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Su Dünyas›

Enis Burkut
enis@burkut.com.tr

Su Tesisat›na Giren Havan›n
Verdi¤i Zararlar
Su tesisat› su için
tasarlanm›ﬂt›r.
Su ile beraber havan›n
su tesisat›nda bulunmas›,
tesisata ve içinde suyun
hareket etti¤i tüm
cihazlara zarar verir.
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Evinizde, ocakta piﬂen yeme¤e
ilave etmek için eviyeden bir bardak su almak istiyorsunuz ve aﬂa¤›daki foto¤raftaki gibi barda¤› tutup muslu¤u aç›yorsunuz. O anda
keskin bir “PAT” sesi ile beraber
çok ani olarak gelen su, barda¤a
girdi¤i gibi bardak elinizden kay›p
eviye içine düﬂüyor. Neyse ki, paslanmaz çelik eviye biraz esnek ki
bardak k›r›lm›yor. Bu ﬂoku atlatt›ktan sonra ve muslu¤u çok dikkatlice ve yavaﬂça aç›p piﬂen yeme¤in
suyunu tamamlad›ktan sonra kenara çekilip mühendisçe düﬂünüyorsunuz: “Musluktan gelen su neden böyle bir ﬂok yaps›n ki?”

Çünkü su tesisat›na bir yerden
HAVA girmiﬂ ve fizi¤in temel kurallar›ndan biri olan P1 x V1 = P2
x V2 kanunu çal›ﬂm›ﬂ. P1, V1
musluk aç›lmadan önce su tesisat›
içindeki bas›nç ve hava hacmi; ancak burada “mutlak bas›nç” kullan›l›yor, yani manometrede okudu¤umuz bas›nç de¤erine atmosferin
dünya üzerindeki bas›nc›n› da ekleyerek "P1" de¤erini buluyoruz.
Örne¤in ﬂehir suyu bas›nc› 4
bar olsun ve bu durumda formüldeki P1 de¤eri 5 bar olur. Evimizdeki muslu¤a yak›n bir yerde, tesisat içinde s›k›ﬂm›ﬂ olan su içindeki hava miktar› da 1 litre olsun. P1
x V1 = P2 x V2 formülünü uygulad›¤›m›zda, muslu¤u açt›¤›m›z
anda, muslu¤a yak›n yerde, tesisat
içindeki bas›nç atmosfer bas›nc›na
eﬂit olur, yani P2 = 1 bar olur. Bu
durumda formül ﬂöyle oluyor: 5
bar x 1 litre = 1 bar x 5 litre. Yani, musluk aç›lmadan önce yaln›zca 1 litre olan s›k›ﬂm›ﬂ hava, mus-
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lu¤u açt›¤›m›z anda 5 kat hacim
art›rarak musluktan çok ani bir su
ç›k›ﬂ›na sebep olur ve böylece elimizdeki bardak darbe alarak eviye
içine düﬂer.
Evde yaﬂam›ﬂ oldu¤umuz ve olsa olsa yaln›zca k›r›lan bir bardak
kadar riski olan bu olay iﬂletmelerde su tesisat›na ve su iyileﬂtirme cihazlar›na ve içinden su geçen birçok ekipmana zarar verebilir. Konunun önemini hat›rlatmak için bu
yaz›m›zda tesisata giren havan›n
verdi¤i birkaç zarar› ve su içine havan›n girme olas›l›¤› olan bir kaç
noktay› anlataca¤›z.

Tesisat Borular› ve
Ba¤lant›lar›
Sanayi tesisleri içindeki büyük
hacimlerde ask›lar ve taﬂ›y›c›lar ile
tutulmuﬂ olan tesisat borular›, tesisat içindeki havan›n, sistem bas›nc›n› de¤iﬂtirdi¤i anlarda oluﬂan
darbelerle sars›l›r, boru taﬂ›y›c› ask›lar kopar, flanﬂlar ve pasolu ekler tamamen kopar veya su s›zd›rmaya baﬂlar. Sentetik borular hava-su darbesi ile boydan boya yar›labilir. Herhangi bir hat üzerinde
rotametre gibi ﬂoktan etkilenecek
cihazlar varsa, bunlar çatlar ve görev yapamaz hale gelir.

Pompalar
Santrifüj pompa, içi tamamen su
dolu iken suyu bas›nçland›r›r. ‹çine hava girmiﬂ olan pompa, havay› atana kadar suyu bas›nçland›ramad›¤› için o s›rada tesisatta bas›nç düﬂer ve pompa havay› att›¤›
anda su bas›nc› tekrar yükselir. Bu
olay pompa üzerinde ve tesisatta
bas›nç ﬂoklar› oluﬂturur. Bunun yan›nda, P1 x V1 = P2 x V2 formülü
dolay›s› ile bas›nç de¤iﬂikli¤i s›ras›nda hacmi büyüyen ve küçülen
hava da su tesisat›ndaki darbelerin

etkisini art›r›r.
Santrifüj pompa içine giren hava öncelikle pompan›n kendisine
zarar verir. Yeterli suyu bulamayan
pompa fan›nda kavitasyon olay›
sonucunda aﬂ›nmalar ve delikler
oluﬂur. Ayr›ca, pompaya su ile beraber havan›n gelmesi sistem üzerinde birkaç ﬂekilde darbeler ve
bas›nç ﬂoklar› yarat›r.
Ayr›ca, “frekans kontrolü” ile
otomatik olarak h›z de¤iﬂtirerek
bas›nc› kontrol edilen hidrofor
pompalar›nda motor h›z› su bas›nc›na göre çok h›zl› bir ﬂekilde otomatik olarak ayarland›¤›ndan, haval› su emiﬂi yapan pompan›n basma taraf›nda anl›k bas›nç dalgalanmalar› olur ve frekans invertörü
sürekli olarak pompan›n h›z›n› de¤iﬂtirmeye çal›ﬂ›r. Buna ra¤men bir
türlü istenilen sabit bas›nç elde
edilemez. Bu olay pompada mekanik ar›za yapar, frekans invertörü
zarar görür ve su sisteminde ﬂoklar
oluﬂur.

Elek Filtre
Su tesisat›ndaki hava elek filtreye girdi¤inde, ters y›kama s›ras›nda biraz sars›lma d›ﬂ›nda filtre pek
zarar görmeyebilir. Fakat yatay çal›ﬂan elek filtre içine dolan ve ele¤in üst k›sm›n› iﬂgal eden hava,
ters y›kama an›na kadar, filtreye
gelen suyun yaln›zca filtrenin küçük bir k›sm› ile filtrelenmesine sebep olur. Bu da bas›nç kayb›n› artt›rarak su debisinin düﬂmesine sebep olur. Elek filtrenin üst k›sm›
hava ile dolu oldu¤undan, ele¤in
alt k›sm›ndan su çok h›zl› geçer ve
böylece, baz› kat›lar›n zorlanarak
elek deliklerinden filtrelenmiﬂ su
taraf›na geçmesine sebep olur.

Kartuﬂ Filtre
Su tesisat›ndaki hava dik duran

kartuﬂ filtreye girdi¤inde, kartuﬂ
filtre kab›n›n üst k›sm›n› iﬂgal eder.
Bu sebeple filtreye gelen su yaln›zca filtrenin alt k›sm›ndan, daha
do¤rusu, filtrenin küçük bir bölümünden geçmeye mecbur kal›r.
Böylece suyun filtreden geçme h›z› çok yüksek olur. Bunun sonucunda, bas›nç alt›nda ﬂekil de¤iﬂtirebilen baz› kat›lar zorlanarak kartuﬂ filtreyi aﬂar ve filtrelenmiﬂ su
taraf›na geçer. Di¤er taraftan, filtre
istenmedik bir bas›nç kayb› yarat›r
ve sistemdeki su debisini düﬂürür.

Kum Filtresi
Otomatik hava tahliye vanas›
(vantuz-pürjör) ile korunmayan
kum filtresi tanklar›na haval› su
geldi¤inde ciddi s›k›nt›lar yaﬂan›r.
Oluﬂan darbeler hem otomasyon
vanalar›na hem de tank›n kendisine zarar verir. Tank›n üst bombe
kaynak yerlerinde çatlamalar olur
ve tanktan su kaça¤› yaﬂan›r. Ayn›
olay, çelik tanklar ile yap›lan su
yumuﬂat›c› ve aktif karbon filtrede
de yaﬂan›r. Su ile beraber hava gelen sistemlerde sentetik tanklarda
daha ciddi sorunlar yaﬂanabilir.

Su Yumuﬂatma Cihaz›
Evinizdeki mutfakta meydana
gelen ve yaln›zca bir barda¤a zarar
verebilen darbe, bir su yumuﬂatma
cihaz›n›n rejenerasyon zaman› geldi¤inde, ilk iﬂlem olan reçinenin
ters y›kamas› s›ras›nda meydana
gelebilir. Ters y›kama s›ras›nda
aç›lan vana, reçine tank›n›n üst
k›sm›ndan d›ﬂar›ya su at›lmas›n›
sa¤lar ve o anda reçine tank›n›n içi
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atmosferik bas›nca eﬂit olur. Ters
y›kama suyu ile gelen hava, gene
P1 x V1 = P2 x V2 formülü ile
an›nda hacim büyütür ve bir miktar reçinenin ters y›kama suyu ile
beraber d›ﬂar› kaçmas›na sebep
olur. Ayn› sorun Aktif Karbon filtresi tanklar›nda da olabilir, fakat kum
filtresi tanklar›nda olma olas›l›¤›
daha azd›r, çünkü kumun yo¤unlu¤u yüksektir. “haval› su”yun tesisata verece¤i zararlar›n birkaç›n›
yukar›da belirttik. Sorun yaﬂanan
örnekleri ço¤altmak yerine, su tesisat› içine hava girmesinin birkaç
sebebini aç›klayal›m.
Su sistemine en çok hava getiren olay, pompan›n depodan su
emiﬂi s›ras›nda depo seviyesinin
düﬂmesi ile olur. Aﬂa¤›daki
foto¤rafta görüldü¤ü gibi suda girdap (vorteks) oluﬂarak pompaya
su ile beraber çok miktarda hava
girer. Bunun önlenmesi için su deposunun inﬂaat› s›ras›nda tedbirler
al›nmal› ve depo içinde su emiﬂ
noktas›nda suyun çok geniﬂ bir
yüzeyden emiﬂini sa¤lay›c› özel
emiﬂ parças› monte edilmelidir.

Ayr›ca, su deposu içine, depo
alt seviyesinde pompay› durduran
seviye ﬂalteri konmal› ve bunun
seviyesini ayarlarken girdap oluﬂturmayacak su seviyesi tayin edilmelidir.
Su tesisat›na havan›n girmesini
sa¤layan di¤er bir sebep, yeni bir
sistemin devreye al›n›ﬂ› s›ras›nda
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veya sistemdeki bir ar›zan›n giderilmesinden sonra, içinde hava bulunan tesisata yeni su bas›lmas›d›r.
Yeni su bas›lan sisteme su çok yavaﬂ bir h›zla doldurulmal› ve bu s›rada, sistem üzerindeki vanalar ve
musluklar aç›k olmal›; ayr›ca tesisat üzerine monte edilmiﬂ olan
vantuzlardan hava tahliyesi oldu¤u
gözlenmelidir. Tesisata ilk su dolumu s›ras›nda yaln›zca vantuzlar›n
hava tahliyesine güvenilerek suyu

h›zl›ca doldurmak do¤ru olmaz.
Vantuzlar, sisteme az az gelen havalar›n tahliyesi içindir. ‹lk dolumda tesisat›n tamam›ndaki havan›n
sistemden d›ﬂar› ç›kabilmesi için
her cihaz›n üzerindeki tahliye vanalar› muhakkak aç›lmal›, musluklar aç›k tutulmal›d›r.
Özet olarak, P1 x V1 = P2 x V2
formülü ile önemi vurgulanan hava-su darbeleri, su sistemi için çok
zararl›d›r. Bunun önlenmesi için
öncelikle su depolar›ndan pompa
emiﬂi sa¤l›kl› hale getirilmeli, ayr›ca boﬂ tesisat›n doldurulmas› s›ras›nda sistemden havan›n do¤ru ç›kart›lmas› sa¤lanmal› ve sistem
üzerine do¤ru yerleﬂtirilmiﬂ vantuzlarla sistem içine girecek havalar
kolayca tahliye edilmelidir. (Vantuz, hava tahliye cihaz› oldu¤u gibi, ayn› zamanda tanklar›n vakum
alt›nda kalmas›n› da önler.)

