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Soðutma suyu içinde bulunan minerallerin kristalleþmesi sonucu sisteme zarar verici taþlar oluþtuðu

bilinir. Ancak, bu taþlarýn büyük bir kýsmýnýn soðutma suyuna havadan karýþan katýlar olduðunu bilenler

azdýr. Soðutma suyundaki katýlarýn filtre edilmesi gerekir.

oðutma suyu ile ilgilenen
projeciler, iþletmeciler ve
su kimyasalý satan þirket-
ler soðutma sisteminin so-
runlarýna çoðu zaman
"Besi Suyu''nun özellikleri

açýsýndan bakarlar. Bu nedenle, soðutma
sisteminde taþ oluþumu, týkanma ve aþýn-
ma sorunlarýna çoðu kez çözüm buluna-
maz ve iþletmenin sorunlarý devam eder.
Sulu soðutma sistemi kullanan iþletmele-
rin büyük çoðunluðu aþaðýdaki sorunlar-
dan þikayetçidir:

oranda besi suyunun rnineralleri bulunur

(birleþtirici harç 01arak),

Bir Soðutma Kulesini
beraberce Inceleyelim
Örneðin, 300.000 kcaVsaat kapasiteli bir
soðutma kulesinin faný (imalatçý kataloðu
deðerine göre) saatta 27 .000 metreküp
havayý soðutma kulesi içinden geçirir.
Kuru ve rüzgarlý bir yaz günü, her met-
reküp hava ile soðutma suyuna yal-
nýzca 0,1 gram (100 mg/litre) toz de-
nen Katý Madde girdiðini var sayarsak,
soðutma suyu içine her saat 2700
gram, yani 2, 7 kg KATI MADDE girer:
"günde 64,8 kg katý madde"1 Bu katýla-
rýn bir miktan deþaýi (blöf) sulan ile sÝ8-
tem dýþýna atýlsa dahi, büyük bir miktan
sistem içinde meydana gelen taþlann
ham maddesini oluþturur.
Ayný soðutma sistemine bir gün içinde
verilen besi suyu ile sisteme gelen taþ
yapýcý mineralleri de beraberce he-
saplayalým: 300.000 kcal/saat kapasiteli
soðutma kulesine her saat yaklaþýk 500
litre yeni su verilir. Besi suyunun sertiði-
ni 30 Fransýz olarak kabul ettiðimizde, bu
su içinde 300 mg/litre CaCO3 (kalsiyum
karbonat) cinsinden sertlik yapýcý Kalsi-
yum ve Magnezyum var demektir. Bu
miktar Kalsiyum Karbonatýn 2/3 mikta-
nnýn taþ oluþturduðunu kabul edersek,

1. Soðutma sisteminde oluþan taþlardan
dolayý "ýsý izolasyonu'' ve bu nedenle
soðutma sisteminin arzu edilen görevi
tam olarak yapamamasý;

2. Sistem içinde oluþan taþlar nedeni ile
su sisteminde basýnç kaybýnýn
artmasý ve su debisinin azalmasý ile
soðutmanýn tam olarak yapýlamamasý;

3. Ýnce çaplý soðutma borulannda ve

fýskiyelerde týkanmalar;
4. Yosun ve bakteri gibi canlýlann

oluþmasý nedeni ile taþ oluþumu
dýþýnda baþkaca týkanma sorunlarý
(taþlann yosun ve bakteri üremesini

desteklediði bilinmektedir).
5. Sudaki katýlann tesisatta, fýskiyelerde,

pompa fanlannda ve soðutma
yataklannda (zýmpara etkisi ile)

oluþturduðu aþýnmalar;
6. Korozyon.
Yukandaki sorunlan sanayi iþletmelerin-
de incelediðimizde, "korozyon" sorunu
hariç, diðer sorunlann dolaylý veya do-
laysýz olarak soðutma suyunda bulu-
nan katýlar ile çok yakýn iliþkisi olduðu-
nu görüyoruz. Bu katýlann filtre edilmesi
ile sorunlann en aza indiðini gözlemliyoruz.
Yukanda sýraladýðýmýz sorunlan ayný sýra
ile ele aldýðýmýzda ilk üçünün "Taþ Olu-

þumu"ndan kaynaklandýðýný görüyoruz.
Soðutma suyunda "Taþ Oluþumu"nun
SUÇLUSU, sisteme verilen besi suyunun
içindeki ''sertlik" yapýcý mineraller rnidir?
Genelde bu þekilde bilinir ve bu neden-
le besi suyunun yumuþatýlmasý istenir.
Ancak, besi suyundaki sertlik "Taþ

Oluþumu"nda yalnýzca BAÐLAYICI
görevi yapar. Soðutma suyu içinde çok
miktarda katý partikül bulunur. Hava ile
gelen bu katýlar soðutma tesisatýnda olu-
þan taþýn yapý malzemeleridir.
Bir an için çevremizde bulunan bir tuð-
la duvarý düþünelim. Bir metrekare ka-
dar bir tuðla duvarýn inþasý sýrasýnda,
yaklaþýk olarak 0/080 -%90 oranýnda tuð-
la ve %10 -%20 oranýnda birleþtirici harç
malzemesi kullanýlýr.

Filtrelenmeyen Soðutma Sulannda oluþan
taþlann içinde de yüksek oranlarda hava-
dan gelen toz-toprak ve çok daha az
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ne hem de servis hattý üzerine filtre
koyarak mükemmel bir su filtrasyo-
nu saðlamak mümkündÜf.
"Ana Hat Üzerinde Filtrasyon" ya-
pýldýðýnda fýltrenin "az basýnç kay-
bý" yapmasý þart koþulur kifýltre sa-
nayi prosesini etkilemesin. Ayrýca,
debisi yüksek olan sirkülasyon
hattý üzerine çok hassas bir filtre
koymak ekonomik olmaz. Bu ne-
denle tek noktada mükemmel filt -

rasyon yapmak ekonomik deðildir.
Çok iyi filtrasyon istenen bir soðut-
ma sisteminde, ana hat üzerine,
çok az basýnç kaybý yapan ve çok
kolayca ters yýkama yapan 100-130
mikron seviyesinde bir filtre kon-
masý uygundur. Diðer taraftan, ku-
rulacak olan "servis hattý'' üzerine,
arzu edilirse 20 mikron seviy~sine
kadar filtrasyon yapabilecek filtre-
ler ve bunlan besleyecek pompa

monte edilebilir. Böylece, soðutma su-
yu kalitesi çok yüksek olur.

Ana Hat Üzerinde Filtrasyon
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sirkülasyon suyu debisinin tamamý mu-
hakkak filtreden geçer, yani, "ana sirkü-
lasyon hattý üzerinde filtrasyon" yapýlýr

(þemaya bakýlliz).

BIServls Hattý Üzerlnde Flltrasyon
Bazý iþletmelerde ve proseslerde soðutma
suyu sirkülasyon hattý üzerinde bir filtre
bulunmasý gerekli deðildir. Fakat, hava-
dan gelip soðutma suyuna giren ve so-
runlara neden olan katýlann muhakkak
filtre edilmesi istenir. Bu durumda, þema-
daki gibi, soðutma kulesi yanýna ayn bir
sirkülasyon hattý kurulur. Bu baðýmsýz
sirkülasyon sisteminin pompa ve filtre
debisinin seçiminde, ana soðutma sistemi
sirkülasyon pompasýnýn debisi ve kule-
nin bulunduðu ortamýn tozluluk durumu
göz önüne alýnýr. Genel olarak, kule
pompasý debisinin %l0'u ile %20'si ara-
sýnda bir debi seçilir. Servis Hattý üze-
rindeki filtrenin týkanmasý veya bir sorun
çýkarmasý sanayi prosesini etkilemez.
Buna raðmen, Servis Hattý filtresinde
bakteri yataðý oluþturmamasý, ters yýkama
sýrasýnda soðutma suyunu kullanmarnasý,
sýk sýk bakým gerektinnemesi gibi öze1lik-
ler ararur.

aþaðýdaki hesaba 300 x 2/3 =

200 mg/litre girmemiz gerekir.
Bu durumda, her saat sisteme
eklenen ve besi suyundan mey-
dana gelen taþ miktan:
500 Iitre/saat x 200 mg/litre =

100.000 mg/saat, yani 100

gram/saat, veya günde yalnýzca
2,4 kg taþ yapýcý malzeme!

Oysa ayný gün içinde soðutma
sistemine HAVA ile giren katý-
larýn miktarý günde 64,8 kg!
Yukanda sözünü ettiðimiz "tuð-
Ia duvar'' örneðindeki gibi, so-
ðutma sisteminde oluþan taþla-
nn büyük miktan hava ile sis-
teme gelen katýlardýr. Sisteme
çok iyi yumuþatýlmýþ besi suyu
versek ve katýlann taþ yapmasý-
ný tamamen önlesek dahi, her
gün sisteme giren 64,8 kg katý-
nýn soðutma sistemine zarar
vermeyeceðini düþünebilir miyiz? Bu ka-
dar katý maddeyi soðutma suyundan ayýr-
mazsak (suyu fýltrelemezsek), tabii ki taþ-
Iaþma, týkanma ve hatta bazý yerlerde
"aþýnma'' olmasýna katlanmamýz gereki-

yor.
Aynca, gözlemimiz þudur: Soðutma ku-
Iesinin içinde oluþan taþlann bir kýsmý
yerinden koparak sirkülasyon suyu ile
dolaþýr, sistemin baþka yerlerinde tekrar
diðer taþlar ile birleþir ki, bu da önemli
noktalarda týkanmalan arttýrýr. Ýyi bir filt-
re ile donatýlmýþ soðutma sulannýn taþ
oluþturma problemi azalýr, týkanmalar ve
ýsý izolasyonu sorunlan da en aza iner;
aþýnma sorunu ortadan kalkar.

Filtrenin Mikron Seviyesi Seçimi
Filtre satýn alýrken, iþletmeniz için gerek-
siz veya lüks sayýlabilecek kadar küçük
mikron seviyelerinde filtre arayýþýna gÝr-
mek iþletmeyi zarara sokabilÝr. Beþ mili-
metre kadar çapý olan borular ile yapýl-
mýþ bÝr ýsý eþanjörü için dahi 100 mikron-
luk (0,1 mm) bÝr filtre yeterlidÝr.
Gereksiz yere düþük mikron seViyelerin-
de fýltre seçildiðinde ilk yatýrým yüksek
olur, ters yýkamalar çok sýk olacaðýndan
atýlan su miktan da fazla olur.
Sonuç olarak, sulu soðutma sisterni kul-
lanan her iþletmenin, bu iþletmeye en uy-
gpýi filtreyi seçmesini, uygun fýltre yerini
saptamasýný ve sisteme uygun bÝr fýltreyi
monte etmesini öneririz. Soðutma suyu-
na verilen kimyasallar hava ile sist~me
gÝren katýlan yok edemezler, bunlann za-
rarlarýný önleyemezler. Soðutma suyu sis-
temini yumuþak su ile beslemek de sis-
temdeki katý rnaddelerin zaranný önle-
n:ýez. Soðutma sistemindeki týkanmalar
nedeni ile sýk sýk durdurulan prosesler ve
sýk sýk temizlenen eþanjörler (veya boru-
lar) iþletmenin ekonomisini çok etkiler.
Bu sebeple, soðutma sistemi için satýn
alýnacak filtrenin bedeli kýsa zaman-
da geri ödenir (amorti eder). .

Soðutma Slsteml Içln Flltre Seçlml
Soðutma sisteminin tasanmýnda su debi-
si ve "ýsý farký'' (At) göz önüne alýnýr. Bu
tasanmý deðiþtirmemek ve soðutma siste-
minin iyi görev yapmasýýýý saðlamak için
su filtresi seçimi, filtre montaj yeri seçimi,
fýltrenin ters yýkama þekli, hatta ters yýka-
ma suyunun miktan ve menþei konulan
titizlikle ele alýnmalýdýr.

A/ Ana Hat Üzerinde Filtrasyon
Soðutma suyundaki katýlarýn prosesi hiç
etkilememesi istenen iþletmelerde (cam
sanayii, PVC profil sanayii, punta kayna-
ðý ile yapýlan imalatlarda olduðu gibi),

CIMükemmel Filtrasyon

Soðutma suyunun çok iyi filtre edilmesi

gereken proseslerde, hem ana hat üzeri-

su VE ÇEVRE TEKNOLOJiLERi .SAYI 3 [!f]


