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Su Depolar›
Suyun Kalitesini Etkiler
Su deposuna giren hava filtre
edilmiyorsa, havan›n taﬂ›d›¤›
canl›lar ve kat›lar depodaki
suya kar›ﬂ›r ve su deposu bir
mikrobiyolojik üretme merkezi
olur. Su deposuna gelen su,
depo öncesi filtrelenmiyorsa,
suyun taﬂ›d›¤› kat›lar depo
içinde birikir ve mikrobiyolojik
üreme için yatak oluﬂturur.
Depo içindeki suyun kalitesini
bozmamak için su depolar›nda
tedbirler al›nmal›d›r.
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‹ﬂimiz gere¤i ziyaret etti¤imiz iﬂletmelerin birço¤unda kuyu suyu
kullan›l›yor ve genelde kuyu suyu
hiçbir filtreden geçmeden iﬂletmenin ana deposuna giriyor.
Bu depolar›n ço¤unun üzeri kapal›d›r, yeralt› deposu veya yer üstü
deposu olarak yap›lm›ﬂt›r. Üzeri tabiata kapal› olan depolar›n üzerinde her zaman havaland›rma bacalar› bulunuyor; ancak bu hava alma noktalar›nda hava filtresine
çok ender rastl›yoruz.
Az da olsa baz› iﬂletmelerde,
kuyu suyunun ilk geldi¤i deponun
üzerinin aç›k oldu¤unu görüyoruz
ve bu depolar› görünce içimiz s›zl›yor. Çünkü kuyudan ç›kan “gün
görmemiﬂ su”, üzeri tabiata aç›k
olan bu su deposunda rüzgarlarla
gelen her tür kat› madde, polen,
bakteri ve baﬂkaca her tür canl›y›
içine al›yor. Gün ›ﬂ›¤› tesiri ile su
deposunda h›zl›ca yosun ürüyor

ve mikrobiyolojik üreme ço¤al›yor. Daha sonra, ömrü sona eren
yosun ve bakteriler su içinde kokuﬂuyor ve güzelim kuyu suyu kötü kokan, çok miktarda mikroorganizma içeren bir su haline dönüﬂüyor. Su depolar›n›n hiç gün
›ﬂ›¤› almayacak ﬂekilde tasarlan›p
yap›lmas›n› öneririz.
Mikro-biyolojik aç›dan bak›ld›¤›nda, üzeri tabiata kapal› olan depolarda dahi su kalitesinin bozuldu¤una ﬂahit oluyoruz.
Zaman zaman belediyelerin ﬂehir suyu bölümleri (‹SK‹, ‹ZSU gibi), okullar›n ve halka aç›k binalar›n su depolar›n› incelerler. Onlar›n yapt›¤› araﬂt›rma sonuçlar› da
bizim tespit ettiklerimizden pek
farkl› de¤ildir. On y›l kadar önce
kaydetti¤im ‹SK‹ (‹stanbul Su ve
Kanalizasyon ‹ﬂletmesi)’nin bir
makalesinden k›sa bir bölümü buraya kopyal›yorum.
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Temmuz 2000 tarihli “‹SK‹ Haber“ dergisinde yay›nlanm›ﬂ olan
“Su Depolar› tehlike saç›yor”
isimli makalenin ilk bölümü:
“‹SK‹ ile ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi ve iSK‹’nin iﬂtiraki olan
Hamidiye A.ﬁ.’nin ortaklaﬂa yü rüttü¤ü çal›ﬂmalar ac› bir tabloyu
gözler önüne serdi. ‹stanbul’da
kontrol edilen apartman, ev, okul,
hastane ve iﬂ yerlerindeki su depo lar›n›n yüzde 90’›n›n son derece
kirli oldu¤u, üstelik hastal›k yap›c›
pek çok mikroorganizma bar›nd›r d›¤› tespit edildi. Depolar›n uzun
süre temizlenmemesi neticesinde
meydana gelen kimyasal ve biyolo jik çamurlaﬂma, dökülme ve parçalanma, suyun içilebilirlik özelli¤ini yok etmektedir. Bu depolarda
hastal›k amili baz› mikroorganizmalar›n h›zla üremesi mümkün
olmaktad›r.”
Su deposu kullan›m› konusunda bugün için ülkemizde al›ﬂ›lagelmiﬂ uygulama ﬂöyledir: ‹ﬂletmelerde kuyu sular› hiçbir filtreden geçmeden bir depoya akar. Bu anlay›ﬂa göre, su deposu bir tür ön filtre
gibi kullan›l›r. Su içinde bulunan
ve sudan daha a¤›r olan kat›lar›n
yer çekimi ile depo içine çökmesi
ve böylece suyun k›smen kat›lardan ar›nd›r›lmas› planlan›r. Bu
planlamay› desteklemek için, depodan iﬂletmeye su basan pompan›n emiﬂ borusu, depo alt seviyesinin üzerindeki bir noktaya monte
edilir; böylece depo içine çöken
sudaki kat›lar›n pompa ile emilmesi bir derece önlense de tamamen
önlenemez. Sonuç olarak, bu kat›lar depo içinde birikir.
Yaln›zca “suyun mekani¤i” düﬂünüldü¤ünde, yer çekimi ile su-

daki kat›lar›n depo içinde çöktürülmesi mant›kl› olabilir. Ancak su,
tüm canl›lar›n üremesine çok elveriﬂli bir ortamd›r. Depo içindeki
suya havadan gelen canl›lar ve bu
canl›lar› besleyen maddeler, depo
içindeki suda her tür mikroorganizman›n üremesini sa¤lar.
Bildi¤iniz gibi, bir depodan su
emilirken, emilen su miktar› kadar
hava depo içine girer ve depoya
giren hava d›ﬂ ortam havas›d›r. ‹ﬂte, bu d›ﬂ ortam havas› içinde bulunan her madde hava ile beraber
su deposuna girer ve suya kar›ﬂ›r.
Depoya giren hava içinde bulunan toz, polen, maya, küf, saman, yaprak, böcek, sinek gibi
nesneler depo içinde mikrobiyolojik üremeye sebep olur. Su
ile beraber depoya gelip depo dibinde biriken kat›lar da mikrobiyolojik üreme için çok güzel
bir yatak oluﬂturur. ‹ﬂte al›ﬂ›lagelmiﬂ depo kullan›m› yöntemi ve
bu yöntem ile ortaya ç›kan su kalitesi sorunu yukar›da anlat›ld›¤›
gibidir.

filtre edilmesi ve depoya gelen havan›n filtre edilmesi hiç düﬂünülmüyordu. Oysa bugün ülkemizde
otomatik olarak kendi kendini temizleyen ve suyu süzen çok çeﬂitli
su filtreleri ve yüksek kalitede hava filtreleri bulunuyor. Bu konuda
bize müracaat eden iﬂletmelere
sa¤l›kl› su deposu oluﬂturacak filtreleri temin ediyoruz.
Depo için hava filtresi: Depoya girecek olan havan›n hava filtreleri ile kontrol alt›na al›nmas› ve
su kalitesini bozan maddelerin havadan ayr›lmas›, al›nacak önlemlerin birincisidir. Kolayca de¤iﬂtirilebilen kartuﬂ ﬂeklindeki hava filtreleri art›k ülkemizde de¤iﬂik marka
ve kapasitelerde bulunuyor. Aﬂa¤›daki foto¤raftaki gibi depo üzerine
konan filtre kaplar›, yüksekli¤i fazla olan su depolar› için kullan›ﬂl›
olmuyor. Filtre kartuﬂlar›n›n kolayca de¤iﬂtirilebilmesi için, yüksek

Çözümler Nedir?..
Yukar›da izah etti¤imiz gibi, su
deposunun sa¤l›kl› olmas›n› engelleyen iki farkl› sorun vard›r: Ortam havas› ile depodaki suya gelen maddeler ve canl›lar, ayr›ca
kuyu suyu ile su deposuna giren
kat›lar. Depo suyunun sa¤l›kl› olabilmesi için, sa¤l›k sorunu yaratan
her iki sebebin de kontrol alt›na
al›nmas› do¤ru olur. Uzun y›llar
önce ülkemizde kaliteli su ve hava
filtreleri yoktu, sa¤l›k ve mikrobiyoloji bilgileri bugünkü kadar geliﬂmiﬂ de¤ildi. Bu eksiklikler sebebi ile kuyu sular›n›n depo öncesi

Su Deposu için Hava Filtresi
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Depo Öncesi Kuyu Suyu Filtresi

depolarda, deponun hava giriﬂ borusunun aﬂa¤›daki bir seviyeye kadar indirilmesi ve hava filtresinin
kolay eriﬂilebilen bir yükseklikte
boru üzerine monte edilmesini
öneririz.
Depo öncesi su filtresi: Di¤er
önlem, su deposu öncesi kuyu suyunun filtrasyonudur. Depo öncesi su filtrasyon kalitesi, o iﬂletmede
su kalitesinin önemine göre de¤iﬂir. Örne¤in, g›da ve meﬂrubat
sektöründe, baz› iﬂletmelere depo
öncesi 20 mikron seviyesinde tam
otomatik y›kamal› diskli su filtreleri monte ettik ve iﬂleticiler çok rahat etti. Depo öncesi kum filtresi
de kullanmak mümkündür. En
do¤ru su filtresi seçimini yapabilmek için suyun içindeki kat›lar›n
boyutlar›n›n “parçac›k analizi” ile
saptanmas› yerinde olur.
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Kuyu su bas›nc›na ve debisine dikkat: Depo öncesi su filtresi
seçiminde ve tatbikat›nda göz
önüne al›nacak önemli nokta, kurak ve ya¤›ﬂl› mevsimlerde kuyu suyu statik ve dinamik seviyelerinin tespit edilmesidir. Ya¤›ﬂl› mevsimlerde kuyunun dinamik seviyesinin çok yükselmesi
durumunda kuyu suyu debisi çok
artar. Kuyu suyu seviyesinin çok
yükselebilece¤i ihtimalini düﬂünmeden sat›n al›nan su filtresi ile
sorunlar yaﬂan›r.
Bir iﬂletme bizden 40 m3/saat
kapasiteli bir su filtresi sat›n alm›ﬂt›. Bu filtrenin montaj›ndan sonra
yap›lan test çal›ﬂmalar›nda filtre
çok s›k “Yüksek Bas›nç Fark›” mesaj› vererek sürekli kendini y›kamaya baﬂlad›. Yap›lan incelemede
filtrenin bozuk olmad›¤›, fakat çok

yükselmiﬂ olan kuyu suyu seviyesi
sebebi ile dalg›ç pompa debisinin
73 m3/saat oldu¤u, dolay›s›yla bu
yüksek debi için tasarlanmam›ﬂ
olan filtrenin “bozuk gibi” davrand›¤› ortaya ç›kt›.
Depo öncesi su filtresi tatbikat›nda, yukar›daki sorunun tersi
olan bas›nç yetersizli¤i ve bundan
kaynaklanan “düﬂük debi” sorunu
da yaﬂanabilir. Özellikle kurak
mevsimde kuyu suyu dinamik seviyesi çok düﬂtü¤ünde, kuyu pompas› bas›nc› çok s›n›rda kalabilir ve
su filtresinin oluﬂturdu¤u bas›nç
kayb›n› karﬂ›layamad›¤› için su debisi çok azal›r. Buna çare, kuyu ile
filtre aras›ndaki boru hatt› üzerine
“yard›mc› pompa” monte etmek ve
bu pompay› bir bas›nç ﬂalteri ile
çal›ﬂt›rmakt›r. Kuyu suyu bas›nc›
yetersiz oldu¤unda yard›mc› pompa otomatik olarak çal›ﬂ›r ve su bas›nc›n› yükseltir.
Sonuç olarak: Su depolar›n›
do¤al su filtresi olarak kabul etmek ve su sistemini bu anlay›ﬂa
göre tasarlamak, su deposuna giren ortam havas›n› kontrolsüz b›rakmak bugünkü sa¤l›k, hijyen ve
modern iﬂletme anlay›ﬂ›na uymaz.
Su depolar›n› filtre olarak kullanmak, bu depolarda çeﬂitli bakterilerin, hatta gözle görünen kurtçuklar›n üremesine izin vermek demektir. Suda bulunan mikroorganizmalar›n ve kurtçuklar›n iﬂletmeye ve ürüne verdi¤i zararlar göz
önüne al›nd›¤›nda, su deposu öncesi suyu süzmek ve depoya giren
havay› filtrelemek iﬂletme ekonomisi sa¤lar. Ayr›ca su depolar›n›n,
içine ›ﬂ›k s›zmayacak ﬂekilde tasarlanmas› da daha kaliteli su elde
edilmesine yard›mc› olur.

