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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.

Su Dünyas›

Su ve Çevre Teknolojileri • Ocak - fiubat / 201124

ve mikrobiyolojik üreme ço¤al›-
yor. Daha sonra, ömrü sona eren
yosun ve bakteriler su içinde ko-
kufluyor ve güzelim kuyu suyu kö-
tü kokan, çok miktarda mikroor-
ganizma içeren bir su haline dö-
nüflüyor. 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 de-
polarda dahi su kalitesinin bozul-
du¤una flahit oluyoruz.    

Zaman zaman belediyelerin fle-
hir suyu bölümleri (‹SK‹, ‹ZSU gi-
bi), okullar›n ve halka aç›k binala-
r›n su depolar›n› incelerler. Onla-
r›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 bu-
raya kopyal›yorum.

‹flimiz gere¤i ziyaret etti¤imiz ifl-
letmelerin birço¤unda kuyu suyu
kullan›l›yor ve genelde kuyu suyu
hiçbir filtreden geçmeden ifllet-
menin ana deposuna giriyor.
Bu depolar›n ço¤unun üzeri kapa-
l›d›r, yeralt› deposu veya yer üstü
deposu olarak yap›lm›flt›r. Üzeri ta-
biata kapal› olan depolar›n üzerin-
de her zaman havaland›rma baca-
lar› bulunuyor; ancak bu hava al-
ma 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›z-
l›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
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daki kat›lar›n depo içinde çöktü-
rülmesi mant›kl› olabilir. Ancak su,
tüm canl›lar›n üremesine çok elve-
riflli bir ortamd›r. Depo içindeki
suya havadan gelen canl›lar ve bu
canl›lar› besleyen maddeler, depo
içindeki suda her tür mikroorga-
nizman›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. ‹fl-
te, bu d›fl ortam havas› içinde bu-
lunan her madde hava ile beraber
su deposuna girer ve suya kar›fl›r.
Depoya giren hava içinde bulu-
nan toz, polen, maya, küf, sa-
man, yaprak, böcek, sinek gibi
nesneler depo içinde mikrobi-
yolojik üremeye sebep olur. Su
ile beraber depoya gelip depo di-
binde biriken kat›lar da mikro-
biyolojik üreme için çok güzel
bir yatak oluflturur. ‹flte al›fl›la-
gelmifl depo kullan›m› yöntemi ve
bu yöntem ile ortaya ç›kan su ka-
litesi sorunu yukar›da anlat›ld›¤›
gibidir. 

Çözümler Nedir?..
Yukar›da izah etti¤imiz gibi, su

deposunun sa¤l›kl› olmas›n› engel-
leyen iki farkl› sorun vard›r:  Or-
tam havas› ile depodaki suya ge-
len maddeler ve canl›lar, ayr›ca
kuyu suyu ile su deposuna giren
kat›lar. Depo suyunun sa¤l›kl› ola-
bilmesi 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 mikrobi-
yoloji bilgileri bugünkü kadar ge-
liflmifl de¤ildi. Bu eksiklikler sebe-
bi ile kuyu sular›n›n depo öncesi

Temmuz 2000 tarihli “‹SK‹ Ha-
ber“ dergisinde yay›nlanm›fl olan
“Su Depolar› tehlike saç›yor”
isimli makalenin ilk bölümü:

““‹‹SSKK‹‹  iillee  ‹‹ssttaannbbuull  BBüüyyüükkflfleehhiirr
BBeelleeddiiyyeessii  vvee  iiSSKK‹‹’’nniinn  iiflflttiirraakkii  oollaann
HHaammiiddiiyyee  AA..fifi..’’nniinn  oorrttaakkllaaflflaa  yyüü--
rrüüttttüü¤¤üü  ççaall››flflmmaallaarr  aacc››  bbiirr  ttaabbllooyyuu
ggöözzlleerr  öönnüünnee  sseerrddii..  ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa
kkoonnttrrooll  eeddiilleenn  aappaarrttmmaann,,  eevv,,  ookkuull,,
hhaassttaannee  vvee  iiflfl  yyeerrlleerriinnddeekkii  ssuu  ddeeppoo--
llaarr››nn››nn  yyüüzzddee  9900’’››nn››nn  ssoonn  ddeerreeccee
kkiirrllii  oolldduu¤¤uu,,  üüsstteelliikk  hhaassttaall››kk  yyaapp››cc››
ppeekk  ççookk  mmiikkrroooorrggaanniizzmmaa  bbaarr››nndd››rr--
dd››¤¤››  tteessppiitt  eeddiillddii..    DDeeppoollaarr››nn  uuzzuunn
ssüürree  tteemmiizzlleennmmeemmeessii  nneettiicceessiinnddee
mmeeyyddaannaa  ggeelleenn  kkiimmyyaassaall  vvee  bbiiyyoolloo--
jjiikk  ççaammuurrllaaflflmmaa,,  ddöökküüllmmee  vvee  ppaarr--
ççaallaannmmaa,,  ssuuyyuunn  iiççiilleebbiilliirrlliikk  öözzeellllii--
¤¤iinnii  yyookk  eettmmeekktteeddiirr..    BBuu  ddeeppoollaarrddaa
hhaassttaall››kk  aammiillii  bbaazz››  mmiikkrroooorrggaanniizz--
mmaallaarr››nn  hh››zzllaa  üürreemmeessii  mmüümmkküünn
oollmmaakkttaadd››rr..””

Su deposu kullan›m› konusun-
da bugün için ülkemizde al›fl›lagel-
mifl uygulama flöyledir: ‹flletmeler-
de kuyu sular› hiçbir filtreden geç-
meden 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›lar-
dan ar›nd›r›lmas› planlan›r. Bu
planlamay› desteklemek için, de-
podan iflletmeye su basan pompa-
n›n emifl borusu, depo alt seviyesi-
nin üzerindeki bir noktaya monte
edilir; böylece depo içine çöken
sudaki kat›lar›n pompa ile emilme-
si bir derece önlense de tamamen
önlenemez. Sonuç olarak, bu kat›-
lar depo içinde birikir.

Yaln›zca “suyun mekani¤i” dü-
flünüldü¤ünde, yer çekimi ile su-

filtre edilmesi ve depoya gelen ha-
van›n filtre edilmesi hiç düflünül-
müyordu. Oysa bugün ülkemizde
otomatik olarak kendi kendini te-
mizleyen ve suyu süzen çok çeflitli
su filtreleri ve yüksek kalitede ha-
va filtreleri bulunuyor. Bu konuda
bize müracaat eden iflletmelere
sa¤l›kl› su deposu oluflturacak fil-
treleri temin ediyoruz.

Depo için hava filtresi: Depo-
ya girecek olan havan›n hava fil-
treleri ile kontrol alt›na al›nmas› ve
su kalitesini bozan maddelerin ha-
vadan ayr›lmas›, al›nacak önlemle-
rin birincisidir. Kolayca de¤ifltirile-
bilen kartufl fleklindeki hava filtre-
leri art›k ülkemizde de¤iflik marka
ve kapasitelerde bulunuyor. Afla¤›-
daki foto¤raftaki gibi depo üzerine
konan filtre kaplar›, yüksekli¤i faz-
la olan su depolar› için kullan›fll›
olmuyor. Filtre kartufllar›n›n kolay-
ca de¤ifltirilebilmesi için, yüksek
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Su Deposu için Hava Filtresi

**SU VE CEVRE 36  1/28/11  12:45 PM  Page 25



Su ve Çevre Teknolojileri • Ocak - fiubat / 201126

Su Dünyas›

depolarda, deponun hava girifl bo-
rusunun afla¤›daki bir seviyeye ka-
dar indirilmesi ve hava filtresinin
kolay eriflilebilen bir yükseklikte
boru üzerine monte edilmesini
öneririz.

Depo öncesi su filtresi: Di¤er
önlem, su deposu öncesi kuyu su-
yunun filtrasyonudur. Depo önce-
si su filtrasyon kalitesi, o iflletmede
su kalitesinin önemine göre de¤i-
flir.  Örne¤in, g›da ve meflrubat
sektöründe, baz› iflletmelere depo
öncesi 20 mikron seviyesinde tam
otomatik y›kamal› diskli su filtrele-
ri monte ettik ve iflleticiler çok ra-
hat etti. Depo öncesi kum filtresi
de kullanmak mümkündür. En
do¤ru su filtresi seçimini yapabil-
mek için suyun içindeki kat›lar›n
boyutlar›n›n “parçac›k analizi” ile
saptanmas› yerinde olur. 

Kuyu su bas›nc›na ve debisi-
ne dikkat: Depo öncesi su filtresi
seçiminde ve tatbikat›nda göz
önüne al›nacak önemli nokta, ku-
rak ve ya¤›fll› mevsimlerde ku-
yu suyu statik ve dinamik sevi-
yelerinin tespit edilmesidir. Ya-
¤›fll› mevsimlerde kuyunun dina-
mik seviyesinin çok yükselmesi
durumunda kuyu suyu debisi çok
artar. Kuyu suyu seviyesinin çok
yükselebilece¤i ihtimalini düflün-
meden sat›n al›nan su filtresi ile
sorunlar yaflan›r.  

Bir iflletme bizden 40 m3/saat
kapasiteli bir su filtresi sat›n alm›fl-
t›. Bu filtrenin montaj›ndan sonra
yap›lan test çal›flmalar›nda filtre
çok s›k “Yüksek Bas›nç Fark›” me-
saj› vererek sürekli kendini y›ka-
maya 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” davran-
d›¤› ortaya ç›kt›.

Depo öncesi su filtresi tatbika-
t›nda, yukar›daki sorunun tersi
olan bas›nç yetersizli¤i ve bundan
kaynaklanan  “düflük debi” sorunu
da yaflanabilir. Özellikle kurak
mevsimde kuyu suyu dinamik se-
viyesi çok düfltü¤ünde, kuyu pom-
pas› bas›nc› çok s›n›rda kalabilir ve
su filtresinin oluflturdu¤u bas›nç
kayb›n› karfl›layamad›¤› için su de-
bisi 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› pom-
pa otomatik olarak çal›fl›r ve su ba-
s›nc›n› yükseltir.

Sonuç olarak: Su depolar›n›
do¤al su filtresi olarak kabul et-
mek ve su sistemini bu anlay›fla
göre tasarlamak, su deposuna gi-
ren ortam havas›n› kontrolsüz b›-
rakmak bugünkü sa¤l›k, hijyen ve
modern iflletme anlay›fl›na uymaz.
Su depolar›n› filtre olarak kullan-
mak, bu depolarda çeflitli bakteri-
lerin, hatta gözle görünen kurtçuk-
lar›n üremesine izin vermek de-
mektir. Suda bulunan mikroorga-
nizmalar›n ve kurtçuklar›n iflletme-
ye ve ürüne verdi¤i zararlar göz
önüne al›nd›¤›nda, su deposu ön-
cesi suyu süzmek ve depoya giren
havay› filtrelemek iflletme ekono-
misi sa¤lar. Ayr›ca su depolar›n›n,
içine ›fl›k s›zmayacak flekilde tasar-
lanmas› da daha kaliteli su elde
edilmesine yard›mc› olur.

Depo Öncesi Kuyu Suyu Filtresi
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