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Suyun iletkenliği suyun en önemli özelliklerinden biridir. Saf su molekülü elektrik geçirmez. 
Suda bulunan safsızlıklar çoğaldıkça suyun iletkenliği artar. Suyun iletkenliği ölçülerek suyun 
içindeki H2O olmayan çözünmüş mineral miktarı konusunda fikir edinilir. 

SUYUN İLETKENLİĞİ ÇOK ÖNEMLİDİR

YÜK. MÜH. ENİS BURKUT
enis@burkut.com.tr

Resim 2. Pano Tipi İletkenlik Ölçer Resim 3. Laboratuar Tipi İletkenlik Ölçer

Suyun iletkenliği suyun en 
önemli özelliklerinden biri-
dir. Saf  su molekülü elekt-
rik geçirmez. Suda bulunan 

safsızlıklar çoğaldıkça suyun iletken-
liği artar. Suyun iletkenliği ölçülerek 
suyun içindeki H2O olmayan çözün-
müş mineral miktarı konusunda fikir 
edinilir. 

Bizler su tekniği konusunda 
uzmanlaşmadan önce evde ve okulda 
öğrendiğimiz bilgi, suyun elektriği 
ilettiğiydi. “Islak elle elektrikli aletleri 
elleme” gibi uyarı bilgileri ile büyü-
dük. Sonra su konusunda bilgimiz 
arttıkça öğrendik ki su, yani H2O, 
molekülü elektriği hiç iletmez, su 
içindeki safsızlıklar mineral iyonları 
elektriği iletir. Dolayısı ile suyun ilet-
kenliği ne kadar yüksekse bu su, o 
kadar çok su olmayan madde içeriyor 
demektir. Metal cisimlerde elektriği 
elektronların taşıdığı gibi, suda elekt-
riği iyonlar taşır. Bugün “Islak elle 
elektrikli aletleri elleme” uyarılarını 
gene kullanmamız şart; çünkü nor-
mal hayatımızda kullandığımız sular 

elektriği ileten sulardır. 
Mesleğimiz gereği, şimdi şirketi-

mizdeki tüm teknik kişilerin çantala-
rında bir iletkenlik ölçer bulunuyor.  
Sudan şikayet eden müşterilerimizin 
önce suyunun iletkenliğini ölçerek işe 
başlarız.

Ters ozmoz ve reçineli deminera-
lize gibi su saflaştırma sistemlerinde, 
iletkenlik kontrolü sürekli yapılır. Bu 
sistemlerde Resim 2’deki gibi pano tipi 
(duvar tipi) iletkenlik ölçerler bulunur.

İletkenliğin “Toplam 
Çözünmüş Madde” ile ilişkisi

Bir su örneği laboratuvara geldi-
ğinde, genelde önce suyun iletkenliği 
ve  pH derecesi ölçülür, daha sonra 
toplam çözünmüş madde ve ayrıca  
istenen maddeler ölçülür (Örne-
ğin Ca, Mg, Cl, SO4,PO4, HCO3 
gibi).  Suda çözünmüş her maddenin 
suyun iletkenliğine katkısı farklı fark-
lıdır. Örneğin “Cl” iyonunun suda 
oluşturduğu iletkenlik miktarı “Ca” 
iyonunun suda oluşturduğu iletkenlik 
ile aynı değildir. Bu sebeple, ölçülmesi 
kolay olan iletkenliği ölçerek sudaki 
toplam çözünmüş madde miktarına 
karar veremeyiz. 

Resim 1. Taşınabilir Tip İletkenlik Ölçer
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“Toplam Çözünmüş Madde = A 
x İletkenlik”  formülünde “A” değeri 
0,55 ile 0,9 arasında değişir, suda Cl 
iyonu çoksa A değeri yüksek bir değer-
dir, SO4 iyonu çoksa A değeri düşük 
bir değerdir. Suda bulunan bazı iyon-
ların “İletkenlik Faktörü” değerleri 
aşağıdaki tablodaki gibidir.

Yukarıdaki İletkenlik Faktörleri 
kullanılarak suyun iletkenliği şu for-
mül ile hesaplanabilir.

İletkenlik µS /cm = Σ (iyon 
miktarı mg/L x İletkenlik Fak-
törü) 

Ters ozmoz membranı tasarım 
programları kullanılarak da labora-
tuar analiz değerlerine göre suyun 
iletkenliği hesaplanabilir. İletkenliğin 
uluslararası birimi 25 derecedeki su 
için microS/cm ve miliS/cm’dir, 1 
miliS/cm = 1000 microS/cm.

Suyun iletkenliği suyun sıcaklığına 
göre değişir. Birçok iletkenlik ölçer 
içinde su sıcaklığına göre iletkenlik 
ölçümünü düzeltici program bulu-
nur.  Cihaz ekranında görünen ilet-
kenlik 25 derece sudaki iletkenliktir. 
Cihaz içinde bu program yoksa suyun 
sıcaklığı ölçülür ve su sıcaklığına göre 
düzeltme hesaplanır.

Suyun İletkenliği Bizi Neden 
İlgilendiriyor
İçme Suyu Yönünden 
İletkenlik

Ülkemizde uygulanan “İnsani 

Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 
Yönetmeliği”ne göre, insani  tüketim 
için müsaade edilen en yüksek iletken-
lik değeri 2500 microS/cm’dir, ancak 
böyle bir su sağlığa zararlı değilse de 
yavan tabir edilen lezzeti bozuk bir 
sudur.

Suyun LEZZET’i Açısından 
İletkenlik

Lezzet açısından suyu inceledi-
ğimizde insan alışkanlıklarının çok 
önemli olduğunu görüyoruz. Ülke-
mizde beğenilen suların iletkenliği 
düşük, yani 50 - 250 microS/cm 
değerleri arasındayken, Avrupa’da 
yaşayan insanların çoğunlukla 800 
mikroS/cm üzerindeki iletkenlikte 
suları içme suyu olarak tercih ettikle-
rini görüyoruz.

Korozyon Açısından İletkenlik
Korozyon konusunu incelediği-

mizde, iki ucu keskin bir durum ile 
karşılaşıyoruz. Suyun iletkenliği yük-
seldikçe “Elektro-Korozyon” oluşumu 
artıyor. İletkenlik çok düşükse, bu sefer 
su “Aç Su” özelliği taşıyor ve her mad-
deyi çözen, yani halk dilinde mad-
deleri eriten bir su karşımıza çıkıyor.

Elektro-Korozyon genelde metal 
üzerinde noktasal delikler oluşturur.  
“Aç Su” korozyonu, asit korozyonu 
gibi yüzeyin tamamında korozyon 
yapar. 

DİKKAT!!! Beton ve sıvalı su 
depolarına, ters ozmoz üretim 
suyu gibi düşük iletkenlikte su 
doldurulduğunda bu “Aç Su” 
depo duvarlarını çözer ve ilet-
kenliği düşük su “sert su” haline 
dönüşür.

Soğutma Sularında İletkenlik 
ve Korozyon

İlk kez soğutma suyu ve soğutma 
kulesi kullanan işletmelerde şu sorun 
ile çok karşılaşıyoruz: Soğutma suyu 
iletkenliği kontrol edilmiyor, soğutma  
suyu iletkenliği çok yükseliyor ve bu 
durum soğutma borularında  koroz-
yon ve delinmeler oluşturuyor. 

Soğutma kulesi, görevi gereği, 
suyun bir kısmını saf  su molekülü 
(H2O) olarak buharlaştırır; çünkü 
buharlaşan su yalnızca saf  sudur; 
sudaki safsızlıklar buharlaşmaz.  
Buharlaşma sonucunda, sistemde 
kalan suyun sıcaklığı düşmüş olur.  
Fakat, soğutma sisteminde kalan 
suda mineral iyonları çoğaldığı için, 
kalan suyun iletkenliği yükselir. Bu 
da metallerde korozyon başlatır. Bunu 
önlemek için soğutma sularının çok 
sık iletkenliği ölçülür ve soğutma suyu 
sisteminden blöfler yapılarak soğutma 

İyonlar
İletkenlik Faktörü 

Her mg/L için µS/cm 

Ca 2,60

Mg 3,82

K 1,84

Na 2,13

HCO3 0,715

Cl 2,14

SO4 1,54

NO3 1,15

Resim 4. Yüksek Su İletkenliğinin 
Yarattığı Elektro Korozyonla Borunun 
Delinmesi

Resim 5. Soğutma Suyu Borusunda 
Korozyon

Depolanan, doğaya  atılan ya da verimsiz sistemlerle bertaraf edilme sonucu oluşan 
zararlı gazların atmosfere salınımı;  küresel ısınmanın  atmosfer  ısısını  değiştirmesi, 
ekolojik   dengenin   bozulmasına  yol  açar.  Zararlı atıklar olarak tanımlanan arıtma 
çamurlarının     bertaraf    edilmesi    konusunda   uzman   olan   Ineva  atığı   değere 
 dönüştüren   teknoloji   çözümleri   ile  doğayı  geri  kazanıyor.

Atığa Değer Katan Teknoloji



34 SU VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ • 12 / 2019 suvecevre.com

SU DÜNYASI

suyu iletkenliği sabit tutulur. İletkenlik 
yükseldiğinde otomatik blöf  yapan 
otomatik cihazların soğutma sistem-
lerinde kullanılması önerilir.

Buhar Kazanında İletkenlik ve 
Korozyon

Buhar kazanında da soğutma 
suyundaki sorunlar yaşanır.  Kaza-
nın ürettiği buharın tamamı kondens 
suyu olarak kazana dönerse, kazan 
suyu iletkenliği değişmez ve koroz-
yon sorunu yaşanmaz. Ancak, genelde 
kondens suyunun bir kısmı geri dön-
mediği için buhar kazanına yeni su 
verilir ve bu yeni su saf  su değilse, su 
ile beraber kazana ek iyonlar da veril-
miş olur. Bu da kazan suyu iletkenli-
ğini arttırır ve buhar kazanı elektro 
korozyon riski altına girer. Bu sebeple 

aynı soğutma suyunda olduğu gibi, 
buhar kazanı içindeki suyun iletkenli-
ğini sabit tutmak için kazan suyundan 
kontrollü blöf  yapılır.

Suyun İletkenliğini Ne Kadar 
Düşürebiliriz

Reçineli demineralize sistemleri 
ile ve EDI – Elektro-De-İyonizasyon 
cihazı ile suyu 0,05 mikroS/cm ilet-
kenliği seviyesine kadar düşürmek 
mümkündür.  Bu kadar saf  suyu 
kullanan sektörler şunlardır: Enerji 
santralları, kimya sanayii, ilaç sanayi, 
elektronik sanayii. Özet olarak, suyun 
iletkenliği işletmelerde çok önem taşır.  
Bu sebeple, su ve su kullanan sistemler 
ile ilgili görevlilerin, işletmeye gelen 
ham suyun, soğutma suyunun ve 
soğutma sistemi besi suyunun, buhar 
kazanı besi suyunun ve buhar kazanı 
içindeki suyun ve işletmedeki her tür 
suyun iletkenliğiyle sürekli ilgilen-
melerini ve bunları periyodik olarak 
ölçüp kaydetmelerini öneririz. l

Resim 6. EDI Cihazı

Zenginleşen içeriği ve 
dağıtım gücüyle alanında 
lider dergimizde yer alarak 
mesajlarınızı hedef kitlenize 
ulaştırabilirsiniz.

www.enerji-dunyasi.com
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