tesisin lüzumlu yerlerine 
dolu savaklar yapılarak taşkın suları tesise zarar vermeden uzaklaştırılacak sistem 
kurulmalıdır…. 
 
Arıtma tesisi, sathi ve yer altı sularından zarar görmemesi için drenaj sistemi ile yapılmalıdır. 
Ayrıca havuzlarda herhangi bir taşkına sebebiyet vermemek için tesisin lüzumlu yerlerine 
dolusavaklar yapılarak taşkın suları tesise zarar vermeden uzaklaştırılacak şekilde sistem 
kurulmalıdır. 
 
17.2.4 Otomasyon işleri 
 
Arıtma tesisinin bir noktadan idare ve işletilmesi için merkezi otomasyon sistemi 
kurulmalıdır. Bütün ekipman, merkezden kumanda edilebilecek şekilde dizayn edilmelidir. 
Merkez panodan tesisin işletilmesi ile alakalı bütün işlemler yapılabilmeli ve tesisin her 
noktasına merkez panodan müdahale edilebilme imkanı sağlanmalıdır. Tesise ait bir 
otomasyon programı hazırlanmalıdır. Bütün bu işlemler bilgisayar ortamında ve kontrolünde 
yapılmalıdır. Tesisle alakalı bütün veriler kayda geçilmeli ve bilgisayar programları buna 
uygun şekilde hazırlanmalıdır. 
 
17.2.5 Mahalli kontrol panoları 
 
Tesiste bulunan ünitelerin elektromekanik ile ilgili kısımlarına müdahale edilebilmesi için 
mahallinde mahalli panolar kurulmalıdır. İhtiyaç halinde o üniteye kendi panosundan 
oparatörler vasıtası ile müdahale etme imkanı sağlanmalıdır. 
 
17.2.6 Numune alma ve tesis laboratuvarı deneyleri 
 
Arıtma tesisinde rutin analiz ve deneyleri yapabilecek kabiliyet ve kapasitede bir su 
laboratuvarı kurulmalıdır. Üç noktada iş yeri deneyleri rutin olarak yapılmalıdır. Bunlar: 
 

a) Hamsu deneyleri: Tesise giren ham suyun durumunu sürekli izlemek ve arıtmada 
kullanılacak kimyasal madde ve miktarlarına karar vermek amacıyla yapılacak ön 
deneylerdir. 

b) Proses deneyleri: Arıtmanın randımanlı ve en ekonomik şekilde yapılabilmesi için 
kullanılacak kimyasalların cinsi ve miktarını tespit etmek amacıyla yapılacak 
deneylerdir. 
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c) Çıkış suyu deneyleri: Çıkış suyunun istenen vasıfta olup olmadığını izlemek 
amacıyla yapılan rutin deneylerdir 

 
17.2.7 Enerji temini 
 
Tesisin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi, elektrik kurumunun göstereceği trafo veya hattan 
alınacak şekilde enerji nakil hattı projelendirilmeli ve bu projeler ilgili elektrik idaresine 
onaylattırılmalıdır. Enerji nakil hattı, indirici tesisi veya trafoları temin ve tesis edilmelidir. 
Ayrıca elektrik kesintilerinde tesisi asgari ölçülerde çalıştırabilmek için bir jeneratör grubu 
tesis edilmelidir. Jeneratörün gücü çalıştırılması zaruri olan ekipman ile sınırlı olmalıdır. 
 
17.2.8 By-pass hatları 
 
Arıtma tesisinde giriş yapısından hemen sonra, suyun tesise girmeden klorlanarak şebekeye 
verilebilmesini sağlayacak şekilde bir by-pass hattı teşkil edilmelidir. Ayrıca üniteleri de by-
pass edebilecek hatlar düzenlenmelidir. 
 
17.3 Kaynaklar 
 
Randtke ve Horsley, “Water treatment plant design fifth ed.” McGraw-Hill, Inc., ISBN:978-0-

07-174572-2, USA (2012).  
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18. İÇME SUYU ANALİZLERİ  
 

Doç.Dr. Mehmet ÇAKMAKCI 
 
18.1 Genel Bilgi 
 
 İçme ve kullanma suları, insan sağlığına olumsuz etkileri olan kirleticiler içermemelidir. 
İçme ve kullanma suları içerisinde bulunabilecek maksimum kirletici konsantrasyonları insan 
sağlığına olası etkileri dikkate alınarak ilgili ulusal ve uluslararası yönetmeliklerde 
belirtilmektedir. Kirletici konsantrasyonlarının yönetmeliklerde belirtilen değerleri sağlayıp 
sağlamadığı analizlerle belirlenmektedir.  Analiz yöntemlerinin de güvenilir olması 
gerekmektedir. Bu sebeple, ulusal veya uluslararası otoriteler tarafından onaylanmış analiz 
yöntemleri kullanılmaktadır.  
 
18.2 İçme ve Kullanma Suyu Parametrelerine İlişkin Standartlar  
 
İçme suyu analiz sonuçlarının değerlendirilebilmesi için analiz edilen her parametreye ait bir 
standart olmalıdır.  Parametrelerin içme sularında bulunabileceği maksimum 
konsantrasyonları ülkeden ülkeye veya eyaletten eyalete farklılık gösterebilmektedir.  Bu 
sebeple, analizin yapıldığı bölge veya ülkeye ait yönetmeliklerde belirtilen standartlarla 
sonuçlar değerlendirilmektedir. Neticeler, farklı ülke veya eyalete ait standartlarla da ayrıca 
karşılaştırılabilir.  
 
Analiz neticelerinde ortaya çıkan kirleticilerin olası kaynakları hakkında da bir değerlendirme 
yapılabilir. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından içme 
sularında bulunan bazı kirletici parametrelerin maksimum kirletici seviye hedefleri, 
maksimum kirletici seviyesi, insan sağlığına olası etkileri ve bu kirleticilerin su ortamına 
karşımasına vesile olabilecek kaynaklar belirtilmiştir. Tablo 18.1-Tablo 18.5’de EPA 
tarafından içme sularında birincil öncelikli kirletici parametreler ve detay bilgileri 
görülmektedir (URL1). Bu tablolar kirleticilerin olası kaynakları hakkında kısmi bir bilgi 
sunmaktadır. Ayrıca, EPA tarafından ikincil öncelikli kirleticiler için belirlenen maksimum 
kirletici seviyeleri de Tablo 18.6’da görülmektedir. 
 
EPA tarafından hazırlanan maksimum kirletici seviyelerine ilaveten Kanada, Amerika 
Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Teşkilatı, Avrupa Birliği ve Türkiye’de mevcut 
yönetmeliklerdeki maksimum kirletici konsantrasyonlarının karşılaştırılması                           
Tablo 18.7’de görülmektedir (URL 2; URL 3; URL 4; URL 5).  Analiz sonuçları Tablo 18.1 
ila Tablo 18.8’de görülen maksimum kirletici seviyeleri ve diğer yönetmeliklerdeki 
standartlarla karşılaştırılabilir.  
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Tablo 18.1 Mikroorganizmalar ve EPA standartları (URL 1) 

Kirletici madde MCLG (mg/L) MCL (mg/L) 
MCL üzerindeki konsantrasyonlara 

uzun süreli maruz kalmanın 
potansiyel sağlık etkileri 

İçme suyu kirletici kaynakları 

Cryptosporidium  0 TT Gastrointestinal hastalık (ishal, kusma ve 
kramp gibi) İnsan ve hayvan dışkı atıkları 

Giardia lamblia 0 TT Gastrointestinal hastalık (ishal, kusma ve 
kramp gibi) İnsan ve hayvan dışkı atıkları 

Heterotrofik plaka sayısı 
(HPC) n / a TT 

HPC’nin herhangi bir sağlık etkisi 
yoktur. Su içinde ortak olarak bulunan 
bakterileri çeşitliliğini belirlemek için 
kullanılan analitik bir metotdur.  

HPC doğal ortamda mevcut  bakterilerin bir aralık 
ölçümüdür. 

Legionella 0 TT Lejyoner hastalığı, pnömoni bir tür Suda doğal olarak bulunur, ısıtma sistemlerinde 
çoğalır.  

Toplam koliform 
0 5,0 % 

 
Zararlı bakterilerin mevcut olup 
olmadığını gösteren bir parametredir.  

Koliform doğal ortamda mevcuttur.   olan, hem de 
dışkı, fekal koliform ve E. koli yalnızca insan ve 
hayvan dışı atıklarında bulunur.   

(Fekal koliform ve Eşheriya 
koli ) 

Bulanıklık n / a TT 

Bulanıklık su bulutluluğunun bir 
ölçüsüdür. Bu su kalitesi ve filtrasyon 
verimliliğini (örneğin, hastalığa neden 
olan organizmaların mevcut olup 
olmadığını gibi) belirtmek için kullanılır. 
Yüksek bulanıklık seviyeleri genellikle 
virüsler, parazitler ve bazı bakteriler gibi 
haslatık yapıcı mikroorganizmaları 
bulunduğuna işaret etmektedir. Bu 
organizmalar bulantı, kramplar, ishal, ve 
baş ağrısı gibi belirtilere sebep olabilir. 

Toprağın su ortamına karışması 

Virüsler (bağırsak) 0 TT Gastrointestinal hastalık (ishal, kusma ve 
kramp gibi) İnsan ve hayvan dışkı atıkları 

MCLG: Maksimum kirletici seviyesi hedefi 
MCL: Maksimum kirletici seviyesi 
TT: Arıtma tekniği- İçme suyundaki kirletici seviyesini azaltmayı amaçlayan gerekli proses 
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Tablo 18.2 Dezenfeksiyon yan ürünleri  ve EPA standartları (URL 1) 

Kirletici madde MCLG (mg/L) MCL (mg/L) 

MCL üzerindeki 
konsantrasyonlara uzun süreli 

maruz kalmanın potansiyel 
sağlık etkileri 

İçme suyu kirletici kaynakları 

Bromat 0 0,010 Kanser riskini artırma İçme suyu dezenfeksiyon yan ürünü 

Klorit 0,8 1,0 Anemi, bebek ve küçük çocukların 
sinir sistemi üzerindeki etkileri İçme suyu dezenfeksiyon yan ürünü 

Haloasetik asit ( HAA5) n / a 0,060 Kanser riskini artırma İçme suyu dezenfeksiyon yan ürünü 

Toplam Trihalometanlar           
(TTHM'ler ) n/ a 0,080 Karaciğer, böbrek ve merkezi sinir 

sistemi sorunları, kanser riski İçme suyu dezenfeksiyon yan ürünü 

 
Tablo 18.3 Dezenfektanlar  ve EPA standartları (URL 1) 

Kirletici madde MCLG (mg/L) MCL (mg/L) 

MCL üzerindeki 
konsantrasyonlara uzun süreli 

maruz kalmanın potansiyel 
sağlık etkileri 

İçme suyu kirletici kaynakları 

Kloraminler (Cl2 olarak) MRDLG = 4   MRDL = 4   

Göz/burun tahrişi, mide 
rahatsızlığı, anemi 

Mikrop oluşumunu kontrol altına almak ve bertaraf 
etmek amacıyla suya ilave edilir. 

Klor (Cl2 olarak) MRDLG = 4   MRDL = 4  

Göz / burun tahrişi; mide 
rahatsızlığı 

Mikrop oluşumunu kontrol altına almak ve bertaraf 
etmek amacıyla suya ilave edilir. 

Klor dioksit (ClO2 olarak) MRDLG = 0.8  MRDL = 0.8   

Anemi, bebek ve küçük çocukların 
sinir sistemi üzerindeki etkileri 

Mikrop oluşumunu kontrol altına almak ve bertaraf 
etmek amacıyla suya ilave edilir. 

MRDLG: Maksimum kalıntı dezenfektan seviyesi hedefi 
MRDL: Maksimum kalıntı dezenfektan seviyesi 
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Tablo 18.4 İnorganikler  ve EPA standartları (URL 1) 

Kirletici madde MCLG (mg/L) MCL (mg/L) 
MCL üzerindeki konsantrasyonlara 

uzun süreli maruz kalmanın 
potansiyel sağlık etkileri 

İçme suyu kirletici kaynakları 

Antimon 0,006 0,006 Kolesterolü artırır, kan şekerini 
düşürür. 

Petrol rafinerilerinden deşarjlar, yangın geciktiriciler, 
seramikler, elektronik, lehim 

Arsenik 0 0,010 
Cilt hasarı veya dolaşım sistemi 
sorunları, kanser olma riskini 
artırabilir.  

Doğal maddelerin erozyonu, bahçelerden akış, cam ve 
elektronik üretim atıklarından akış  

Asbest (fiber> 10 mikrometre) 7 M fiber /L         
( 7 MFL ) 7 MFL İyi huylu bağırsak polip geliştirme 

riski 
Su şebekelerindeki asbest çimentoların çürümesi, doğal 
maddelerin erozyonu 

Baryum 2 2 Kan basıncında artış Sondaj atıkların deşarjı, metal rafinerilerden deşarj, doğal 
maddelerin erozyonu 

Berilyum 0,004 0,004 Bağırsak lezyonları Metal rafinerilerinden ve kömür yakan fabrikalardan 
deşarj, elektrik, havacılık ve savunma sanayinden deşarj  

Kadmiyum 0,005 0,005 Böbrek hasarı 
Galvanizli boruların korozyonu, doğal maddelerin 
erozyonu, metal rafinerilerden deşarj, atık pil ve 
boyalardan gelen akış 

Krom (toplam) 0,1 0,1 Alerjik dermatit Çelik ve kağıt hamuru fabrikalarından deşarj, doğal 
maddelerin erozyonu 

Bakır 1,3 TT; Eylem 
Seviyesi = 1,3 

Kısa süre maruz kalma: 
Gastrointestinal sorun 

Ev sıhhi tesisat sistemlerinin korozyonu, doğal maddelerin 
erozyonu 

Uzun süreli maruz kalma: Karaciğer 
veya böbrek hasarı 
Wilson hastalığı olan kişiler su 
içerisindeki bakır konsantrasyonu sınır 
değerin üzerinde ise doktorlarına 
danışmalıdır.   

Siyanür (serbest siyanür olarak) 0,2 0,2 Sinir hasarı veya tiroid sorunları Çelik / metal fabrikalardan deşarj, plastik ve gübre 
fabrikalarından deşarj 
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Tablo 18. 4-Devamı 

Florür 4,0 4,0 
Kemik hastalığı (kemiklerde ağrı ve 
hassasiyet), çocuklarda benekli dişler 
olabilir. 

Dişlerin güçlenmesini teşvik eden su katkı maddleri, doğal 
maddelerin erozyonu, gübre ve alüminyum fabrikalarından 
deşarj 

Kurşun 0 
TT; Eylem 
Seviyesi = 

0,015 

Bebekler ve çocuklar: fiziksel veya 
zihinsel gelişiminde gecikmeler,  
çocukların dikkat süresi ve öğrenme 
yeteneklerine hafif eksilmeler  

Ev sıhhi tesisat sistemlerinin korozyonu, doğal maddelerin 
erozyonu 

Yetişkinler: Böbrek sorunları, yüksek 
tansiyon 

Civa (inorganik) 0,002 0,002 

Böbrek hasarı 
Doğal maddelerin erozyonu, rafineri ve fabrikalardan 
deşarj, çöp depolama sahalarınından ve tarlalardan akış  

Runoff from fertilizer use; leaking 
from septic tanks, sewage; erosion of 
natural deposits 

Nitrat (Azot olarak ölçülmüştür) 10 10 

Nitrat konsantrasyonu sınır değeri 
aşıyorsa altı ay ve daha küçük 
bebeklerde ciddi hastalıklara 
yolaçabilir. Tedavi edilmez ise ölümle 
sonuçlanabilir. Belirtileri nefes darlığı 
ve mavi-bebek sendromudur. 

Gübre kullanımından gelen akış, septik tanklar ve 
kanalizasyon hatlarından sızıntı, doğal maddelerin 
erozyonu 

Nitrit (Azot olarak ölçülmüştür) 1 1 

Nitrat konsantrasyonu sınır değeri 
aşıyorsa altı ay ve daha küçük 
bebeklerde ciddi hastalıklara 
yolaçabilir. Tedavi edilmez ise ölümle 
sonuçlanabilir. Belirtileri nefes darlığı 
ve mavi-bebek sendromudur. 

Gübre kullanımından gelen akış, septik tanklar ve 
kanalizasyon hatlarından sızıntı, doğal maddelerin 
erozyonu 

Selenyum 0,05 0,05 
Saç veya tırnak kaybı, parmak veya 
ayak parmaklarında uyuşma, dolaşım 
sorunları 

Petrol rafinerileriden deşarj, doğal maddelerin erozyonu, 
maden ocaklarından deşarj 

Talyum 0,0005 0,002 
Saç dökülmesi, kan değişiklikler; 
böbrek, bağırsak veya karaciğer 
sorunları 

Cevher işleme alanlarından sızma, elektronik, cam ve ilaç 
fabrikalarından deşarj 
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Tablo 18.5 Organikler  ve EPA standartları (URL 1) 

Kirletici madde MCLG (mg/L) MCL (mg/L) 
MCL üzerindeki konsantrasyonlara 

uzun süreli maruz kalmanın potansiyel 
sağlık etkileri 

İçme suyu kirletici kaynakları 

Akrilamid 0 TT  

Sinir sistemi ya da kan problemleri, 
kanser riski Atıksuların arıtılması için suya ilave edilir,  

Alachlor 0 0,002 Göz, karaciğer, böbrek ve dalak sorunları, 
anemi, kanser riski Tarla ürünlerinde kullanılan hebrisitlerin akışı  

Atrazine 0,003 0,003 Kardiyovasküler sistem ya da üreme 
sorunları Tarla ürünlerinde kullanılan hebrisitlerin akışı 

Benzen 0 0,005 Anemi, kan trombositlerinin azalması, 
kanseri riski 

Fabrikalardan deşarj, gaz depolama tankları ve çöp 
depolama alanlarından sızma  

Benzo (a) piren (PAH) 0 0,0002 Üreme zorlukları, kanser riski Su tankları ve dağıtım hatlarının kaplamalarından sızma  

Karbofuran 0,04 0,04 Kan, sinir sistemi, ya da üreme sistemi ile 
ilgili sorunlar Pirinç ve yonca için kullanılan toprak fumigantından sızma  

Karbon tetraklorür 0 0,005 Karaciğer sorunları, kanser riski Kimyasal tesisleri ve diğer endüstriyel faaliyetlerden deşarj 

Chlordane 0 0,002 Karaciğer ve sinir sistemi sorunları, 
kanser riski Yasak termiticide kalıntısı 

Klorobenzen 0,1 0,1 Karaciğer veya böbrek sorunları Kimyasal ve tarımsal kimyasal fabrikalarından deşarj 

2,4-D ' 0,07 0,07 Böbrek, karaciğer ya da böbrek üstü bezi 
sorunları Tarla ürünlerinde kullanılan hebrisitlerin akışı 

Dalapon 0,2 0,2 Böbrekte küçük değişiklikler Tarla ürünlerinde kullanılan hebrisitlerin akışı 

1,2-Dibromo-3-kloropropan                          
( DBCP ) 0 0,0002 Üreme zorlukları, kanser riski Soya fasulyesi, pamuk, ananas, ve meyve bahçelerinde 

kullanılan toprak fumigantından sızma veya akış 

o-Diklorobenzen 0,6 0,6 Karaciğer, böbrek veya dolaşım sistemi 
sorunları Endüstriyel ölçekli kimyasal fabrikalarından deşarj 

p-Dichlorobenzene 0,075 0,075 Anemi, karaciğer, böbrek ve dalak hasarı, 
kanda değişiklikler Endüstriyel ölçekli kimyasal fabrikalarından deşarj 

1,2-dikloroetan 0 0,005 Kanser riskini arıtır, Endüstriyel ölçekli kimyasal fabrikalarından deşarj 
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Tablo 18. 5-Devamı 
1,1-Dichloroethylene 0,007 0,007 Karaciğer sorunları Endüstriyel ölçekli kimyasal fabrikalarından deşarj 

cis-1 ,2-Dichloroethylene 0,07 0,07 Karaciğer sorunları Endüstriyel ölçekli kimyasal fabrikalarından deşarj 

Trans-1 ,2-Dikloroetilen 0,1 0,1 Karaciğer sorunları Endüstriyel ölçekli kimyasal fabrikalarından deşarj 

Diklorometan 0 0,005 Karaciğer sorunları, kanser riskinde artma İlaç ve kimyasal fabrikalarından deşarj 

1,2-dikloropropan 0 0,005 Kanser riskini artırır, Endüstriyel ölçekli kimyasal fabrikalarından deşarj 

Di (2-etilheksil) adipat 0,4 0,4 Kilo kaybı, karaciğer sorunları, ya da 
olası üreme zorlukları, Kimyasal fabrikalarından deşarj 

Ftalat di (2-etilheksil) 0 0,006 Üreme güçlüğü, karaciğer sorunları, 
kanser riskinde artma Kauçuk ve Kimyasal fabrikalarından deşarj 

Dinoseb 0,007 0,007 Üreme zorlukları Soya fasulyesi ve sebze alanlarında kullanılan hebristilerden 
gelen akış  

Dioksin ( 2,3,7,8-TCDD ) 0 0,00000003 Üreme zorlukları, kanser riskinde artma Atık yakma ve diğer yanma emisyonları; kimyasal 
fabrikalar deşarj 

Diquat 0,02 0,02 Katarakt Tarla ürünlerinde kullanılan hebrisitlerin akışı 
Endothall 0,1 0,1 Mide ve bağırsak sorunları Tarla ürünlerinde kullanılan hebrisitlerin akışı 
Endrin 0,002 0,002 Karaciğer sorunları Yasak insektisit kalıntısı 

Epiklorohidrinle 0 TT   Artan kanser riski, mide problemleri Endüstriyel ölçekli kimyasal fabrikalarından deşarj, bazı su 
arıtma kimyasallarından kaynakalan kirlilik 

Etilbenzen 0,7 0,7 Karaciğer veya böbrek sorunları Petrol rafinerilerinden deşarj  

Etilen dibromür 0 0,00005 
Karaciğer, mide, üreme sistemi, ya da 
böbrek ile ilgili sorunlar, kanser riskinde 
artma 

Petrol rafinerilerinden deşarj  

Glifosat 0,7 0,7 Böbrek sorunları; üreme zorlukları Tarla ürünlerinde kullanılan hebrisitlerin akışı 

Heptaklor 0 0,0004 Karaciğer hasarı, kanser riskinde artma Yasak termiticide kalıntısı 
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Tablo 18. 5-Devamı 
Heptaklor epoksit 0 0,0002 Karaciğer hasarı, kanser riskinde artma Heptaklorun parçalanması ve  dağılımı 

Hekzaklorobenzen 0 0,001 Karaciğer veya böbrek sorunları, üreme 
güçlüğü, kanser riskinde artma Metal rafineri ve tarımsal kimya fabrikalarından deşarj  

Hekzaklorosiklopentadiene 0,05 0,05 Böbrek veya mide problemleri Kimyasal fabrikalarından deşarj 

Lindane 0,0002 0,0002 Karaciğer veya böbrek sorunları Bahça, kereste ve büyükbaş hayvanlarda kullanılan 
insektisitlerin sızması veya akışı   

Methoxychlor 0,04 0,04 Üreme zorluklar Meyve, sebze, yonca ve ahırlarda kullanılan insektisitlerin 
sızması veya akışı  

Oxamyl (Vydate) 0,2 0,2 Hafif sinir sistemi etkileri Elma, patates ve domateslerde kullanılan insektisitlerin 
sızması veya akışı  

Poliklorlu bifeniller ( PCB ) 0 0,0005 
Ciltte değişiklikler; timus bezi sorunları, 
immün yetmezlikleri, üreme veya sinir 
sistemi zorluklar, kanser riskinde artma 

Çöp depolamala alanlarından sızma, atık kimyasalların 
deşarjı  

Pentaklorofenol 0 0,001 Karaciğer veya böbrek sorunları; kanser 
riskinde artma Ahşap koruyucu fabrikalarından deşarj  

Picloram 0,5 0,5 Karaciğer sorunları Herbisitlerin akışı 
Simazine 0,004 0,004 Kan ile ilgili sorunlar Herbisitlerin akışı 

Stiren 0,1 0,1 Karaciğer, böbrek veya dolaşım sistemi 
sorunları 

Kauçuk ve plastik fabrikalardan deşarj, çöp depo 
sahalarından sızma  

Tetrakloroetilen 0 0,005 Karaciğer sorunları, kanser riski Fabrika ve kuru temizleme işlemlerinden deşarj  

Tolüen 1 1 Sinir sistemi, böbrek veya karaciğer 
sorunları Petrol fabrikalardan deşarj 

Toksafen (böcek zehiri) 0 0,003 Böbrek, karaciğer, veya tiroid sorunları, 
kanser riskinde artma 

Pamuk ve büyükbaş hayvanlarda kullanılan insektisitin 
sızması veya akışı  

2,4,5-TP 0,05 0,05 Karaciğer sorunları Yasaklanmış hebrisit kalıntısı  
1,2,4-triklorobenzen 0,07 0,07 Böbreküstü bezlerinde değişiklikler Tekstil terbiye fabrikalarından deşarj 

1,1,1-Trikloretan 0,20 0,2 Karaciğer, sinir sistemi veya dolaşım 
sorunları Metal yağ alma atölyeleri ve diğer fabrikalardan deşarj 
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Tablo 18. 5-Devamı 

1,1,2-Trikloretan 0,003 0,005 Karaciğer, böbrek, ya da bağışıklık 
sistemi sorunları Endüstriyel ölçekli kimyasal fabrikalarından deşarj 

Trikloroetilen 0 0,005 Karaciğer sorunları, kanser riski Metal yağ alma atölyeleri ve diğer fabrikalardan deşarj 
Vinil klorür 0 0,002 Kanser riskini atırır, PVC borulardan sızma, plastik fabrikalarından deşarj 

Ksilen (toplam) 10 10 Sinir sistemi hasarı Petrol fabrikalarından deşarj, kimyasal fabrikalarından 
deşarj  
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Tablo 18.6 İkincil öncelikli kirleticiler ve EPA standartları 

Kirletici madde Standart (mg/L) 

Alüminyum 0,05-0,2 
Klorid 250 
Renk 15 (renk birimi) 
Bakır 1.0 
Korozyon Paslanmaz 
Florür 2,0 
Köpük Ajanlar 0,5 
Demir 0,3 
Manganez 0,05 
Koku 3 eşiği koku sayısı 
pH 6,5-8,5 
Gümüş 0,10 
Sülfat 250 
Toplam çözünmüş katı madde 500 
Çinko 5 

 
                          Tablo 18.7 Bazı içme suyu parametrelerine ait farklı yönetmeliklerde belirtilen standart 

değerlerin karşılaştırılması 

 Kanada Amerika Birleşik 
Devletleri WHO Avrupa 

Birliği Türkiye* 

 (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 
 MAC AO veya 

OG MCL 1 MCL2 Değerler Değerler Değerler 

Akrilamid     0,0005 0,0001 0,0001 
Adipat   0,4     
Alachor   0,002  0,02   
Aldicarb 0,009  0,007  0,01   
Aldrin ve Dieldrin 0,0007    0,00003   

Alüminyum  [0,1/0,2]  
0,05 - 

0,2  0,2 0,2 

Amonyum      0,5 0,5 
Antimon 0,006  0,006  0,02 0,005 0,005 
Arsenik 0,01  0,05  0,01 0,01 0,01 
Atrazine 0,005  0,003  0,002   
Azinfos-metil 0,02       
Baryum 1,0  2,0  0,7   
Bendiocarb 0,04       
Benzen 0,005  0,005  0,01 0,001 0,001 
Benzo [a] piren 0,00001  0,0002  0,0007 0,00001 0,00001 
Berilyum   0,004     
Bor 5,0    0,5 1,00 1,00 
Bromat 0,01    0,01 0,01 0,01 
Bromodiklorometan (BDCM) 0,016    0,06   
Bromoform     0,1   
Bromoxynil 0,005       
Kadmiyum 0,005  0,005  0,003 0,005 0,005 
Carbaryl 0,09       
Karbofuran 0,09  0,04  0,007   
Karbon tetraklorür 0,005  0,005  0,004   
Kloraminler - toplam 3,0       
Klorat 1,0    0,7   
Chlordane   0,002  0,0002   
Klorür  ≤250  250  250 250 
Klorit 1,0    0,7   
Koliformlar- toplam 0/100mL  <1/100mL     
Kloroform     0,3   
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Tablo 18. 7-Devamı 
Klorotoluron     0,03   
Klorpirifos 0,09    0,03   
İletkenlik      2500 μS/cm 2500 μS/cm 
Krom 0,05  0,1  0,05 0,05 0,05 
Renk  ≤15 TCU    Z Z 
Bakır  ≤1,0 1,3 1,0 2,0 2,0 2,0 
Cyanazine 0,01    0,0006   
Siyanür 0,2  0,2  0,07 0,05 0,05 
Siyanobakteri toksinler 0,0015       
Diazinon 0,02       
Dikamba 0,12       
1,2- Diklorobenzen 0,2 ≤0,003 0,6  1,0   
1,4 -Diklorobenzen 0,005 ≤0,001 0,075  0,3   
1,2-Dikloroetan 0,005  0,005  0,03 0,003 0,003 
1,1- Dichloroethylene 0,014  0,007     
Diklorometan 0,05    0,02   
2,4- Dikolorofenol 0,9 ≤0,0003      
2,4- Diklorofenoksiasetik asit, 0,1  0,07  0,03   
DDT ve metabolitleri     0,001   
Ftalat di (2 -etilheksil )   0,006  0,008   
1,2- Dichloroethylene   0,07  0,05   
1,2- Dikloropropan   0,005  0,04   
Diklofop -metil 0,009       
Dimetoat 0,02    0,006   
Dinoseb 0,01  0,007     
1,4- Dioksan     0,05   
Diquat 0,07  0,02     
Diuron 0,15       
Edeticacid (EDTA)     0,6   
Endothall   0,1     
Endrin   0,002  0,0006   
Epikloridin     0,0004 0,0001 0,0001 
Etilbenzen  ≤0,0024 0,7  0,3   
Fenoprop     0,009   
Florür 1,5  4 2,0 1,5 1,5 1,5 
Glifosat 0,28  0,7     
( Haas ) Haloasetikaist 
(HAA5)- toplam  0,08       

Heptaklor   0,0004     
Heptaklor epoksit   0,0002     
Hekzaklorobenzen    0,001     
Hekzaklorobutadin     0,0006   
Hekzaklorosiklopentadien   0,05     

Hidrojen iyonu konsantrasyonu      
≥6,5 ve 

≤9,5  

Demir  ≤0,3  0,3  0,2 0,2 
İzoproturon     0,009   
Kurşun 0,01  0,015  0,01 0,01 0,01 
Lindane   0,0002  0,002   
Malathion 0,19       
Mangan  ≤0,05  0,05 0,4 0,05 0,05 
Civa 0,001  0,002  0,006 0,001 0,001 
Methoxyklor 0,9  0,04  0,02   
Metil tertiary -butil eter  0,015      
Metolaklor 0,05    0,01   
Metribuzin 0,08       
Mikrokistin - LR     0,001   
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Tablo 18. 7-Devamı 
Molinat     0,006   
Molibden     0,07   
Monokloroasetat     0,02   
Monoklorobenzen 0,08 ≤0,03 0,1     
N - nitrosodimetlamin     0,0001   
Nikel   0,1  0,07 0,02 0,02 
Nitrat 45  10  50 50 50 
Nitrilotriasetikasit( NTA ) 0,4    0,2   
Nitrit   1  3 0,5 0,5 
Koku  Z    Z  
Oxamyl ( Vydate )   0,2     
Oksitlenebilirlik (O2 olarak)      5 5 
Parakuat ( diklorür olarak) 0,01       
Parathion 0,05       
Pendimethalin     0,02   
Pentaklorofenol 0,06 ≤0,030 0,001  0,009   
Permetrin     0,3   
Pestisitler      0,0001 0,0001 
Pestisitler-toplam      0,0005 0,0005 
pH  6,5-8,5  6,5-8,5   ≤ 9,5-6,5≤ 
Phorate 0,002       
Picloram 0,19  0,5     
Poliklorlu bifeniller ( PCB )   0,0005     
Polisiklik aromatik 
hidrokarbonlar      0,0001 0,0001 

Pyriproxyfen     0,3   
Selenyum 0,01  0,05  0,01 0,01 0,01 
Gümüş    0,1    
Simazine 0,01  0,004  0,002   
Sodyum  ≤200    200 200 
Stiren   0,1  0,02   
Sülfat  ≤500  250  250 250 
Sülfit ( H2S olarak )  ≤0,05      
Tat  Z    Z Z 
Sıcaklık  ≤15°C      
terbufos 0,001       
Terbuthylazine     0,007   
Tetrakloroetilen 0,03  0,005  0,04 0,01 0,01 
2,3,4,6- Tetraklorofenol 0,1 ≤0,001      
Talyum   0,002 500    
Tolüen  ≤0,024 1,0  0,7   
Toplam çözünmüş madde             
(TDS )  ≤500  500    

Toksafen   0,003     
Trikloroasetat     0,2   
Trikloroetilen 0,005  0,005  0,02 0,01 0,01 
2,4,6-Ttriklorofenol 0,005 ≤0,002   0,2   
1,2,4- Triklorobenzen   0,002     
Trifluralin'in 0,045    0,02   
Trihalometanlar - toplam 0,1  0,1   0,1 0,1 
Trityum 7000 Bq/L    10000 Bq/L 100 Bq/l 100 Bq/l 
Bulanıklık 0,1-1,0NTU  0,5-1,0NTU   Z Z 
Uranyum 0,0s    0,015   
Vinil klorür 0,002    0,0003 0,0005 0,0005 
Ksilen - toplam  ≤0,3 10  0,5   
Çinko   ≤5,0  5,0    

WHO: Dünya Sağlık Teşkilatı 



 

506 
 

MAC: Maksimum kabul edilebilir konsantrasyon 
AO: Estetik amaçlı veya OG: Operasyonel rehberlik 
MCL1: Öncelikli maksimum kirletici seviyesi 
MCL2: İkincil öncelikli kirletici seviyesi 
Z: Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok 
*TS266 ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik- 28580 sayılı resmi gazete 
 
Parametrelerin izleme sıkılıkları 07/03/2013 tarihli ve 28580 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” te Ek-2 
B1’de belirtilmektedir. 
 
“İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair 
Yönetmelik” (29/06/2012 tarihli ve 28338 sayılı) kapsamında Numune Alma, Analiz 
Metotları, İzleme ve Kategorilerin Belirlenmesi ile İlgili Esaslar Bölüm-3’de yer almaktadır. 
 
 
18.3 İçme ve Kullanma Suyu Parametrelerinin Analiz Yöntemleri  
 
Otoriteler tarafından onaylanmış bazı içme suyu analiz yöntemleri Tablo 18.8’de 
görülmektedir. Tabloda görüldüğü üzere aynı kuruluş tarafından bazı parametrelerin analizi 
için birden çok yöntem bulunmaktadır. Genellikle analizlerde kullanılan cihazlara ve analiz 
edilebilecek alt sınır değerlerine bağlı olarak bu yöntemler birbirinden farklılık 
göstermektedir.  
 

Tablo 18.8 Bazı içme suyu parametrelerinin analiz metotları (URL 6) 

 Organizasyon Metot 
numarası Kaynak 

Alkalinite ASTM 
SM 

D1067-02 B 
2320 B 

http://www.astm.org 
www.standardmethods.org/   

Antimon 
ASTM 
EPA 
SM 

D 3697-07 
200.5 Rev 4.2 

3113 

http://www.astm.org 
http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 
www.standardmethods.org/  

Arsenik 

ASTM 
ASTM 
EPA 
SM 
SM 

D2972 08 B 
D2972-03 C 

200.5 Rev 4.2 
3113 B 
3114 B 

http://www.astm.org 
http://www.astm.org 
http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  

Asbest EPA 100.2 http://www.nemi.gov 

Baryum 

EPA 
SM 
SM 
SM 

200.5 Rev 4.2 
3111 B 
3111 D 
3120 B 

http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  

Berilyum 

ASTM 
EPA 
SM 
SM 

D3645-03 B 
200.5 Rev 4.2 

3113 B 
3120 B 

http://www.astm.org 
http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  

Kadmiyum EPA 
SM 

200.5 Rev 4.2 
3113 B 

http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 
www.standardmethods.org/  
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Kalsiyum 

ASTM 
ASTM 
EPA 
SM 
SM 
SM 

D511-09 A 
D511-09 B 

200.5 Rev 4.2 
3111 B 
3120 B 

3500 Ca B 

http://www.astm.org 
http://www.astm.org 
http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  

Krom 
EPA 
SM 
SM 

200.5 Rev 4.2 
3113 B 
3120 B 

http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  

İletkenlik ASTM 
SM 

D1125-95 A 
2510 B 

http://www.astm.org 
www.standardmethods.org/  

Bakır 

ASTM 
ASTM 
EPA 
SM 
SM 
SM 

D1688-02 A 
D1688-02 C 

200.5 Rev 4.2 
3111 B 
3113 B 
3120 B 

http://www.astm.org 
http://www.astm.org 
http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  

Siyanür 

ASTM 
ASTM 
EPA 
SM 
SM 
SM 

D2036-06 A 
D2036-06 B 

335.4 Rev 1.0 
4500-CN- E 
4500-CN- F 
4500-CN- G 

http://www.astm.org 
http://www.astm.org 
http://www.nemi.gov 
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  

Florür 

ASTM 
ASTM 
EPA 

 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 

D1179-99 B 
D4327-03 

300.1 Rev 1.0 
 

4110 B 
4500-F- B 
4500-F- C 
4500-F- D 
4500-F- E 

http://www.astm.org 
http://www.astm.org 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  

Kurşun 
ASTM 
EPA 
SM 

D3559-08 D 
200.5 Rev 4.2 

3113 B 

http://www.astm.org 
http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 
www.standardmethods.org/  

Magnezyum 

ASTM 
ASTM 
EPA 
SM 
SM 
SM 

D511-09 A 
D511-09 B 

200.5 Rev 4.2 
3111 B 
3120 B 

3500-Mg B 

http://www.astm.org 
http://www.astm.org 
http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  

Civa 
ASTM 
EPA 
SM 

D3223-02 
200.8 Rev 5.4 

3112 B 

http://www.astm.org 
http://www.nemi.gov 
www.standardmethods.org/  

Nikel 

EPA 
SM 
SM 
SM 

200.5 Rev 4.2 
3111 B 
3113 B 
3120 B 

http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  

Nitrat 

ASTM 
ASTM 
ASTM 
EPA 

 
SM 
SM 

D3867-90 A 
D3867-90 B 
D4327-03 

300.1 Rev 1.0 
 

4110 B 
4500-NO3

- D 

http://www.astm.org 
http://www.astm.org 
http://www.astm.org 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  
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SM 
SM 

4500-NO3
- E 

4500-NO3
- F 

www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  

Nitrit 

ASTM 
ASTM 
ASTM 
EPA 

 
SM 
SM 
SM 
SM 

 

D3867-90 A 
D3867-90 B 
D4327-03 

300.1 Rev 1.0 
 

4110 B 
4500-NO2

- B 
4500-NO3

- E 
4500-NO3

- F 
 

http://www.astm.org 
http://www.astm.org 
http://www.astm.org 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  
 

Ortofosfat 

ASTM 
ASTM 
EPA 

 
SM 
SM 
SM 

D4327-03 
D515-88 A 

300.1 Rev 1.0 
 

4110 B 
4500-P E 
4500-P F 

http://www.astm.org 
http://www.astm.org 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  

pH 
ASTM 
EPA 
SM 

D1293-84 
150.1 

4500-H+ B 

http://www.astm.org 
http://www.nemi.gov 
www.standardmethods.org/  

Selenyum 

ASTM 
ASTM 
EPA 
SM 
SM 

D3859-03 A 
D3859-03 B 

200.5 Rev 4.2 
3113 B 
3114 B 

http://www.astm.org 
http://www.astm.org 
http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  

Silika 

ASTM 
EPA 
SM 
SM 
SM 
SM 

D859-00 
200.5 Rev 4.2 

3120 B 
4500-SiO2 C 
4500-SiO2 D 
4500-SiO2 E 

http://www.astm.org 
http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  
www.standardmethods.org/  

Sodyum 
ASTM 
EPA 
SM 

D6919-09 
200.5 Rev 4.2 

3111 B 

http://www.astm.org 
http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 
www.standardmethods.org/  

Sıcaklık SM 2550 www.standardmethods.org/  

Talyum EPA 200.8 Rev 5.4 http://www.nemi.gov 

1,1,1-Trikloroetan 

EPA 
EPA 
EPA 

 
EPA 

502.2 Rev 2.1 
524.2 Rev 4.1 

524.3 
 

551.1 Rev 1.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.nemi.gov 

1,1,2-Trikloroetan 

EPA 
EPA 
EPA 

 
EPA 

502.2 Rev 2.1 
524.2 Rev 4.1 

524.3 
 

551.1 Rev 1.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.nemi.gov 

1,1-Dikloroetilen 

EPA 
EPA 
EPA 

 

502.2 Rev 2.1 
524.2 Rev 4.1 

524.3 
 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 

1,2 Diklorobenzen 
EPA 
EPA 
EPA 

502.2 Rev 2.1 
524.2 Rev 4.1 

524.3 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
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  hods_ogwdw.html 

1,2,4-
Triklorobenzen  

EPA 
EPA 
EPA 

 

502.2 Rev 2.1 
524.2 Rev 4.1 

524.3 
 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 

1,2-Dikloroetan 

EPA 
EPA 
EPA 

 

502.2 Rev 2.1 
524.2 Rev 4.1 

524.3 
 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 

1,2-Dikloroprpopan 

EPA 
EPA 
EPA 

 

502.2 Rev 2.1 
524.2 Rev 4.1 

524.3 
 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 

1,4-Diklorobenzen 

EPA 
EPA 
EPA 

 

502.2 Rev 2.1 
524.2 Rev 4.1 

524.3 
 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 

2,3,7,8-TCDD 
(dioksin) EPA 1613 National Technical Information Service (NTIS) 

2,4,5-TP (Silvex) 

ASTM 
EPA 

 
EPA 

 
EPA 
SM 

D5317-98 
515.3 Rev 1.0 

 
515.4 Rev 1.0 

 
555 Rev 1.0 

6640 B 

http://www.astm.org 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.nemi.gov 
www.standardmethods.org/  

Alachlor 

EPA 
EPA 
EPA 
EPA 
EPA 

505 Rev 2.1 
507 Rev 2.1 

508.1 Rev 2.0 
525.2 Rev 2.0 
551.1 Rev 1.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 

Atrazine 

EPA 
EPA 
EPA 
EPA 
EPA 

505 Rev 2.1 
507 Rev 2.1 

508.1 Rev 2.0 
525.2 Rev 2.0 
551.1 Rev 1.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 

Benzen 

EPA 
EPA 
EPA 

 

502.2 Rev 2.1 
524.2 Rev 4.1 

524.3 
 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 

Benzo (a) piren 
EPA 
EPA 
EPA 

525.2 Rev 2.0 
550 

550.1 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 

Carbofuran 
EPA 

 
SM 

531.2 Rev 1.0 
 

6610 B 

http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.standardmethods.org/ 

Carbon Tetraklorür  

EPA 
EPA 
EPA 

 
EPA 

502.2 Rev 2.1 
524.2 Rev 4.1 

524.3 
 

551.1 Rev 1.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.nemi.gov 

Chlordane 

EPA 
EPA 
EPA 
EPA 

505 Rev 2.1 
508 Rev 3.1 

508.1 Rev 2.0 
525.2 Rev 2.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
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Klorobenzen 

EPA 
EPA 
EPA 

 

502.2 Rev 2.1 
524.2 Rev 4.1 

524.3 
 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 

cis-Dikloroetilen 

EPA 
EPA 
EPA 

 

502.2 Rev 2.1 
524.2 Rev 4.1 

524.3 
 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 

Dalapon 

EPA 
EPA 

 
EPA 

 
EPA 
EPA 
EPA 

 
EPA 

 
SM 

515.1 Rev 4.0 
515.3 Rev 1.0 

 
515.4 Rev 1.0 

 
552.1 Rev 1.0 
552.2 Rev 1.0 
552.3 Rev 1.0 

 
557 

 
6640 B 

National Technical Information Service (NTIS) 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.standardmethods.org/ 

Di (2-etilheksil) 
adipat 

EPA 
EPA 

506 Rev 1.1 
525.2 Rev 2.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 

Ftalat di (2-
etilheksil) 

EPA 
EPA 

506 Rev 1.1 
525.2 Rev 2.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 

Dibromokloropropa
n 

EPA 
EPA 

 
EPA 

504.1 Rev 1.1 
524.3 

 
551.1 Rev 1.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw. 
http://www.nemi.gov 

Diklorometan 

EPA 
EPA 
EPA 

 

502.2 Rev 2.1 
524.2 Rev 4.1 

524.3 
 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 

Dinoseb 

EPA 
EPA 

 
EPA 

 
EPA 
EPA 
EPA 

515.1 Rev 4.0 
515.2 Rev 1.1 

 
515.3 Rev 1.0 

 
515.4 Rev 1.0 
555 Rev 1.0 

6640 B 

National Technical Information Service (NTIS) 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.nemi.gov 
http://www.standardmethods.org/ 

Diquat EPA 549.2 Rev 1.0 http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 

Endothall EPA 548.1 Rev 1.0 http://www.nemi.gov 

Endrin 

EPA 
EPA 
EPA 
EPA 
EPA 

505 Rev 2.1 
508 Rev 3.1 

508.1 Rev 2.0 
525.2 Rev 2.0 
551.1 Rev 1.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 

Etilbenzen 

EPA 
EPA 
EPA 

 

502.2 Rev 2.1 
524.2 Rev 4.1 

524.3 
 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 

Etilen dibromür 

EPA 
EPA 

 
EPA 

504.1 Rev 1.1 
524.3 

 
551.1 Rev 1.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.nemi.gov 
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Glifosat EPA 
SM 

547 
6651B 

http://www.nemi.gov 
http://www.standardmethods.org/ 

Heptaklor 

EPA 
EPA 
EPA 
EPA 
EPA 

505 Rev 2.1 
508 Rev 3.1 

508.1 Rev 2.0 
525.2 Rev 2.0 
551.1 Rev 1.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 

Heptaklor Epoksit 

EPA 
EPA 
EPA 
EPA 
EPA 

505 Rev 2.1 
508 Rev 3.1 

508.1 Rev 2.0 
525.2 Rev 2.0 
551.1 Rev 1.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 

Hekzaklorobenzen 

EPA 
EPA 
EPA 
EPA 
EPA 

505 Rev 2.1 
508 Rev 3.1 

508.1 Rev 2.0 
525.2 Rev 2.0 
551.1 Rev 1.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 

Hekzaklorosiklopen
tadien 

EPA 
EPA 
EPA 
EPA 
EPA 

505 Rev 2.1 
508 Rev 3.1 

508.1 Rev 2.0 
525.2 Rev 2.0 
551.1 Rev 1.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 

Lindane 

EPA 
EPA 
EPA 
EPA 
EPA 

505 Rev 2.1 
508 Rev 3.1 

508.1 Rev 2.0 
525.2 Rev 2.0 
551.1 Rev 1.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 

Metoksiklor 

EPA 
EPA 
EPA 
EPA 
EPA 

505 Rev 2.1 
508 Rev 3.1 

508.1 Rev 2.0 
525.2 Rev 2.0 
551.1 Rev 1.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 

Oksamil 

EPA 
EPA 

 
SM 

531.1 Rev 3.1 
531.2 Rev 1.0 

 
6610 B 

http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.standardmethods.org/ 

PCBs (Aroclors 
olarak) 

EPA 
EPA 
EPA 
EPA 

505 Rev 2.1 
508 Rev 3.1 

508.1 Rev 2.0 
525.2 Rev 2.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 

PCBs ( 
decachlorobiphenyl 
olarak) 

EPA 508A Rev 1.0 http://www.nemi.gov 

Pentaklorofenol 

ASTM 
EPA 
EPA 
EPA 

 
EPA 

 
EPA 
EPA 
SM 

D5317-98 
515.1 Rev 4.0 
515.2 Rev 1.1 
515.3 Rev 1.0 

 
515.4 Rev 1.0 

 
525.2 Rev 2.0 
555 Rev 1.0 

6640 B 

http://www.astm.org 
National Technical Information Service (NTIS) 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.standardmethods.org/ 



 

512 
 

Picloram 

ASTM 
EPA 
EPA 

 
EPA 
EPA 
EPA 
SM 

D5317-98 
515.1 Rev 4.0 
515.2 Rev 1.1 

 
515.3 Rev 1.0 
515.4 Rev 1.0 
555 Rev 1.0 

6640 B 

http://www.astm.org 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.nemi.gov 
http://www.standardmethods.org/ 

Simazine 

EPA 
EPA 
EPA 
EPA 
EPA 

505 Rev 2.1 
507 Rev 2.1 

508.1 Rev 2.0 
525.2 Rev 2.0 
551.1 Rev 1.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 

Stiren 

EPA 
EPA 
EPA 

 

502.2 Rev 2.1 
524.2 Rev 4.1 

524.3 
 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 

Tetrakloroetilen  

EPA 
EPA 
EPA 

 
EPA 

502.2 Rev 2.1 
524.2 Rev 4.1 

524.3 
 

551.1 Rev 1.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.nemi.gov 

Toluen 

EPA 
EPA 
EPA 

 

502.2 Rev 2.1 
524.2 Rev 4.1 

524.3 
 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 

Toksafen 

EPA 
EPA 
EPA 
EPA 

505 Rev 2.1 
508 Rev 3.1 

508.1 Rev 2.0 
525.2 Rev 2.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 

trans-Dikloroetilen  

EPA 
EPA 
EPA 

 

502.2 Rev 2.1 
524.2 Rev 4.1 

524.3 
 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 

Trikloroetilen 

EPA 
EPA 
EPA 
EPA 

 

502.2 Rev 2.1 
524.2 Rev 4.1 

524.3 
 

551.1 Rev 1.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.nemi.gov 

Vinil klorür 

EPA 
EPA 
EPA 

 

502.2 Rev 2.1 
524.2 Rev 4.1 

524.3 
 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 

Ksilenler-toplam 

EPA 
EPA 
EPA 

 

502.2 Rev 2.1 
524.2 Rev 4.1 

524.3 
 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 

Serbest klor 

ASTM 
EPA 

 
SM 
SM 
SM 
SM 

D1253-03 
334.0 

 
4500-Cl D 
4500-Cl F 
4500-Cl G 
4500-Cl H 

http://www.astm.org 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 

Toplam klor ASTM 
EPA 

D1253-03 
334.0 

http://www.astm.org 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
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SM 
SM 
SM 
SM 

 
4500-Cl D 
4500-Cl E 
4500-Cl G 
4500-Cl I 

hods_ogwdw.html 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 

Klor dioksit 

EPA 
 

SM 
SM 

327 Rev 1.1 
 

4500-ClO2 C 
4500-ClO2 E 

http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 

Ozon SM 4500-O3 B http://www.standardmethods.org/ 

Toplam koliform 

SM 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 

9221 A 
9221 C 
9222 A 
9222 B 
9222 C 
9223 

http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 

Fekal kolifrom SM 
SM 

9221 E 
9222 D 

http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 

Heterotrofik bakteri SM 9215 B http://www.standardmethods.org/ 

Bulanıklık EPA 
SM 

180.1 Rev 2.0 
2130 B 

http://www.nemi.gov 
http://www.standardmethods.org/ 

Eşheriya koli 

EPA 
EPA 
EPA 
SM 

1103.1 
1603 
1604 
9223 

http://www.epa.gov/waterscience/methods/ 
http://www.epa.gov/waterscience/methods/ 
http://www.epa.gov/nerlcwww/online.htm 
http://www.standardmethods.org/ 

Cryptosporidium EPA 
EPA 

1622 
1623 

http://www.epa.gov/nerlcwww/online.htm 
http://www.epa.gov/nerlcwww/online.htm 

Renk SM 2120 B http://www.standardmethods.org/ 

Demir 

EPA 
SM 
SM 
SM 

200.5 Rev 4.2 
3111 B 
3113 B 
3120 B 

http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 

Koku SM 2150 B http://www.standardmethods.org/ 

Gümüş 
SM 
SM 
SM 

3111 B 
3113 B 
3120 B 

http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 

Sülfat 

ASTM 
ASTM 
EPA 

 
SM 
SM 
SM 
SM 
SM 

D4327-03 
D516-02 

300.1 Rev 1.0 
 

4110 B 
4500-SO42- C 
4500-SO42- D 
4500-SO42- E 
4500-SO42- F 

http://www.astm.org 
http://www.astm.org 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 

Toplam çözünmüş 
madde SM 2540 C http://www.standardmethods.org/ 

Çinko 

EPA 
SM 
SM 

 

200.5 Rev 4.2 
3111 B 
3120 B 

 

http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 

Mangan EPA 200.5 Rev 4.2 http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 
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SM 
SM 
SM 

3111 B 
3113 B 
3120 B 

http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 

Klorür 

ASTM 
ASTM 
EPA 

 
SM 
SM 
SM 

D4327-03 
D512-04 B 

300.1 Rev 1.0 
 

4110 B 
4500-Cl- B 
4500-Cl- D 

http://www.astm.org 
http://www.astm.org 
http://www.epa.gov/safewater/methods/analyticalmet
hods_ogwdw.html 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 

Alüminyum 

EPA 
SM 
SM 
SM 

200.5 Rev 4.2 
3111 D 
3113 B 
3120 B 

http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 

Bağlı klor 

ASTM 
SM 
SM 
SM 

D1253-03 
4500-Cl D 
4500-Cl F 
4500-Cl G 

http://www.astm.org 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 

Toplam klor 

ASTM 
EPA 
EPA 
EPA 
EPA 

D1253-03 
4500-Cl D 
4500-Cl E 
4500-Cl F 
4500-Cl I 

http://www.astm.org 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 

Bromat 

ASTM 
 

EPA 
 

EPA 
EPA 
EPA 

 

D6581-00 
 

300.1 Rev 1.0 
 

317 Rev 2.0 
321.8 

326 Rev 1.0 
 

http://www.astm.org 
http://www.epa.gov/safewater/methods/sourcalt.html 
http://www.epa.gov/safewater/methods/sourcalt.html 
http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 
http://www.epa.gov/safewater/methods/sourcalt.html 

Klorit 

ASTM 
EPA 

 
EPA 

 
EPA 

 
EPA 

 

D6581-00 
300.1 Rev 1.0 

 
317 Rev 2.0 

 
326 Rev 1.0 

 
327 Rev 1.1 

 

http://www.astm.org 
http://www.epa.gov/safewater/methods/sourcalt.html 
http://www.epa.gov/safewater/methods/sourcalt.html 
http://www.epa.gov/safewater/methods/sourcalt.html 
http://www.epa.gov/safewater/methods/sourcalt.html 

Klorit (şebekede 
izleme) 

EPA 
 

EPA 
 

EPA 
 

300.1 Rev 1.0 
 

317 Rev 2.0 
 

326 Rev 1.0 
 

http://www.epa.gov/safewater/methods/sourcalt.html 
http://www.epa.gov/safewater/methods/sourcalt.html 
http://www.epa.gov/safewater/methods/sourcalt.html 

Haloasetik asit-
toplam (HAA5) 

EPA 
 

SM 

552.3 Rev 1.0 
 

6251 B 

http://www.epa.gov/safewater/methods/sourcalt.html 
http://www.standardmethods.org/ 

Trihalometan–
toplam (TTHMs) 

EPA 
EPA 
EPA 

502.2 Rev 2.1 
524.2 Rev 4.1 
551.1 Rev 1.0 

http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 
http://www.nemi.gov 

Bromür 

ASTM 
EPA 
EPA 
EPA 

D6581-00 
300.1 Rev 1.0 
317 Rev 2.0 
326 Rev 1.0 

http://www.astm.org 
http://www.epa.gov/safewater/methods/sourcalt.html 
http://www.epa.gov/safewater/methods/sourcalt.html 
http://www.epa.gov/safewater/methods/sourcalt.html 
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Çözünmüş organik 
karbon- SUVA için 

EPA 
SM 
SM 
SM 

415.3 Rev 1.1 
5310 B 
5310 C 
5310 D 

http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 

SUVA EPA 415.3 Rev 1.1 http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 

Toplam organik 
karbon 

EPA 
SM 
SM 
SM 

415.3 Rev 1.1 
5310 B 
5310 C 
5310 D 

http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 
http://www.standardmethods.org/ 

UV254- SUVA için EPA 
SM 

415.3 Rev 1.1 
5910 B 

http://www.epa.gov/nerlcwww/ordmeth.htm 
http://www.standardmethods.org 

Gross alpha EPA 
SM 

EPA 00-02 
7110 C 

National Technical Information Service (NTIS) 
http://www.standardmethods.org 

Gross alpha and 
beta 

EPA 
EPA 
SM 

00-01 
600/4-75-08 

7110 B 

http://www.nemi.gov 
National Technical Information Service (NTIS) 
http://www.standardmethods.org 

Radium 226 

ASTM 
ASTM 
EPA 
SM 
SM 

D2460-07 
D3454-05 

EPA Ra-04 
7500-Ra B 
7500-Ra C 

http://www.astm.org 
http://www.astm.org 
National Technical Information Service (NTIS) 
http://www.standardmethods.org 
http://www.standardmethods.org 

Radium 228 EPA 
SM 

EPA Ra-05 
7500-Ra D 

National Technical Information Service (NTIS) 
http://www.standardmethods.org 

Uranyum 

ASTM 
ASTM 
ASTM 
ASTM 
EPA 
SM 
SM 

D2907-97 
D3972-97 
D5174-02 
D5673-05 

200.8 Rev 5.4 
7500-U B 
7500-U C 

http://www.astm.org 
http://www.astm.org 
http://www.astm.org 
http://www.astm.org 
http://www.nemi.gov 
http://www.standardmethods.org 
http://www.standardmethods.org 

Tritium SM 7500-3H B http://www.standardmethods.org 

ASTM: American Society for Testing and Materials 
EPA: United States Environmental Protection Agency 
SM: Standard Methods 
 
18.4 Kaynaklar 
 
SM (Standard Methods), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 

21st Edition, American Water Works Association/American Public Works 
Association/Water Environment Federation, ISBN(s):0875530478 (2005), 
http://www.standardmethods.org. 

URL 1: http://water.epa.gov/drink/contaminants/ 
URL2:http://www.safewater.org/PDFS/resourceswaterqualityinfo/GuidelineCompariso 

BW.pdf 
URL 3: http://www.resmigazete.gov.tr/Eskiler/2013/03/20130307-7.htm 
URL 4:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054: 

EN:PDF 
URL 5: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/fulltext.pdf  
URL 6: http://water.epa.gov/scitech/drinkingwater/labcert/methods_index.cfm 
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19. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ARITMA SİSTEMLERİ 
 

Doç.Dr. Mehmet ÇAKMAKCI 
 
19.1 Genel Bilgi 
 
10,000 kişiye kadar nüfusa sahip olan yerler küçük yerleşim yerleri olarak 
sınıflandırılmaktadır. Küçük yerleşim birimleri için su ihtiyacı ve arıtma gereksinimi 
genellikle tam olarak bilinmemektedir. Arıtma seçeneklerini belirlemek ve tasarımı için pilot 
ölçekli çalışmalara ihtiyaç vardır. Çoğunlukla etkinliği kanıtlanmış yenilikçi teknolojiler, 
ihtiyaç duyulan su kalitesine ulaşmak için kullanılmaktadır. Küçük yerleşim birimleri için 
içme suyu sistemelrinin seçiminde çoğunlukla kurulum ve işletme maliyetinin düşük olması, 
işletme kolaylığı, fasılalı işletmeye uygunluğu ve az bakım gerektirmesi gibi parametreler 
etkili olmaktadır. Bu özelliklere sahip olan paket arıtma sistemleri küçük yerleşim bölgeleri 
için en uygun çözümlerden bir tanesidir. Paket arıtma sistemleri konvansiyonel sistemlerden 
farklı olarak ihtiyaç duyulan bölgeye kurulu olarak taşınabilmektedir.  
 
Konvansiyonel arıtma sistemlerinde kullanılan arıtma teknolojilerinin aynı şekilde paket 
arıtma sistemlerindede kullanılabilmektedir. Arıtma teknolojileri ile genelllikle organik 
madde giderimi ile birlikte bulanıklık, florür, demir, radyum, arsenik, nitrat, mikroorganizma 
ve bazı diğer kirleticilerin kontrolü yapılmaktadır. Paket arıtma sistemlerinin tasarım kriteleri 
ve bakım ihtiyaçları geniş bir aralıkta değişmektedir.  
 
19.2 Küçük Ölçekli Arıtma Sistemleri İçin Kaynak Seçimi 
 
Membalar, kuyular, sondajlar, dere ve nehirler küçük yerleşimlerin su temininde 
kullanılmaktadır. Dere ve nehirlerin su kalitesinde zamanla değişimler olması sebebiyle bu iki 
kaynak daha az oranda tercih edilmektedir.  Yeterli miktarda suyun temin edilebilmesi için bir 
veya birkaç kaynaktan da sular alınabilmektedir.  
 
19.2.1 Dere ve nehir 
 
Dere ve nehirlerin debileri ve kaliteleri yeraltı sularına nazaran mevsimsel değişimlerden daha 
fazla etkilenmektedir. Yeraltı sularına göre daha fazla kirlenme potansiyeli bulunmaktadır. 
Havza bazında suların kirlenmesine karşı önlemler alınmalıdır.  Bataklık ve benzeri 
ortamlardan temin edilen yüzeysel sular aşındırıcı özellikte olabilir veya çözünmüş metal 
içerebilir.  
 
Düz alanlardaki veya ovalardaki yüzeysel sularının kalitesinin düşük olması muhtemeldir. Bu 
alanlardaki yüzeysel sular mevsimsel değişimlerden çok fazla etkilenmektedir. Sonbahar ve 
kış aylarında suyun rengi yüksek olabilir. Yoğun yağışlar sonrası yüksek bulanıklık 
görülebilir.  
 
Yeraltı suyunun mevcut olmaması veya yeraltı suyuna ulaşmanın zor veya çok maliyetli 
olması durumlarında dere ve nehir suları tercih edilmektedir. Dere ve nehir suları en az 
filtrasyon ve dezenfeksiyondan oluşan bir arıtma gerektirmektedir. Su kalitesine göre bu 
prosesler daha da artırılabilir (DWI, 2001). 
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19.2.2 Membalar 
 
Su miktarı kaynağa bağlıdır.  Derin akiferlerden temin edilen memba sularının daha güvenilir 
olduğu düşünülmektedir. Sığ veya kırık tabakaların bulunduğu akiferlerin dış ortamdaki 
kirleticilerden etkilenmesi ve zamanla su kalitesinin değişmesi muhtemeldir. Memba sularının 
arıtımı genellikle dere ve nehir gibi yüzeysel su kaynaklarından daha kolaydır. Çünkü bu 
kaynaklar genellikle daha az kirletici içermektedir.   
 
Küçük ölçekli su arıtma tesisleri için bazen yatay drenajlar yapılarak memba suları elde 
edilmektedir. Bu drenajlar uygun şekilde yapılır ve işletilirse, içme suyu için yeterli miktarda 
ve kalitede su elde edilebilir. Su kalitesinin uygun olmaması halinde ise kirleticilere ve 
konsantrasyonlarına göre arıtma üniteleri seçilmelidir. Yerleşim yerlerinden uzak drenaj 
sistemlerinde özellikle tarım alanlarından gelecek kirlilikler dikkate alınmalıdır (DWI, 2001).  
 
19.2.3 Kuyular ve sondajlar 
 
Küçük su arıtma sistemlerine su temin edilmesi için çoğunlukla kuyular ve sondajlar 
kullanılmaktadır. Kuyular genellikle geniş çapa sahiptir ve çapı 1 m’den az değildir. Kuyular 
elle veya mekanik kazıcılarla kazılabilir. Sondajlar genellikle küçük çaplıdır, farklı 
derinliklerde perküsyon veya döner sondaj kullanılarak açılabilmektedir.  
 
Su kalitesi akiferin özelliklerine bağlıdır. Bir kuyu veya sondajın geniş bir akiferden 
beslenmesi yeterli su temini açısından önemlidir. Bu durumlarda az sayıda kuyu veya sondaj 
ile yeterli su temin edilebilir.  
 
Sular derin kuyular veya sondajlar ile birkaç kilometre derinlikten çekilebilir.  Akifer kum 
veya çakıl gibi bir gözenekli yapıdan oluşuyorsa doğal bir filtrasyon sağlanmış olur. Bu tür 
akiferlerden çekilen sular genellikle iyi kalitededir.  
 
Kireç taşı veya granit gibi tabakalarda çatlaklar olmaması halinde suyun filtrasyonu 
sağlanamaz. Sığ akiferler, kirleticilerden etkilenebilmektedir ve akiferin kirlenmemesi için 
gerekli önlemler alınmalıdır.  Genellikle yeraltı suları yüzeysel sulara göre daha iyi 
kalitededir. Bazen sadece havalandırma ve dezenfeksiyon ile şebekeye verilebilmektedir 
(DWI, 2001).  
 
Akiferin yapısına bağlı olarak bazı yeraltı sularında yüksek konsantrasyonda demir ve 
mangan bulunabilmektedir. Yeraltından sular çıkarıldıktan sonra demir ve mangan okside 
edilmeli ve sonrasında ise filtre ile sudan uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca, tarımsal alanlardan 
kaynaklanan nitrat ve pestisitlerin yeraltı sularına karışması muhtemeldir.  Bu kirleticilerin 
giderilmesi için uygun arıtma prosesleri seçilmelidir (DWI, 2001). 
 
19.3 Arıtma Prosesleri 
 
İçme ve kullanma suları sağlık açısından risk taşımamalıdır. Bu sebeple, temin edilen 
sulardaki kirleticiler ve bunların konsantrasyonlarına bağlı olarak farklı ünitelerden oluşan 
arıtma tesislerinde arıtılmaktadır.  Mikrobiyolojik kirleticiler sağlık açısından genellikle daha 
önemli parametrelerdir. Bu kirleticiler bulaşıcı hastalıklara sebep olabilmektedir. Siyanür ve 
nitrat gibi bazı parametreler dışında diğer kimyasal kirletici parametreler uzun süreli maruz 
kalma ile sağlık üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır. Su içerisinde bulunan bazı maddeler 
suyun görünümünü, kokusunu ve tadını değiştirebilmektedir. Bu durum tüketiciler tarafından 
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şikâyetlerin olmasına sebep olmaktadır. Suda bulunan partiküler madde içerisinde 
mikroorganizmalar bulunabilir. Bu mikroorganizmaların dezenfekte edilmesi oldukça güçtür. 
Bu sebeple, mikroorganizmaların içerisinde bulunabileceği ebattaki partiküllerin sudan 
uzaklaştırılması gerekmektedir (DWI, 2001).  
 
Küçük ölçekli arıtma sonrası sular korozif özellikte olabilir. Gerekli durumlarda pH değerleri 
ayarlanmalıdır ve alkalinite 1,5 mmol/L’den daha az olmamalıdır.                  Tablo 19.1’de 
yerleşik olmayan birimlerde küçük ölçekli içme suyu arıtma yöntemleri görülmektedir (DIN 
2001-2). 
 

                 Tablo 19.1 İçme suyu arıtma yöntemleri ve yerleşik olmayan birimlerde küçük ölçekli arıtma 
Maksat Yöntem Gereksinimler Açıklama 

Bulanıklığın 
giderimi 

Değiştirilebilir ince 
filtreler, ince 
filtrelerin geri 
yıkanması ve 

membran filtreler 

Bulanıklık <1,0 
NTU veya <0,2 

NTU ise 
dezenfeksiyon 

işlemi 

 

Kısmi yumuşatma İyon değiştiriciler 
Kalıntı kalsiyum 

konsantrasyonu ≥1,5 
mmol/L 

Aşındırıcı özellikler 
dikkate alınmalıdır. 

Artan sertlik 

Uygun filtre 
malzemeleri ile 

filtrasyon, gerekirse 
CO2 ilavesi 

 

Alkalinite en az 1,5 
mmol/L 

Deniz suyu 
arıtımından sonra 

Adsorpsiyon Granüler aktif 
karbon 

Arıtılan suya bağlı 
olarak zamanla 

değiştirilmelidir. 
 

pH değerinde artış 
Kalsiyum karbonatla 

reaksiyon 
filtrasyonu 

pH≥ 7,7 Deniz suyu 
arıtımından sonra 

Dezenfeksiyon 
Hipoklorit, klor 

dioksit, UV 
radyasyonu 

Maksimum 
dezenfektan 

konsantrasyonu ve 
dezenfeksiyon yan 

ürünü dikkate 
alınmalı (Bölüm 18) 

 

Termal 
dezenfeksiyon 

Sürekli akışlı su 
ısıtıcı (gaz veya 

elektrikle) 

en az 70 °C ve   > 3 
dakika temas süresi  

 
Yerleşik olmayan birimlerdeki arıtma yöntemlerine ilaveten küçük ölçekli arıtma tesislerine 
ait diğer üniteler aşağıda açıklanmıştır. 
 
19.3.1 Hızlı karıştırma ve yumaklaştırma 
 
Hızlı karıştırma ve yumaklaştırma renk, bulanıklık, alg ve diğer mikroorganizmaların 
yüzeysel su kaynaklarından giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır.  Suya kimyasal koagülant 
ilavesi ile çökelebilir formlar veya floklar oluşur ve bu floklara tutulan kirleticiler çöktürme 
veya filtrasyon ünitesinde sudan uzaklaştırılmaktadır. Aynı zamanda, bunlar ve sonrasındaki 
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prosesler ile demir ve alüminyum uygun koşullar altında sudan uzaklaştırılabilir.  Çöktürme 
ünitesi yerine yüzdürme ünitesi de kullanılabilir. Alüminyum sülfat ve demir sülfat genellikle 
koagülant olarak kullanılmaktadır.  Gerekli koagülant konsantrasyonu Jar Test deneyleri ile 
belirlenmektedir (DWI, 2001).  
 
Oluşan floklara tutunan koloidal parçacıklar bu ünitelerde giderilebilmektedir. Ayrıca, bu 
üniteler protozoa, bakteri ve virüs gideriminde de etkilidir.   
 
Hızlı karıştırma ünitesinde kullanılan koagülantların maliyeti, uygun şekilde dozlanması ve 
sıklıkla takip edilmesi gerekmektedir. Koagülantlar için güvenilir dozlama ekipmaları olmalı 
ve gerekli doz miktarı da su kalitesine bağlı olarak belirlenmelidir.  Hızlı karıştırma ve 
yumaklaştırma, renk ve bulanıklık giderimin de oldukça etkili olmasına rağmen nitelikli bir 
kontrol gerektirmesi ve arıtma sonrası çamur oluşturması gibi sebeplerle küçük su arıtma 
tesisleri için bazen uygun olmayabilir (DWI, 2001).  
 
19.3.2 Çöktürme 
 
Su içerisindeki bulanıklığı ve askıda katı madde miktarını azaltmak amacıyla basit çöktürme 
(kimyasal ilavesiz) kullanılmaktadır. Çöktürme tankları su hızlarını düşürecek şekilde 
tasarlanmaktadır ve böylece askıda partiküllerin çökelmesine olanak sağlanmaktadır. Çok 
farklı çöktürme tankı dizaynı mevcuttur. Bunlar basit çöktürme testlerine veya çalışmakta 
olan bir tesiste kullanılan ünite deneyimine bağlı olarak tasarlanmaktadır. 
 
Çöktürme tankları genellikle uzunluğun genişliğe oranı 2:1 ve 5:1 aralığında olduğu 
dikdörtgen şeklinde tasarlanmaktadır. Giriş ve çıkış yapıları tankın zıt kenarlarında olmalıdır. 
Giriş yapısı suyun çöktürme ünitesine sakince alınmasını sağlamalı ve çöktürme işlemini 
olumsuz etkilememelidir. Kısa devrelerin önlenmesi için giriş yapısı önüne perde duvarlar 
konulabilmektedir. Çıkış yapısı durultulmuş suları toplayacak şekilde dizayn edilmelidir. 
Çöktürme tankları olası kirlenmelere karşı korunmalıdır ve gerekli olması halinde üstü 
kapatılabilir. Ünitenin performansı azaldığında tank temizlenmelidir. Bu durum normalde 
yılda bir kez yapılmalıdır (DWI, 2001).  
 
19.3.3 Filtrasyon 
 
Bulanıklık ve alg, elekler, kaba daneli filtreler, yavaş ve hızlı kum filtreleri ile 
giderilebilmektedir. Yavaş ve hızlı kum filtreleri arasındaki fark sadece filtre hızından ibaret 
değildir. Yavaş kum filtresi özellikle biyolojik bir proses iken hızlı kum filtresi ise fiziksel bir 
prosestir (DWI, 2001). 
 
19.3.3.1 Elekler 
 
Elekler partiküller maddeler ile bazı kaba maddelerin sudan uzaklaştırılmasında etkilidir ve su 
alma yapılarında kullanılmaktadır. Elek çaplarına göre farklı boyutlardaki partiküller 
maddelerin giderimi mümkündür. Çok ince elekler yavaş kum filtresi ve kimyasal hızlı 
karıştırma öncesi katı madde yükünü azaltmak amacıyla kullanılmaktadır.  
 
19.3.3.2 Kaba daneli filtreler 
 
Bulanıklık ve alg gidermek için bu filtreler kullanılabilmektedir. Kaba daneli filtreler 
dikdörtgen kanal veya tankta birkaç bölüme ayrılmaktadır. Bu bölmelere 4 mm ila 30 mm 
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aralığında kaba daneli malzemeler ile doldurulmaktadır. Bu filtrelerde akış yataydır ve kaba 
daneden ince daneye doğru bölmeler doldurulmaktadır. Böylece kaba daneli ortamdan ince 
daneli ortama doğru akış olmaktadır. Filtre edilen sular toplanır ve sonraki ünitelere iletilir. 
Katı maddeler genellikle filtre tabanında birikmektedir. Bu filtreler birkaç yılda bir kez 
temizlenmektedir. Kaba daneli filtrelerin ebatları su kalitesine, debiye ve danenin ebatına 
bağlıdır. Bunlar genellikle 12 uzunluğunda, 2 ila 5 m genişliğinde ve 1 ila 1,5 m derinliğinde 
yapılmaktadır. Bu filtreler 0,5 ila 1 m3/m2.h yüzey yüküne göre işletilmektedir (DWI, 2001).  
 
19.3.3.3 Yavaş kum filtresi 
 
Yavaş kum filtreleri öncesinde bazen mikroelekler veya kaba filtreler kullanılarak bulanıklık, 
alg ve mikroorganizmalar giderilmektedir. Yavaş kum filtreleri basit ve güvenilir proseslerdir.  
Yeterli alanın ve uygun iklim koşullarının olması halinde küçük su arıtma sistemleri için 
uygun bir prosestir.  
 
Yavaş kum filtrelerinde genellikle 0,15-0,30 mm çapında kum kullanılmaktadır. Bu kumlar 
0,5 ila 1,5 m derinliğinde tanklara doldurulmaktadır. Küçük sistemler için 1,25 m çaplı 
modüler tanklara da kumlar doldurulmaktadır.  Su filtrede yerçekimi ile su aşağı doğru 
akmaktadır.  Filtrenin üst tabakasındaki birkaç cm’lik kum tarafından bulanıklık ve 
mikroorganizmalar uzaklaştırılmaktadır. Filtrenin üst kısmındaki giderimde aktif birkaç 
cm’lik kum zamanla sıyrılarak uzaklaştırılmakta ve böylece temizlik işlemi yapılmaktadır. Bu 
filtreler yedekli olarak işletilmektedir. Su kalitesine bağlı olarak 2 hafta ile 10 hafta aralığında 
temizlik yapılmadan işletilebilmektedir. Bu filtrelerde yüzey yükünün 0,1 and 0,3 m3/m2.saat 
aralığında olması önerilmektedir. Filtre hızı kontrol edilmelidir (DWI, 2001).  
 
19.3.3.4 Hızlı kum filtreleri 
 
Hızlı kum filtreleri genellikle koagülasyon sonrası flokları gidermek için kullanılmaktadır. Bu 
filtrelerle aynı zamanda bulanıklık, alg, demir ve mangan giderimi de mümkündür.   
 
Hızlı kum filtrelerde genellikle 0,5 mm ile 1,0 mm aralığında silika kumlar kullanılmaktadır. 
Bu kumlar 0,6 ila 1,0 filtre malzemesi yüksekliği olacak şeklide dikdörtgen tanklara 
doldurulmaktadır. Sular yukarıdan aşağıya yerçekimi ile akmaktadır. Temiz sular filtre 
tabanında bulunan nozullarından geçerek toplanmaktadır.  Filtre danecikleri arasında biriken 
katılar periyodik geri yıkamalarla uzaklaştırılmaktadır. Bu yıkamalar su kalitesine bağlıdır.  
Geri yıkama öncesi hava ile aşındırma işlemi de yapılabilmektedir. Geri yıkamalar yük kaybı 
ve çıkış bulanıklık değeri dikkate alınarak otomatik olarak yapılabilmektedir. Bu filtreler pik 
debilerde 6 m/saat hıza kadar işletilebilmektedir (DWI, 2001). 
 
19.3.3.5 Basınçlı filtreler 
 
Filtre malzemesi silindirik kapalı bir tank içerisindedir. Küçük basınçlı filtreler 15 m3/saat 
hızında camla güçlendirilmiş plastik tanklarda gerçekleştirilebilmektedir. Büyük ölçekli 
basınçlı filtreler özel kaplanmış çelik tanklardan imal edilmektedir. İşletme performansı hızlı 
kum filtreler ile benzerdir. Filtre malzemesi ebatına göre farklı kirleticiler bu filtrelerle 
giderilebilir (DWI, 2001).   
 
19.3.4 Havalandırma 
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Havalandırma ünitesi suya yeterince oksijenin transferinin sağlanması ve sudan uçucu organik 
bileşiklerin ayrılması amacıyla kullanılmaktadır. İşletiminin kolay ve basit olması sebebiyle 
kaskat havalandırma kullanımı daha yaygındır. Kaskat havalandırmada 10 ila 30 m3/m2.saat 
yüzey yüklerinde1 ila 3 m aralığında yük kaybı oluşabilmektedir.  Bu yük kaybı miktarı kabul 
edilebilir değilse basınçlı hava ile havalandırma yapılabilir.  Havalandırma ile demir ve 
mangan gibi çözünmüş halde bulunan kirleticiler oksidasyon sonrası partiküller forma 
geçmektedir.  
 
Dolgu kuleli havalandırıcılar hava ile sıyırma amacıyla kullanılmaktadır. Bu havalandırıcılar 
yüksek enerji verimliliğine ve kompakt dizayna sahiptir. Sulardan uçucu organikler (örneğin 
solventler), bazı tat ve kokuya sebep olan bileşikler ve radonun sıyrılması amacıyla 
kullanılmaktadır (DWI, 2001).  
 
19.3.5 Kimyasal arıtma 
 
19.3.5.1 pH kontrolü 
 
Arıtma süresince veya sonrasında pH ayarlamasının yapılması gerekebilir. Aşağıda pH 
ayarlamasının yapılması ile ilgili bazı sebepler belirtilmiştir. 
 

• pH değerinin su kalite standartlarını sağladığından emin olmak için 
• dağıtım sisteminde korozyon kontrollü için  
• dezenfeksiyon etkinliğini ve verimliliğini artırmak için 
• kimyasal oksidasyonla renk ve bulanıklığın giderimini kolaylaştırmak için pH 

ayarlaması yapılmaktadır.  
 
Bazı yüzey suları biraz asidik olabilmektedir ve koagülasyon sonrası bu asitlik biraz daha 
artmaktadır. Bu durumda pH’ı yükseltmek için;  
 

• Sodyum hidroksit, kalsiyum hidroksit, sodyum karbonat dozlanması 
• Suyun alkali bir filtre yatağından geçirilmesi 
• Havalandırma ile sudaki fazla karbondioksitin giderilmesi işlemleri 

yapılabilmektedir. 
 
Alkali ortamda suyun pH’ını azaltma amacıyla sülfürik asit, hidroklorik asit, sodyum hidrojen 
sülfat veya karbon dioksit dozlaması yapılabilir.  
 
19.3.5.2 Demir ve mangan giderimi 
 
Yeraltı sularında genellikle çözünmüş formda demir ve mangan bulunmaktadır.  Çözünmüş 
formda bulunan demirin okside edilmesi sonrasında giderilmesi yaygın olarak kullanılan bir 
yöntemdir.  Oksijen kaynağı olarak hava, demir oksidasyonu için yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Oksidasyon sonrası çöktürme ve/veya filtrasyon ünitesi ile demir sudan 
uzaklaştırılmaktadır. Eğer demir organik maddelerle kompleks oluşturmuş ise klor ve 
potasyum permanganat gibi güçlü oksidantlar kullanılmalıdır. Çözünmüş halde bulunan 
mangan okside edilmekte ve sonrasında filtre ile sudan uzaklaştırılmaktadır (DWI, 2001).  
 
19.3.5.3 Nitrat giderimi 
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Nitrat giderimi genellikle iyon değiştiricilerle sağlanmaktadır. Su sentetik reçine tanecikleri 
arasından geçerken nitrat tutulmakta ve eşdeğer oranda klorür ortama verilmektedir. İyon 
değiştirme kapasitesi dolduğunda ise reçineler geri yıkanmakta ve rejenere edilerek 
kullanılmaktadır. Atık çözeltiler ve yıkama suları yüksek konsantrasyonda sodyum klorür ve 
nitrat içermektedir. Bunlar uzaklaştırılmak üzere toplanır. Uygun bertaraf yöntemleri ile 
uzaklaştırılmaktadır.  
 
İyon değiştirme tesisleri yedekli olacak şekilde yapılmaktadır. 24 saate bir rejenere edilebilir. 
Rejenerasyonda arıtılan suyun yaklaşık % 2 kullanılabilir ve rejenerasyon yaklaşık 2 saat 
sürmektedir.  
 
Nitrat iyon değiştirme haricinde membran proseslerle de giderilebilmektedir. Nitrat giderimi 
için ters osmoz membranları kullanılmaktadır (DWI, 2001). 
 
19.3.6 Membran arıtma teknojileri 
 
Küçük yerleşim yerleri için mikrofiltrasyon (MF) membran teknolojisi uygun çözümler 
sunmaktadır. Özellikle şehirlerden uzakta yer alan, arazi ve personel açısından yetersiz olan 
yerler için uygundur. Geleneksel sistemlere kıyasla daha az oranda alan ihtiyacı, kimyasal 
madde gereksiniminin az olması veya olmaması ve operatör tarafından kontrol edilebilmesi 
sebebiyle membran sistemleri tercih edilmektedir. Ayrıca membran sistemleri uzaktan kontrol 
sistemleri ile işletilebilmektedir. MF membranı ile bulanıklık değeri çok düşük (<0,1 NTU) 
değerlere kadar indirilebilmekte ve 0,1 mikron gözenek çaplı MF ile Cryptosporidium and 
Giardia’dan arındırılmış  yüksek kalitede içme suyu üretilebilmektedir.   
 
Fluorocarbon ve polyvinylidene fluoride (PVDF) ve benzeri maddelerden üretilen hollow-
fiber MF membran sistemleri oksidantlarla karşı dirençlidr. Bu özelliği sayesinde demir ve 
mangan oksidasyonu ile birlikte koagülant ve toz aktif karbon yardımıyla tat ve koku 
bileşiklerinin gideriminde rahatlıkla kullanılabilir. Otomatik entegre test prosedürleri 
yardımıyla membranların güvenilir bir şekilde uzun süreli işletilmesi mümkün olabilmektedir 
(URL 1).  
 
19.3.6.1 Membran Seçimi 
 
Membranlar nominal gözenek boyutu ve moleküler ağırlık dağılımına (MWCO) göre 
sınıflandırılmaktadır. MF membranları partiküler maddeler, bakteriler ve protozoa kisteleri 
için çok uygun fiziksel bariyer görevi görmektedir ve işletme basınçları 10-30 psi 
aralığındadır. UF membranları partikül, bakteri, protozoa, virüsler ve organik moleküllerin 
tutulumunu sağlamaktadır ve işletme basınçları 10-50 psi aralığındadır.  NF membranları ile 
200-400 Dalton aralığındaki çözünmüş organik maddeler, çok değerlikli katyon ve anyonların 
tamamı ile tek değerlikli iyonların bir kısmı suda uzaklaştırılabilmektedir. NF membranları 
sıklıkla suların yumuşatılması için kullanıldığı gibi ayrıca dezenfeksiyon yan ürünleri 
oluşumuna yol açan humik maddelerin etkili bir şekilde uzaklaştırılmasını da sağlamaktadır. 
İşletme basınç aralığı ise 50-150 psi’dir. Bütün organik ve inorganik kirleticilerin etkili bir 
şekilde uzaklaştırılmasını sağlayan ters ozmoz (RO) membranları ise 300-600 psi basınç 
aralığında işletilmektedir. Cryptosporidium ve Giardia mikroroganizmaları  3-15 mikron ve 
virüsler ise 0,02-0,08 mikron aralığında yer almaktadır.  Mevcut tüm membranlar içme suyu 
limitlerini sağlayabilmekte fakat RO ve NF membran sistemleri yüksek güç gereksinimi ve 
düşük akı değerleri nedeniyle MF, UF ve konvansiyonel sistemlere kıyasla maliyet açısından 
dezavantajlıdır (URL 1).  
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Küçük yerleşim birimleri için oksidantlara karşı direnci yüksek olan PVDF ve benzeri 
malzemelerden imal edilen membranların kullanılması güvenirlilik açısından daha uygundur 
(URL 1).   
 
19.3.6.2 Konfigürasyon ve modül tasarımı 
 
Hollow-fiber MF membranları modül içerine yerleştirilmiş ve çapları genellikle 1 mm’den 
daha düşük olan organik polimerik fiberlerden oluşmaktadır. Filtre modülünde alt uç 
kısmında fiberler kapatılmıştır ve su akımı fiberlerin dış yüzeyinden gerçekleşmektedir. Filtre 
modülün üst ucu kapatılarak filtrelenmiş suyun fiberin iç kısmından çıkması sağlanmaktadır. 
Arıtılacak su modül içerisine verilmekte ve fiberlerin açık ucundan çıkmaktadır. Modül 
içerine yerleştirilen hollow fiber sayısı binleri bulmakta ve modül uzunluğu genellikle 1-2 
metre aralığında yer almaktadır. Yukarı yönlü pompa akımı ile MF fiber dış çevresine basınç 
uygulanmaktadır. PVDF’den imal edilen hollow-fiber membranlar yüksek oksidant direncine 
sahiptir ve bu özelliği sayesinde klor, potasyum permanganat, ozon ve klor dioksit 
oksidasyonu sonrasında sular nötralizasyona gerek olmadan doğrudan MF sistemine 
beslenebilmektedir.  
 
Akı değerleri için işletme basınç değerleri temiz membranları için 5 psi’den kirli membranlar 
için 43,5 psi’ye kadar yükselmekte ve yüzeysel sular için tipik proses geri kazanımı % 97’ye 
kadar çıkmaktadır. Yüzeysel sularla yapılan çalışmalarda MF membranları 1-3 ay zaman 
aralığında kimyasal kullanılarak temizlenmektedir. PVDF membranları kuvvetli asit ve 
bazlar, sitrik asit gibi şelat kimyasalları, klor veya perasetik asit gibi oksidantlar ile 
temizlenebilmektedir (URL 1).  
 
19.3.6.3 İşletme 
 
MF membran sistemleri doğrudan filtrasyon modu (dik akışlı) yada minimum geri 
sirkülasyonla işletilmektedir. İşletme sırasında besleme akımı membran yüzeyine doğrudur ve 
askıda partiküller ve kirli maddeler membran yüzeyinde birikir. Akım  direnci ve 
membranların kabuk kısmında katıların birikimi neticesinde membran boyunca etkili olan 
TMP değerinde artış gerçekleşir. Küçük yerleşim yerleri için içme suyu sağlayan membran 
sistemlerinde partikül maddeler, mikroorganizmalar, kimyasal çökeltiler, vb. kirleticilerin 
membran yüzeyinden etkili bir şekilde uzaklaştırılması için fiziksel ve kimyasal yöntemler 
kullanılmaktadır (URL 1).  
 
19.3.6.4 Geri yıkama 
 
PVDF ve benzeri membranların yüzeyinde biriken kirleticiler geri yıkama ile 
temizlenebilmektedir. Temizleme işleminin verimi geri yıkma hızı, kullanılan su hacmi ve 
süresiyle değişmektedir. Geri yıkama sadece suyla yapılabildiği gibi ayrıca suya oksidantlar, 
asitler katılarak yada basınçlı hava karışımı ile de yapılabilmektedir. Su-hava karışımı ile 
işlemin süresi kısadır ve membran yüzeyindeki kesme kuvveti daha yüksektir. Yüzeyden 
kopan kirleticiler besleme suyu ile modülden uzaklaştırılmaktadır. Bazı durumlarda geri 
yıkamanın verimini artırmak için suya oksidant ilavesi yapılmaktadır.  Serbest klor, klor 
dioksit gibi kuvvetli oksidantlar kirletici maddenin yapısını bozmakta ve uzaklaşmasını 
sağlamaktadır. Alternatif olarak, membran yüzeyine küçük hava kabarcıklarının sirkülasyonu 
kirletici maddeyi mekanik olarak aşındırmaktadır (URL 1).  
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19.3.6.5 Kimyasal temizleme 
 
Geri yıkama ve hava ile sıyırmada membran kirlenmesini yavaşlatsa bile en sonuçta TMP’yi 
başlangıç değerine döndürmek için membran kimyasal olarak temizlenmektedir. İki kimyasal 
temizleme arasındaki ortalama süre 4-6 haftadır. MF membranlarının temizleme protokolleri 
membranların temizleme kimyasallarına karşı toleranslarına göre değişiklik göstermektedir. 
Genel olarak düşük pH’a sahip çözelti (pH 2-3) katyonik kirleticileri ve yüksek pH çözeltileri 
(pH 11-12) ise organik kirleticileri uzaklaştırmak için kullanılmaktadır. Kostik temizleme 
çözeltilerinin etkisini artırmak için non-iyonik yüzey temizleme maddeleri de eklenebilir. 
Güçlü oksidantlara karşı dirençli olan sentetik polimer membranlar için ise klor dioksit, 
serbest klor veya perasetik asit kullanılabilir (URL 1). 
 
19.3.6.6 Sistem geri kazanımı 
 
Geri kazanım miktarı üretilen suyun (permeate) arıtılan ham suya oranı olarak 
tanımlanmaktadır. MF menbranları tipik olarak dik akışlı işletim modunda çalıştırılıyorsa da 
geri kazanılan suyun bir kısmı membranı temizlemek için kullanılmaktadır. MF prosesi geri 
kazanımı filtrat debisi, filtrasyon döngü süresi ve geri yıkama için kullanılan su hacminin bir 
fonksiyonudur. Yüzeysel sular için filtrasyoun döngüsü 20-30 dakikadır ve proses geri 
kazanımı % 95-97’dir (URL 1).  
 
19.3.6.7 Filtrat kalitesi  
 
Membranlarla patojenleri % 100 verimle gidermek mümkündür. Membranlardaki hataları 
belirlemek için birçok doğrudan ve dolaylı güvenirlilik analiz metotları vardır. Bunlardan 
bazıları hava basıncı testi, kabarcık noktası belirleme, online partikül izleme ve bulanıklık 
ölçümüdür. Bu metotlardan hangisinin seçileceği mevcut imkanlar ve yerel düzenleme 
şartlarına göre değişmektedir.  
 
Cryptosporidium bakterisinin giderim kalitesinden emin olmak için uygulanabilecek 
yöntemlerden birisi MF sonrasında değiştirilebilir 1 mikron gözenekli kartuş filtre 
kullanmaktır. Yüksek kaliteli çıkış suyu kartuş filtresinin uzun süreli kullanımına olanak 
sağlarken çok az dikkat gerektiren kalite izleme mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kartuş 
filtresinin kısa sürede tıkanması MF membran yapısında bir bozulma olduğunu 
göstermektedir (URL 1).  
 
19.3.7 Dezenfeksiyon 
 
Sularda patojen mikroorganizmalar olması durumunda dezenfektanlar kullanılarak bu 
patojenlerin etkisiz hale getirilmesi gerekmektedir. Onlarca Escherichia Coli 100 mL 
yüzeysel suda bulunabilir.  Arıtılmış atıksuların deşarj edildiği yüzeysel sularda ise binlerce 
Escherichia Coli 100 mL numunede bulunabilir. Yeraltı suları ise daha az mikrobiyal 
kirlenme riski ile karşı karşıyadır (DWI, 2001).  
 
Birkaç dezenfeksiyon yöntemi bulunmaktadır. Yerleşik olmayan birimlerde kullanılan 
dezenfektanlar ve küçük ölçekli dezenfeksiyon sistemleri sırasıyla Tablo 19.2 ve Tablo 
19.3’de görülmektedir (DIN 2001-2). 
 
Klor dezenfeksiyon yöntemleri içerisinde en yaygın kullanılan dezenfektandır. Güçlü ve 
bakiye bırakabilen bir dezenfektan olmasına rağmen klorlama prosesi tat ve koku şikayetlerini 
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minimize edebilmek için çok dikkatlice kontrol edilmelidir. Ayrıca, klorlama ile 
trihalometanlar ve haloasetik asitler gibi yan ürünler oluşmaktadır. Bu düşünceler dikkate 
alındığında küçük ölçekli arıtma sistemlerinde klor yerine UV veya diğer dezenfektanların 
kullanımı daha uygun olabilir.  Klor kullanılması halinde 30 dakika bekletme süresi sonunda 
bakiye miktarın 0,2 ila 0,5 mg/L aralığında olması gerekmektedir (DWI, 2001). 
 
Klor gazının 10 m3/gün ve daha küçük ölçekli arıtmalar için kullanılması önerilmemektedir. 
Klor gazı çok tehlikelidir. Sızmalara karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Klor tankları ayrı 
odalarda depolanmalı ve oda ile oda dışında gerekli alarmlar olmalıdır. Küçük ölçekli arıtma 
sistemleri için klor kullanımı çok yaygın değildir. UV radyasyonu ve ozonlama daha yaygın 
olarak kullanılmaktadır. 
 
UV radyasyonu depolama ve dağıtım hattında kalıntı dezenfektan gerektiren büyük sistemler 
yerine küçük ölçekli sistemlerde daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Su kalitesi ve debi, UV 
verimi üzerinde etkilidir. Etkili bir UV dezenfeksiyonu için bulanıklığın 5 NTU’nun altında 
olması gerekmektedir. Genellikle 254 nm dalga boyunda işletilen UV lambaları ile 
dezenfeksiyon işlemi oldukça yaygındır. Bu lambaların işletim sıcaklığı 40 0C civarındadır. 
Dezenfeksiyon için gerekli UV dozu bazı parametrelere bağlı olmakla birlikte genellikle 16 
ila 40 mW.s/cm2’dir. 
 

Tablo 19.2 Yerleşik olmayan birimlerde kullanılan dezenfektanlar 

Dezenfektan Uygulama Müsaade edilen 
konsantrasyon 

Arıtma sonrası 
konsantrasyon 

İzlenecek yan 
ürünler 

Kalsiyum 
hipoklorit,  
Sodyum 
hipoklorit 

Dezenfeksiyon 1,2 mg/L Cl2 

Mak. 0,3 mg/L 
serbest klor 

Min. 0,1 mg/L 
serbest Cl2 

(0,6 mg/L Cl2)* 

Trihalometan 
bromat 

Klor 

Dezenfeksiyon 
pH<8 

amonyak <0.1 
mg/L 

DOC <2,5 mg/L 

1,2 mg/L Cl2 
(6 mg/L Cl2) 

Mak. 0,3 mg/L 
Mak. 0,3 mg/L 

serbest klor 
Min. 0,1 mg/L 

serbest Cl2 
(0,6 mg/L Cl2)* 

Trihalometanlar 
ve diğer klor-

organik madde 
bileşikleri, 

biyolojik olarak 
ayrışabilir 
bileşikler 

Klor dioksit 

Dezenfeksiyon 
Tüm pH 

aralıklarında 
DOC<2,5 mg/L 

0,4 mg/L ClO2 

Mak. 0,2 mg/L 
ClO2 

Min. 0,05 mg/L 
ClO2 

 

Klorit, biyolojik 
olarak ayrışabilir 

bileşikler 
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Tablo 19.3 Yerleşik olmayan birimlerde kullanılan dezenfeksiyon yöntemleri 

Dezenfeksiyon yöntemi Uygulama Yöntemin uygulanması için 
gereksinimler 

UV radyasyonu (240 nm-290 
nm) 

Dezenfeksiyon 
 
 
Biyolojik stabilite 
Su kalitesi 

Dezenfektanın verimliliği en az 254 
nm’de 400 J/m2  olmalıdır.  
 
Su kalitesi DVGW 294-1’de belirtilen 
gereksinimleri sağlamalıdır. 

Sodyum hipoklorit veya 
kalsiyum hipoklorit 
çözeltisinin dozlanması 

Dezenfeksiyon Tehlikeli maddelerin güvenli 
depolanması 

Yerinde elektrolit üretimi ve 
klor ile dozlanması Dezenfeksiyon Uygun tuz ile kullanılmalı 

Yerinde üretilen klor 
dioksitin dozlanması Dezenfeksiyon Reaksiyonun sona erdiğinden emin 

olunmalıdır. 
 
Ozon çok güçlü bir dezenfektan ve oksidanttır. Mikroorganizmaları kısa sürede etkisiz hale 
getirmektedir. Ayrıca, ozonlama ile renk, koku ve tat giderilmektedir. Ozonlama sonrası 
asimile edilebilir karbon miktarı artmaktadır. Bu durum şebekede mikrobiyal kirleticilerin 
artmasına sebep olabilir.  Bu sebeple, asimile edilebilir karbon miktarı şebeke öncesinde 
biyolojik filtre ve aktif karbon filtre ile giderilmelidir.  
 
Küçük ölçekli ozonlama cihazları bulunmaktadır ve bunlar küçük ölçekli arıtmalar için 
kullanılabilir. Fakat, ozonlama bu sistemlerde de yaygın kullanıma sahip değildir. Çünkü 
yüksek enerji gerektirmekte, ekipmanları kompleks ve ilk yatırım maliyeti yüksektir. 
Trihalometan gibi yan ürünler oluşturmaması ise klora göre önemli üstünlüklerindedir (DWI, 
2001).  
 
19.4 Küçük Ölçekli İçme Suyu Arıtma Sistemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar 
 
DIN 2001-1 ile DIN 2001-2’de belirtilen aşağıdaki husulara küçük ölçekli içme suyu arıtma 
sistemlerinde dikkat edilmelidir.  
 
19.4.1 Küçük ölçekli sistemlerinin sahip olması gereken özellikler 
 
Küçük içme suyu arıtma tesislerinin sahip olması gereken bazı özellikler aşağıda 
belirtilmiştir. 
 

• Kimyasal ve biyolojik açıdan güvenli, tüketiciler tarafından kabul edilebilir, estetik 
açıdan uygun ve yüksek kalitede su üretilmeli 

• İşletme ve onarım ile ilgili yerel yasal düzenlemelerle uyumlu olmalı 
• Altyapı tesisleri ve lokasyonları bilinmelidir 
• Sistemin mevcut durumu bilinbilmeli 
• Yıpranmış ekipmanları değişitirmek ve yetersiz olanları güncellemek için planlar 

hazır olmalıdır 
• Sistemin her noktasında yeterli miktarda bakiye dezenfeksiyon ürünü bulunmalıdır 
• Öngörülebilir işletme şartlarında sistemde her zaman pozitif su basıncı 

sağlanmalıdır 
• Ters akımdan koruma ve çapraz bağlantı kontrol programı olmalı 



 

527 
 

• Kaynakta, arıtma tesisinde, dağıtım yapısında ve kullanım noktasında (muslukta) su 
kalitesi izlenmeli 

• Sürekli olan sistemle ilgili kayıtlar tutulmalı 
• Tamirat ve yeni inşaatlar için uygun dezenfeksiyon ve temizleme prosedürleri 

sağlanmalı 
• Boru ve ekipmanların iç ve dış yapısındaki korozyon izlenmeli ve gerektiğinde 

korozyon engelleyici önlemler alınmalı 
• Su kullanımı ve kayıplarını belirlemek için ölçümler yapılmalı ve gerektiğinde 

kaçak kayıp belirleme programı uygulanmalı 
• Su alma yapısı, baraj, ham su rezervuarı ve kaynak yapılarının düzenli bakımı 

yapılmalı 
• Arıtma tesisi, pompa istasyonları ve rezervuarların bakımı yapılmalı 
• Su dağıtım sistemindeki vanalar ve hidrantların bakımı yapılmalı 
• Bakım yönetim sistemi kurarak aktivite programlarını takip edilmeli 
• Yedek parça stok kontrolünü sağlanmalı 
• Acil durumlarda yapılacakların muhtemel işlerin listesi hazırlanmalı 
• Sürdürülebilir su temini için bir finans planı hazırlanmalı 
• En iyi işletme şartları için yeterli personel ve parasal yeterlilik sağlanmalı ve 

personel eğitilmeli 
• Kamu sağlığı yetkilileriyle temasa geçilmeli 

 
19.4.2 Kaçak tespit programı 
 
Kaçak tespit programı işletme ve bakım maliyetlerinin azaltılması için oldukça faydalıdır ve 
düzenli aralıklarla çalıştırılmalıdır. Su temin sisteminin büyüklük ve kompleksliğine bağlı 
olarak programın çeşitli bileşenleri şu bilgileri içermelidir. 
 

• Tüketilen su miktarının incelemesi: üretilen ve satılan ve diğer amaçlar (temizlik, 
yangın vb.) için kullanılan miktarları karşılaştır  

• Görsel inceleme: rutin onarım ve kontroller sırasında düşük kotlarda kalan su 
miktarı belirlenmeli. Eğer sistemde florür kullanılıyorsa, kalan sudaki florür 
ölçümü ile boru hattında kaçak olup olmadığını belirlenebilir. 

• Sesli inceleme: hidrantlar, pompa sistemleri veya doğrudan su hattına 
yerleştirilecek dinleme ekipmaları ile kaçak tespiti yapılabilir. Bu cihazlar basit 
metal çubuk olabileceği gibi, hidrofonik problar ve amplifier gibi daha sofistike  
cihazlar olabilir yada bilgisayarlı gürültü ölçümü olabilir.  

• Herhangi bir kaçak onarımı yazılı hale getirilerek kayıt altına alınmalı ve yeterli 
dezenfeksiyon sağlanmalıdır.  

• Kaçak tespit programında en azından aşağıdaki bilgiler kaydedilmelidir. 
• Onarım tarihi, 
• Onarım yeri, 
• Hat boyutu ve boru malzemesi, 
• Dezenfeksiyon methodu ve yıkama prosedürleri, 
• Bakiye klor test sonuçları, 
• Bakteriyolojik numune sonuçları, 
• Kaçak ve yıkamada dahil olmak üzere tamirat sırasındaki  tahmini su kayıp miktarı 
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19.4.3 Su dağıtım sistemleri ve temizlenmesi 
 
Sistemde kaynaklanan aksaklıklar sadece ekonomik kayıplara yol açmaz ayrıca insan 
sağlığınıda tehlikeye atar. Su dağıtım sistemde yada içme suyundaki hijyenik olmayan 
koşullar söz konusu olduğunda sorumlu kişi tarafından sistemin çalışma durdurulmalıdır. 
Sistemin iyi şartlarda çalışması ve su kalitesinin yüksek seviyelerde olması işletmesinin 
sorumluluğundadır.  
 
İçme suyunun bulanıklığı, rengi, kokusu ve tadında belirgin bir değişiklik gözlenirse, su 
kalitesini düzeltmek için gerekli tedbirler alınmalıdır. Alınacak önlemler yıkama, 
dezenfeksiyon, boru, veya sistem parçalarının değiştirilmesi olabilir.  
 
Sistemdeki çalışmaların hepsi sadece yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmalıdır. Uzun 
süre bekletildiğinde su kalitesinde bozulma olur. Bozulma neticesinde suyun oksijen 
içeriğinde azalma, bulanıklık artışı, sistem elemanlarından çözünen ağır metallerin suya 
karışımı ve mikroorganizmaların (biofilmler) çoğalması gerçekleşir. Kalitedeki bozulmayı 
önlemek için mümkün olduğunca içme suyu hatları sürekli akım şartlarında çalıştırılmalı ve 
bekleme süreleri minimum seviyelerde tutulmalıdır.  
 
Dezenfeksiyon ünitesinin bulunduğu sistemlerde su dağıtım ve dolum sistemlerinin işletme 
güvenliği işletmecinin dikkatli çalışmasına bağlıdır. İşletmeci gerekli bakım ve hizmet işlerini 
profesyonel bir firmadan hizmet alarak yada eğitimli personel istihdam ederek 
gerçekleştirebilir. Su temini sırasında karşılaşılan her türlü aksaklık ve hasarlar hızlı bir 
şekilde düzeltilerek su kalitesinde kötüleşme önlenmelidir.  
 
Yetkili kişiler tarafından doğru çalıştığı kontrol edilip onaylanmadan dezenfeksiyon üniteleri 
devreye alınmamalıdır. Yetkili kişi, dezenfeksiyon ünitelerinin güvenliğini en azından yılda 
bir kez olmak üzere düzenli olarak kontrol etmeli ve her daim çalışma düzenini incelemelidir. 
İnceleme sırasında takip edilen yöntem ve inceleme sonuçları yazıya dökülerek kayıt altına 
alınmalıdır. Dezenfeksiyon ünitesinin ve kimyasalların kontrolü ve dezenfeksiyon işlemi 
sadece eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır.  
 
Eğer sistemin patojenik bakterilerce kirlendiğine dair herhangi bir şüphe (bulgu) varsa, 
sistemin tüm bileşenleri dezenfekte edilmelidir. Temizlik işlemi ilgili mevzuata uygun bir 
şekilde yapılmalıdır. Dezenfektanların sistem bileşenleri ile gerekli etkiyi sağlayacak 
uzunlukta temas kurduğu konusunda dikkatli olunmalıdır.  
 
Ayrıca uzun süreli durgunluk, oksijen azalması ve kirlenme içme suyu kalitesinde bozulmaya 
yol açar. Doldurma sistemlerindeki içme suyu konteynerleri ve taşıma araçlarıda dahil olmak 
üzere sürekli olarak temizlenmelidir. Temizlik en azından bir kere gerçekleştirilmelidir. 
Dağıtım sisteminine beslenmeden önce dağıtım boru hatları tamamen yıkanmalı ve gerekli 
işlemler aynı şekile dolum sistemlerinede uygulanmalı.  
 
Sistemin tamiratı sırasında sistem tamamen boşaltılmalıdır. Taşıma ve depolama sırasında 
kirlenmeyi önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır. Sistem parçaları kuru bir yerde 
depolanmalı ve dış etkilerden korunmalıdır. Su dolum sisteminden 3 gün süreyle içme suyu 
temin edilemiyorsa sistem devreye alınmadan önce sabit su sıcaklığına ulaşılıncaya kadar 
içerdeki durgun su boşaltılmalıdır.  
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19.4.4 Depolama sistemleri 
 
İçme suyu ışık geçirmeyen sistemlerde veya ışık geçirmeyen bir yerde depolanmalıdır. Depo 
hacmi ihtiyaç duyulan miktarı karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır. Hijyen sağlamanın 
zorluğu nedeniyle depo hacimlerinin fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Çok sayıda depo 
bulunduğunda depolarda kontrolsüz durgunluk önlenmelidir. Bunu sağlamak için bütün 
depolar arasında hidrolik bağlantı yapılmalı ve sürekli akış modunda çalıştırılarak ve ölü 
nokta oluşumu önlenmelidir. Kirlenmeyi önlemek için depolar mutlaka kapalı olarak 
işletilmelidir.  
 
Doldurma ekipmanlarının kapakları contalı olmalı ve depolar doldurulurken ve boşaltılırken 
havalandırılabilmelidir. Havalandırma ekipmanları depolarda kirlenmeye yol açmamalıdır. Su 
debisinde artış olduğunda fazla basıncı boşaltabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Havalandırma 
ünitesinde mutlaka filtre bulunmalıdır.  
 
İçme suyu depoları ile atıksu vd. depolar birbirinden ayrılmalıdır. Ayrıca, içme suyu 
taşımayan boruların içme suyu depolarına herhangi bir bağlantıları olmamalıdır. Depoların iç 
kısımları pürüzsüz olmalı ve çatlama olmamalıdır. Gerekli durumlarda temizlik ve 
dezenfeksiyon yapılabilmelmesi için depo ağızlarında uygun miktarda boşluk bulunmalıdır. 
Depolar yıkama ve gerektiğinde tamamen boşaltılabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Ölü bölge 
oluşumu önlenmeli ve işletme sırasında depoda bulunan suyun tamammı kullanılabilmelidir.   
 
Depolarda uygun olmayan şekilde ısı artışına karşın önlemler alınmalıdır. Bunun için depolar 
izole edilebileceği gibi gerekli önlemler alınarak izole bir ortamdada inşa edilebilir. Sistemde 
servis ihtiyacı olan bileşenlere (pompalar vb.) depoyu boşaltmaya gerek olmadan 
ulaşılabilmelidir.  
 
19.4.5 Su kalitesinin izlenmesi 
 
Dağıtım ve doldurma sistemlerindeki içme suyunun kalitesi ancak sistemin bütün parçalarının 
düzenli incelenmesi ile mümkündür. Sistemin her daim hatasız olarak çalışması için işletmeci 
ve kamu otoriteleri tarafından düzenli incelenmelidir. Su temin, dağıtım ve doldurma 
sisteminde herhangi bir aksaklık tespit edildiğinde hızlı bir şekilde düzeltilmelidir.  
 
Su kalitesi testi için doldurma ve dağıtım sistemlerinin belirli noktalarından numune 
alınmalıdır. Analiz neticeleri gerekli temizleme ve dezenfeksiyon işlemleri için veri olarak 
kullanılabilir. Ayrıca, eğer limit aşımı veya şartların sağlanaması nedeniyle dağıtım ve 
doldurma sistemlerinin dezenfekte edilmesi gerekliyse dezenfeksiyon sonrası dezenfeksiyon 
etkinliğini belirlemek üzerede mikrobiyolojik testler yapılmalıdır. Hijyen incelemesi için 
dağıtım, doldurma sistemlerindeki içme suyu düzenli olarak mikrobiyolojik olarak test 
edilmelidir. Bu testlerde; 

 
• Escherichia coli (E. coli), 
• Koliform bakterisi, 
• 22 °C’de koloni sayımı, 
• 36 °C’de koloni sayımı,  
• Enterococci ve Pseudomas aeruginosa analizleri yapılmalıdır.  
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19.4.6 Su kalite izleme programı 
 
Su temininde yer alan her bir sistem parçası için kalite takip programı hazırlanmalıdır. 
Hazırlanacak kalite taki programı ile sağlanacak faydalar;  
 

• Su kalitesindeki bozulmanın kabul edilemez sınırlara ulaşmadan erken tespiti ile 
kamu sağlığı için oluşabilecek riskin azaltılması 

• Halkın sisteme olan güveninin devamlılığı 
• Arıtma tesisinde performansını maksimize etmek  
• Dağıtım sisteminde su kalitesini belirlemek için İşletme kılavuzluğu ve bakım 

aktiviteleri  
• Kalite takip programı aşağıdaki aşamaları içermelidir.  

 
19.4.7 İzleme parametrelerinin belirlenmesi 
 
İzleme programı, en azından, yasal durumda belirtilen su kalite parametrelerini içermelidir.  
Bazı parametrelerin izlenmesi (pH, bulanıklık, alkalinite vb) işletmeciye dağıtım sistemindeki 
su kalitesini neyin etkilediğini daha iyi anlamaya ve arıtma sistemi işletimini optimize etmeye 
yardımcı olmaktadır.  
 
19.4.8 İzleme noktalarının tespiti 
 
Parametrelerin izleme noktaları, yasal gereksinimler, geçmiş kayıtlar (sürekli kötü su kalitesi 
ve tüketici şikayetleri), dağıtım sistemi boyutu ve karakteristiği, tüketici dağılımı ve işletme 
gereksinimine göre belirlenmelidir. Lokasyonlar dağıtım sistemini arıtma tesisinden mesafe 
ve seyahat süresi olarak en iyi şekilde temsil edecek şekilde belirlenmelidir.  
 
19.4.9 İzleme sıklığının belirlenmesi 
 
İzleme sıklığı sistemin yasal gereksinimleri karşılayacak şekilde, su kalitesinde kamu 
sağlığını veya estetiği etkileyecek ani değişiklikleri tespit edecek kadar çabuk ve sistemin 
işletilmesi ve bakımı için gerekli veriyi sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.  
 
Dağıtım akımları, mevsimsel değişiklikler ve hassasiyetler tespit edilerek uygun izleme sıklığı 
belirlenmelidir. Seçilen izleme sıklığına bağlı olarak, numune toplanması zamana bağlı olarak 
dağıtılmalıdır. Bir çok büyük su sistemlerinde olduğu gibi, bakiye klor miktarı ve bulanıklık 
sürekli online izlenmelidir.  
 
19.4.10 Numune alma tekniklerinin belirlenmesi 
 
Elle numune alma için bütün personel numune kirlenmesini önleyecek steril teknikler 
konusunda gerekli eğitimler verilmelidir. Kirlenmeyi önlemek için mümkün olduğunca 
numune almak için belirlenmiş istasyonlar kullanılmalıdır.  İşletmeci, arazi ölçümleri için 
uygun cihazları bulundurmalıdır.   
 
19.4.11 İzleme verilerinin raporlanması ve yönetimi 
 
Bütün su kalite verileri kayıt altına alınmalıdır. Kayıtlar kurumdaki ilgili birçok birim 
tarafından ulaşılabilir olmalı fakat sadece yetkilendirilmiş personel tarafından düzenlenebilir 
veri yönetim sistemi geliştirilmelidir. Veri yönetimi sistemini kullanarak güncel verilerle 
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yasal uygunluğu göstermek için işletmeci raporlar hazırlayabilmelidir. Hesaplanmış veriler 
uygun yöntemlerle yedeklenmelidir (kağıda döküm, CD’ye kayıt vb.).   
 
19.4.12 Programa olay güdümlü izlemenin eklenmesi 
 
Ana su borusu hasarı, hidrant kullanımı, güç kesintisi gibi belirli durumlar dağıtım sisteminin 
izlenmesine sebep olan durumlar vardır ve bunlar yerel problemlerin tüm sistemi kapsamadan 
önce belirlenmesine yardımcı olabilir. Müşteri talepleri olduğunda program verileri ile 
inceleme yapılmalı ve çözüm bulununcaya kadar devam ettirilmelidir. Olay yerinin giriş ve 
çıkış akım noktalarından numuneler alınmalıdır.  
 
19.4.13 İzleme sonuçları için yanıtlama prosedürleri geliştirilmesi 
 
Normal ve kabul edilebilir limitler dışındaki su kalite izleme sonuçlarına yönelik yanıtlama 
prosedürleri geliştirilmeli ve dokümante edilmelidir. Anormal sonuçlar için yasal durumlarda 
istenen şartlarda eklenmelidir. Sistem iki durum için yanıtlama prosedürü içermelidir.  
 
Prosedürler uygun düzeltici aksiyonlarla birlikte iç ve dış iletişim protoköllerini içermelidir. 
Bütün iletişim bilgileri kolayca erişilebilecek bir noktada bulunmalıdır. Prosedür 
dokümantasyonu acil durum planı ile koordinasyonlu olmalıdır. Kamu sağlığı ve çevreyi 
olumsuz etkileyebilecek kirlenme durumu, önemli sorunlar, bypass, hasar ve bozulma 
durumlarını kapsayan herhangi bir acil durumda mümkün olan en kısa zamanda ilgili 
kuruluşlar bilgilendirilmeli ve uygun iyileştirici müdahaleleler zaman geçirmeden 
yapılmalıdır.  
 
19.4.14 İş birliği faaliyetleri 
 
Dağıtım yapısında kabul edilebilir su kalitesinin sağlanmasına katkıda bulunabilecek 
işbirlikleri geliştirmelidir. Bunlar, 
 

• İçme suyu ile ilgili kamu otoritesi, 
• Sağlık kuruluşları, 
• İtfaiye, 
• Laboratuvarlar, 
• Danışmanlar, ekipman tedarikçileri 
• Acil durum çalışanları 

 
19.4.15 Programın çalıştırılması ve güncellenmesi 
 
Programın işlevselliği için sistem sahibi personelin yeterli eğitim almasını sağlamalıdır. 
Ekipman değişimi, iyileştirilmesi ve kalibrasyonu belirli aralıklarla yapılmalıdır. Programın 
sistem gereksinimlerini ne kadar karşıladığı düzenli olarak gözden geçirilmeli ve sistemin 
ihtiyacı kadar program genişletilmelidir.  
 
19.4.16 Acil durum planlaması 
 
Acil durumlarda hızlı bir şekilde uygulanabilecek, etkili ve profesyonelce uygulanabilecek bir 
plan gereklidir. Acil durumlar güç kesintisi, ekipman arızası, dağıtım hattında yük kaybı veya 
beklenen kirlenme durumu olabilir. Acil durum planı her bir sistem için spesifik ve işletmeci 
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tarafından geliştirilebilir olmalıdır. Acil durum planı hangi işlemlerin kimler tarafından 
yapılacağını belirtmelidir.  
 
Acil durum planı yazılı hale getirilmeli ve düzenli olarak güncellenmelidir. Birden fazla 
planla ilgilenmeli ve kolayca ulaşılabilir olmalıdır. Belirli aralıklarla plan gözden geçirilmeli 
ve test edilmelidir. Acil durum raporu aşağıdaki verileri kapsamalıdır. 
 

• İşletmede çalışan kişiler, 
• Yerel kamu otoritesi, 
• Yerel sağlık kuruluşu, 
• Yerel ve ulusal acil servis numarası 
• Kimyasal tedarikçileri, 
• Laboratuvarlar, 
• Onarım hizmeti alınabilecek müteahhitler, 
• Ekipman ve yedek parça  ve boru tedarikçieri, 
• Yardımcı olabilecek gönüllüler, 
• Yakında su sistemleri destek numaraları, 
• Acil enerji tedarik edilecek noktalar, 
• İçme suyu temin edilebilecek alternatif noktalar, 
• Kuyu, su alma yapısı, pompa tesisleri, depolama tesisleri, hat boyutları, vanalar, 

hidrantlar ve püskürtme sistemlerininin güncel haritalar, 
• Kamu ve medyayı bilgilendirme prosedürleri, 
• Acil durumda kuyu, su hatları ve depolama tesisleri dezenfeksiyon prosedürleri,  
• Temasa geçilecek kişilerin isimleri ve telefon numaraları, 

 
19.5 Kaynaklar 
 
DWI (The Drinking Water Inspectorate, UK). Edited by Jackson P. J., Dillon G. R., Irving T. 

E., Stanfield G.  “Manual on Treatment for Small Water Supply Systems”, Final 

Report to the Department of the Environment, Transport and the Regions, Report No: 

DETR/DWI 4936/1, UK (2001). 

DIN 2001-1. Drinking water supply from small units and non stationary plants – Part 1: Small 

units – Guidelines for drinking water, planning, construction, operation and 

maintenance of plants; Technical rule of the DVGW, Germany (2007). 

DIN 2001-2. Drinking water supply from small units and non stationary units – Part 2: Non 

stationary units – Guidelines for drinking water, planning, construction, operation and 

maintenance of units; Technical rule of the DVGW, Germany (2009). 

URL 1: “Design Considerations for Small Drinking Water Membrane Systems”, 

http://www.pall.jp/pdf/WCP_Small_Membrane_Systems_Design.pdf 

 
 



 

533 
 

EK A - TERMİNOLOJİ 
 

İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI İÇİN GEREKLİ OLAN 
VERİLER 

 
Kaptaj: Yeraltı su kaynaklarından daha verimli faydalanmak ve kirlenmelerini önlemek 

amacıyla, az akımlı olan kaynakları birleştirerek bol su elde etmek için mevcut kaynak 
sularının belirli yerlerde toplanması ve depolanması işlemidir. 

 
Akifer: Su taşıyan formasyonlardır. 
 
Hidrojeoloji: Yeraltı sularının araştırılmasını ve elde edilmesini inceleyen yer bilimidir. 
 
Hidrolik iletkenlik K (m/gün): Toprağın suyu iletme kabiliyeti. Toprağın birim kesit 

alanından, birim zamanda, birim yük altında iletilen su miktarıdır. 
 
İletkenlik Katsayısı (Transmisibilite) T (m²/gün): Akiferin tüm doygun kalınlığı boyunca 

uzanan l m genişliğindeki düşey bir zemin prizmasından, birim yük kaybı altında 
geçen su miktarıdır. 

 
Depolama katsayısı (S): Su yükündeki birim değişmeye karşılık birim akifer deposuna giren 

veya çıkan suyun hacmini ifade eder. 
 
Statik Su Seviyesi (SSS): Bir kuyudan veya akiferden pompaj veya serbest akış yoluyla su 

alınmadığında suyun sabit kaldığı seviyedir. Bu genellikle, yeryüzünden (veya zemin 
yüzeyi yakınındaki bir ölçüm noktasından) kuyudaki su seviyesine olan mesafedir. 

 
Dinamik Su Seviyesi (DSS): Pompaj belli bir debiyle devam ederken, suyun kuyuda sabit 

kaldığı seviyedir. Artezyen yapan bir kuyuda ise kuyudan fışkıran suyun zemin 
üstündeki yüksekliğidir. 

 
Hız: Vektörel bir büyüklüktür. Yönü ve büyüklüğü ile ifade edilir. Hız birimleri SI birim 

sisteminde m/sn. Suyun debisinin (m3/s) akışa dik kesit alanına (m2) oranıdır. 
 
Yüzey yükü: Suyun debisinin (m3/s) havuzun yüzey alanına (m2) oranıdır. Birimi m3/m2-

s’dir. Başka bir ifadeyle birim zamanda birim alana gelen su miktarıdır. 
 
Savak: Arıtma tesislerinin çıkışında suya sabit bir debi sağlamak üzere konulan dikey 

engeldir. 
 

HAVALANDIRMA 
 
Denge: Temas halindeki hava ve sudan oluşan bir sistemde fazlar arasındaki net madde 

akışının durduğu durumdur. 
 
Doygunluk değeri: Denge halinde sıvı fazda çözünmüş olarak bulunan gazın 

konsantrasyonudur. 
 
Havalandırma: Suya oksijen kazandırma prosesidir. 
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Kütle transferi: Bir maddenin bir fazdan diğerine geçişidir. 
 
Sıyırma: suda istenmeyen gazları ayırma prosesidir. 
 

HIZLI KARIŞTIRMA VE YUMAKLAŞTIRMA 
 

Bekletme süresi: Suyun teorik olarak tankta bulunduğu ortalama alınkonma süresi olup, 
havuz hacminin debiye oranı şeklinde hesaplanan bir tasarım parametresidir. 

Bulanıklık: Sudaki kil, silt, parçalanmış organik ve inorganik maddeler, çözünmüş renkli 
organik bileşikler, plankton ve mikroskobik organizmaların meydana getirdiği 
askıdaki katı maddelerden kaynaklanan bir kirlilik parametresidir. 

 
Flokülasyon (Yumaklaştırma): Pıhtılaşmış taneciklerin yumaklar haline gelerek büyümesi, 

gözle görülebilir ve çökebilir hale gelmesi işlemidir. 
 
Hidrolik sıçrama: Akış eğer nehir rejiminden sel rejimine geçiyorsa, bu yavaş bir şekilde su 

derinliği azalarak olur. Akışın sel rejiminden nehir rejimine dönmesi ise ani bir seviye 
yükselmesi ile meydana gelir. Bu olay hidrolik sıçrama olarak adlandırılır. 

 
Koagülasyon (Pıhtılaştırma): Kolloidal haldeki ve askıdaki maddelerin kimyasal maddelerin 

ilâvesi ile bir araya getirilmesi işlemidir. 
 

ÇÖKTÜRME 
 
Bekletme süresi: Suyun teorik olarak tankta bulunduğu ortalama alınkonma süresi olup, 

havuz hacminin debiye oranı şeklinde hesaplanan bir tasarım parametresidir. 
 
Çamur: Arıtımda ortaya çıkan, taşıdıkları özelliklerden dolayı kendilerinin de ayrıca 

arıtılmaları gereken, arıtılmadan çevreye verildiklerinde çevrede hasar oluşturabilecek 
katı ve sıvı karışımından oluşan ve miktarı, içme suyu arıtımında kullanılan 
kimyasallara, arıtım tekniğine ve günlük su ihtiyacı gibi değişkenlere bağlı olan 
maddelerdir. 

 
Çökelme: Su ortamında bulunan katı maddelerin, yoğunluk farkı ile su ortamından ayrılıp 

dipte toplanma olayıdır. 
 
Çöktürme: Kendiliğinden çökemeyen maddelerin, kendiliğinden çökebilecek bir bileşik 

haline getirilip su ortamından uzaklaştırma olayıdır.  
 
Durultma: Askıdaki katı maddelerin yerçekimi yardımı ile sudan uzaklaştırılması işlemidir. 
 
Flokülasyon (Yumaklaştırma): Pıhtılaşmış taneciklerin yumaklar haline gelerek büyümesi, 

gözle görülebilir ve çökebilir hale gelmesi işlemidir. 
 
Koagülasyon (Pıhtılaştırma): Kolloidal haldeki ve askıdaki maddelerin kimyasal maddelerin 

ilâvesi ile bir araya getirilmesi işlemidir. 
 
Laminer akım: Akışkanın her taneciğinin sabit hızda, düzgün akım çizgileri ve paralel 

katmanlar hâlinde aktığı düzenli akış rejimidir. 
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Türbülanslı akım: Bir akışkanın herhangi bir noktasındaki hızının, zamana göre hem 
doğrultu hem de büyüklük bakımından değişiklik gösterebildiği düzensiz akış 
rejimidir. 

 
Savak: Çöktürme havuzunun çıkışında suya sabit bir debi sağlamak veya akımı kontrol etmek 

veya yönünü değiştirmek amacıyla koyulan sabit veya hareketli olarak kullanılabilen 
dikdörtgen, üçgen veya yamuk şeklindeki yarıklı su yapısıdır.  

 
FİLTRASYON 

 
Basınçlı diatoma filtre: Filtrasyon işleminin atmosferik basınçtan daha yüksek mutlak basınç 

altında gerçekleştirildiği kapalı diatoma filtredir. 
 
Diatoma filter: Bir septum üzerine diatom ön kaplama yapılması ve suyun bu ön kaplamalı 

filtre ile süzülmesi amacıyla kullanılan prosestir. 
 
d10 (etkin boyut): Filtre malzemesi olarak kullanılan gözenekli malzemenin kütlece % 

10’unun geçtiği elek boyutudur. 
 
d60: Filtre malzemesi olarak kullanılan gözenekli malzemenin kütlece % 60’ının geçtiği elek 

boyutudur. 
 
dx: Filtre malzemesi olarak kullanılan gözenekli malzemenin (x, 100’den küçük sayısal bir 

değer olmak üzere) %x kadarının geçtiği elek boyutudur. 
 
Dane çapı: Filtre yatağında kullanılan gözenekli malzemenin boyutudur. 
 
Filtre: Sudaki katı maddeleri gidermek amacıyla kullanılan, granüler yapıdaki malzeme ile 

üretilmiş tekil arıtım birimidir. 
 
Filtre ünitesi: İki ya da daha fazla filtreden oluşan bütün bir filtrasyon sistemidir. 
 
Filtrasyon: Suyun gözenekli bir ortamdan geçirilerek askıda katı maddeler ve muhtelif 

mikroorganizmalar başta olmak üzere kirlilik teşkil eden bileşenlerden arındırıldığı 
prosestir. 

 
Hızlı granüler filtre: Giriş suyunun granüler bir yatakta yüksek hızlarda filtre edildiği 

prosestir. 
 
Hizmet süresi: Bir filtrenin iki temizleme arasında, filtrasyon işlemini gerçekleştirdiği 

süredir.  
 
Porozite: Filtre yatağında kullanılan gözenekli malzemenin içindeki boşluk hacminin, 

malzemenin toplam hacmine oranıdır. 
 
Schmutzdecke: Yavaş kum filtresi yatağının üst kısmında, biyolojik arıtımda görevli 

mikroorganizmaların bulunduğu çamur tabakasıdır. 
 
Üniformluk katsayısı: Yatakta kullanılan gözenekli malzemenin d60 değerinin d10 değerine 

oranıdır. 
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Vakumlu diatoma filtre: Filtrayon işleminin atmosferik basınçtan daha küçük mutlak basınç 

altında gerçekleştirildiği kapalı ya da açık olarak tasarlanan diatoma filtredir. 
 
Yatak: Filtrasyon ünitesinde suyun içinden geçirildiği ve arıtımın gerçekleştiği gözenekli 

tabakadır. 
 
Yatak kaybı: Filtre yatağının başı ile sonu arasında piyezometre çizgilerinin arasındaki 

yükseklik farkıdır. 
 
Yavaş kum filtresi: Giriş suyunun bir kum yatağında, düşük filtrasyon hızlarında fiziksel ve 

biyolojik aktivite ile süzüldüğü filtrasyon prosestir. 
 
Yük kaybı: Filtrasyon işlemi sırasında giriş ve çıkış yapılarındaki piyezometre çizgileri 

arasındaki yükseklik farkıdır. 
 

DEZENFEKSİYON 
 
Dezenfeksiyon: Hastalık yapıcı mikroorganizmaların etkisiz hale getirildiği prosestir. 
 
Dezenfektan: Dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasal maddelerdir. 
 
Doz: Bir litre sıvıya miligram olarak ilave edilen kimyasal madde miktarıdır. 
 
Temas süresi: Dezenfektan madde ile suyun temas ettiği süredir. 
 
Besleme oranı: Bir günde kilogram olarak ilave edilen kimyasal madde miktarıdır. 
 
Bakiye (Kalıntı): Kimyasal reaksiyonlar sonrası suda kalan dezenfektan miktarıdır. 
 

MEMBRAN PROSESLER 
(Bu bölümdeki terminoloji ve açıklamalar Randtke ve Horsley (2012), AWWA B110-09, 

ASTM D6161–10 ve DVGW W 213-5 standartlarından alınmıştır.) 
 
Membran: iki farklı fazı veya ortamı birbirinden ayıran ve belirli türlerin geçişine izin veren 

yarıgeçirgen bir yapıdır.  
 
Akı: Membran birim alanından birim zamanda geçen su hacmi olarak tarif edilmektedir. 
 
Osmotik basınç: Yarıgeçirgen membranla ayrılmış ve su moleküllerinin fazla olduğu taraftan 

(temiz su) su moleküllerinin az olduğu (kirli su) tarafa su moleküllerinin geçmesi ile 
iki taraf arasında oluşan basınç farkına osmotik basınç denir.  

 
Hava ile aşındırmak (air scour): Verimi artırmak için membran yüzeyine hava verilerek 

kirleticilerin tutunmasını engelleme veya tutunmuş kirleticilerin membran yüzeyinden 
ayrılmasını sağlamaktır. 

 
Hava ile temizlemek (air scrub): Geri yıkama süresince hava verilerek membran yüzeyini 

temizleme işidir. 
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Anyon membran veya anyon seçici membran: Negatif yüklü iyonların geçişine izin veren 
membran, genellikle elektrodiyaliz ünitelerinde kullanılır. 

 
Anot (pozitif elektrot): Negatif yüklü iyonları çeken elektrot, genellikle elektrodiyaliz 

ünitelerinde kullanılır.  
 
Katyon membran veya katyon seçici membran: Pozitif yüklü iyonların geçişine izin veren 

membran, genellikle elektrodiyaliz ünitelerinde kullanılır. 
 
Katot (negatif elektrot): Pozitif yüklü iyonları çeken elektrot, genellikle elektrodiyaliz 

ünitelerinde kullanılır.  
 
Transmembran basıncı (TMP) veya Uygulanan basınç: Besleme kısmındaki hidrolik basıç 

ile konsantre kısmındaki basıncın ortalamasından süzüntü kısmındaki basıncın 
çıkarılması ile bulunur.  

 
Net sürücü kuvvet: Net sürücü kuvvet (⧍P), uygulanan kuvvetin (P) osmotik basınçtan (π) 

çıkarılması ile belirlenir (⧍P= P-π).  
 
Geri kazanım: Süzüntü veya filtratın (Qp) besleme suyuna (Qf) oranıdır (R=Qp/Qf).  
 
Geri yıkama (backwash): Membranın akış yönü tersinden suyun verilmesi ile membranın 

temzilenmesidir. Temiz su veya membrandan süzülen su geri yıkama amacıyla 
kullanılır. Geri yıkama genellikle MF ve UF membranlarında uygulanır. Bazı 
durumlarda geri yıkama ile temizlenmenin daha iyi olması için hava ile aşıdırma da 
yapılır. 

 
Β (beta) değeri: RO/NF sipiral sargılı membranlarda, membran yüzeyindeki toplam 

çözünmüş katı maddenin besleme akımındaki konsantrasyona oranını gösteren bir 
tasarım parametresidir.  

 
Acı su (brackish water): Toplam çözünmüş katı madde konsantrasyonu 500 ila 10.000 mg/L 

aralığında olan su, acı su olarak adlandırılmaktadır.   
 
Tuzlu su (brine): Konsantre tuz çözletisi; bu terim çözünmüş iyonları gideren membranın 

konsantresi için kullanılmaktadır. 
 
Kabarcık noktası (Bubble point): Su içerisindeki membranın bir tarafından gaz basıncı 

uygulandığında kabarcığın membranın diğer tarafında ilk göründüğü andaki basınç 
farkıdır. 

 
Kimyasal temizleme (chemical cleaning): Membranı temizlemek için kimyasal çözeltilerin 

kullanıldığı işlemdir. 60 dakikadan daha uzun ve 12 saatten ise daha sürede 
gerçekleştirilir. 

 
Kimyasal yıkama (chemical wash): Membranın yerinde kısa süre ile kimyasal çözeltilerle 

yıkanması işlemidir. Bu işlem genellikle 60 dakikadan daha kısa sürede 
gerçekleştirilir. 
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Kimyasal olarak zenginleştirilmiş geri yıkama (CEB): Kimyasal ilaveli geri yıkama 
işlemidir. 

 

Yerinde yıkama (CIP): Membranların normal işletme konumunda taşınmadan üretici 
tarafından belirtilen prosedürlere uygun olarak kimyasallar ile yerinde temizlenmesi 
işlemidir. 

 
Temizleme: Temizleme sistemi kullanılarak  membranın temizlendiği işlemdir. 
 
Konsantre: Membran tarafından alıkonulan çözünmüş veya partiküller maddelerin besleme 

çözletisine göre konsantre olduğu akıma denir.  
Çapraz akış (crossflow): Besleme çözletisinin membran yüzeyine paralel olarak aktığı 

membran modül türüdür. 
 
Dik akışlı modül (dead end module): Besleme çözletisinin membran yüzeyine dik olarak 

aktığı membran modülü türüdür.  
 
Dalton: Bir karbon-12 atomunun 1/12'sine eşit kütle birimi veya bir atomik kütle birimidir.  
 
Tuzuslaştırma (desalination): Besleme çözletisindeki çözünmüş maddelerin önemli oranda 

sudan giderilmesi işlemidir.   
 
Besleme kanal ayıracı (feed channel spacer): Plastik bir malzemedir. Genellikle örgü 

şeklindedir. Membran yaprakları arasından suyun membran yüzeyine ulaşmasını 
sağlalar. Ayrıca besleme çözeltisinin türbülansını da artırabilir.  

 
Filtrat veya süzüntü (filtrate): MF/UF membranlarında, membrandan geçen kısımdır. 
 
Süzüntü (permeate): NF/RO membranlarında, membrandan geçen kısımdır. 
 
Hidrofobik: Suyu sevmeyen anlamındadır. 
 
Hidrofilik: Suyu seven anlamındadır. 
 
Moleküler ağırlık ayrım noktası (MWCO): Yüksüz çözeltilerin büyüklüğüne bağlı olarak 

membran tarafından alıkonulma derecesidir.  Genellikle Dalton birimde ifade 
edilmektedir. 

 
Ön arıtma: Membranların tıkanmasını veya zarar görmesini engellemek ve amaçlara uygun 

su kalitesi elde edebilmek için membran besleme çözletisine uygulanan arıtma 
işlemidir. 

 
İYON DEĞİŞTİRME 

 
Aşındırma: Kırılma veya reçine partiküllerinin aşınmasıdır. 
 
İşletme kapasitesi: İyon değiştirme işleminde kullanılan iyon değiştirme reçinelerinin toplam 

değişim kapasitesidir. 
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Toplam kapasite: Bir iyon değiştirme reçinesinin nihai değişim kapasitesidir. 
 
Boşluk hacmi: İyon reçine tanecikleri arasındaki boşluktur. 
 
Rejenerasyon: İyon değiştirici reçineler tarafından tutulan iyonların reçinelerden rejenerata 

doğru difüze olması ve rejenerat içerisindeki iyonlarında reçineler tarafından tutulması 
yani reçinelerin yeniden iyon değiştirebilen yapıya ulaşmasıdır. 

 
Rejenerat: % 2 ile % 10 konsantre çözelti. Reçinelerin rejenere edilmesi için kullanılan 

çözeltidir. 
 
 

SERTLİK GİDERME (YUMUŞATMA) 
 

Bikarbonat alkalinitesi: Sudaki bikarbonat iyonunun konsantrasyonudur. 
 
Hidroksit alkalinitesi: Sertlik giderme amacıyla suya eklenen kalsiyum hidroksit ya da 

sodyum hidroksit konsantrasyonudur. 
 
Kalsiyum sertliği: Sudaki kalsiyumun, karbonat, bikarbonat ve diğer negatif yüklü iyonlarla 

bileşik halindeki konsantrasyonlarının toplamıdır. 
 
Kalsiyum karbonat olmayan sertlik: Sudaki kalsiyumun, karbonat ve bikarbonat 

haricindeki negatif yüklü iyonlarla bileşik halinde olan türlerinin konsantrasyon 
toplamıdır. 

Kalsiyum karbonat sertliği: Sudaki kalsiyumun, karbonat ve bikarbonat iyonlarıyla bileşik 
halinde olan türlerinin konsantrasyon toplamıdır. 

 
Karbonat alkalinitesi: Sudaki karbonat iyonunun konsantrasyonudur. 
 
Karbonat sertliği: Sudaki karbonat ve bikarbonat iyonlarıyla bileşik halinde bulunan çok 

değerlikli iyonların konsantrayonları toplamıdır. 
 
Karbonat olmayan sertlik: Sudaki karbonat ve bikarbonat iyonları dışında klorür ve sülfat 

gibi negatif yüklü iyonlarla bileşik halinde bulunan çok değerlikli iyonların 
konsantrasyon toplamıdır. 

 
Magnezyum sertliği: Sudaki magnezyumun, karbonat, bikarbonat ve diğer negatif yüklü 

iyonlarla bileşik halindeki konsantrasyonlarının toplamıdır. 
 
Magnezyum karbonat olmayan sertlik: Sudaki magnezyumun, karbonat ve bikarbonat 

haricindeki negatif yüklü iyonlarla bileşik halinde olan türlerinin konsantrasyon 
toplamıdır. 

 
Magnezyum karbonat sertliği: Sudaki magnezyumun, karbonat ve bikarbonat iyonlarıyla 

bileşik halinde olan türlerinin konsantrasyon toplamıdır. 
 
Rekarbonasyon: Sertlik giderme aşamasında, suyun pH değerini yükseltmek amacıyla 

eklenen fazla kirecin karbon dioksit ilavesi yoluyla karbonat alkalinitesi formuna 
dönüştürülmesi işlemidir. 
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Sertlik: Sularda çözünmüş fazda bulunan, özellikle kalsiyum ve magnezyum gibi çok 

değerlikli iyonların konsantrasyonları toplamıdır. 
 
Sönmemiş kireç: Sulardan sertlik giderme amacıyla kullanılan kalsiyum oksitdir (CaO). 
 
Sönmüş kireç: Sulardan sertlik giderme amacıyla kullanılan kalsiyum hidroksitdir 

(Ca(OH)2). 
 
Toplam sertlik: Pratik olarak sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarının konsantrasyonları 

toplamıdır. 
 

İÇME SUYU ARITIMINDA BORULAMA VE KANAL SİSTEMLERİ 
 
Aktüatör: Genellikle elektrik akımı, hidrolik akışkan basıncı veya pnömatik basınç gibi bir 

enerji kaynağı tarafından çalıştırılan ve ortama bağlı olarak bir kontrol sistemini 
hareket ettiren veya kontrol eden bir mekanizmadır. 

 
Anma basıncı: Boruların fabrikada ihtiyaç duyulan basıncı emniyetli bir şekilde taşıyabilecek 

mukavemette imal edilirken tayin edilen basınç miktarıdır.  
 
Anot: Katodun tersi olarak tanımlanabilen, redoks tepkimelerinde yükseltgenmenin 

gerçekleştiği elektrot olup, pozitifliği ve negatifliği duruma göre değişen iletken uçtur. 
 
Çelik: Demir elementi ile genellikle % 0,2 ilâ % 2,1 oranlarında değişen karbon miktarının 

bileşiminden meydana gelen bir alaşımdır. 
 
Dökme demir: Yüzde ikiden fazla (> % 2) karbon oranı içeren demir-karbon alaşımlarıdır. 
 
Flanş: İki makine veya tesisat elemanının sızdırmaz şekilde birleştirilmesine yarayan genelde 

standart olarak üretilen bir konstrüksiyon (yapı) elemanıdır. 
 
Galvaniz: 450–455°C’deki erimiş çinkonun içine daldırılan demirin kaplanması olup, 

özellikle paslanmaya karşı ve açık hava koşullarında çalışacak metallerin ömrünün 
uzatılması için yapılan bir işlemdir. 

 
İksa: Yapı kazılarında, yeraltı suyu çıkmayan kuru zeminlerin, kendini tutamayıp kayma 

yapmasına karşı, kazı yüzlerini desteklemek amacıyla uygulanan sistemdir. 
 
İşletme Basıncı: Boru veya özel parçanın işletme sırasında maruz kalacağı en büyük su 

basıncıdır. 
 
Katot: Anodun tersi olarak tanımlanabilen, indirgenmenin gerçekleştiği elektrot olup, 

pozitifliği ve negatifliği duruma göre değişen iletken uçtur. 
 
Korozyon: Hammaddenin ölçülebilir bir değişme göstermesine neden olan ve metal bir yapı 

parçasının veya bir bütün sistemin fonksiyonuna zarar veren, metal malzemenin 
çevresiyle reaksiyonudur. 
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Penstok: Açık kanallarda açma/kapama ve akış düzenleme işlevi gören kapak 
mekanizmalarıdır. 

 
Polietilen: Etilenin polimerizasyonu şeklinde üretilen, dış ortam koşullarına ve neme karşı iyi 

bir kimyasal direnç gösteren ve çok yaygın bir kullanım alanına sahip bir termoplastik 
türüdür. 

 
Rijit bağlantı: Hiçbir etkiye maruz kalmayan, sürtünmesiz ortamda, kuvvet ya da moment 

etkisi altında şekil değiştirmeyen, formunu koruyan bağlantıdır. 
 
Salmastra: Biri hareketli, diğeri sabit bulunan iki makine parçası arasında sızdırmazlık 

sağlayan parçadır. 
Sehim: Basit eğilme etkisi altındaki bir yapı elemanının eğilme göstermeden önceki çubuk 

ekseni durumu ile elastik eğri durumu arasındaki deformasyon miktarıdır. 
 
Sfero döküm: Mekanik özellikleri bakımından çelik döküme özdeş, üretim yöntemi açısından 

dökme demir karakteri taşıyan özel bir malzemedir. 
 
Şev: Kot farkı bulunan iki yüzeyi birleştirmek gayesiyle tesviye edilmiş meyilli kısımdır. 
 
Tecrübe basıncı: Boruların döşendikten sonra tecrübe edildiği basınç miktarı olup, anma 

basıncının üzerinde ve boru cinsine göre değişen basınç değeridir.   
 
Tork: Bir cismin, bir eksen etrafında dönmesine sebep olan etkidir. Bu etki, dönme eksenine 

olan uzaklıkla ve dönmeyi sağlayan kuvvetle doğru orantılıdır. 
 

PROSES KONTROLU VE OTOMASYON 
 

Bilgisayarlı kontroller: Bilgisayar üzerinde yazılımsal olarak bütün ilgili işletme ve kontrol 
prosedürlerinin yazıldığı; sistemi otomatik ya da manuel yolla idare edebilen kontrol 
sistemlerini temsil eder. 

 
Sıralı kontrol: Pompa ve vanalar gibi bir ya da daha fazla ekipmanın bir sıralı olarak açılıp 

kapatılması ya da belirli bir değere ayarlanması maksadıyla kullanılan otomatik 
algoritmadır. 

 
Sürekli kontrol: Sistemde kullanılan ekipmanların sürekli olarak istenilen değerde 

çalıştırılması amacıyla kullanılan otomatik algoritmadır. 
 
Yerel kontroller: Tesiste kullanılan ekipman ve kontrol edilen prosese yakın mevkide 

konumlandırılmış; tesisteki merkezi ya da ünitelerdeki bilgisayarlı kontrol sisteminden 
bağımsız olarak, bu sistemlerdeki yazılım algoritmalarını neshedebilen kontrol 
sistemlerini temsil eder. 

 
 


