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Bu çalýþmada filtre ve yumuþatýcý sistemi seçimi yapacak
olan tesisat mühendisinin bilmesinde yarar olan kýstaslar
incelenmiþtir.
Tesisat mühendisi önüne gelen teklifleri objektif
kýstaslara göre deðerlendiremediði zaman iki durum
oraya çýkmaktadýr:
1. Ýþletme yanlýþ alým yapmakta ve bunun zararýný
daha sonra çekmektedir.
2. Standartlara göre teklif veren firma muhtemelen
fiyatý yüksek kaldýðý için elenmektedir.
Konuya baþlarken öncelikle filtrasyon ve yumuþatma
hakkýnda temel konular anlatýlacak, daha sonra bunlarýn
ýþýðýnda, teklifler deðerlendirilirken kullanýlmasý gereken
kýstaslar sýralanacaktýr.

Filtrasyon Mekanizmasý

Öncelikle devamlý sorulan bir soruyu cevaplandýralým:
- Görünüþü berrak olan bir su da filtrelenmeli midir?
- Evet!
Su bulanýk ise, filtrasyon ihtiyacý açýktýr. Halbuki berrak
suda kristal yapýda, kolloidal silika bulunur. Bu silika
gözle görülemeyecek boyutlardadýr.
Özellikle tesisatta yumuþatýcý varsa filtrasyonun önemi
artar. Çünkü silika, reçine granüllerinin yüzeyini kaplar
ve geçirgenliði azaltýr, rejenerantýn reçineye nüfuz
etmesine engel olur.
Filtre Nasýl Çalýþýr?
Filtresi yapýsý aþaðýdaki þekilde görülmektedir. (Þekil:1)

Filtrasyon aþamalarý aþaðýdadýr;
1. Süzme
2. Adsorpsiyon
Filtrenin suyla temas eden ilk 3-5 cm'lik kýsmýnda süzme
aþamasý gerçekleþir. Bu kýsýmdan sonra ise adsorpsiyon
iþlevi aðýrlýk kazanýr. Filtre granüllerinin Van-der-Walls
kuvvetleri sývý içerisindeki partikülleri çeker. Suyun Vander-Walls kuvveti ise daha zayýftýr. (Su molekülleri
katýlarýnkine göre birbirlerinden çok uzaktýr). Dolayýsýyla
partiküller bu çekime itaat eder ve filtre granüllerinin
yüzeyine yapýþýrlar.

Filtre Yatak Hýzý
Su tesisatlarýndaki akýþ hýzýnýn genellikle 1,5-2 metre/
saniye (5000-7000 metre/saat) civarýnda olmasý istenir.
Filtrede ise bu hýz 10-20 metre/saate düþürülür. Filtrede
adsorpsiyon iþlevi oluþabilmesi ancak bu çok yavaþ geçiþ
hýzý sayesinde mümkün olur. Yatak geçiþ hýzý 20 metre/
saat'in üzerine çýktýðýnda ise:
1. Filtrenin adsorpsiyon iþlevi kaybolur. Sadece süzme
iþlevi devam eder.
2. Filtredeki basýnç kaybý artar.
Normal yatak hýzýnda filtredeki basýnç kaybý 0,2-0,5 atü
civarýnda olmalýdýr.
Yatak geçiþ hýzýnýn formülü aþaðýdadýr;
Debi (m³/saat)
Yatak Geçiþ Hýzý =
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Rejenerasyon

Yumuþatma Mekanizmasý
Suyun içinde bulunan Ca++ ve Mg++ iyonlarý sertliðe
sebep olur. Bu iyonlarýn sudan uzaklaþtýrýlmasý ile su
yumuþatýlýr. Yumuþatýcýda oluþan iyonik reaksiyonlar
1.sayfadadýr; (Þekil 2)

Reçine Miktarýnýn Tesbiti
Yumuþatýcýlarda kuvvetli asit-katyon reçine kullanýlýr. Bu
tip reçineler %8 DVB (divinil benzen) içerirler. Piyasada
genellikle bu tip reçineler kullanýlýr ve iþletme koþullarýnda
sertlik tutma kapasiteleri 5000 °Fr./ 1 litre reçinedir.
Gerekli reçine miktarýný belirleyebilmek için kullanýlan
formül aþaðýdadýr;
VR: Gerekli reçine miktarý (litre)
S : Suyun sertliði (°Fr/ 1 litre su)
Q : Cihazdan geçecek su debisi (litre/saat)
T : Ýki rejenerasyon arasý süre (saat)
K : Reçinenin sertlik tutma kapasitesi (°Fr/1 litre reçine)
VR =

SxQxT
K

Üstteki formülde S ve Q iþletmenin bildireceði deðerlerdir.
K deðeri kullanýlacak reçine markasýna göre deðiþmekle
birlikte genel olarak 5000 °Fr/ 1 litre reçine alýnabilir.

Reçine Yatak Yüksekliði
100-140 cm. arasýnda reçine yatak yüksekliði optimum
þartlarý saðlar. Genellikle 100 cm. yatak yüksekliði
kullanýlýr. Reçine yatak yüksekliðinin minimum %50si
kadar kabarma payý býrakýlmasý ters yýkama verimini
arttýracaktýr. Buna baðlý olarak rejenerasyon verimi ve
iþletme verimi artacaktýr.

Ýki Rejenerasyon Arasý Sürenin Tesbiti
Son yýllarda yumuþatýcýlara otomasyonun uygulanmasý
ile, gerekli iþgücü ihtiyacý minimuma indirilmiþtir.
Rejenerasyon sýrasýnda iþgücü ihtiyacýnýn olmamasý
dolayýsýyla "çok sýk rejenerasyon yaptýrýlabileceði" gibi
yanlýþ fakat yaygýn bir kaný vardýr.
Halbuki iki rejenerasyon arasý sürenin belirlenmesinde
etkili olan faktörler aþaðýdadýr;
- Sertlik
- Debi
- Reçine yatak yüksekliði
- Yatak su geçiþ hýzý
- Ýlk yatýrým maliyeti
- Su maliyeti
Yukarýdaki faktörler birlikte deðerlendirildiðinde iki
rejenerasyon arasý süre genellikle 8 saat civarýnda
çýkmaktadýr.

Rejenerasyonda Su ve Tuz Tüketimi
Reçinenin bünyesinde tutulan Ca++ ve Mg++ iyonlarýnýn
alýnarak yerine yeniden Na+ iyonu koyulabilmesi için
reçine tuzlu su ile yýkanýr. Bu amaçla kullanýlmasý
gereken Na+nýn ekivalent gram olarak miktarý, reçineden
sökülecek olan Ca++ ve Mg++ tuzlarýnýn toplam ekivalent
gram aðýrlýðýna eþittir. Pratikte çeþitli faktörlerin etkisiyle
bu rakam 120-240 gr. tuz /1 litre reçine arasýnda deðiþir.

Tuzun sudaki çözünürlüðü ise,maksimum 250 gr. tuz /1
litre sudur. Bu deðer de pratikte 200 olarak kabul edilir.
Reçinenin rejenerasyon iþlemi öncesinde geri yýkama,
sonrasýnda ise durulama yapýlýr. Bu iþlemler sýrasýnda
su kullanýlýr. Geri yýkama,rejenerasyon ve hýzlý
durulamalarda kullanýlan toplam su miktarý minimum
olarak reçine hacminin 10 katýdýr.

Tank Malzemeleri
Yumuþatýcý ve filtre tanklarý baþlýca iki tip malzemeden
üretilir;
1. Sac (Düþük karbonlu çelik)
2. Polyester
Sac Tanklar: Özellikle büyük sistemlerde kullanýlýrlar.
Sac tanklar için çeþitli kaplama metodlarý vardýr. En çok
kullanýlanlar sýcak daldýrma galvanizleme veya boya ve
benzeri gibi sentetik malzemelerle kaplamadýr.Kaplama
ömrünün uzun olmasý için yüzey hazýrlama en önemli
faktördür.
Sýcak Daldýrma Galvanizleme: Metal önce asit
banyosuna daldýrýlýr. Burada metal yüzeyi tamamen açýða
çýkar. Daha sonra sýcak ergimiþ çinko içine daldýrýlarak
metalin çinko ile eþit sýcaklýða gelmesi beklenir. Böylece
metalin her noktasý ergimiþ çinko ile temastadýr.
Banyodan çýkarýlan metal yavaþ yavaþ soðudukça
homojen kalýnlýkta çinko yüzeyde kristallenir.
Bu sistemde,yüzey hazýrlama iþlemi basittir ve kesin
etkilidir. Dolayýsýyla ideal þartlarda kaplama saðlanýr.
Kaplama yüzeyinde herhangi bir çatlak oluþursa, sulu
fazda elektro kimyasal pil reaksiyonu sayesinde açýða
çýkan metal yüzey kendiliðinden çinko ile kaplanýr. Yani
yüzey kendi kendini tamir eder.
Sentetik Madde Ýle Kaplama: Kaplamanýn metal yüzeyi
ile üniform hale gelebilmesi için, yüzey hazýrlýðý teorik
boyutta (ideal þartlarda) olmalýdýr. Bu tür kaplamada
yüzey hazýrlýðý, fiziksel iþlemlerle (kumlama ile) yapýlýr.
Konstrüksiyondaki baðlantý yerleri,köþe noktalar
gereðince hazýrlanamazsa, kaplama bu noktalarda metal
ile istendiði gibi baðlantý kuramaz. Kaplama malzemesindeki mikron boyutundaki çatlaklar sulu ortamda
korozyonun bu noktalarda yoðunlaþmasýna ve metal ile
kaplama arasýnda hýzla ilerlemesine neden olur. Oluþan
pas (demir oksit) sudaki oksijenin katalizörlüðünde demir
ile farklý metal gibi hareket ederek pil korozyonunu
hýzlandýrýr.
Yumuþatýcý, kum filtresi ve antrasit filtrelerin tanklarý
galvaniz kaplamalý olabilir. Aktif karbon filtre tanký ise
epoksi kaplamalý sac veya paslanmaz çelik olmalýdýr.
Çünkü,aktif karbonda tutulacak serbest klor suyun
hidrojeni ile birleþerek HCl oluþturur. Bu asit ise metaller
için koroziftir.
Polyester tanklar ise genellikle 150-200 litreye kadar
reçine veya filtre malzemesi için tercih edilir. Polyester
tanklarýn kullanýmý için en büyük çekince su koçu darbesi
(water hammer) ihtimalidir. Tesisattaki vana ve çek
valflerin ani kapanmalarý su koçuna sebep olur, bu sýrada
basýnç normal deðerinin üç katýna çýkabilir. Tesisatta
oluþacak vakum da polyester tank için tehlikelidir.
Polyester tanklar çelikler kadar dayanýklý deðillerdir.

Tank Ýçi Konstrüksiyon

Teklifleri Deðerlendirme Kýstaslarý

Reçine veya filtre tankýnýn içinde ham suyu daðýtmak
üzere tepede distribütör, yumuþatýlmýþ veya filtrelenmiþ
suyu toplamak için ise altta kollektör veya filtreli platform
sistemi kullanýlýr.
Filtreli platform sistemi suyun toplanmasý açýsýndan en
iyi sistemdir. Reçine veya filtre malzemesi içinde suyun
üniform þekilde daðýlmasýný saðlar. Ölü hacimler
minimumdur.(Þekil 3:)

Ayný iþletme þartlarý için aþaðýdakiler gerçekleþmelidir;
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Þekil: 3

Kollektörlü/borulu sistem ise genellikle polyester
tanklarda ve küçük hacimler için kullanýlýr. Kollektörlü
sistemde su kollektör kollarýna ulaþmak için en kolay yolu
kullanacak, bu þekilde reçine veya filtre malzemesi içinde
akýþ kanallarý oluþacaktýr. Ölü hacimler artacaktýr. Ayrýca,
kollektör borularý genellikle plastikten yapýlýrlar. Su koçu
darbelerinde bunlarýn dayanýklýlýklarý da riskli olacaktýr.
(Þekil 4:)

Filtreler:
1. Teklif veren firmalarýn filtre miktarlarý ayný olmalýdýr.
2. Yatak geçiþ hýzý 20 metre/saati aþmamalýdýr.
Yumuþatýcýlar:
1. Teklif veren firmalarýn reçine miktarlarý ayný olmalýdýr.
2. Reçine yatak yüksekliði minimum 100 cm. maksimum
140 cm olmalýdýr.
3. Tuz kabý ortalama 5-10 rejenerasyonluk tuzu depolayabilecek büyüklükte olmalýdýr.
Genel:
1. Teklif veren firmalarýn cihaz giriþ/çýkýþ boru çaplarý
ayný olmalýdýr.
2. Teklif veren firmalarýn tank boyutlarý ayný olmalýdýr.
3. Tanklarýn et kalýnlýklarý ayný olmalýdýr.
4. Tank kaplamalarý Aktif Karbon filtre haricinde sýcak
daldýrma galvaniz olmalýdýr. Aktif karbon filtre epoksi
boyalý veya paslanmaz çelik olmalýdýr.
5. Menholler yeterli sayýda ve insan giriþi için uygun çapta
olmalýdýr.
6. Ünite içi armatürler kolayca sökülüp takýlabilecek
þekilde olmalýdýr.
7. Ünite içi armatürler mümkün olduðunca ikamesi kolay
ve Türk Standartlarýna uygun malzemeden olmalýdýr.
8. Tank içi su toplama sistemi mantar filtreli platform
þeklinde olmalýdýr.
Ýþletme Þartlarý
1. Ýþletme cihaz için gerekli su basýncýný saðlayabilmelidir.
2. Montaj yerinin uygunluðu ve montaj yerine taþýma
imkanlarý kontrol edilmelidir.
3. Drenaj kanalý çapýnýn atýk su debisine uygunluðu
kontrol edilmelidir. Yumuþatýcýdan atýk su olarak tuzlu
su çýkacaðý unutulmamalýdýr.

Kýsa Notlar
* Sosyal amaçlý kullaným suyu için UV kullanýmý yanlýþtýr.
Klorlama en uygun iþlemdir.

Sert Su

* TDS deðeri yaklaþýk 2000 ppmin üzerinde olan sularda
Reverse Osmosis kullanýlmalýdýr.
Kollektör
Kollarý

* Suda nitrit varsa, klorlanarak nitrata çevrilip, nitrat
tutucu reçineden geçirilebilir.
* Suda amonyak varsa bu su kullanýlmamalýdýr.
* Aktif karbon sudaki aktif kloru tutar ve kendisinden
sonraki tesisatý bakteri üremesi için korumasýz hale
getirir.
* Elek tipi filtreler çok çabuk týkanýrlar. Çok sýk geri yýkama
yapýlmasý gerekir.

Ölü
Alanlar
Kollektör
Kollarý
Yumuþak Su
Þekil: 4

Üstten görünüþ

* Mümkünse su sabit debide geçiþle filtre ve
yumuþatýcýdan geçirilerek ikinci bir tanka depolanmalýdýr.
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ÖRNEK: SOSYAL KULLANIM SUYU HAZIRLAMA SÝSTEMÝ ÞEMASI
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