Su tesisatýnda oluþan kireçlenmeye

karþý bugüne kadar icat edilmiþ olan cihazlann en sonuncusu Radyo

Frekansý T ekniði ile çalýþmaktadýr. Çok baþanlý olan, aynca yatýnmý ve iþletme maliyeti çok düþük olan bu
tekniði her tür iþletme kolayca kullanabiliyor.
u, tabiattaki her maddeyi
çözebilen (halk dilinde "eritebilen'') bir sývýdýr.Suyun
sýcaklýðýarttýkça, tuz ve þeker gibi bir çok maddeyi
daha çok çözer (eritir). Ancak bu kurala uymayan bir madde var:
Kimyada Kalsiyum Karbonat ve Magnezyum Karbonat olarak adlandýrllan ve
suda "sertlik" meydana getiren minerallerin su ýsýndýkça suda çözünmeleri
azalýr; tersine kristaller oluþturarak sudan ayrýlýrlar.
Denizli-Pamukkale'de olduðu gibi tabiat
içinde meydana gelen bu kireçlenme olayý
bizi rahatsýzetmez. Fakat sanayi ve evsel su
sistemlerinde "Kireçlenme'' sorunlar yaratýr
ve iþletmeleri ekonomik zarara sokar. Halk
dilinde Kireçlenme, Kireçtaþý,Taþ, Kýþýrdenilen, sert sulann meydana getirdiði bu
olaydan kurtulmak için insanlar bugüne kadar birçok yöntem icat etmiþler. Bugün için
son teknoloji sayýlanRadyo FrekansýTekniðini açýklamadanönce þu anda ülkemizde
kUIIanýIan
bÝlkaçyöntemi aþaðýda
özetleyelim.
Su Yumuþatma Cihazý: Suni reçine veya
iyon deðiþtirici tabir edilen bir ýnalzeme
(suni reçine) sayesinde suya sertlik veren
Kalsiyum ve Magnezyum mineralleri sudan
alýnýrken, sofra tuzunda (NaCl) bulunan
Sodyum (Na) minerali suya verilir. Onun
için bu iþleme "ÝyonDeðiþtirme'' adýda verilir. Ýyiiþletildiði taktirde tesisatta kireçlenme sorununu taýnamenortadan kaldýran bu
yöntemin yatýrýrncýve iþletici için bazý so-
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nýnlannýkýsacasayalým:ilk yatýnm yüksek,
tuz kabý ve tuz stok yerini de planladýðýmýzda çok yer kaplar, iþletmesi için sürekli
tuzun satýn alýnmasýve cihazýn tuz kabýna
konrnasýsürekli dikkat ve iþçilik gerektirir,
sertliði alýnmýþsu korozif olduðundan metal aksamýetkiler, korozyona karþýtedbirler
alýnmasýný
gerektirir. Sudaki Kalsiyum ve
Magnezyum'un kesinlikle istenmediði
sanayi proseslerinde Su Yumuþatma Cihazý'ndan vazgeçilemez. Ancak, sonýn
yalnýzca ''Kireçlenme" ise aþaðýdaki yöntemler de kullanýlabilir.
Kimyasal
lenmesi

Y öntemler:

Kireçlenmenin

ön-

için tasarlanmýþ su kÝmyasallan,

sertlik yapan minerallerin kristalleþmesini
önler. Bu yöntemde suya sürekli olarak
kimyasal verilÝr. Kimyasal yöntemin de tercih edildiði birçok tatbikatvardýr.

Fiziksel Þartlandýrýcýlar: Çok yýllar önce,
güçlü manyetik alan tesirinde kalan sulardaki kristal yapýcýminerallerin, normal iri

kristaller yerine birbirine yapýþmayançok
küçük kristaller oluþturduðu fark edildi. Bunun üzerine, önce tabii mýknatýslarile kireçlenmeyi önleyen cihazlar imal edildi.
Manyetik alanlý cihazlarda suyun borudaki
hýzýçok önemliydi. Ayrýca, suda bulunan
dernir tozlarý manyetik cihaza yapýþýpcihazýn kendisinin týkanmasýnaneden oluyordu. Bazý ülkelerde tabii mýknatýslarile yapýlmýþbutür cihazlar halen bulunuyorsa da
kanaatirnizce manyetik cihazlar artýkdevrini
kapatmýþlardýr.
Daha sonraki yýllar içÝnde,
bazý elektriksel cihazlar icat edildi. Bu cihazlann suya aktardýklan enerji çok az 01duðundan tatbikatlan da çok sýnýrlýkaldý.
Radyo Frekansý Tekniði ile Su Sisteminde Kireç Taþýnýn Önlenmesi: Yukanda
sözünü ettiðimiz eski yöntem Fiziksel Þartlandýncýlan "Kablolu Telefon" sýnýfýnakoyarsak, Radyo Frekansýile kireçlenmeyi önleyen bu en son teknolojiyi "Cep Telefonu"
sýnýfýnda
kabul etmek doðru olur. Çok özel
ve deðiþken bir Radyo Dalgasýnýn, verici anten görevi yapan feritler vasýtasý
ile su sistemine aktarýlmasý ile su tesisatýnda kireçlenmenin önlenmesi bugün
için en etkili yöntemdir. Bu teknik ile
çalýþan cihazlarýn yatýrým maliyeti ile
iþletme maliyeti çok düþük olduðundan
bu tekniði her tür kuruluþ kolayca kullanabilir. Eski model Fiziksel Su Þartlandýncýlan
yalillzca boruya takýldýðýnoktada suyu etkilerler. Oysa, Radyo Frekansý ku11anancihazlar bu özel radyo dalgasýnýntüm tesisata yayýlmasýnýsaðlarlar. Böylece su tesisa-

týndaki sular ve su sistemi sürekli olarak bu
radyo dalgasýnýnetkisi altýnda kalýr ve radyo dalgasýnýnulaþtýðýnoktalarda kireç kristalleri oluþamaz.Örneðin, çok az kullanýlan
bir yangýn tesisatýnda,radyo dalgasýüreten
cihazýntakýldýgýnoktadan çok uzakta olan
vanalar, kireçlenme sorunu yaþamazlar ve
kullanýlmakistendiðindetutukluk yapmazlar.
Radyo FrekansýTekniði ile görev yapan Kireçtaþýönleyici cihazlar mevcut su borularýnýn üzerine kol saati gibi tutturulur. Cihazýn
montajý sýrasýndaboru tadilatý yapmak gerekmez. Bu cihazlar suya deðmediði için
sudan zarar görmezler, boru içinden geçen
suyun hýzýveya sertliði ne olursa olsun kireçlenmeyi önlerler. 1997 yýlýndanbu yana
ülkemizde de birçok sanayi ve turizm tesisÝndeRadyo FrekansýTekniði ile ýsýeþanjörleri, boylerler, soðutma kondenserleri,
hava kompresörleri, vanalar, sýcaksu boruIarý;otellerdeki duþ baþlýkiarýkireçlenmeye
karþý korunuyor. Ayrýca bu cihazlar, eskiden oluþmuþ kireçtaþlarýný da çözerek
tesisatý kurtarýrlar. Aþaðýdasözünü edeceðimiz iki tatbikat bu cihazlarýn kullanýllþý
konusunda daha iyi fikir verebilir:
1. Tatbikat: Bir plastik enjeksiyon iþletmesinde, imalat kalýplannýnsu ile soðutulduðu
bölümde oluþan kireç taþlannýn, arzu edilen soðutmayýgeciktirdiði ve böylece iþlet-

menin randýmanýnýçok düþürdüðü görüldü. Soðutma suyu sirkülasyon hattý üzerine
monte edilen "Radyo Frekanslý Kireçleme
Önleyici Cihaz" enjeksiyon makinelerinde

leri oluþtururlar. Frekans tekniði veya baþkaca fiziksel teknikler bu küçük kristallerin
oluþumunu engelleyemezler. Normal þartlarda, ilk oluþan mikroskobik kristaller, daha
sonra baþka bir fizik kanunu olan "çeoluþan kireçtaþlarýný çözerek iþletmenin
randýmanýnýaýtýrdý.Bu sýradakalýp bakýmkim gücü'' ile birbirlerini cezbederek iri
larý da en aza indi. Ayrýca, su soðutma kukristaller oiuþtururlar ve bu þekilde OOruve
lesi içinde oluþan kireç taþlarýve yosunlar
su tesisatýiçinde çoðalýrlar. Ýþtebu sýrada,
da kýsazamandasöküldüve bir dahaoluþmadý. özel ve güçlü radyo frekansýbu fiziksel çekim gücünü bozar ve mikroskobik kristalle2. Tatbikat: Bir konserve sanayiinde Otokrin irileþerek tesisat içinde çoðalmasýnýve
lava giren metal konserve kutulan üzerinde
tesisata yapýþrnasýný
engeller. Aym þekilde,
kireç lekeleri oluþuyordu. Konservelerin
bu güçlü frekans, eskiden oluþmuþ iri bir
güzel görünüþünü etkileyen bu beyaz lekekristalin rnikroskobik birimleri arasýndaki
lerin ortadan kalkmasý için otoklavý besle"çekim gücü''nü de etkiler ve eski kireç tayen boru hattýüzerine ''Radyo FrekanslýKiþýkristallerinin de çözülerek yok olmalarýný
reçleme Önleyici Cihaz" monte edildi. Busaðlar. Suyun hareketi ile küçük kristaller
nun sonucunda konserve kutulannýn üzetesisatýterk eder ve sonuçta su tesisatýkireç
rinde beyaz lekeler oluþmadý ve aynca
taþýndankurtulur.
otoklav cihazý içindeki kireç taþlan çözüleSuyu kimyasal olarak þartlandýrmadanve
rek otoklavýn dibine döküldü.
suyu yumuþatrnadan kireçlenmenin önlenmesinde, bugün için en ileri teknoloji, su
Herkesin aklýna þu soru geliyor: "Radyo
sisternine radyo dalgalarýnýaktararýKireçleFrekansý Tekniði ile çalýþan bu cihaz,
me Önleyici Cihaz teknolojisidir. Bu teknonasýl oluyor da kireç kristallerinin oluloji ile imal edilrniþ cihazlann 50 rnrn-120
rnrn çaplý su borularýna monte edilen rnoþumunu ônlüyor?"
Tabiat kanunu þôyle çalýþýr:Suda sýcaklýk delleri 30-40 watt kadar az bir eneýji harcarve basýnçdeðiþimi veya suyun kýsmen bular. Bu kadar az eneýji kullanarak geniþ su
harlaþmasýgibi deðiþikliklerde tabii olarak,
tesisatýmtesirleri altýnda tutabilirler; bu nesudaki bazý mineral.ýer ônce çok küçük,
denle bu cihazlann iþletrneleri de çok ekohatta mikroskobik boyutta kireç taþýkristalnomik olrnaktadýr..

