HAVUZ OPERATÖR EL K‹TABI

1.6. HAVUZ OPERATÖR E⁄‹T‹M‹, GÖREVLER‹ ve SERT‹F‹KASYON
Operatörlük mesle¤inin, bir yetki belgesi ile hayata geçirilmesi, bu meslek sahiplerini, ayr›cal›kl› bir konuma getirmesi
aç›s›ndan çok önemlidir. Lise ve Dengi Meslek okullar›ndan mezun olmufl, kiflilerin UHE vas›tas›yla aç›lacak olan
bilgilendirme ve e¤itim formasyonu ile donat›lmas›, bu konuda yap›lacak olan sertifika al›m s›navlar›ndabaflar›l›
olmal›d›r.
OPERATÖRLER‹N‹N GÖREV TANIMI
Havuzlar günümüzde, e¤itsel, görsel ya da dinlenme ve e¤lenme ihtiyaçlar›m›z›n, insan›n su ile olan bar›fl›kl›¤›n›n
ve kendine verdi¤i rahatlama duygusunun en önemli araçlar›ndand›r. Bu araçlar›n emin ellerde ve güven içinde
kendisine sunuldu¤unun fark›ndal›¤›n› yaflatacak olanlar bu tesisleri iflleten bilgi ve görgü ile donan›ml› çal›flanlar,
teknisyenler ve iflletmeciler olacakt›r.
Havuzlar›n yap›m›nda rol alan, yat›r›mc› (müflteri, havuz sahibi) yap›mc› (taahhüt'ü yerine getirenler) ve iflletmeciler
bütünü 3 'lü bir sacaya¤›d›r. Her türlü dizayn flart›na uygun, standartlar›nda tesis edilmifl bir sistemin, hizmeti sat›n
alm›fl bulunan kullan›c›lara; en sa¤l›kl›, en güvenilir ve devaml›l›kta sunulmas›n› içeren bir dizi kural, bilgi ve beceri
dizisi ile donanm›fl operatörlerin önemi, görev tan›m›m›z›n da esas›n› teflkil eder.
Bu ba¤lamda “Havuz Operatörü”, görev alan› olan havuzu veya havuzlar kompleksini çok iyi tan›mal›, havuzun
d›fl görünümü ve yap›s›n›, çevre flartlar›n›, tipini, mekanik oda, denge tank› filtrasyon, hijyenizasyon tesisini, pompa
ve elektrifikasyon iliflkisini çok iyi etüt etmifl olmal›d›r. Havuz operatörleri befl duyusu ile etik görev anlay›fl›n› birlefltirmifl,
gözlemleri ve dikkati ile çal›flt›rmakta oldu¤u sistemden emin, varsa aksakl›klar›n› hemen giderebilecek ya da gerekli
önlemleri alma ve paylaflma noktas›nda olabilecek niteliklerde, kendisini yetifltirmifl e¤itime aç›k, uygulamada güven
verici, su tesisat›, elektrik tesisat› ve hijyen konular›nda temel bilgilere sahip, yapt›¤› ifli seven, hizmet verdi¤i insanlar›n
sa¤l›¤›n›n kendi sa¤l›¤›ndan daha önemsiz olmad›¤›n› bilen ve uygulayan, iflletmekte oldu¤u tesisin mekani¤inin
hijyenizasyonun tam ve eksiksiz kurulmufl olup, çal›flt›¤›ndan emin olan meslek sahipleridir.
Bu meslek sahiplerinin, konular›nda e¤itim veren UHE veya UHE taraf›ndan meslek yeterlili¤i kabul edilmifl kurumlardan
alacaklar› kurslar sonunda yap›lacak s›navlardan geçer not alarak sertifikaland›r›lm›fl olmalar› flartt›r. Bu konudaki
ehliyetler ve sertifikalar belirli sürelerle kontrol edilir.
Sertifikasyon için yap›lacak E¤itimler;
a) - Havuzlar›n mimari fonksiyonel tan›t›mlar›
b) - Havuz suyu haz›rlama tekniklerinin aç›klanmas›
c) - Havuz filtrasyon mekanik tekniklerinin anlat›m›
d) - Havuz elektrifikasyon tesisatlar›n›n anlat›m›
e) - Havuz suyu hijyenizasyon tesisatlar›n›n anlat›m›
f) - Havuzun devreye al›nma flartlar›n›n anlat›m›
g) - Havuz iflletme verilerinin anlat›m›
h) - Havuz bak›m ve onar›m bilgilerinin aktar›m›
›) - Etik konular›n aç›klanmas› ve meslek eti¤i konular›n›n aktar›m›
i) - Sa¤l›k konular›nda bilgilendirilme.
j) - Güvenlik konular›nda bilgilendirme.
k) - Yap›lm›fl bulunan bir veya bir kaç havuzda uygulamal› e¤itim verilmesi
l) - Al›nm›fl bulunan e¤itim konular›nda s›nav yap›lmas›
m) - Baflar›l› meslek adaylar›na sertifikasyonlar›n›n sunulmas› aflamalar›nda gerçeklefltirilecektir.
Ancak bu meslek sahiplerinin, her y›l yada 2 y›lda bir UHE taraf›ndan denetime tabi tutulmas›, bilgilerinin tazelenmesinin
sa¤lanmas› çok yararl› olacakt›r.

Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n yönetmeli¤ine göre havuz sahibi kifli ve kurumlar, havuzlar›nda kullanacaklar› kimyasallar›n izinli
olmas›na dikkat etmeli ve Operatörlerini mutlaka sertifikal› olmalar›n› sa¤lamal›d›r. Özellikle genel kullan›ma aç›k
yüzme havuzlar› bakanl›k taraf›ndan periyodik olarak denetlenmektedir.
Bu durum bak›m ve iflletme konular›nda ç›kacak olan TSE uygulama normlar›n› destekleyen ve bu normlar›n mecburi
standartlar olarak ç›kmas›ndan itibaren, gerekli ve mecburi bir flart olarak hayata geçirilmelidir.

1.7. HAVUZ VE SU HAZIRLIK TEKN‹⁄‹NE ‹L‹fiK‹N STANDART VE TAL‹MATLAR ve BAfiVURU KAYNAKLARI.
1.7.1. TS E 1 1 8 9 9
Nisan 2000 y›l›nda TSE ve Uhe Teknik Komisyonunca beraber haz›rlanm›fl ve yürürlü¤e girmifltir. Standart www.tse.gov.tr
ve www.uhe.org.tr adreslerinden ve TSE bürolar›ndan temin edilebilir.
1.7.2. UHE-1
Aral›k 1995 y›l›nda Uhe Teknik Komisyonunca haz›rlanm›fl ve yay›nlanm›flt›r. UHE-1 genel kullan›ml› havuzlara iliflkin
haz›rlanm›fl olup, TSE 11899 nolu standart›n altyap›s›n› oluflturmufltur. ve www.uhe.org.tr adreslerinden ve Uhe’den
temin edilebilir.
1.7.3. UHE-2
Ocak 1997 y›l›nda Uhe Teknik Komisyonunca haz›rlanm›fl ve yay›nlanm›flt›r. UHE-2 özel kullan›ml› havuzlara iliflkin
haz›rlanm›fl olup, genel kullan›ml› havuzlar için referans oluflturmaz. Talimat› www.uhe.org.tr adreslerinden ve
Uhe’den temin edilebilir.
1.7.4. HAVUZ TES‹SATI (MMO Yay›n no: 298)
Havuz tekni¤i ve planlama konusunda oldukça iyi bir kaynak. Makine Mühendisleri Odas›’nca ilk bas›m› 2001 y›l›nda
yay›nland›. Oda merkez ve flubelerinden temin edilebilir.
1.7.5. HAVUZ KONFERANSI B‹LD‹R‹LER‹ (MMO Yay›n no: 214)
MMO ile UHE taraf›ndan ortaklafla düzenlenen havuz konferans›nda sunulan bildirilerin topland›¤› kitap flubat 1999
da yay›nland›. Oda merkez ve flubelerinden temin edilebilir.
1.7.6. TSE’nin Yüzme havuzlar› ile ilgili haz›rlad›¤› di¤er standartlar:
TS EN 1 3 4 5 1-1, TS EN 1 3 4 5 1-2 , TS EN 1 3 4 51 -2/AC, TS EN 1 3 4 5 1-3 , TS EN 1 3 4 51 -4, TS EN 1 3 4 5 1 5 , TS EN
13451-6,TS EN 13451-7, TS EN 13451-8, TS EN 13451-9, TS EN 13451-10, TS EN 13451-11

1.8.0.HAVUZ TÜRLER‹
Yü zme h a vu zl ar› ya p ›m t ekni ¤ine ku l la n›m a ma çl ar›na, ko n uml ar›n a g öre, t a f lma ve b esl eme t ekni¤in e g ö re
grupland›r›l›rlar. Genel kullan›ma aç›k yüzme havuzlar›n›n kapasiteleri kullan›m amaçlar›na,TS 11899 ve UHE1
Standartlara göre havuz alanlar› ve derinlikleri dikkate al›narak hesaplan›r. Tüm özellikler dikkate al›narak havuzlar›
afla¤›daki bafll›klarda grupland›rmak mümkündür.
1 .8 .1 .K on umun a g ö re h a vuzlar.
1-Aç›k havuzlar.
2-Kapal› havuzlar.
3-Aç›l›p kapanabilen havuzlar.
1.8.2.Kullan›m a ma c›n a g ö re havuzlar.
A-Özel Havuzlar:
Aile bireylerinin faydaland›¤› havuzlar.
B-Genel kullan›ma aç›k havuzlar:
‹çinde bir veya daha fazla insan›n ayn› anda tek tek veya toplu olarak bulundu¤u yüzme aktivitesi ile birlikte
özel bir amaca yönelik yap›lan, ticari amaçl›, yerel yönetimlerin veya kamunun iflletti¤i, otel, motel, tatil köyü,
tatil sitesi, sitelerde, apartmanlarda ortak kullan›m için bulunan havuzlar, Aquapak tesisleri, k›saca Özel havuzlar
d›fl›nda kalan tüm yüzme havuzlar›n› kapsar.
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1-Çocuk havuzlar›:
Çocuklar›n gözetim alt›nda girebildikleri, derinlikleri maksimum 50 cm olan havuzlard›r. Filtrasyon dezenfeksiyon
tesisleri ba¤›ms›z olmal›d›r.
2-Su atraksiyonlar› olan havuzlar:
Çeflitli su o yu n lar› ve ka yma el emanl ar› ile (ka yma ) teçhizlendirilmifl derinli¤i 0 .6 -1 .35 m a ra s›n d a o l an
su-hava hareketleri ile havuzlarda e¤lence yaratmay› amaçlayan, hijyen ve filtrasyon flartlar› ile dizayn kriterleri
standartlarda belirtilmifl bulunan her türlü havuzlard›r. (Su alt› masaj istasyonlar›, dip püskürtücüleri, ak›nt›
kanallar›, karfl› ak›m yüzmeve masaj tesisleri olan havuzlar) Bu havuzlarda pompa emifli en az 2 adet, borudaki
emifl maksimum 1m/s, alet vas›tas› ile sökülüp tak›labilen sa¤lam emifl saç tutmayan süzgeçindeki su geçifl h›z›
0.5m/s. olmal›d›r.
3-Dalga havuzlar›:
E¤lenme veya çal›flma yapmak için özel dizayn edilmifl, 0-1.60 m derinlikler aras›ndaki, su elde edilme flartlar›
standartlarla belirtilmifl havuzlard›r. Dalga yüksekli¤i ve boylar› flekli etkileyen faktörlerdir. Dalga havuzlar›nda
su derinli¤i suyun boflalt›l›p doldurulmas› ve fark hacminin depolanmas› ile de¤ifltirilir. Bütün havuz bölümleri,
dalga odas› da dahil olmak üzere sürekli temiz su sirkülasyonuna tabi tutulmal›d›r. Havuz suyunun seviyesini
de¤ifltirmek için bir depo kullan›l›yor ise ve b u depoda 2 0 dakikadan fazla su kal›yorsa buras› d a temiz su
sirkülasyona dahil edilmelidir. Hiçbir durumda depo ve di¤er hacimlerdeki serbest klor miktar› havuz suyundaki
de¤erin alt›na inmemelidir.
4-Su kayd›ra¤› havuzlar›. (Düflme havuzlar›):
Su kayd›ra¤› için yap›lan havuzlar›n derinli¤i en az 1.0, en fazla 1.35 m, boyutlar› ise 4.0 x 6.0 m olmal›d›r.
Kayd›rak havuzlar› ba¤›ms›z yap›laca¤› gibi, tesiste bulunan yüzme havuzu içinde bir bölüm olarak ta yap›labilir.
Bu durumda düflme havuzundan di¤er bölüme geçecek yüzücülerin güvenli olarak geçiflini sa¤lamak için önlemler
al›nmal›d›r. Kayd›raklarda kaymay› sa¤layabilmek için yaklafl›k 120 m3 /h debiye ihtiyaç vard›r. Kayd›rak suyu
pompa emifli en az 2 adet, borudaki emifl maksimum 1m/s, alet vas›tas› ile sökülüp tal›labilen sa¤lam emifl saç
tutmayan süzgeçindeki su geçifl h›z› 0.5m/s. olmal›d›r.
5-Masaj havuzlar›:
Birden çok kiflinin kullan›m›na aç›k, hijyenize ve standartlar›na göre filtre edilmifl, vücut ›s›s›na yak›n ›s›daki suyun
özel nozullarla ve istenildi¤inde hava ile kar›flt›r›larak vücut üzerinde de¤iflik bas›nç etkileri yaratmas›na yönelik
yap›lm›fl özel dizayndaki havuzlard›r. S u s›cakl›¤› en fazla 37°C al›nmal›d›r. Masaj havuzlar› ikiye ayr›l›r.
a-Müstakil kullan›ml› ma sa j h a vuzu.
Müstakil masaj havuzlar›, kullan›c›lar›n di¤er havuz tesislerine geçmesi mümkün olmayacak flekilde dizayn
edilmifltir.
b-Kombine kullan›ml› ma sa j havuzlar›.
Kombine kullan›ml› masaj havuzlar›, yüzme havuzunun içinde yap›lm›flt›r.
6-Terapi havuzlar›:
Hasta ve fiziksel engellilerin tedavisi için yap›lan havuzlard›r. Bu tip havuzlarda havuz içi ve d›fl› hastalar›n
özellikleri dikkate al›narak dizayn edilirler ve özel ekipmanlar kullan›l›r. Su derinli¤i en fazla 1.35 m olmal›d›r.Terapi
havuzlar›nda haz›rlama tesisi ozonlama aflamas› olan yöntem kombinasyonu kullan›lmal›d›r. Su s›cakl›¤› yaklafl›k
35°C olmal›d›r.
7-Hareket havuzlar›:
Ji mn a st i k a ma çl › d eri n li¤i 1 .3 5 m d en f a zl a o l ma ya n ö zel h i j yen f l artla r› i l e h a z›rla nm›f l h a vu zla rd›r.
8-So¤uk su (fiok) havuzlar›:
Vücut ›s›s›n›n ani so¤utulmas› taleplerine göre ve ço¤unlukla bir sauna sistemi ile beraber kullan›l›r. Derinli¤i
1.10-1.35 m aras›nda de¤iflir. S u hacmi 2 m 3 ’ü geçmeyen so¤uk su havuzlar› devaml› olarak doldurma suyu
ak›fl› sa¤lanarak iflletilebilirler. fiok havuzlar› su alanlar› 10 m2 ’ye kadar olmal› ve su s›cakl›¤› 15°C dereceyi
geçmemelidir.

9 -Aya k d ezen feksiyon h a vuzlar›:
Genellikle, genel kullan›ma aç›k havuz mahallerine girerken hijyen flartlar›na azami ölçüde yerine getirme
kriterlerine uygun dizayn edilmifl, cebri sistemlerle teçhiz edilen (bir k›s›mda cebri dufl sistemi de bulunabilir.)
havuzlard›r. Derinli¤i 0.10 m ile 0.15 m aras›nda olmal›d›r. Havuza girecek kimselerin güzergah›nda olacak
flekilde planlanmal›d›r. Boflalt›l›r olmal›d›r.
10-Kapl›ca havuzlar›:
Kapl›ca tedavisinde kullan›lan termal, mineralli ve termomimineralli sular t›bbi olarak tedavi amaçl› olarak
kullan›lmaktad›r. Kapl›ca tedavisinde mineralli suyun tedavi edici özelli¤inden faydalanabilmek için hijyen
kurallara uymak koflulu ile termal küvetler kullan›lmal›d›r. Kapl›ca tesislerinde dört tip havuz bulunur. a Gen el t erma l h a vuzl ar.
Genel termal havuzlarda mineralli su kullan›lmakla birlikte genel kullan›ma aç›k yüzme havuzu olarak de¤erlendirilir
ve TS 11899 standartlar›na göre heaplan›r.
b-Aile t erma l havuzlar›.
Aile bireylerinin beraber faydaland›¤› kapl›ca havuzlar›d›r. Hijyen koflullara uygun iflletilmelidir. Filtrasyon yap›l›r.
En az UHE-2 koflullar›n› sa¤lamal›d›r. Her periyotta suyu yenilenmelidir.
c-Terma l küvet.
Termal küvetler termal suyun tedavi özelli¤nden faydalanabilmek için kullan›lan bireysel havuzlard›r. Termal
su süreki ak›fl halindedir, ancak tedavi gören hasta de¤iflti¤i zaman küvetin boflalt›larak dezenfekte edilmesi
gereklidir.
d -Özel ekstrimite küvetleri.
El ve ayak tedavi amaçl› kullan›l›r bireyseldir.
1 1 -S p or a ma çl › h avu zl ar:
Ulusal ve Uluslararas› Dünya ve olimpik yüzme yar›flmalar›n›n yap›lmas› için yap›lan havuzlard›r. Genellikle
8 kulvar için 21 x 50, 10 kulvar için 25.00 x 50.00 m net yüzme alan› boyutlar›nda 2.00 - 3.00 m derinli¤inde
infla edilmektedirler. Ancak son y›llarda farkl› dallarda ki yüzme sporlar›n› ayn› havuzda farkl› zamanlarda
yapmak için 26.00 x 52.00 m boyutlar›nda 3.00 m derinli¤inde yap›larak, 2.00 m’lik k›s›mda bulkhead bölücü
kö p rü (diye t a n ›ml a nan, ü zeri nde a t lama p l atf ormu b ul una n h avuz b o yunca h areket ettirilebilen si st emi n
kullan›lmas›na olanak sa¤lanmaktad›r. Bulkhead bölücü köprü sayesinde olimpik havuzda k›sa kulvar yar›flmalar›
yap›lmakla birlikte, antreman yapacak iki farkl› yüzücü grubunun ayn› havuzdan faydalanmas› sa¤lanmaktad›r.
S p o r a ma çl › h a vu zl ar g enel ku llan ›ma a ç›k yü zme h a vuzla r› o l d u¤u için filtrasyon d ezen feksi yon tesisat›
h esa p la mas›nd a TS 1 1 8 9 9 standartlar› ku l l an ›lma kla birlikte h a vu z b o yut lar› FIN A st a n da rt lar›na g öre
belirlenmektedir.
a -At l a ma ve d a l ma h a vu zl a r›.
Atlama ve d a l ma havuzlar› boyutlar› 1 0 .0 0 x 12.50 x 3.80 m, 22.40 x 15.00 x 4.50 m’dir.
Atlama havuzlar›nda,1.0 m’den 10.0 m’ye kadar tramplen ve kule bulunmaktad›r.
b -S u t o p u h a vuzlar›. (Ol i mp i k h a vuz b ü n yesind e o l abili r)
Su topu sahas›, genellikle çok amaçl› yap›lm›fl Olimpik havuz bünyesinde oluflturulur. Boyutlar› 20.00 x 30.00 m’dir.
Özel ekipmanlar› ve havuz kenar›nda sökülebilir, yerden yüksekli¤i 40 cm yüksekli¤inde hakemler için yürüme yolu
bulunur.
c-S en krezi za syon h a vuzl ar›.(Olimp ik h a vuz b ü n yesind e o lu r).
d -E¤i t i m havuzlar›.
1 2 -Ya p ›m t ekn i ¤ine g ö re h a vuzlar:
a -Bet o n a rme h a vu zla r. b Pref a b rik h avuuzlar.
c-Haz›r havuzlar.
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13-Kullan›m suyuna g ö re havuzlar: aTatl› su kullan›lan havuzlar. bDeniz suyu kullan›lan havuzlar.
c-Mineralli su kullan›lan havuzlar (Kapl›ca havuzlar›nda)
14-Taflma tekni¤ine g ö re havuzlar: aÜstten taflmal› (savakl›) havuzlar. b‹çten taflmal› (savakl›) havuzlar. cSkimerli havuzlar (Yüzey s›yr›c›l›)
15-Besleme flekline göre havuzlar: aTabandan beslemeli (Dikey ak›fll›) bYandan beslemeli (Yatay ak›fll›) cKar›fl›k beslemeli
16-Biyolojil Havuzlar:
Filtrasyon tekni¤i kullan›lmayan, de¤iflik bitkiler kullan›larak do¤al filtrasyon yap›lan havuzlar. Bu havuzlar genel
kullan›ma aç›k planlanamaz, hijyen garanti edilemez ve TS 11899, UHE-1,2 içinde kabul edilemez.
17-Göletler:
Yüzme amaçl› olmay›p filtrasyon tekni¤i uygulan›r.
18-Süs havuzar›:
Kent meydan düzenlemelerinde, kent peyzaj›nda, ifl merkezleri önünde, kamu binalar› çevre düzenlemeleri içinde
görsel amaçl› kullan›lan süs havuzlar›, yüzme amaçl› olmamas›na ra¤men, kent halk›n›n sa¤l›¤›n› korumak için
filtrasyon ve dezenfeksiyon teknikleri uygulanmal›d›r. Süs havuzlar›n›n tasar›m ve yap›m›nda estetik yan›nda,
can güvenli¤i ve halk sa¤l›¤› için önlemler al›nmal›d›r. Özellikle kent meydanlar›nda ve yeflil alanlarda bulunan
süs havuzlar› halk›n ve çocuklar›n yo¤un olarak dolaflt›¤› iç içe oldu¤u yerlerdir. Özellikle yaz›n çocuklar süs
havuzlar›n› yüzme amaçl› kullanmakta, insanlar suya ellerini sokmaktad›r. Süs havuzu f›skiyelerinden yüksek
bas›nçla ç›kan su havada pülvarize olarak insanlar taraf›ndan teneffüs edilmektedir. Süs havuzlar›nda filtrasyon
ve d ezen feksi yon ya p ›lma zsa su i çi n de b i ri ken kirler ve mi kro o rga ni zma la r ço ¤a la rak t o pl um sa ¤l ›¤›n ›
olumsuz etkileyecek boyutlara ulaflmaktad›r. Ayr›ca her y›l bir çok kentimizde b o ¤u l ma ve elktrik çarpmas›
sonucu çocuklar yaflam›n› yitirmekte ve yaralanmaktad›r. Kentlerin görsel ve estetik ihtiyac› olan süs havuzlar›n›n
halk sa¤l›¤›n› ve can güvenli¤ini tehdit etmemesi için yerel yönetimlerin önlem almas› ile birlikte havuz yapan
firmalar›n da sorumluluklar› vard›r.
SÜS HAVUZLARININ YAPIM VE ‹fiLETMES‹NDE ALINACAK GÜVENL‹K ÖNLEMLER‹:
a-Havuz derinli¤i en fazla 60 cm olmal›d›r.
b-Havuz yüzeyinde kir ve parçac›klar›n birikmesini önlemek için taflma sistemi uygulanmal›d›r.
c-F›skiye pompalar› emifl en az 2 adet, borudaki emifl maksimum 1m/s, alet vas›tas› ile sökülüp tal›labilen sa¤lam
emifl saç tutmayan süzgeçindeki su geçifl h›z› 0.5m/s. olmal› ve ayni tarzda dip emifller tasarlanmal›d›r. dHavuz ayd›nlatma amaçl› kullan›lan armatürler 12-24 AC-DC Volt aral›¤›nda olmal›d›r.
e-Havuz suyu içinde kullan›lan pompa voltajlar› 12-24 Volt aral›¤›nda olmal›d›r.
f-Havuzda potansiyel topraklamas› yap›lmal›d›r.
g-Elektrik panosunda kesinlikle 0-30 mA Kaçak ak›m rölesi bulunmal›d›r.
h-Elektrik panosu su ve nemden etkilenmeyecek flekilde yap›lmal› ve panonun bulundu¤u makine dairesi de su
ve nemden korunmal› ayr›ca havaland›r›lmal›d›r.
Dizayn flekilleri teknik ve formasyon ile di¤er amaçlara göre havuzlarda tür ve çeflitler aç›s›ndan daha birçok
ka t a g o ril en dirme ya p a b il ir, a n ca k t i ca ri a ma ç d a i çeren yu ka rd a sa ym›f l b u l u nd u ¤u mu z t ürl er h a vu z
operatörlerinizin en çok karfl›laflaca¤› su yap›lar›d›r.

2. HAVUZ SU HAZIRLIK TEKN‹⁄‹: NE YAPMAK ‹ST‹YORUZ ?
Havuzda temel hedefimiz kullan›c›lar için yüksek kaliteli yüzme havuzu suyu haz›rlamak ve tüm zamanlarda bunu
muhafaza etmektir. Bütün yapt›klar›m›z, operasyonlar, ö¤rendiklerimiz ve nihayet tüm çabalar›m›z afla¤›daki tabloda
gösterilen optimum (Çerçeveli bölge içi) de¤erleri sa¤lamak içindir. Havuzumuz yaln›zca bu de¤erlerin tümünün efl
zamanl› olarak sa¤land›¤› durumda kusursuzdur.

HAVUZUNUZ NASIL !
HAVUZ DE⁄ERLEND‹RME RENK SKALASI
YÜKSEK R‹SK G‹R‹LEMEZ
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2.1. HAVUZ SUYU NASIL K‹RLEN‹R
Havuza girenler üzerlerindeki organik ve inorganik kirlilikleri havuz suyuna b›rak›rlar. Bunlar özellikle, saç, kepek,
tekstil parçalar›, cilt pudras›, sabun parçalar›, kozmetik, sümük, tükürük, idrar, d›flk›, mikroorganizmalar, virüsler
ve yosun sporlar›d›r. Aç›k havuzlarda ilave olarak suyun kirlilik yükü, vücuda sürülen günefl ya¤lar›, kum, toprak,
ot, yaprak gibi çevresel faktörlerle de artar. Vücudun önceden y›kanmas›yla havuzdaki kirlilik azalt›labilirse de, uzun
sürede yeterli derecede ortadan kald›rmaz. Havuz suyuna tafl›nm›fl olan yosun ve bakterilerin ço¤unun zarars›z
olduklar› düflünülse dahi hastal›k yap›c›lar› daima g ö z önüne almak gereklidir. Yetersiz su haz›rl›k tesislerinde
mikroorganizmalar, uygun su s›cakl›¤›nda h›zl› bir flekilde ço¤alarak suyu sa¤l›ks›z yaparlar. S›cak masaj havuzlar›nda
ise yüzme havuzundan çok daha az su miktar› yüzücülere hizmet verir. Masaj havuzlar›n›n sular› b u yüzden ço k
daha h›zl› kirlenir. Buradan masaj havuzlar›ndaki h›zl› su hareketi, yüksek su s›cakl›¤› (36°C ye kadar) nedeniyle
girenlerin masaj havuzlar› suyuna %50 daha fazla kirli madde b›rakt›klar› anlafl›l›r. Dolay›s›yla yüksek kirlilik riski,
yüksek girifl frekans› ve/veya iflletme ar›zalar› gibi faktörler, k›sa sürede hijyenik flartlar›n sa¤lanmas› düflüncesini
ortaya ç›kart›r.
Örne¤in serbest klor miktarlar› 0,5 mg/lt. olan 70 m3 hacimli bir havuzda toplam 35 gr. serbest klor varken, masaj
havuzlar›nda toplam su miktar›na denge deposundaki suda dahil edilir ve yaklafl›k bir masaj havuzu hacmi 7 m 3
civar›nda olur. TSE 11899 da tavsiye edilen de¤er masaj havuzlar› için serbest klor 0,7-1,0 mg/lt ‘dir. Biz 0,8 mg/lt
oldu¤unu kabul edersek toplam 7 m3 su için 5,6 gr. serbest klor miktar› bulunur.
Suyun hijyen direnci:
Tecrübelerle elde edilen bilgilere göre normal koflullarda her bir yüzücü için 1gr. Yeni Serbest klor ihtiyac› vard›r.
Bunun anlam› sadece bir yüzücü dahi masaj havuzlar›nda kirlilik için yeterlidir. Masaj havuzlar›nda bulunan 5,6
gr. klor 4,6 gr. klora düflürüldü¤ünde 4,6 gr toplam miktar 7m3 su için 0,66 mg/lt. yapar, en düflük de¤er 0,7 mg/lt.
oldu¤u için istenen de¤erin alt›na inilmifl olur. Bu yüzden h›zl› otomatik dezenfeksiyon için do¤rudan klor kontrollü
ayarlay›c›lar masaj havuzlar› için kaç›n›lmazd›r.
Kirlenme, tan›m olarak, her biri tek bafl›na kirlilik ifade eden bir karakter ça¤r›flt›rma salarda,havuz suyunun birincil
aranan özelli¤i olan BERRAKLI⁄I n› artan flekilde bozan unsurlar›n tümünün meydana getirdi¤i toplam etkiye verilen
add›r.
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Kirlenme, özellikle aç›k havuzlarda,hava ak›m› ile çok flekilde kat› partikülün havuza dahil olmas› fleklinde olaca¤›
gibi, kullan›c›larda, üzerlerinde tafl›d›klar› mikroorganizma ve partiküllerle, ayr›ca ter ve mukoza salg›lar›yla ve muhtelif
kozmetik ürünlerle kirlenme etkisinde önemli pay tafl›rlar. Su haz›rlama tesisi ne flekilde planlanm›fl olursa olsun,
kirlenme etki ve kaynaklar›n›n do¤ru tespit edilerek bunlara karfl› giderici önlem ve tekniklerin etkili bir flekilde ortaya
konmas› birinci flartt›r.
Havuzda kirlenme mineral ve organik tabiatl› olabilir. Mineral tabiatl› kirlenme etkenleri havuz çevresinde bulunabilen
ku m, ki l , t o p ra k vb . ma d d el erd i r, ko mp l i ka syon ya ra t ma z ve a rt ›f l g ö st ermezl er a n ca k b u l a n ›kl›k o l a rak
tan›mlayabilece¤imiz ve havuz suyunda en aranan özellik olan berrakl›¤›n karfl›t› bir etki olufltururlar. Organik tabiatl›
kirlenme ise daha a¤›r sonuçlar yarat›r.
Hayvansal veya bitkisel kökenli art›k ve partiküller, eriyik maddeler enfeksiyonlara, bakteriyel ve yosun benzeri bitkisel
oluflumlara uygun beslenme oda¤› olufltururlar.

K‹RLENME

R‹SK OLUfiTURMA

ETK‹

G‹DER‹C‹ UYGULAMA

M‹NERAL KÖKENL‹
Kum
Kil
Toprak

Tehlikesizdir.

Türbidite
Bulan›k su

Filtre ile elimine edilir.

ORGAN‹K KÖKENL‹
Yaprak
Böcek
Polen
Yosun
Bakteri
Ma n ta
r
SUDA ER‹Y‹K HALDEK‹
MADDELER

Enfeksiyon odaklar›
Yosun art›fl› ile bulanm›fl
olarak art›fl gösterebilirler,
ve patojen
yosun ve
mikroorganizmala rla
mikroorganizmalar›n
enfekte olmufl
geliflimine u yg u n
h a vu z su yu
flartlar haz›rlarlar.

Direkt tehlike düflüktür.

Uzu n va d ed e su yun
d o ¤a l d engesini n
b o zu l ma s› sö z
konusudur ve
mikroorganizmalara
beslenme ortam› oluflur.

Filtre ile elimine edilir.
+
Kimyasal ajanlarla
nötralize edilir.

Kimyasal ajanlarla
nötralize edilir.
+
K›smi su ilavesi yap›l›r.

2.2. DOLDURMA SUYU GEREKLER‹
Doldurma suyu TSE 11899 a göre içme suyu özellikleri ile yayg›n ve genel hijyen flartlar›n› sa¤lamak zorundad›r.
Bu, havuza verilecek suyun TSE 266 ya uygun olmas› gerekti¤i anlam›na gelmektedir. Aksi durumda havuza verilmeden
önce, su haz›rl›k cihazlar› marifetiyle bu duruma getirilirler ve böylece su haz›rlama ifllemini zorlaflt›ran maddeler
ön bir ifllemle önceden sistemden uzaklaflt›r›l›r. Burada demir miktar›n›n <0.1mg/l - Mangan miktar›n›n <0.05mg/l.
- Amonyum miktar›n›n 2.0 mg/l. - P olarak polifosfat <0,005 mg/l olmas› TSE 266 uygunlu¤u, aksi uygunsuzlu¤u
ve ö n mü d a h ale gereklili¤ini o rt a ya koyar. Den i z su yu , mineral su l a r d o ¤al o l ara k bünyelerinde b i r miktar t u z
bulundururlar. Bunlar yüzme havuzlar› için mahzurlu de¤ildir.

Biz genel olarak tavsiye ediyoruz ki, havuzu sert su ile doldurmay›n›z. Ekstra sert sularda asit kapasitesi aç›kça
20°dH’dan daha yüksek olmaktad›r. ‹yon de¤ifl tokuflu ile sertli¤i giderilen sularda genellikle zor çözünen Kalsiyum
ortaya ç›kar ve bunun içinde Sodyum verilir. Sodyum kalsiyuma göre alkali reaksiyon yapar. Bu yüzden pH de¤eri
s›k s›k 8.5’i aflar. Dolay›s›yla çok miktarda pH düflürücü maddeye ihtiyaç vard›r. Temiz Su ve Havuz Suyunun Özellikleri
TSE 11899 Ç‹ZELGE 1 de verilmifltir.

2.3. M‹KROB‹YOLOJ‹K PARAMETRELER
TSE 11899’a göre yap›lm›fl modern yüzme havuzu suyu haz›rl›k tesisinde haz›rl›k sonuçlar›n›n kontrolsüz olmas›
düflünülemez. Havuz yöneticisi yada iflletmecisinin havuzun gereklerine göre ayarlanm›fl zorunlu de¤er yerlerini sadece
aktüel bilgilerle de¤il sisteme ait yöntem s›n›f›n›n gereklerine göre ayarlayabilmesi gereklidir ki, havuz suyunun sa¤l›k
güvenlik aç›s›ndan özellikleri mükemmel olsun.
Otomatik ayar sistemleri havuz yöneticisinin rutin kontrollerini azaltabilir, suyu daha kontrollü ve güvenli k›lar ama
asla bu ifli ortadan kald›rmaz. Havuz suyunun mikrobiyolojik gerekleri dedi¤imizde, insan sa¤l›¤›na zarar verici yada
hastal›k yap›c›lar›n havuz suyunda yok edilmesi veya minimuma indirilmesi anlam›n› tafl›maktad›r. Rutin kontroller
çerçevesinde bu hastal›k yap›c›lar›n varl›¤›n›n ispat› mümkün de¤ildir. Koliforme virüsü, havuz suyu içindeki d›flk›
kirlili¤i için tipik bir göstergedir (Özellikle E.coli). Dolaysi ile laboratuar araflt›rmas› zorunludur.
Pseudomonas areuginosa 20 - 24°C’de ço¤alan bir bakteridir. On u salya sümük gibi kirlilikler meydana getirir ve
klor gibi dezenfeksiyon maddelerine karfl› dayan›kl›d›rlar. Havuz suyundaki dezenfeksiyonun eksikli¤i bu virüslerin
varl›klar›n›n delilidir. Bunlar cilt, d›flkulak ve sindirim yolunda enfeksiyonlara yol açarlar.
Legionella (Legionella Pneumophila) 3 5 - 55°C ›s›da ola¤an üstü h›zla ço¤alan bir bakteridir ve 60°C’ye kadar
yaflayabilirler. Hastal›ktan bahsederken Legionaers ve Pontiak atefli olarak adland›r›l›rlar. Bu bakteriler havuz duvar
ve taban›ndaki biyofilmler içinde, oluflumu genellikle havuz içinde yap›lan su flelalesi, su ak›nt›s›, dufl gibi yerlerde
ürerler.
Bu konuda yüzlerce hastal›k yap›c› ve zararl› yüzücüler için risk oluflturmaktad›r.
Havuz suyundan bulaflma potansiyeli olan baz› hastal›klar: ‹shal, Basili ve Amipli dizanteri, Giardiyaz, Ba¤›rsak
parazitozlar›, Gine kurdu hastal›¤›, Tifo ve Paratifolar, Yersinya Gastroenteriti, Kampilobakter Enfeksiyonu, Kolera,
Hepatit A ve E, Lejyoner Hastal›¤›, Leptozpiroz, Trahom, Onchocerciasis, S›tma, Sistosomiazis, VB.

2.4. YÜZME HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASININ TEMELLER‹
Modern havuz suyu haz›rlanmas›n ›n çeflitli yöntemleri TS E 11899’da belirtilmifltir. f i i md i havuzunuzun su yu n u
düflünün. Yüzenler bu suyun içine mikroorganizmalar› ve di¤er kirlilik maddeleri tafl›rlar. Bu arada çevre kirlili¤i de
ilave etki yapar. Yani özelliklede aç›k havuzlarda havadaki tozuma, kufl pislikleri ve yosun sporlar› gibi maddeler de
havuz suyuna kar›fl›rlar. fiimdi bu d›fl ortamdan gelen kirliliklerin ve onlar›n oluflturdu¤u etkilerin yok edilmesi gereklidir.
Havuz suyunun hijyenik ve estetik özellikleri aç›s›ndan tüm zamanlarda yüzülmeye haz›r ve ayn› olmas› garantiye
al›nmal›d›r. Çünkü ancak bu durumda hastal›k yap›c› virüslerden ve sa¤l›¤a zararl› unsurlardan korunulabilir. Yüzme
havuzu suyu haz›rl›¤› ve tüm yan tedbirlerin al›nmas› için olan gereklere; kirlilik - temizlik aras›ndaki dengenin hesap
edilmesiyle, TSE 11899 daki hesap kurallar›na uyularak ulafl›l›r. Bu kurallar; Havuz suyu güvenli¤i için her bir ifllemin
ayr›ca önemini izah etmektedir. Bu gerekleri yerine getirmemek insan sa¤l›¤› için ciddi risk oluflturur.

2.5. HAVUZ AKIfiI
Yüzme havuzunun girifl ve ç›k›fllar› (bas›fl ve emifl a¤›zlar›) iyi planlanarak yerlefltirilmelidir ki, su havuzun her taraf›na
dengeli da¤›ls›n ölü alan kalmas›n ve ayn› zamanda içinde yüzülmüfl olan su en k›sa yoldan yeniden haz›rlanmak
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üzere su haz›rl›k tesisine geri gitsin. Yüzme havuzu içindeki ak›fl› düzenleyen bugün temel 2 ak›fl sistemi vard›r. Dikey
ak›fl sistemi ve Yatay ak›fl sistemi. Yatay ak›fl sisteminde su havuza uzun kenarlara yerlefltirilmifl olan a¤›zlardan
verilir. Dikey ak›fl sisteminde ise su, havuz taban›na yerlefltirilen yeterli say›daki ve eflit alanlar› kapsayan a¤›zlardan
belli bir havuz alan›n› hedef alacak flekilde belli bir bas›nçla ve debi ile verilir. Her 2 sistemde de mümkünse suyun
tamam› üstten taflma kanallar› ile sisteme geri gönderilir.
Üstten taflmal› sistemin tart›flmas›z avantaj› su yüzeyinin temizlenmesi için verdi¤i olanakt›r. Kirlilikler direkt olarak
suyun yüzeyine ve bunun hemen alt›ndaki katmanlara ç›karlar. Bu kirlilikler üstten tafl›r›larak kanallar arac›l›¤› ile
en k›sa yoldan sisteme geri yollan›rlar. Her fleye ra¤men havuz içinde kirlilik oluflturan sedimantasyonlar, tedbir olarak
ilave su bak›m maddeleri ile ve günlük havuz dip ve duvar temizli¤i ile yok edilmek zorundad›rlar.
Yüzme havuzu suyu haz›rl›¤› ve dezenfeksiyonu ile ilgili olan TSE 11899’a göre ak›fl›n mümkünse %100’ü eflit olarak
üstten taflma kanal›na gitmek zorundad›r. (Dalga havuzlar› tasar›m› ilave özellik içerir) Bununla birlikte tüm taflmalar
boyunca dengeli ve sürekli bir ak›fl›n olmas›na dikkat edilmelidir. Havuz kenar›ndan taflma kanal›n›n içine su ak›fl›n›n
üstten serbest bir flekilde dökülmesinden kaç›n›lmal›d›r. Üstten taflma kanal›n›n içi haftada bir temizlenmeli ve tasar›m
buna imkan vermelidir. Taflma kanallar›n›n temizleme suyu ayr› bir pissu hatt›na gönderilmelidir.
2.5.1. DO⁄RU HAVUZ SU AKIfiI PLANLAMA
Optimal bir havuz ak›fl› elde etmek su haz›rlama tekni¤i bak›m›ndan ço k önemlidir. Bu da su haz›rlama tesisinin
kapasitesi ile ilgilidir. Bunun için havuzun cinsine, kullan›m amac›na ve yüzücü yüküne ba¤l› olarak havuz su ak›fl›n›n
(Su haz›rl›k tesisi kapasitesinin) hesaplanmas› büyük önem tafl›maktad›r. TSE 11899 /5.2 de ve çizelge 10 da buna
iliflkin hesaplama yöntemi belirtilmifltir.
Bu formülün tabii ki havuzun yap›m aflamas›nda teknik yorumlar için önemi çoktur. Ana de¤er olarak her yüzücü
için 2m3 haz›rlanm›fl suya gerek oldu¤u söylenebilir. Bununla birlikte yüzücülerin ve çevrenin getirdi¤i kirlilikler
tamamen haz›rl›k cihazlar›nda sudan uzaklaflt›r›l›r. Ölçülebilen de¤er olarak suda çözünmüfl kirliliklere -örne¤in cilt
art›klar› gibi- suyun okside edebilme özelli¤i etki eder.
Ozon basama¤› ile entegre edilmifl ve aktif kömür filtrasyonlu yönteme göre kullan›lan haz›rl›k cihazlar› yüzücü
bafl›na 1,67m3 su haz›rlanmas› için yeterlidir. Ancak bundan, yüzücü say›s›n›n az oldu¤u zaman tesisat ak›fl›n›n
k›s›labilece¤i yada yüzücünün olmad›¤› ( örne¤in geceleri) zamanlarda ak›fl›n kapat›laca¤› anlafl›lmamal›d›r. Durgun
su sa¤l›ks›z sudur. Çünkü, klorun dezenfeksiyon etkisi çok çabuk düfler ve bununla birlikte yosun ve bakterilerin
oluflumu bafllar. Havuz kullan›ma bir gün kapat›lm›fl olsa dahi su haz›rl›k cihazlar› 24 saat çal›flt›r›lmak zorundad›r.
Bu durum özellikle aç›k havuzlar için geçerlidir. Çünkü çevreden tafl›nan önemli miktardaki kirlilikler (yosun sporlar›kufl pislikleri- deterjan art›klar› vb.) önemlidirler.
2.5.2. TAfiMA TEKN‹⁄‹NE GÖRE HAVUZ D‹ZAYNI
Günümüzde otel havuzlar› ve halka aç›k havuzlar›n hemen hemen tamam› Üstten Taflma Tekni¤ine göre inflaa
edilmektedirler. TSE 11899 da zorunlu k›l›nan bu sistem havuz suyunun, tüm havuz kenarlar›ndan tafl›r›lmas› esas›na
dayanmaktad›r. Böylece yüzeydeki kirlilik en k›sa yoldan h›zl› bir flekilde havuzdan uzaklaflt›r›lm›fl olur. Taflan su
taflma kanallar›na (savaklara)oradan taflma oluklar› vas›tas›yla taflma ana arterine ve buradan da denge tank›na
gider. Denge tank›na gelen su ise flokulasyon, filtrasyon, p h düzenleme ve klorlama aflamalar› ile haz›rlanarak
tekrar havuza verilir.
Sistemin avantajlar› flöyle s›ralanabilir:
1. Su yüzeyindeki kirlilik en k›sa yoldan tafl›r›larak sistemden uzaklaflt›r›l›r.
2. Mükemmel bir mimari estetik sa¤lar.
3. Yüzme esnas›nda havuzun duvarlar› seyri engellemez ve güvenli¤i art›r›r.

geri dönmez ve so¤rulur, taflma kanal›ndan denge tank›na gider. Bu sebeple havuz yüzeyi dalgal› olmaz.
5. Taflma tekni¤ine göre dizayn edilmifl havuzlar›n duvarlar›nda lokal kirlilik meydana gelmez.
Taflma tekni¤ine göre dizayn edilecek bir havuzun tüm detaylar› daha proje aflamas›nda çözümlenmelidir. Taflma
kanal› kesiti, havuzda kullan›lmas› gereken inflaa elemanlar›n›n miktar ve kapasiteleri, Denge tank› kapasitesi, di¤er
boru vs. malzemelerin kapasiteleri do¤ru ve yeterli olmal›d›r. Bu konularda uzman bir mühendis en do¤ru bilgileri
verecektir.
Özel havuzlarda da taflma tekni¤i yayg›n olarak tercih edilmektedir.
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2.5.3. ÖZEL HAVUZLAR ‹Ç‹N YÜZEY SIYIRICI (SK‹MMER) TEKN‹⁄‹NE GÖRE HAVUZ D‹ZAYNI
Özel yüzme havuzlar›nda yüzeydeki kirlili¤in emilmesi, filtre edilmesi için skimmer tekni¤i basit ve uygun bir çözüm
olabilmektedir. UHE-2 de belirtildi¤i flekilde havuz duvar›na yerlefltirilecek yeteri kadar Skimmer ile ihtiyaç giderilir.
Filtre tesisinin emifl hatt› Skimmer ve dip emifl hatt›na ba¤lanmaktad›r. Filtre emiflinin büyük bir bölümü skimmer
hatt›ndan sa¤lanmal›d›r (Min. %50) .
Özel yüzme havuzlar› için geçerli olan UHE-2 flartnameleri her 35 m2 su yüzeyi için 1 adet skimmer yerlefltirilmesini
istemektedir. Ancak havuzun eni 4.5 metreyi geçti¤inde filtre tesisinin kapasitesine de uygun olarak 2 skimmer hatta
havuzun formuna ba¤l› olarak daha fazla say›da skimmer yerlefltirilebilir. Bahçe havuzlar›nda skimmerlere ana rüzgar
yönüne ve dip temizleyicinin hortum ba¤lant›s›n›n havuzun her köflesine eriflebilir olmas›na dikkat edilerek yerlefltirilmelidir.
Yeterli say›daki besleme nozullar› da havuzdaki en mükemmel ak›fl› sa¤layacak konumda yerlefltirilmelidirler. Özel
havuzlar için olan UHE-2 flartnameleri h er 8-14 m 2 ’ye 1 adet besleme nozulu öngörmektedir. Havuz çana¤›n›n
betonu döküldükten sonra beton içinde kalan elemanlar›n yerlerinin de¤ifltirilmesi yada yenilerinin eklenmesi hemen
hemen mümkün de¤ildir. Bunun için havuz dizayn› ile ilgili seçim yap›l›rken çok dikkat edilmeli ve uzman görüflü
al›nmal›d›r.
6

8
7
5

1. Filtre + Pompa + ›s›tma
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2.6. TS 11899’A GÖRE YÜZME HAVUZU TEKN‹⁄‹NDE YÖNTEM KOMB‹NASYONLARI
Yöntem kombinasyonlar›n›n önemli k›sm› afla¤›daki bileflenlerdir. Afla¤›daki yöntem kombinasyonlar›n› içeren liste
DIN19643’ e uygundur.
Yöntem: Adsorbsiyon - Topaklama - Filtrasyon - Klorlama (TSE11899/3,2,1)
Yöntem: Topaklama - Filtrasyon – Ozonlama – Sorbsiyon Filtrasyonu- Klorlama (TSE11899/3,2,2)

HAVUZ OPERATÖR EL K‹TABI

2.6.1. Adsorbsiyon:
Aktif kömür tozlu: Aktif kömür tozu su haz›rl›k cihazlar›n›n filtrasyon
kapasitesine b a ¤l › oransal olarak dozlan›r. Aktif kömür tozu sulu bir
süspansiyon oluflturularak kesintisiz olarak dozlan›r.
2.6.2. Flokulasyon:
Havuz suyunda sadece gözle görülen kirlilikler bulunmaz; ayn› zamanda
görülemeyen suda yüzen ask›da koloidal bakteri, mikrop, vücut ya¤lar›,
kozmetik art›klar› gibi kirlilikler de bulunur. Bu çok küçük kirlik maddelerini
suda çözünmüfl maddelerle (örne¤in idrar gibi) kar›flt›rmamak gerekir
ve bunlar yüksek etkinlikli filtrelerde bile çok zor tutunabilirler. Suya
filtreden önce ve pompalardan sonra flok maddesi ilave edilerek küçük
maddelerin stabilitesi bozulur (elektriksel) ve sonunda bunlar bir araya
gelerek topaklafl›rlar ve filtre taraf›ndan kolayca tutulabilir hale gelirler.
Flok maddesinin kesintisiz ve do¤ru oranda dozlanmas› önemlidir.
Topaklama (Flokulasyon) ve su haz›rlama için TSE11899 çizelge 2’de
verilmifltir ki de¤erler içinde afla¤›daki maddeler kullan›l›r.
a) Alüminyum sülfat
b) Alüminyumklorür-hexahidrat
c) Sodyum alüminat
d) Alüminyumhidroxiklorür
e) Alüminyumhidroxikloridsülfat
f) Demir (III)-klorid-Hexahidrat
g) Demirkloridsulfat
h) Demir (III)-sülfat
I) Ozon
k) Aktif kömür tozu
l) Kizelgur
Flok maddesinin kesintisiz ve do¤ru oranda dozlanmas› önemlidir.
Çeflitli floklama maddelerinin dozaj yönelim de¤erleri:
Ham suya minimum flokulant afl›lanmas›
• Alüminyum tuzlar› için 0.05 g/m3
• Demir tuzlar› için 0.1 g/m3 olmal›d›r.

Ç‹ZELGE: Topaklay›c› Flok malzemeleri optimum kullanma aral›¤›

Alüminyum sülfat

6,8 - 7,2

Sodyum alüminat

6,8 - 7,2

Alüminyum klorit-heksa hidrat

6,8 - 7,2

Alüminyum hipo-klorit veya sülfat

6,8 - 7,2

Demir-lll-klorit-heksa hidrat

6,5 - 7,6 deniz suyunda 7,8 ‘e kadar

Demir-lll-klor sülfat çözeltisi

6,5 - 7,8 deniz suyunda 7,8 ‘e kadar

Demir-lll-sülfat

6,5 - 7,6 deniz suyunda 7,8 ‘e kadar

Alüminyum tuzlar›

pH= 6,5 - 7,2

Demir tuzlar›

pH= 6,5 - 7,2 (deniz suyunda 7,8 ‘e kadar)

Demir içerikli flok malzemeleri 6,5-7,6 , Aliminyum içerikli malzemeler 6,5-7,2 aras›nda, iyi etki ederler. Farkl› olarak
Alüminyum hydroxidklorid ilaveten 7,4’e kadar etkilidir. Dozaj için tecrübelere göre %2-5’lik çözeltiler uygundur.
2.6.3. Filtrasyon:
Filtrasyon havuz suyunun fiziksel olarak temizlenmesini sa¤lar. Yü zme havuzu suyu filtresi belirlenmifl flartlara
(TSE11899/3.3.2 veya TSE 737) uygun olmal›d›r. Konu TSE 11899’da detayl›ca verilmifltir. Filtre etmek havuz suyunu
haz›rlamas›n›n en önemli bölümüdür. Tüm görülebilen kirlilikler ve floklama ile oluflmufl topaklar filtrece tutulurlar
ve ters y›kama ile sistemden uzaklaflt›r›l›r.
2.6.3.1. Tek Tabakal› Filtreler veya TS 737 Su Filtresi:
Tek tabakal› kum filtresinin; tabaka yüksekli¤i tanecik grubu ve filtre h›z› için de¤erler çizelge 3'de verilmifltir. Ayr›ca
TS 737‘de belirtilen su filtreleri de bu standart için geçerlidir. Bu de¤erler TS 737’de verilmifltir.
Ç‹ZELGE: Tek Tabakal› Filtreler için Tanecik Grubu - Tabaka Yüksekli¤i - Filtrasyon H›z› (vf)

Birim
Tanecik Grubu

mm

Tabaka Yüksekli¤i

m

B›rak›lacak Boflluk

m

Filtre H›z› (1)

Aç›k Filtreler

Kapal› Filtreler

0,71 ‘den 1,25 ‘e kadar veya
≥ 0,9

≥ 1,2

Filtre materyal yüksekli¤inin % 25‘i +
0,2 m’den fazla

m/h

a)- Tatl› sular için

≤ 12

≤ 30

b )- Deniz ve tuzu>2000 mg/l olan sular için

≤ 12

≤ 20

sular için Filtre H›z› ve Tabaka Yüksekli¤i denenerek bulunur.
Denemelerde Çizelge de¤erleri bafllang›ç için referans al›n›r.

(1) Mineralli

HAVUZ OPERATÖR EL K‹TABI

2.6.3.2. Ç o k tabakal› filtreler:
Çok tabakal› filtrelerin tabaka yüksekli¤i tanecik grubu ve filtre h›z› için de¤erler çizelgede verilmifltir.
Ç‹ZELGE : Çok Katl› Filtreler için Tanecik Grubu - Tabaka Yüksekli¤i - Filtrasyon H›z›

Birim

Aç›k Filtreler

Kapal› Filtreler

Aktif kömür tozu dozaj›n›n
yap›ld›¤› durumlarda
Tanecik Grubu

mm

c)- 0,71 ‘den 1,25 ‘e kadar
d )- ≈0,6 ‘dan 1,6 ‘ya kadar

Kombinasy on
Kum / Antrasit

mm

c /e

Aktif kömür tozu dozaj›n›n
olmad›¤› durumlarda
Tanecik Grubu

Kombinasyon
Kum / Antrasit
Kum / Bims
Kum / Kok kömürü
Kum / Zift veya Petrol koku
Tabaka Yüksekli¤i
Kum tabakas› yüksekli¤i
Antrasit yüksekli¤i
B›rak›lacak Boflluk

Filtre H›z› (1)
a)- Tatl› sular için
b )- Deniz ve tuzu>2000 mg/l olan sular için

mm

a )- 0,4 ‘den 0,8 ‘e kadar
b )- 0,63 ‘den 1,0 ‘e kadar
c)- 0,71 ‘den 1,25 ‘e kadar
d )- ≈0,6 ‘dan 1,6 ‘ya kadar
e)- ≈1,4 ‘den 2,5 ‘e kadar
a/d;
a/d;
a/d;
b/d;

mm

m

m/h

b/d; c/e
b/e; c/e
b/e; c/e
c/e

≥ 0,6
≥ 0,6
≥ 0,4
≥ 0,6
Filtre materyal
Filtre materyal
yüksekli¤inin %25‘i yüksekli¤inin %25‘i
+ 0,2 m’den fazla + 0,2 m’den fazla
≤ 15

≤ 50

≤ 15

≤ 20

sular için Filtre H›z› ve Tabaka Yüksekli¤i denenerek bulunur.
Denemelerde Çizelge de¤erleri bafllang›ç için referans al›n›r.

(1) Mineralli

Çizelge 4’deki materyaller; sadece, iflletme flartlar›nda sa¤l›¤› etkileyecek ve haz›rlama ve Dezenfeksiyonu bozacak
konsantrasyonda maddeler yaymad›klar› deneyle ispatlan›rsa kullan›labilinirler.
NOT: Bütün filtrelerde tabaka yüksekli¤i verilerinde destek tabakas› dikkate al›nmam›flt›r. Bunun için üretici firma
verilerine dikkat ediniz.

2.6.3.3. Sorbsiyon Filtrasyonu:
Ozon kademeli su haz›rl›k kombinasyonunda suyun içindeki ozondan kalan art›klar, klor ve bileflikleri, stabilitesi
bozulmufl kolloidal maddeler ve okside edilmifl kirlilikler Sorbsiyon filtrasyonu ile tutulur. Sorbsiyon filtreleri ak›fl› ve
yap›s› genel olarak çok katl› filtrelerdeki gibidir.
Ç‹ZELGE: Sorbsiyon Filtreleri ‹çin Tabaka Yükseklikleri ve Filtre H›z›

Bilinen büyüklükler
Tanecik Grubu

a
b
c
d

Birim
mm

Kombinasy on
Alt tabaka Kum
Üst tabaka Aktif kömür tozu

Kapal› H›zl› Filtreler
0,5
0,6
0,7
1,6

-

0,6
1,0
1,25
2,5

b/a
c/d

Tabaka Yüksekli¤i ( 1)
Alt filtre materyali
Üst filtre materyali tabakas› (2)

m
m

> 0,4
> 0,7

Kazan üst bofllu¤u

m

Toplam filtre materyal tabakas›
yüksekli¤inin % 30’u + 0,3 m

m/h

≤ 50

Filtre H›z›
(1)

(2)

Filtre h›z› hiçbir koflulda 50 m/h’i aflamaz ve bu tabaka yükseklikleri ≤ 50 m/h h›z için geçerlidir.
Düflük filtre h›zlar› için 1 m3 ak›fl için gerekli aktif karbon miktar› 14 litre ve en düflük tabaka
yüksekli¤i 35 cm en az de¤erler olarak kabul edilmelidir.
Aktif kömür tozu için sars›lma yo¤unlu¤u > 450 g/l, klor yar›lama uzunlu¤u < 10 cm.

Sorbsiyon filtrasyonu ve ters y›kama s›ras›nda aktif kömür sürekli olarak afl›n›r ve azal›r. Bu yüzden tabaka yükseklikleri
sürekli olarak kontrol edilmelidir. Filtrelere en az y›lda bir kez aktif kömür ilavesi yap›lmal› veya kontrollerde tabaka
yüksekli¤i %10 düflmüflse ilave yap›lmal›d›r.
2.6.3.4. Filtre Kazanlar› ‹çin Zorunlu ‹laveler:
En az 3 Atü de test edilmifl filtre kazanlar› afla¤›daki donan›mlara da sahip olmal›d›r.
n Adam delikleri: Çap› en az D≥400 mm’e (Büyük filtre kazanlar›nda adam girifline elveriflli) ve 2 adet olmak üzere
müdahale delikleri üstte ve yanda bulunmal›d›r. D 800 mm’ye kadar olan kazanlarda gövde komple ikiye ayr›labiliyorsa
(Alt ve üst olarak materyaller dökülmeyecek flekilde) ilaveten adam deli¤ine gerek yoktur.
• Seyir camlar›: Filtre içindeki ak›fl›, ters y›kamay› ve filtre materyalinin durumunu gözleyebilmek için seyir camlar›
kazanlara yerlefltirilir. Tek tabakal› filtrelerde kazan üst bofllu¤unda, Çok tabakal› filtrelerde kazan üst bofllu¤unda
ve gövdede (Filtre materyallerini izlemek üzere) seyir camlar› bulunmal›d›r. Camlar kazan içini ayd›nlatmak için sabit
spot yerlefltirmeye, seyyar el feneri tutmaya elveriflli olmal› veya ilave bu ifl için cam bulunmal›d›r.
• Manometreler: Filtre girifl ve ç›k›fl bas›nçlar›n› gösterir 2 adet manometre kazana monte edilmifl olmal›d›r.
• Numune musluklar›: Filtre üzerinde ham ve filtre edilmifl su numunelerini alma musluklar› bulunmal›d›r.
• Ters y›kama fleffaf kontrol borusu: Ters y›kama suyu (Pis su) hatt›nda geçen suyu izleme olana¤› veren fleffaf
(Transparan) kontrol borusu veya gözetleme fliflesi bulunmal›d›r.

HAVUZ OPERATÖR EL K‹TABI

• Debi metre: Her filtre tesisine ayr› ayr› olmak üzere filtre su girifline kontrol amac›yla debi metre konulmal›d›r.
• Havaland›rma: Kazan üst bofllu¤undaki havan›n tahliyesi için bir düzenek
ve ventil bulunmal›d›r.
• Filtre bilgi etiketi: genel filtre bilgilerinin yaz›l› oldu¤u üretici taraf›ndan
kazan üzerine monte edilmifl olmal›d›r.
• Filtre materyalleri; filtre tesisinin esas elemanlar› olup, kazan ölçüleri
ve Ç‹ZELGE 4-5-6 ya göre haz›rlanm›fl uygun evsaf ve kalitedeki materyallerin
imalatç› taraf›nda teslimi zorunludur.
2.6.3.5. Filtrelerde Ters Y›kama:
ma d d e ve mi kro o rg a n i k ki rlil i¤i t ers y›ka ma i l e f i l tre o rt am›n d an
uzaklaflt›rmak gereklidir. Suyun sa¤l›k koflullar›na uygun olmas›n› garanti
et mek için çal›flma za ma n ›n d an b a¤›ms›z olarak en a z haftada 2 defa
(Aç›k tesislerde çevre flartlar›, kullan›m yo¤unlu¤u ve di¤er etkileyici faktörler
ayr›ca dikkate al›nmal›d›r.) ters y›kama yap›lmal›d›r. Kurallar›na uygun
bir ters y›kama ile filtre etkinli¤i art›r›larak do¤ru su kalitesi elde edilir
(Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik aç›dan). Düzenli ve yeteri kadar ters
y›kama çok önemlidir. Bunun için filtre ters y›kamas›n›n otomatik olmas›
tavsiye edilir. Ters y›kama süreci kesintiye u¤ramamal› ve tesisat ters y›kama
suyunun sistemden tümü ile uzaklaflmas›n› güvenle sa¤lamal›d›r. Ters
y›kama için gerekli su denge deposunda daima haz›r bulunmal› ve eksilen
k›sm›n o t o ma ti k o la ra k t a maml an mas› g ü venced e o l mal›d›r. Gerekl i
durumlarda at›k su birikme çana¤› yap›labilir.
2.6.3.5.1. Tek Tabakal› Filtrelerde Ters Y›kama ‹çin Geçerli De¤erler:
2.6.3.5.1.1. Tek Tabakal› Filtrelerde Hava + Su Y›kamas›
Örne¤in tanecik g ru b u 0.71-1.25 mm olan tek tabakal› filtrede h a va +
su y›kamas›nda (Ters-Y›kama) ifllemler;
1. ‹fllem: Filtre kazan›n›n havaland›r›lmas› ve suyun alçalma seviyesi at›k
su hatlar›n›n üst kenar›na gelmesi gerekir.
Su Su ile ters y›kama 3 dakika, S u H›z› 60 m/h’den 65 m/h’ e kadar,
s›cakl›¤› 25°C
2. ‹fllem: Hava ile kabartma 5 dakika, Hava h›z› 60 m/h
3. ‹fllem: Su Y›kamas› 3 dakikadan 5 dakikaya kadar; Su H›z› 60 m/h’den
65 m/h, Su s›cakl›¤› 25°C
4. ‹fllem: Ön filtre edilmifl suyun deflarj edilmesi (Durulama)
5. ‹fllem: Filtrasyon konumuna dönülmesi
2.6.3.5.1.2. Tek Tabakal› Filtrelerde Su Y›kamas›
Örn e¤i n t a n eci k g ru b u 0 .7 1 -1 .2 5 m m o l a n t ek t a b a kal › f i l trede su
y›kamas›nda (Ters-Y›kama) ifllemler;
1. ‹fllem: Filtre kazan›n›n havaland›r›lmas› ve suyun alçalma seviyesi at›k su hatlar›n›n üst kenar›na gelmesi gerekir.
Su ile ters y›kama 6-7 dakika, Su H›z› 60m/h’den 65m/h’e kadar Su s›cakl›¤› 25°C
2. ‹fllem: Ön filtre edilmifl suyun deflarj edilmesi (Durulama)
3. ‹fllem: Filtrasyon konumuna dönülmesi

Tek katl› Filtrelerin y›kanmas› ile ilgili ana prensipler çok katl› filtreler içinde aynen geçerlidir. Ancak çok katl› filtrelerde
tek katl› filtrelerden farkl› olarak hava+su y›kamas› uygulanmamal›, yaln›zca su y›kamas› ifllemi uygulanmal›d›r. Su
h›z› ve y›kama süresi; yerlefltirilmifl olan filtre materyalinin tipine ve y›kama suyu s›cakl›¤›na dikkat edilerek seçilmelidir.
25°C S u s›cakl›¤› için Ç‹ZELGE 5’de belirtilen materyal kombinasyonu a / d Su h›z› 5 0 m/h - 55 m/h ve materyal
kombinasyonu b/d,b/e ve c/e oldu¤u taktirde 6 0 m/ h -65 m/h uygulanmal›d›r.
2.6.3.6. Filtrasyon ‹flleminin Baflar›s›n›n Kontrolü:
Hemen filtre ç›k›fl›ndan al›nacak filtre edilmifl su numunesi ile yap›l›r. Sonuçlar Çizelge 6 ile karfl›laflt›r›lmal›d›r
Ç‹ZELGE 6 - Filtrasyonun Baflar›s›n›n Kontrolü ‹çin De¤erler:

P a r a me tr e

Birim

Filtre edilmif l sudaki de¤er

Bulan›kl›k
Ortho - fosfat fosfat olarak
Demir (2)
Alüminyum (2)

FNU (1)
mg /l
mg /l
mg /l

0 ,2 0
0,0 0 5
0,0 2 0
0 ,0 5 0

(1)

FNU Formazin nephelometrik birim
Çizelge 2’deki malzemeler için.

(2) Sadece

2.6.3.7. Aktif Kömürlü Filtrelerin Ters Y›kamas›
Aktif kömürlü Absorpsiyon filtreleri yaln›zca su ile y›kan›rlar. Ters y›kama ifllemi min 2, en çok 7 gün içinde mutlaka
yap›lmal›d›r.
1. aflama: Filtre yata¤›n›n havaland›r›lmas›
2. aflama: Su ile y›kama 3-6 dk. H›z: 60-65 m/h.
3. aflama: ‹lk filtre suyunun kanala verilmesi
4. aflama: ‹flletme haz›rl›¤›
2.6.3.8. Sorpsiyon Filtrasyonu ‹flleminin Baflar›s›n›n Kontrolü:
Hemen filtre ç›k›fl›ndan al›nacak sorbe edilmifl su numunesi ile yap›l›r. Sonuçlar çizelge 7 ile karfl›laflt›r›lmal›d›r. Aktif
kömürün etkinli¤inin azalmas› redoks geriliminin k›yaslamal› ölçümü ile belirlenir. Absorpsiyon filtresi giriflindeki ozonlu
su ile sorpsiyon filtrasyonundan geçen filtreden ç›k›fl suyu en az redoks gerilimi fark› 250 mV (Pt-Ag/AgCl 3 m KCl)
olmak zorundad›r.
Not: Redoks ölçümü ile ilgili do¤ru de¤erlerin al›nmas› için gerekli süre ve flartlara uyulmal›d›r.
Ç‹ZELGE: Sorpsiyon Filtrasyonun Baflar›s›n›n Kontrolü ‹çin De¤erler

P a r a me tr e
Ba¤l› klor
Ozon

Birim
mg /l
mg /l

Filtre edilmif l sudaki de¤er
< 0,1
0,050
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2.6.3.9. TSE11899/3.3.2.2 Ç‹ZELGE 5’E GÖRE HESAPLANMIfi ÇOK TABAKALI F‹LTRE M‹N. TABAKA YÜKSEKL‹KLER‹:

Filtre iç çap› Ø
(mm)
Tabaka
yüksekli¤i
(mm)
Filtrasyon
tabak as›:
6 0 0 mm hidro
antrasit-H
6 0 0 mm kuarz
k u mu
Destek
tabakalar›
100 m m
kuarz çak›l›
100 m m
kuarz çak›l›
100 m m
kuarz çak›l›

8 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1400 1 6 0 0 1 8 0 0 2 0 0 0 2200 2 4 0 0 2 6 0 0 2 8 0 0 3000
Tane b ü - k g
yüklü¤ü
(mm)

N1 ,2 0
0,40 0 ,8 0

1,00 2 ,0 0
2,00 3 ,6 0
3,00 5 ,0 0

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

3 0 0 * 4 7 0 * 700* 9 2 5 * 1210 1 5 2 5 1 8 8 5 2 2 8 0 2 7 1 5 3 1 8 5 3 8 9 5 4 2 4 0
*
*
*
*
*
*
*
*
480 750 1125 1475 1935 2435 3000 3650 4340 5100 5910 6785

80

125 190 250 325 400 500 610 725 850 985 1130

80

125 190 250 325 400 500 610 725 850 985 1130

80

120 180 240 320 390 490 600 720 840 975 1120

*Litre olarak hidro antrasit
Not: Filtre tabakas› tüm katman boyunca eflit yüzey büyüklü¤ünde ve düzgün silindirik flekilde olmal›d›r.
2.6.4. Dezen f eksiyon ve Oxi d asyon
Dezenfeksiyonun ilk görevi, yüzücülerin enfeksiyon riskinden uzak kalabilmeleri için havuz suyu içine tafl›nm›fl hastal›k
yap›c› virüslerin tamam›n›n öldürülmesidir. Dezenfeksiyon un etkinli¤i, mi kro p öldürücü olarak (Pseudomonas
aeruginosa) 3 0 saniye içinde %9 9 ’u n u ö ldü rmeye d a ya n›r. Mi krop ö l dürme h›z› red o ks potansiyeli ö l çü mü ile
anlafl›l›r. Yukar›da bahsedilen mikrop öldürme h›z› için gereken 700 mV redoks potansiyeli elde etmek için de iyi
temizlenmifl suda serbest klor kesinlikle 0.2 mg/l olmal›d›r. Redoks potansiyeli, suyun içine uygun bir yerde dald›r›lm›fl
olarak bulunan Bezug elektrodu (Kalomal veya gümüfl) ile bir platin veya alt›n elektrot arac›l›¤›yla ölçülür. Redoks
potansiyelinin ö l çü mü ko lay de¤ildir. (Elektrotlar kirlenir ve düzenli olarak temizlenip yeniden kalibre edilmek
zo ru n dad ›rl ar) Ayr›ca b unu n ö lçümü n e d ezenfeksiyon ma dd eleri nin i çeri¤i nin ö lçümü nün yerin e g eçer n e d e
dezenfeksiyon madde dozaj›n›n genel ayar›n›n iflini yapar. TSE 11899 da havuz suyunda sürekli izlenmesi gereken
parametrelerden birisi de redoks gerilimidir ve minimum redoks de¤eri deniz suyu için 700, tatl› su içinse 750 mV
tur. Genel kullan›ml› havuzlarda sadece oksidasyon etkisi olan dezenfektanlara müsaade edilmektedir. Ayn› zamanda
filtrasyonla sudan uzaklaflt›r›lamayan su d a çözünmüfl organik kirlilik maddeleri oksidasyon yolu ile örne¤in, cilt
art›klar› ter ve tükürük oluflumlar› gibi indirgenirler. Ozon tek bafl›na havuz içinde etkili de¤ildir ve yaln›zca su haz›rl›k
aflamas›ndaki bir kademeyi (TSE11899 3.2.2) YÜKSEK OKS‹DASYON GÜCÜYLE OLUfiTURUR.
2.6.5. Havuz suyu dezenfeksiyonu TEMEL 3 fiARTI KARfiILAMALIDIR. 1Do¤rudan havuzun içine yap›lmas› gereken dezenfeksiyon sürekli olmal›d›r.
2-Filtre cihaz›n›n tutamad›¤› organik kirlilik, okside edici dezenfektanlarca parçalan›p yok edilmelidir.3-Havuz suyunun dezenfektan etkinli¤i, basit ve güvenilir bir yolla sürekli ölçülüp kontrol edilebilmelidir.

TSE11899 3.2.2 de Filtrasyon kademesinden sonra ozonlama yap›l›r. Bu ozonlama bir reaksiyon tank› içinde (min
3 dakika) ozonla reaksiyona tabii tutulur. Burada ifllevini yapan ozon ve reaksiyonun ilave sonuçlar› aktif kömür
filtresi ile sudan tutulur. Ha vu za giden temiz suda max.0.05 mg/l ozon bulunmak zorundad›r. Genel olarak tüm
dezenfeksiyon metotlar›nda dezenfeksiyon maddesi filtre edilmifl havuz suyuna filtreden sonra direkt olarak verilmek
zorundad›r. Su içindeki klor ürünlerinin dezenfeksiyon etkisi serbest alt klor asitlerinin (HClO) miktar›na ba¤l› olarak
ç›kar ki bu da pH de¤erine ba¤›ml› olarak Hypoklorit (ClO) ve hidrojen iyonlar›na ayr›lmas›na ba¤l›d›r. Afla¤›daki
tabloda artan pH de¤eri karfl›s›nda serbest alt klor asidinin azald›¤› oransal olarak görülmektedir. Buradanda pH
de¤erine ba¤l› olmak üzere klorun su içindeki dezenfeksiyon etkisi görülebilir.

p H De¤eri
6,0
7,0
7,5
8,0
9,0

H C l O ( % ) Oran›
9 6 ,8
7 5 ,2
4 9 ,0
2 3 ,2
2,9

(ClO- + H + ) ( % ) Oran›
3,2
2 4,8
5 1,0
7 6,8
97,1

Havuz suyunun pH de¤eri yükseldikçe ayn› dezenfeksiyon etkinli¤ini sa¤lamak için daha fazla klora gerek duyulmaktad›r.
TSE 11899 da pH 6.5 - 7.6 aral›¤›nda havuzlarda serbest klor miktar› min. 0.3 mg/l olmas› flart koflulmaktad›r.
2.6.6. Ozo n ka d emesi (TS E 11899/2,1,c):
TS,1899 / 2,1,C’de ilave ozon kademesi uygulamas› tan›mlanm›flt›r. Konuya iliflkin bilgi 2.8.1.6’da verilmifltir.
2.6.7. Trihalojenmethan (THM):
Havuz suyu içine bulunan organik kirliliklerle serbest klorun etkileflimi ba¤l› kloru oluflturur. Devam› olan reaksiyonda
da bir Halojen olan klor THM’yi olufltur. Buna sebep olan kirlilikler yüzücüler taraf›ndan suya getirildi¤i gibi, doldurma
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suyundan, uygun olmayan plastik maddelerden ve hatta hatal› dezenfeksiyon malzemelerinden havuza gelebilirler.
Oluflan THM gaz› su yüzeyinden ç›kar bu arada yüzücüler taraf›ndan solunurlar.
THM’nin analizi iflletme flartlar›ndaki havuz suyu rutin ölçümlerinde belirlenemez.
THM’nin üst de¤eri TSE11899/Çizelge 1 de havuz suyu içindeki kloroform olarak 0.02 mg/l ile s›n›rland›r›lm›flt›r.
THM özellikle kapal› havuzlar için çok çok önemlidir.
Havuz suyu içindeki THM’nin konsantrasyonunun indirgenmesi için; Aktifkömür tozu Adsorbsiyonu uygulan›r veya
ozon + reaksiyon tank› + aktif kömür filtreli bir su haz›rl›k kademesi devreye sokulur. Ozon’lu cihazlarda THM’yi
teflkil eden madde okside edilir ve adsorbsiyon s›ras›nda elimine edilerek desenfeksiyon basama¤›ndan önce (klorlama)
THM oluflumu önlenmifl olur. TSE 11899/3.3.2.2 de anlat›lan çok tabakal› filtreler THM oluflumunun sebebi olan
malzemelerin tutulmas›nda çok iyi sonuç verirler.
2.6.8. PH - De¤eri:
pH de¤eri ölçülebilen bir say›d›r. Asit,nötr veya alkali reaksiyon hakk›nda fikir verir. pH skalas›: 0: Kuvvetli asit - 7:
Nötr - 14: Kuvvetli alkalidir. fiu göz önüne al›nmal›d›rki; örne¤in, 6 pH de¤erindeki bir çökelti, pH’› 7 olandan 10
misli asidiktir. pH de¤eri 8 olan bir çözelti de
pH’› 7 olandan 10 misli alkalidir. Havuz suyu
haz›rl›¤›nda ; d ezen feksiyo n ma dd el erini n
HAVUZLARDA DO⁄RU pH ARALI⁄I
pH
(klor), çökelticinin, elektriksel ölçümlerin ve
suyun cilt-göz için uygunlu¤u aç›s›ndan p H
de¤erinin önemi büyüktür. ‹nsan cildinin pH
de¤eri 5,5’dir. Havuz için öngörülen de¤er
Ma ksi mu m 7 .6
insan cildi için olas›l›klar›n en idealidir. Asidik
havuz suyu gözleri k›zart›r. Çünkü, göz yafl›n›n
Flokulasyon aral›¤› optimum 6 .8 - 7.2
p H d e¤eri ci l d e g ö re yü ksekt i r (7 ,0 -7 ,5
Mi n i mu m 6 .5
a ra s›n d ad›r). Ayr›ca d ü f l ü k p H d e¤eri
havuzdaki metal aksamlara da kötü etki eder.
Birçok sebep dikkate al›nd›¤›nda TSE11899
pH sahas›n› gerekleri en iyi yerine getirecek
flekilde kesinlefltirmifltir. Buna göre pH de¤eri
ZAMAN
6 ,5 ’i n a l t›n da ve 7 .8 i n ü st ü nde o l ma mal ›
ve flok maddeleri kullan›ld›¤›nda pH de¤eri
etkili Fl o ku lasyo n için gerekli de¤erleri
aflmamal›d›r. Flokulasyonun fonksiyonu kusursuz de¤ildir ve dezenfeksiyon maddelerinin etkisi (klor) ayn› miktardaki
dozaj› hissedilir flekilde indirger. Ayn› zamanda kalkerleflme de yapabilir. Kusursuz bir havuz suyu haz›rl›¤› sadece;
pH de¤eri dar bir sahada - ayn› seviyede duruyorsa mümkündür
2.6.9. PH de¤erinin ayar› için afla¤›da verilen maddeler kullan›l›r:
a) Kostik soda
b) Sodyum karbonat (Soda)
c) Sodyum bikarbonat
d) Sodyumbisülfat
e) Tuzruhu (asidi)
f) Sülfürik asit
g) Karbondioksit

2.6.10. Asit Kapasitesi K S 4 ,3
Asit kapasitesi asl›nda su içinde çözünmüfl hyrojenkarbon iyonlar›n›n stabil hallerinin konsantrasyonudur. Hyrojenkarbonat
asitle birlikte karbonik asiti su ile CO2 ’ye ayr›flt›r›r. Rijik hyrojen karbonatla birlikte su ve karbonat iyonlar›na ayr›fl›r.
Bununla birlikte suyun pH de¤eri asit veya yükseltici ilaveleriyle uzun süre stabil kal›r.
Bu sebepten dolay› TSE11899 da tüm yüzme havuzlar› için (S›cak masaj havuzlar› hariç) Min.asit kapasitesi de¤eri:
KS4,3 = 0.7 mol/m3 tavsiye edilir. Doldurma suyunun asit kapasitesi düflük olmak zorundad›r. S›cak masaj havuzlar›nda
Min. asit kapasitesi de¤eri: KS4,3 = 0.3 mol/m3 tür.
2.6.11. S u Sertli¤i
Su sertli¤ini, Magnezyum ve kalsiyum iyonlar›n›n varl›¤› belirler. Toplam sertlik kavram›ndan kalsiyum ve Magnezyum
tuzlar›n›n toplam› anlafl›l›r. Bundan baflka farkl›l›k geçici ve kal›c› sertlik aras›ndad›r. Geçici sertlik kalsiyum hidrojen
karbonat (ya da Magnezyum hidrojen karbonat)’ ›n oluflumunun sonucudur. Hidrojen karbonat›n indirgenmesi ya
da ayr›flmas› s›ras›nda suda çözünmeyen karbonat ortaya ç›kar. Bu sebeple geçici sertlik olarak adland›r›l›r. Zira geçici
sertlik direkt olarak suyun asit kapasitesine ba¤l›d›r. Bu ra d an da yüksek asit kapasiteli yü zme havuzu sular›nda
muhtemelen kalker çökmesinin artt›¤› sonucu ç›kar.
Ç‹ZELGE: Sertlik Birimleri ve Dönüflümleri

1
1
1
1
1

mval/lt.
dH
Fr
‹S
p p m Ca CO 3

p H De¤eri

dH

Fr

‹S

p p m CaCO 3

1,0
0,3 5 7
0,2
0,2 8 6
0 ,0 2

2,8
1,0
0 ,5 6
0,8
0 ,056

5,0
1 ,7 9
1,0
1 ,4 3
0,1

3,5
1 ,2 5
0,7
1,0
0,07

5 0,0
1 7,9
1 0,0
1 4,3
1,0

2.6.12. Ta ze S u ‹lavesi
Havuz suyunun tazelenmesi için günlük her yüzücü bafl›na en az 30 lt. su ilavesiyle olur. ‹lave su, kay›plar ve filtre
y›kamas› için harcanan su miktar›n› ayr›ca karfl›lar.
2.6.13. Ha vu z Ta b a n ve Du va r Temizli¤i
Havuzlarda taban ve duvar temizli¤i düzenli olarak yap›lmak zorundad›r.
2.6.14. Havuz suyu kalite araflt›rmas› için bafllang›ç noktas› olarak Redoks :
Havuz suyu araflt›rmas›nda daima ilk bak›lmas› gereken parametre redoks de¤eridir. Redoks kavram› redüksiyon ve
oxsidasyon kelimelerinin ilk hecelerinin birlefliminden ortaya ç›km›flt›r. redüksiyon(indirgemek) etkisi kirlilik maddelerini,
okside eden serbest aktif klordur. Klorlanm›fl suyun Redoks potansiyelinin de¤eri; oksidasyon ve indirgeme etkilerinin
oranlar› önemli sa¤l›k parametreleridir. Her yüksek Redoks potansiyeli; yüksek oksidasyon etkisi ve yosun öldürme
h›z› için kavram olarak sadece klor miktar› de¤ildir. Bilakis bunun de¤eri su içinde bulunan kirliliklerede ba¤l›d›r. pH
de¤eri TSE11899 d a belirlenen 6,5 - 7,3 aras›nda ise ve Redoks potansiyeli 7 5 0 mV ise bu de¤erler do¤ru sa¤l›k
parametrelerini verirler. Bu de¤erin alt›na düflüldü¤ünde (örne¤in 700 mV) cihazlar hemen kontrol edilmelidirler.
Havuz suyunun geçiçi kirlili¤inin sebebi; çal›flmayan flok dozaj cihaz› yada serbest klor miktar›n›n düflük olmas›
olabilir. Havuz çevresinin temizli¤inden havuza gelen kirli sular ve temizlik maddeleri Redoks Potansiyeli için çok
zararl›d›rlar. Bu yüzden havuz çevresinin temizli¤ine çok dikkat edilmelidir. Tüm temizlik maddeleri deterjan içerirler.
Bunlar dezenfeksiyonun etkinli¤ini ve suyun kalitesini bozarlar. Bu ifl için ayr› bir personel çal›flt›r›lmal› çevre temizli¤i
yap›l›rken tesis kapat›larak taflma ana artellerdeki kanala ba¤lanan vana aç›larak havuz çevresinin y›kama sular›n›n
havuz tesisat›na kar›flmadan direkt kanala ak›t›lmas› sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca bu ifllem bittikten sonra taflma kanallar›da
iyice y›kanmal› ve ondan sonra sistem tekrar iflletmeye al›nmal›d›r.
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3 5 y›l d a n b eri Red oks g erilimi yü zme h a vu zu t ekni¤i nde h a vuz su yu nun h i jyenik o l a rak d e¤erlendi ri lmesin de
kullan›lm›flt›r. Redoks geriliminin yard›m›yla yosunlar›n öldürülmesinin sürekli kontrolü mümkün olmaktad›r. Havuz
suyunun Redoks gerilimi + mV (milivolt) gerilim olarak verilmektedir. pH de¤erine ba¤l›d›r, bu nedenle verildi¤inde
pH de¤eri ile birlikte söylenmelidir. Klorlama yap›lm›fl bir havuz suyunun Redoks gerilim de¤erinde, o anda suda olan
kirlilikler de dikkate al›narak dezenfeksiyon maddesinin oksidasyon ve dezenfeksiyon etkisi tam olarak görülmüfl olur.
Ayn› miktarda klor örne¤in kirlilik oran› daha az olan bir suya verildi¤inde Redoks gerilimi daha fazla ç›kacakt›r.
Günümüzde ölçümde daha çok kalomel yerine gümüfl/ gümüflklorid kombinasyonu (Ag/AgCl) kullan›lmaktad›r. Bu
sistem için de¤erler yaklafl›k 50mV daha yüksektir.
Yüzme havuzu su kalitesi araflt›r›ld›¤›nda daima ilk bak›lacak nokta redoks olmal›d›r. Sonras›nda pH ve serbest klor
gelmelidir. Redoks ölçümü yap›lmayan havuzlar daima flüpheli olarak düflünülmelidir.

2.7. HAVUZ F‹LTRASYONU
2.7.1. GENEL KULLANIMLI HAVUZ F‹LTRELER‹ (TSE 11899)

Filtrasyon havuz suyunun fiziksel olarak temizlenmesini
sa¤lar. Yüzme havuzu suyu filtresi belirlenmifl flartlara
(TSE11899/3.3.2 veya TSE 737) uygun olmal›d›r. Konu
TSE 11899 d a detayl›ca verilmifltir. Filtre etmek havuz
su yu n u h a z›rl a ma s›n ›n en ö n eml i b ö l ü mü d ü r.Tü m
görülebilen kirlilikler ve floklama ile oluflmufl topaklar filtrece
tutulurlar ve ters y›kama ile sistemden uzaklaflt›r›l›r.

F‹LTRE ‹Ç AKIfiI

DO⁄RU F‹L‹TRE AKIfiI

Filtrasyon esnas›nda yüzeyi ve di¤er
tabakalar düz gün ve hom ojen
katmanlar halinde bask›lanm›fl, Ters
y›kam ada ise homojen, düz gün ve
kabarm›fl.

Filtrasyon esnas›nda yüzeyi ve di¤er
tabakalar düz gün ve hom ojen
katmanlar halinde bask›lanm›fl.

2.7.3. HATALI F‹LTRE AKIfiILARI

Hatal› iç ak›fl nedeniyle filtre yüzeyleri düzgün de¤il, katmanlar kar›flmifl.

HAVUZ OPERATÖR EL K‹TABI

2.7.4.Yüzme h a vu zu yü kl eme maddelerinin at›lma olas›l›klar›

Su Yükü

Yükleme Maddeleri

Büyüklük (mm)

At›lma

Yüzen M addeler

Saçlar - lifler

>1

Kaba süzgeç

Kaba Bulan›k M addeler

Sabun art›klar›
Deri parçalar› vb.

1 - 0,001

Filtre etme

Yap›flkan M addeler

Kozmetik, tükürük

> 0,0001

Pulland›rma

Organik M addeler

M ikro organizmalar
> 0,00001
(virüsler, filizler)

Oksidasyon
Dezenfekte etme

Çözülmüfl Maddeler

Üre maddeleri,
kloraminler

- Aktif kömürlü absorbsiyon
- Ozon kademesi
- Temiz su ilavesi

Çözülmüfl

2.7.5. Filtreler için TS 11899 a göre hesaplanm›fl baz› ÖLÇÜ VE M‹N.KAPAS‹TELER

Filtre iç çap›
Ø (mm)

600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

Filtre yüzeyi (m 2 ) 0 ,2 8 0,50 0,78 1,17 1,53 2,01 2,54 3,14 3,80 4,52 5,30 6,15 7,06
* 5 0 m/h h›z için

14

25

39

58

76

100 127 157 190 226 265 307 353

3 0 m/h h›z için
Kapasite ( m 3 /h)

9

15

24

34

45

60

75

95

2 0 m/h h›z için
Kapasite ( m 3 /h)

6

10

16

20

31

40

51

63

Kapasite (m 3 /h)

115 135 160 185 215
76

90

106 123 141

*Yaln›zca çok tabakal› filtrelerde 50 m/h h›za müsaade edilmektedir. Tuzlu sularda h›z en çok 20 m/h al›nabilir.

2.7.6. TSE11899/3.3.2.1 Ç‹ZELGE 4 E GÖRE HESAPLANMIfi ÇOK TABAKALI F‹LTRE M‹N. TABAKA YÜKSEKL‹KLER‹

Filtre iç çap› Ø
(mm)
Tabaka
yüksekli¤i
(mm)
Filtrasyon
tabak as›:
6 0 0 mm hidro
antrasit-H
6 0 0 mm kuarz
k u mu
Destek
tabakalar›
100 m m
kuarz çak›l›
100 m m
kuarz çak›l›
100 m m
kuarz çak›l›

8 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1400 1 6 0 0 1 8 0 0 2 0 0 0 2200 2 4 0 0 2 6 0 0 2 8 0 0 3000
Tane b ü - k g
yüklü¤ü
(mm)

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

N1 ,2 0

3 0 0 * 4 7 0 * 700* 9 2 5 * 1210 1 5 2 5 1 8 8 5 2 2 8 0 2 7 1 5 3 1 8 5 3 8 9 5 4 2 4 0
*
*
*
*
*
*
*
*

0,40 0 ,8 0

480 750 1125 1475 1935 2435 3000 3650 4340 5100 5910 6785

1,00 2 ,0 0
2,00 3 ,6 0
3,00 5 ,0 0

80

125 190 250 325 400 500 610 725 850 985 1130

80

125 190 250 325 400 500 610 725 850 985 1130

80

120 180 240 320 390 490 600 720 840 975 1120

*Litre olarak hidro antransit
Not: Filtre tabakas› tüm katman boyunca eflit yüzey büyüklü¤ünde ve düzgün silindirik flekilde olmal›d›r.
2.7.7. TSE11899/3.3.2.2 Ç‹ZELGE 5 E GÖRE HESAPLANMIfi TEK TABAKALI F‹LTRE M‹N. TABAKA YÜKSEKL‹KLER‹

Filtre iç çap›
Ø (mm)
Tab aka
y ü ksekli¤i
(mm)
Filtrasyon
tabakas›:
1200 m m
kuarz kumu
Destek
tabak alar›
100 m m
kuarz çak›l›
100 m m
kuarz çak›l›
100 m m
kuarz çak›l›

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Tane b ü- k g
yüklü¤ü
(mm)

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

0,50 1 ,2 5

9 6 0 1500 2250 2855 3870 4875 6000 7305 8685 10200 11820 13675

2,00 3 ,1 5
2,00 3 ,0 0
3,00 5 ,0 0

80

125 190 250 325 400 500 610 725 850 985 1130

80

125 190 250 325 400 500 610 725 850 985 1130

160 250 380 500 650 800 1000 1220 1450 1700 1970 2260

HAVUZ OPERATÖR EL K‹TABI

2.7.8. Filtrelerde Ters Y›kama
Filtrenin devir-i daimi esnas›nda tuttu¤u madde ve mikro organik kirlili¤i ters y›kama ile
filtre ortam›ndan uzaklaflt›rmak gereklidir. Suyun sa¤l›k koflullar›na uygun olmas›n› garanti
etmek için çal›flma zaman›ndan ba¤›ms›z olarak en az haftada 2 defa (Aç›k tesislerde çevre
flartlar›, kullan›m yo¤unlu¤u ve di¤er etkileyici faktörler ayr›ca dikkate al›nmal›d›r.) ters
y›kama yap›lmal›d›r. Kurallar›na uygun bir ters y›kama ile filtre etkinli¤i art›r›larak do¤ru
su kalitesi elde edilir (Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik aç›dan). Düzenli ve yeteri kadar
ters y›kama çok önemlidir. Bunun için filtre ters y›kamas›n›n otomatik olmas› tavsiye edilir.
Ters y›kama süreci kesintiye u¤ramamal› ve tesisat ters y›kama suyunun sistemden tümü
ile uzaklaflmas›n› güvenle sa¤lamal›d›r. Ters y›kama için gerekli su denge deposunda daima
haz›r bulunmal› ve eksilen k›sm›n otomatik olarak tamamlanmas› güvencede olmal›d›r.
Gerekli durumlarda at›k su birikme çana¤› yap›labilir.

2.7.9. Tek Tabakal› Filtrelerde S u Y›kamas›
Örne¤in tanecik grubu 0,71-1,25 mm olan tek tabakal› filtrede su y›kamas›nda (Ters-Y›kama) ifllemler;
1. ‹fllem: Filtre kazan›n›n havaland›r›lmas› ve suyun alçalma seviyesi at›k su hatlar›n›n üst kenar›na gelmesi gerekir.
Su ile ters y›kama 6-7 dakika, Su H›z› 60 m/h ‘den 65 m/h ’e kadar Su s›cakl›¤› 25°C
2. ‹fllem: Ön filtre edilmifl suyun deflarj edilmesi (Durulama)
3. ‹fllem: Filtrasyon konumuna dönülmesi
2.7.10. Çok katl› Filtrelerde Ters Y›kama:
Tek katl› Filtrelerin y›kanmas› ile ilgili ana prensipler çok katl› filtreler içinde aynen geçerlidir. Su h›z› ve y›kama süresi;
yerlefltirilmifl olan filtre materyalinin tipine ve y›kama suyu s›cakl›¤›na dikkat edilerek seçilmelidir.
25°C Su s›cakl›¤› için Ç‹ZELGE 5’de belirtilen materyal kombinasyonu a / d Su h›z› 5 0 m/h - 55 m/h ve materyal
kombinasyonu b/d, b/e ve c/e oldu¤u taktirde 60 m/h - 65 m/ h uygulanmal›d›r.
ÇOK ÖNEML‹ !!!
HAVUZUN ÇÖP KABINI HER ZAMAN TAM BOfiALTMALIYIZ.
AKS‹ HALDE ÇÖP KOYMA M‹KTARI SÜREKL‹ AZALIR. KABIMIZ M‹KROPLANIR.
BUNUN ‹Ç‹N TERS YIKAMA; DÜZENL‹, YETERL‹ SÜRE ve YETERL‹ HIZDA YAPILMALIDIR.

2.7.11. ÖZEL HAVUZ F‹LTRELER‹
Genel kullan›ml› standartlara uygun filtrelerden farkl› olarak boyutlar› ve filtre etkinlikleri azalt›lm›flt›r. Kum, Kum +
aktif kömür, Diatomit, kartufllu tipleri vard›r. Bunlar›n her biri özellikleri itibariyle pek çok alt türeve sahiptir.
2.7.11.1.Kum Filtreleri: Hemen hemen her tip havuza uygun farkl› kapasitelerde kolayca boyutland›r›labilen, dayan›kl›
ve eskimeye kapal› filtrelerdir. Filtran maddenin (kuartz kumu) de¤iflimi ortalama 5 senedir. Farkl› katman yükseklik
ve materyal büyüklükleri uygulama alan› bulmufltur. ‹laveten aktif kömür
ile etkinli¤i art›r›lm›fl modeller gelifltirilmifltir.
2.7.11.2.Diatomitli Filtreler: Yüksek Filtrasyon etkinli¤ine sahiptirler.
Filtrasyon inceli¤i bak›m›ndan en üst s›n›fi teflkil ederler, 0,002 ila 0,005
mm çapl› partikülleri tutabilme özellikleri vard›r ki,baz› büyük bakteriler
dahi bu tip filtrelerde tutulabilirler. Buna ba¤l› olarak b u tip filtrelerde
flokulant kullan›m› gerekli de¤ildir, hatta kullan›lmas› halinde filtrenin
birdenbire t›kanmas› söz konusudur. Yüksek filtreleme kalitesinin yan›s›ra,
düflük kimyasal madde tüketimi ve su sarfiyat›n›n olmamas› bu filtre tipinin
belli bafll› üstünlükleridir. Ekipman olarak hassast›r ve diatomit düzenli
takviyesi gereklidir ve belirli bir iflletme maliyeti getirir. Çevresel etkilerle
f a zl a ki rlenen h avuzlarda f i ltrenin sü ratl e t ›kan mas› sö z ko n u sudu r,
gözeneklerin çok küçük olmas›da dikkate al›nd›¤›nda suyun geçifli tamamen
engellenir, bu durum bu tip filtrelerin en büyük s›k›nt›s›d›r, manometrenin
sürekli takibi gereklidir. Kullan›m› bak›m›ndan di¤er filtre türlerine göre pek çok dezavantaja sahiptir.
2.7.11.3. Kartufllu Filtreler: Bu tip filtrelerin az yer tutmalar›, basit yap›l› olmalar› ve hassas filtrasyon yapabilmeleri
(0,01 ila 0,02 mm ) en büyük avantajlar›d›r. Çevresel etkiler nedeniyle K‹RLENME nin yo¤un oldu¤u havuzlarda
kullan›lmas› uygun de¤ildir. Kartufllar›n temizlenmesi genellikle çok baflar›l› netice vermez s›k s›k yenilenmesi gerekir.
Kartufl yenilenmesi ise maliyetini yükseltecektir.
2.7.12. F‹LTRASYON MALZEMELER‹
1- Silis (Qu a rz) K u mu ve Çak›l›: Silis ku mu ilk kullan›lan filtrasyon malzemesi olup, b u g ü n h a la a na filtrasyon
malzemesi olarak kabul edilmektedir. Buna neden maliyetinin nispeten ucuz olmas›, kolayl›kla temin edilebilmesi ve
bu malzeme ile ilgili yeterli miktarda tecrübeye sahip olunmas›d›r. Filtrelerde kullan›lan kum ve çak›l genellikle %90
- 98 silistir. Standartlar %9 0 'd an afla¤› silis içeren keza konkasörden ç›kan k›r›k kumun kullan›lmas›na müsade
etmemektedirler. K u mu n t a n e yo¤unlu¤u 2 5 0 0 - 2 7 0 0 kg /m 3 , d ö kme yo ¤u nlu¤u d a 1 5 50 - 1 6 0 0 kg /m 3 ‘tür.
2- Hydroantrasit: Hydroantrasil + Antrasit kö mü rü n ün, k›rlarak g ra nüle edilmesi, termik ifllemden geçirilerek
yo¤unlu¤unun azalt›lmas› ile elde edilmektedir. Genel olarak sanayide su ar›t›m›nda deminirilasyon filtrasyonunda,
su filtralizasyonunda üst filtrasyon malzemesi olarak kullan›lmaktad›r. Yüzme havuzIar›da genel olarak kullan›lan
iki tip hydroantrasitin özellikleri afla¤›da verilmifltir.
Hydroantrasit N (TS 11899 da yer verilmemifltir, ancak havuz tekni¤inde kullan›lmaktad›r)
a- Tane büyüklü¤ü ve dökme yo¤uniu¤u
0 ,6 - 1 ,6 mm
7 3 0 kg / m 3
b- Tane büyüklü¤ü ve dökme yo¤unlu¤u
1 ,4 - 2 ,5 mm
7 2 0 kg / m 3
c- Tane yo¤unlu¤u
1 4 5 0 kg / m 3
d- Porozitesi
% 8,5
Hydroantrasit H (TS 11899 Öngörülmüfltür)
a- Tane büyüklü¤ü ve dökme yo¤unlu¤u
0 ,6 - 1 ,6 mm
5 0 0 kg / m 3
b- Tane büyüklü¤ü ve dökme yo¤unlu¤u
1 ,4 - 2 ,5 mm
4 8 0 kg / m 3
c- Tane Yo¤unluk
1 6 5 0 kg / m 3
d- Porozitesi
% 48,5
3- Bims: Bims volkanik b i r malzeme olup, % 90 amorf silistir. Asit ile yap›lan d en emed e zayi at % 2'nin alt›nda
kalm›flt›r. Literatürlerde bilgi bulunmamas›na ra¤men fiziksel özellikleri, poröz bir malzeme olan Hydroantrasit'e
benzemektedir.

HAVUZ OPERATÖR EL K‹TABI

Havuz filtrelerinde 1,6 - 2,5 mm tane büyüklü¤ünde üst filtre malzemesi olarak kullan›lmaktad›r.
a- Tane Büyüklü¤ü
1 ,6 - 2 ,5 mm
b- Dökme Yo¤unlu¤u
6 0 0 kg / m 3
c- Islak Yo¤unlu¤u
8 0 0 kg / m 3
4- Aktif Kömür: Aktif kömür, kömürün termal yolla aktif hale getirilmesi ile elde edilmektedir. Yüzme havuzu sular›n›n,
klor, klor bilefliklerinden. Keza ozon kademesinden sonra art›k ozon ve reaksiyon sonuçlar›ndan ar›nd›r›lmas›nda
kullan›lmaktad›r. Granül halinde filtrelerde kullan›lmakta, toz olarak klasik derin yatakl› filtrelere veya kiselgurlu
filtrelere verilmektedir.
A- Granül Aktif Kömür: (Ozon kademesinde sorbsiyon filtre materyali olarak)
a- Tane Büyüklü¤ü
1 ,6 - 2 ,5 mm.
b- Dökme Yo¤unlu¤u
4 6 0 kg / m 3
c- Toplam Alan›
1 0 0 0 m 2 / g r.
B- Toz Aktif Kömür: (Filtrasyon öncesi absorbsiyon için)
a- Tane Büyüklü¤ü
4 0 - 6 5 mm
b- Dökme Yo¤unlu¤u
4 6 0 kg / m 3
c- Toplam Alan›
1 0 0 0 m 2 / g r.
2.7.13. ÖZEL HAVUZ F‹LTRELER‹ ‹Ç‹N KARfiILAfiTIRMALI TABLO
Ku m Filt releri

Ka rt u f llu Filt reler

Dia t o m it li Filt reler

Filt re ed ici o rt a m

Yaklafl›k 0,5 mm
granülasyonlu
kuvars ku mu

Bir büyük veya birden
fazla küçük k›vr›ml›
özel kartufl

0 ,0 0 5 mm d i a t o mi t
pudras›

Filt ra sy o n in celi¤i

2 0 - 4 0 mi cro n

1 0 - 2 0 mi cro n

2 - 5 mi cro n

H a f tal›k b a k ›m

Ters y›kama

Durulama
F›rçalama

Di a t o mit in t ekrar
süspansiyon h a l e
getirilmesi

Sezo n lu k b a k›m

Asite mu a mel e

Asitle y›kama

Filtrenin yeniden
diatomitle beslenmesi

Filt ra sy o n in celi¤ in in
a rt t ›r›lm a s›

Flokulasyon

Daha hassas kartufl
kullan›lmas›

Filtrasyon hassast›r,
gerekli de¤ildir.

M a k sim u m
geçif l h ›z›

5 0 m 3 / h / m2

2 m 3 / h / m2

4 - 5 m3 / h / m2

Ç a l›f lma ö mrü

Kum hemen hemen hiç
afl›nmaz. Ortalama
6 senede bir de¤ifltirilir.

1 - 2 sezonda bir
kartufl de¤ifltirilir.

Havuzun iflletme
sonuçlar›na göre 1 - 3 ayda
bir diatomit flarj› yenilenir.

Tesis m a liy et i

Ortalama

Düflük

Yüksek

Ha f t a da 0 ,5 - 1 m 3 su
harcan›m› ve sürekli
flokulan kullan›m› vard›r.

Kartufl temizli¤i ve
yenileme maliyeti vard›r.
T›kanma takip edilmelidir.

T›kanma takip edilmelidir.
Afl›r› toz ve polenlere karfl›
iflletmede hassast›r.

Presostat veya
kronolojik kontrollü
vanalarla mümkündür.

Pratikte çok zordur.

Pratikte çok zordur.

‹f llet m e m a liy eti

Ot o m a sy o n

2.8. HAVUZ DEZENFEKS‹YON YÖNTEM VE MALZEMELER‹
TS 11899/2 SUYUN DEZENFEKSIYONU ‹Ç‹N GEREKL‹ OLAN MALZEMELER
Su haz›rl›¤› ve dezenfeksiyon için afla¤›daki kimyasallar›n do¤ru miktarda havuzda bulunmas›
gerekir. Bu miktarlar kaydedici cihazlarca kaydedilirler veya iflletme defterinde düzenli olarak
yaz›l›rlar.
Bu standarda t a belirtilmemifl malzemeler, yüzme havuzlar›nda su haz›rl›¤› için
kullan›lamaz. Bu Standard d a belirtilmemifl o l a n dezenfeksiyon maddeleri ile
yard›mc› di¤er malzemeler, oluflturduklar› konsantrasyon, içlerindeki etkin madde
cinsine ve miktar›na ba¤l› olarak;
-Yüzenler ve personel için risk oluflturmuyorsa,
-Su haz›rl›¤› ve Dezenfeksiyonu engellemiyorsa,
-Ha vu zd a ki ma t erya l l ere o l u msu z et ki
yapm›yorsa,
-TS 2 6 6 veya mu a d i l i b i r S t a n d art d a
ku l l a n ›m›n a mü sa a d e ed i l i yo rsa , b u
st a n d a rtt a yer a l ma ma s›n a ra ¤men ,
yüzme havuzu su haz›rl›k iflleminde
kullan›labilir.

2.8.1. TS 11899/2.1 MÜSADE ED‹LEN DEZENFEKS‹YON MADDELER‹
Dezenfeksiyon için bölüm 7.4 de an›lan Dezenfeksiyon metotlar› çerçevesindeki maddeler kullan›l›r.
a) Klor gaz› (Bas›nçl› kaplarda, gerekli güvenlik tedbirleri al›nm›fl ve mekan bol havaland›r›lm›fl vaziyette)
b) Sodyum hipoklorit (S›v›)
c) Kalsiyum hipoklorit (Granül veya tablet halinde) en az %65 Ca(ClO)2 ve %5-10 konsantrasyonlu çözelti
d) Kullan›m yerinde NaCl elektrolizi ile sodyum hipoklorit
e) Kullan›m yerinde NaCl elektrolizi ile klor gaz›
Su haz›rl›¤› ve dezenfeksiyon için afla¤›daki kimyasallar›n do¤ru miktarda havuzda bulunmas› gerekir. Bu miktarlar
kaydedici cihazlarca kaydedilirler veya iflletme defterinde düzenli olarak yaz›l›rlar.
Bu standartta belirtilmemifl malzemeler, yüzme havuzlar›nda su haz›rl›¤› için kullan›lamaz. Bu standart da belirtilmemifl
olan dezenfeksiyon maddeleri ile yard›mc› di¤er malzemeler, oluflturduklar› konsantrasyon, içlerindeki etkin madde
cinsine ve miktar›na ba¤l› olarak;
-Yüzenler ve personel için risk oluflturmuyorsa,
-Su haz›rl›¤› ve Dezenfeksiyonu engellemiyorsa, Havuzdaki materyallere olumsuz etki yapm›yorsa,
-TS 266 veya muadili bir standart da kullan›m›na müsaade ediliyorsa, bu standartta yer almamas›na ra¤men, yüzme
havuzu su haz›rl›k iflleminde kullan›labilir. Bu özellikler kan›tlanm›fl olmak zorundad›r.
1. KLOR GAZI (TSE 11899/2,1,A)
KLOR GAZI + SU
H‹POKLOR‹T AS‹T + H‹DROKLOR‹K AS‹T
( Cl2 )
( H2 O )
( HOCI )
( HCI )
Soluk, yeflil-sar› renkli bir gaz olup, keskin kokuludur. Gözleri, bo¤az ve ci¤erleri yakar; ölümcül olabilir.
Aktif Klor Yüzdesi
%1 0 0

Mevcut Klor ‹çeri¤i Yüzdesi
%1 0 0

pH
0(%1’lik çözelti)

Avantajlar›
• En ucuz klor dezenfektan›
• Ekonomiktir.
• Havuz suyunun pH’s›n› önemli
ölçüde düflürür.

Dezavantajlar›
• ‹lk yat›r›m maliyeti yüksektir.
• Tehlikeli bir maddedir.

Elementer klor piyasada bas›nç alt›nda s›v› formda (Çelik varil, çelik silindir) piyasada bulunur. Y›llardan beri dünyada
g en el h a vuzlarda kl orga z› yö ntemi u ygulan makt ad›r. “En d irekt kl o rl ama” ve va ku m-klorgaz› d o za j cihazlar›
kullan›ld›¤›ndan bu yana klorgaz› ile ilgili güvenlik sa¤lanm›flt›r. “Endirekt klorlama” teriminden bir enjektörün
yard›m›yla klorgaz› ve sudan bir klor çözeltisinin oluflturulmas› anlafl›l›r. Klorgaz› suda iyi çözüldü¤ü için günümüzde
kullan›lan klorgaz› dozaj cihazlar› ile 0.5…3 g/l Cl 2 klorkonsantrasyonlar›na ulafl›labilir Klorgaz› dozaj tesislerinde
mümkün oldu¤unca otomatik çal›flan klor tüpü de¤ifltirme flalterleri öngörülmelidir. Böylece boflalan klor tüpü nedeniyle
klorlama yar›da kesilmez.
2. KALS‹YUM H‹POKLOR‹T (TS 11899/2,1,C)
KALS‹YUM H‹POKLOR‹T + SU
H‹POKLOR‹KAS‹T + KALS‹YUM ‹YONU
[ Ca+2 ]
[ Ca ( OCl )2 ]
[ H2 O ]
[ HOCI ]
Aktif Klor Yüzdesi
Mevcut Klor ‹çeri¤i Yüzdesi
pH
%6 5
%6 5
11 ( yüzde birlik çözeltisi )
Avantajlar›
• Tafl›ma, depolama ve
uygulamada kolayl›k
• Depolamada ihmal edilebilir,
önemsiz miktarda kay›p
• Yumuflak sular için, uygulamada
kalsiyum sertli¤ini önemli
ölçüde artt›rmas›

Dezavantajlar›
• pH‘y› yükseltir, asit ihtiyac› artar
• Sert sularda, kalsiyum sertli¤ini
önemli ölçüde artt›r›r.
• Bünyesindeki inert çözünmez
kimyasallar nedeniyle suda bulan›k
yapabilir.

Kalsiyum hipoklorit en az % 65 klor içerir. Bunun anlam› sodyum hipoklorite göre daha fazla klor içermesidir. ‹çinde
bulunan di¤er kimyasallar kalsiyum karbonat, kalsiyum hidroxid, sodyum klorit ve kristal sudur. Sonuncusu %5-10
aras›nda bulunabilir ve kalsiyum hipoklorit’ i n ayr›flmas›nda ç›kan ›s›ya kars› stabilizasyon görevi yapar. (Sat›fl›
genellikle granül yada tablet fleklindedir. Toz hali pek tavsiye edilmez) S›k› formda bulunanlar› uzun y›llar dayan›r.
Ayn› zamanda flok klorlama gereken durumlar içinde uygundur. Bu durumda granül havuz iflletmesinden önce veya
sonra direkt olarak su yüzeyine serpilebilir. Dozaj› için %1-2’lik çözelti haz›rlanmas› tavsiye edilir. Çünkü her litre
6,5 - 13 gr etkili klor içermektedir. Yüksek konsantrasyonlu çözelti sodyum hipoklorit çözeltisi gibi az dayan›kl›d›r
ve içerdi¤i fazla miktardaki bulan›kl›k parçac›klar› (Suda çözünmeyen kalsiyum karbonat›n oran›na ba¤l› olmak üzere)
dozaj pompas›n›n t›kanmas›na sebep olur.
Kalsiyum hipoklorit alkali olarak etkiler. Sürekli kullan›ld›¤›nda (özellikle havuz suyu azdan ortaya kadar bir sertli¤e
sahipse) yüzme havuzu suyunun p H de¤eri ç›kar. Kalsiyum hipoklorit ve onun sulu çözeltisi baflka bir kimyasalla
kar›flt›r›lamaz. (di¤er klor ürünleri, pH düflürücüler)
3. SODYUM H‹POKLOR‹T (TS 11899/2,1,B)
SODYUM H‹POKLOR‹T + SU
H‹POKLOR‹K AS‹T + SODYUM ‹YONU
( NaOCI )
( H2 O )
( HOCI )
( Na+)
Aktif Klor Yüzdesi
Mevcut Klor ‹çeri¤i Yüzdesi
pH
%10.8 ( aktif )
%1 0 .3
13
%12.0 ( ticari )

Sodyum hipoklorit yöntemi muhtemelen en eski klor yöntemidir. Piyasada bulunan sodyum hipoklorit ayn› zamanda
sodyum hipoklorit eriyi¤i olarak da adland›r›l›r. Alkali ve tahrip edici bir eriyiktir. Uygun bir sodyum hipoklorit çözeltisi
içinde %12-15 klor vard›r. Alkalili¤inden dolay› (pH de¤eri yaklafl›k 11’dir) orta sertlikteki sularda afl›lama yerinde
kalkerleflmeden dolay› t›kan›kl›k olur. Afl›lama yeri düzenli olarak bak›ma al›nmal›d›r. ‹lave olarak sodyum hipoklorit
çözeltisinin alkalitesi yüksek oldu¤unda havuz suyunun pH de¤eri bir asit dozaj› ile dengelenir. Sodyum hipoklorit
çözeltisi sa¤lam bir yap›ya sahip de¤ildir. Klor (hipoklorit) ›fl›k ›s› ve tüm a¤›r metal etkisiyle bozulur.
4. KULLANIM YER‹NDE KLOR GAZI ÜRET‹M‹ (TS 11899/2,1,E)
Bu tür tesislerde sodyum klorür elektrolizi ile klor gaz› elde edilerek su haz›rl›k ifllemlerinin dezenfeksiyon aflamas›nda
kullan›l›r. Tuz depolanmas› sebebiyle önemli bir güvenlik problemi ortadan kalkar ve klor yaln›zca ihtiyaç kadar
üretilir. Elektroliz sonucu bazik bir eriyik elde edilir. Bu bazik eriyik istenirse pH nötrlemek için kullan›l›r veya deflarj
edilir. Bu proseste yaln›zca elementer klor gaz› havuza verilir. Elektroliz sonucu ortaya ç›kan hidrojen gaz› ortamdan
uzaklaflt›r›l›r.
Bir enjektör yard›m›yla klor gaz› ve su kar›fl›m›ndan elde edilen klor eriyi¤i havuza verilir. Bu eriyik suya ilavesi ile
suda HCl tuz ruhu oluflur. Buda suyun pH s›n› düflürür. Havuz suyundaki asit kapasitesi yeterli ise su klor eriyi¤inde
bulunan HCl ile nötrlenir. Karbonat sertli¤i yeterli de¤ilse oluflacak HCl’yi nötrlemek için asitli klor eriyi¤i mermer
çak›l› doldurulmufl kaptan geçirilmelidir.
Havuz suyu dezenfeksiyonunda kullan›lan Elektroliz yöntemi ile yerinde üretim en geliflmifl yöntemdir. Do¤ru ak›mla
tuz elektrolizi esas›na dayan›r. Dezenfeksiyon maddesinin üretim ve enjeksiyon miktar› anl›k ihtiyaç kadard›r. Havuz
suyuna do¤rudan elementer klor verilir.
5. KULLANIM YER‹NDE SODYUM H‹POKLOR‹T ÜRET‹M‹ METODU (TSE 11899/2,1,D)
Sodyum klorür çözeltisinin elektrolizi ile sodyum hipoklorit do¤rudan kullan›m yerinde elde edilebilir. Çözeltinin
konsantrasyonu 2-8 gr/l Cl2 olmal›d›r. Ayn› ifllem deniz suyu kullan›lan havuzlarda veya havuz suyunun tuzland›r›lmas›
ile dolafl›mdaki suyun bir k›sm›n›n elektroliz hücresinden geçirilmesi fleklinde de uygulan›r. Elektroliz sonucu ortaya
ç›kan hidrojen ortamdan uzaklaflt›r›lmal›d›r. Sodyum hipoklorit eriyi¤inin filtre edilmifl suya verilmesi dozaj pompas›yla
olur. Su sert olursa NaClO afl›lama enjektörünü t›kayabilir. Ayr›ca havuz suyunun pH de¤erini sürekli olarak yükseltir.
pH de¤erinin ayar› için yeterli aside ihtiyaç vard›r.
6. KLOR + OZON (TS 11899/2,1,C)
Ozon (O3 ) aktif formdaki oksijendir (O 2 ) ve kuvvetli bir oxidasyon maddesidir. Havuz suyunda kal›c› etkiye sahip
olmamas›, zehirlili¤inden dolay› sadece su haz›rl›k hatt›n›n içinde bir kademe olarak yerlefltirilir, filtre edilmifl suya
ozon verilir, ozon 3 dakika süre ile bir reaksiyon tank› içinde ifllevini yerine getirir, sonras›nda proses reaksiyon
tank›ndan ç›kan suyun aktif kömür filtresinden geçirilmesi ile sonlan›r. Aktif kömür filtresi ç›k›fl›nda max. 0.05 mg/l
ozon ölçülmek zorundad›r. Haz›rl›k hatt›nda dezenfeksiyon maddesi olarak ozonun kullan›m›, klorun havuz suyu
içindeki fonksiyonundan farkl›d›r. Sadece klorla dezenfeksiyon yap›lan baz› havuzlarda (terapi, sa¤l›k gibi), ilave
olarak ozon yöntemi de kullan›lmal›d›r.
Ozo n l a ma n›n Avanta jlar›;
Etkili yosun öldürme gücü
Organik kirliliklerin (örne¤in idrar gibi) oxidasyonu
Düflük miktarda Trihalojenmetan
Havuz suyunda düflük klor yo¤unlu¤u
Bozulmufl art›k kalmamas›
Gaz formundaki Ozon onun suland›r›lm›fl çözeltisi gibi (max. 25 mg/l O3 ) çok dayan›ks›zd›r ve bu sebeple kullan›laca¤›
yerde üretilmelidir. Ozon üretici cihaz için önemli miktarda bir yat›r›m ve ilave donan›mlar (örne¤in; hava kurutucu,
ozon y›kay›c›, aktif kömür filtresi gibi) gerekmektedir.
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2.8.2. D‹⁄ER HAVUZ K‹MYASALLARI (ÖZEL HAVUZLARDA)
Havuz suyunun haz›rlamada kullan›m alan› bulan, TS 11899 bulunmayan kimyasal ve metotlar.
Bu bölümdeki malzeme ve metotlar standartlarda olmayan a ma uygulamalarda mevcut malzemelerdir. TS 11899
ve UHE-1 de olmamakla birlikte dezenfeksiyon ve oksidosyan ihtiyac›n› karfl›lamas› kofluluyla özel havuzlar için
haz›rlanm›fl olan UHE-2 talimat›n›n gereklerini karfl›layabilirler. Ayr›ca bunlardan baz›lar› içme ve kullanma sular›
için olan TSE 237 ve g›da maddelerine iliflkin olan talimatlarda zararl› bulunarak yasaklanm›fllard›r.
UHE-2 Özel havuz talimat›nda; S u ya dezenfeksiyon maddeleri öncelikle klor ve klor bileflikleri verilir ve böylece
bakteriler, yosunlar ve al-gler öldürülebilir. ve suda boflta, etkili dezenfeksi-yon maddeleri fazlal›¤› kal›r. Klor ile
dezenfekte edilen özel havuzlarda aktif klor miktar› terci han 0.3-0.6 mg/l olmal›d›r. Bu de¤er hiçbir koflulda 1,5
mg/l ‘yi aflamaz. Dezenfeksiyon güvenli¤inin sa¤lanabildi¤i tesis koflullar› esas itibariyle miktar aç›s›ndan belirleyicidir.
Yeni kurulan tesislerde en çok 1,5 mg/l de¤erinde yeteli dezenfeksiyon güvenli¤i sa¤lanm›fl olmal›d›r.
fiart›: Her koflulda uygulanmas› mutlak zorunluluktur. Seçilecek Dezenfeksiyon yöntemi afla¤›daki koflullar› sa¤lamal›d›r.
Bu takdirde farkl› yöntemler uygulanabilir.
1. Havuz suyu kendinden dezenfektan olmal›d›r.
2. Filtrelerin tutamad›¤› kirlilik okside edici dezenfektanlarca yok edilmelidir.
3. Uygulanan yöntemin yeterlili¤i kolayca test edilebilmelidir. (Kullan›c› taraf›ndan)
1. BROM
Element hali s›v› olmas›na karfl›n, havuz dezenfektan› olarak kullan›lan formu s›v› olarak mevcut de¤ildir. Havuz
dezenfeksiyonu için kullan›lan formu, iki ayr› kat› formda sat›l›r. Birincisinde; brom tuzu, kendisini aktif hale geçirecek
bir oksidasyon ajan›yla birlikte çift komponentli olarak uygulan›r. ‹kinci tipinde ise, brom tuzu, kendisini aktiflefltirecek
oksidasyon ajan› ile birlikte tablet formunda fabrikasyonkar›fl›m olarak sat›l›r.
Brom kimyas›, birçok bak›mdan klorunkine benzemesine karfl›n, farkl› olarak brom floklama amaçl› kullan›lmaz.
pH’s› 4,0-4,5 civar›nda olup, oksidasyon ajan› taraf›ndan aktiflendi¤inde su içerisinde H‹POBROM‹K AS‹T (HOBr)
ve H‹POBROM (OBr-) iyonu oluflturur.
Klor gibi, bu oluflumda suyun pH derecesinden etkilenir. Ancak bu etki klordaki kadar dramatik de¤ildir.
Elementer brom (Br2 ) klor gibi bir halojendir ve yüzme havuzu suyu dezenfeksiyonu için olan prensipler de klor gibidir.
Bromun avantajlar›: Kloraminlerden (Ba¤l› klordan) farkl› olarak bromaminler kokusuzdur. Piyasadaki baz› bromlu
ürünler hem brom hem de klor içerir. Ekseriyetle özel havuzlarda kullan›l›r. Baz› ülkelerde genel kullan›ml› havuzlarda
da kullan›m›na müsade edilmektedir. Havuz suyu ayr›ca uygulamada organik brom bileflikleri d e kullan›lmaktad›r.
Bakteri ve Yosun öldürücü özelli¤i iyidir. Buna ra¤men oksidasyon etkinli¤i düflüktür. Bromun oksitleme tesiri düflük
oldu¤u için halka aç›k havuzlar›n dezenfeksiyonunda kullan›lmas›na izin verilmez.
2. KLORLU ‹ZOS‹YANÜRAT (ORGAN‹K KLOR ÜRÜNÜ)
Sodyumdiklorizosiyanürat, Triklorizosiyanürikasit. Her iki üründe genifl bir pazar bulmufltur. TSE11899 ve UHE-1
de kullan›m›na müsaade edilmez. Ayr›ca bu ürünlerin içme ve kullanma sular›nda, g›da maddeleri ve içeceklerde
kullan›m› kesin olarak yasakt›r.
KLOR STAB‹L‹ZASYONU
Zay›f bir asit olan siyanürik asitin, klorun suda yok olma sürecini önledi¤i keflfedildi. Baflka bir deyiflle ,siyanürik asit
sudaki serbest klorun günefl ›fl›¤› taraf›ndan parçalanma sürecini stabilize etmekteydi. Suda 25 ppm. mertebesinde
mevcut olan siyanürik asit, mevcut olmad›¤› havuz sular›na k›yasla serbest klor bakiyesini 3 ile 5 kez daha uzun süre
muhafaza edebilmekteydi.

Siyanürik Asit ( s – Triazintrion)
Korunmufl klor
Serbest Klor + Stabilizatör
Kokusuz, beyaz, granül yap›da bir madde olup; stabilizatör, izosiyanürik asit, flartland›r›c› veya CYA isimleriyle de
an›l›r.
Siyanürik Asit Özellikleri
• pH 4,5 ( %1‘lik çözelti )
• Yavafl erir.
• Ma ksi mum çözünürlük = 1 6 0 0 ppm.
• Herhangi bir havuz kimyasal› ile yok edilemez.
• Yaln›zca drenaj , s›çrama ve ters y›kama yoluyla oluflan su kayb› ile havuzda yok edilebilir.
• 1 kg/41,6 m 3 , 2 5 p p m. C YA verir.
Not: Siyanürik asit, kullan›lan klor türevi ne olursa olsun hipoklorik asidi stabilize eder.
Sodyumdiklorisosiyanürat (h›zl› çözünür) ve Triklorisosiyanürika sit (yavafl çözünür) tablet veya granül f o rmd a
bulunurlar. Etkili klor içeri¤i (%56-90) yüksektir, stabilizatörden dolay› hariçte ve havuz suyunda dayan›kl›d›r.
Kullan›m› kolayd›r.
Ancak etkili bir dezenfeksiyon etkisi sa¤layabilmek için havuz suyundaki klor konsantrasyonun yüksek olmas› (DPD
ölçümlerinde örne¤in 0,6 - 1,2 mg/l) gerekmektedir. Ancak bu etki izosiyanürat›n havuz suyundaki konsantrasyonunun
en çok 30-40 mg/l ‘ye kadar oldu¤u durumda söz konusudur. ‹zosiyanür asitin varl›¤›ndan do¤an önemli bir kavramda
“toplam mevcut olan klor” dur. Bundan, toplam serbest klor ile siyanür asite ba¤l› bulunan klor anlafl›l›r. Serbest
klorun gerçek miktar›n›n bulunmas› için sudaki siyanür asit konsantrasyonunun bilinmesi zorunludur. Yani serbest
klor do¤rudan ölçümle bulunamaz.
Siyanürik asit konsantrasyonunun 3 0 mg/l oldu¤u durumda örne¤in; toplam mevcut olan klor içindeki serbest klor
oran› %45‘tir. Siyanür asit konsantrasyonu 7 0 mg/l oldu¤unda ise sadece % 28 civar›ndad›r. Bu oranlar afla¤›da
çizelgede normal su flartlar› için verilmifltir.
Siyanürik asit Konsantrasyonu

0
m g/ l

5
m g/ l

10
m g/ l

Serbest klorun toplam mevcut klora
% 73 % 61
oran› yaklafl›kt›r. (pH = 7,5 t = 25°C) % 100

20
m g/ l

30
m g/ l

% 52 % 45

50
m g/ l

70
m g/ l

% 33 % 28

90
m g/ l

100
m g/ l

130
m g/ l

% 14 % 12

% 10

Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca talep edilen maksimum 0,2 mg/l ba¤l› klor miktar›n› aflmamak için, havuz suyundaki siyanürik
asit miktar›n›n en fazla 5-10 mg/l’den a z olmas› gerekmektedir. Bu oranlar›n ü st ü n de siyanürik asit bulundu¤u
takdirde Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n talebi hiç bir koflulda gerçeklefltirilemez. Toplam mevcut klorun bakteriyolojik etkinli¤i
tart›fl›ld›¤›nda, bu önemli gerçeklere dikkat edilmelidir. Serbest klorun toplam mevcut klora olan oran›n›n de¤iflkenli¤inden
dolay›, siyanür asit konsantrasyonunun düzenli kontrolü zorunludur.
Klor bilefli¤i

‹çerdi¤i Klor Miktar› *

Aktif Klor **

Sodyumdiklorizosiyanürat

% 32

% 5 0 -6 3

Triklorizosiyanürasit

% 46

% 8 0 -9 0

* Kimyasal formülüne göre hesap

** Üreticinin verisi

3. L‹TYUMH‹POKLOR‹T
L‹TYUMH‹POKLOR‹T +SU
H‹POKLOR‹K AS‹T +L‹TYUM ‹YONU
(H 2 O)
( LiOCl)
(HOCl )
(Lit )
Aktif Klor Yüzdesi
Mevcut Klor ‹çeri¤i Yüzdesi
pH
% 29
% 35
1 ( %1’ lik çözelti )
‹norganik klor bilefli¤i, suda iyi çözünen beyaz taneli granül yap›dad›r. Büyük oranda etkisiz yan maddeler içerir.
Lityum fizyolojik olarak aktiftir, yüzenler üzerinde toksit etkisi flüphesi sebebiyle içme suyu için önerilmez ve TSE
11899 da yer verilmemifltir.
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4. ‹YOT
‹yot t›pk› klor ve brom gibi bir halojendir. Ancak düflük oxidasyon gücünden dolay› tercihlerde son s›rada bulunur.
Havuz suyunda aç›¤a ç›kan iyot silik kahverengi bir renk yapar ki buda güvenlik gereklerine ayk›r›d›r. TSE 11899
‘da yer verilmemifltir.
Potasyum ‹yodür (KI), suda hiçbir art›k b›rakmaks›z›n çözünen kristal yap›l› beyaz bir tozdur. Bir oksidasyon ajan›yla
aktif hale geçirilir. Amonyak ile reaksiyon vermez. Bu yüzden iyodamin oluflumu yoktur; göz, cilt iritasyonu ve mayo
afl›nmas›da söz konusu de¤ildir. Yaln›zca bakteri öldürücü dezenfektan olarak kullan›labildi¤inden, yosun mücadelesi
ve oksidasyon takviyesine ihtiyaç vard›r.
5. BAKIR-GÜMÜfi ‹YON‹ZASYON S‹STEM‹
Bu sistem; bak›r›n yosunlar, gümüflün bakteriler üzerindeki öldürücü etkisinden yararlan›larak tasarlanm›flt›r. Sistemde
bak›r ve gümüfl belli bir oranda alafl›m haline getirilerek yap›lan elektrotlar kullan›l›r. Elektroliz yoluyla suya sürekli
bak›r ve gümüfl iyonlar› verilir. Böylece havuzda, bir taraftan bakteri ve yosun mücadelesi yap›l›rken, di¤er yandan
bak›r›n topaklay›c› etkisinden yararlan›larak çöktürme ifllemide gerçeklefltirilir.
Umuma aç›k havuzlarda ancak klorla birlikte kullan›labilir. Sistemin oksidasyon gücünün olmamas›, bak›r tuzlar›n›n
suda ve havuz yüzeylerinde renkli izler yapmas›, bak›r ve gümüflün birer a¤›r metal iyonu olarak dezavantajlar› ve
riskleri vard›r. Bak›r konsantrasyonu 0,7 ppm’i pek geçmemeli, mümkünse 0,3 ppm düzeylerinde olmal›d›r.
Gümüflün ve bak›r›n oxidasyon etkisi yoktur ve mikroorganizmalar› çok yavafl öldürür. TSE 11899’da yer verilmemifltir.
6. UV IfiINI
UV-u yg u lama s› esa st a h avuzun d›fl›nda kullan›lmaktad ›r. Ba kt eriye karfl› etkisi elektro ma n yet ik ›f l ›nlama ya
dayanmaktad›r. Ha vu z suyu filtre edildikten sonra kuarz imbi¤inden ince katmanlarda kapl› bir alette (c›va-alçak
bas›nç borular›) ›fl›nlama maksimumu 253,7 mm’ de bulunan k›sa dalgal› UV ›fl›nlamas›yla karfl› karfl›ya kal›r.
Etkin bir ›fl›n yo¤unlu¤u için ve böylece filizlerin ve bakterilerin öldürülmesi için flart, mümkün oldu¤unca emilen
kirletmeyen ve özellikle buland›rma maddelerinden ar›nd›r›lm›fl bir optimal filtre edilmifl su için bu fiziksel uygulama
bulunmaktad›r. Bu, mümkün oldu¤unca mangandan, gezen maddelerden ve huminden ar›nd›r›lm›fl su demektir.
Organik kirlilikler at›lmad›¤›ndan ve UV-›fl›nlar› yaln›z alette ve yüzme havuzunda daha fazla etkili olmad›¤›ndan,
de¤inilmifl olan optimal filtre etmenin yan›nda uygun k›sa süreli havuz dolafl›m› ve mümkün oldu¤unca ölü sektör
olmayan çok mükemmel bir havuz hidroli¤i flartt›r.
UV filizden ar›nd›rma tesisleri elektrik filtre tesisiyle elektriksel olarak paralel ba¤lan›r. Böylece yöntem olarak her iki
tesisinde ayn› zamanda iflletmede oldu¤u güvence alt›na al›n›r. UV tesisleri hatal› ak›m flalteriyle elektriksel olarak
güvence alt›na al›nmal›d›r. UV-kuarz cam lambalar›n›n ömürleri takriben 6000 iflletme saatidir. Filtre tesislerine ve
havuz iç ak›fl›na yüksek istemlerde oksidasyon etkisiz ve çift etkisiz bu uygulamada ek kimyasal oksidasyon ve filizden
ar›nd›rma maddesi kullan›m› amaca uygun olur.
UV ›fl›n› sadece ›fl›nlar›n ulaflt›¤› yerde etkindir. Havuz suyu içinde etkili de¤ildir. Su haz›rl›k prosesi içinde yard›mc›
olarak kullan›labilir, ancak tek bafl›na bu ifllevi yerine getiremez. TSE 11899’da yer verilmemifltir.
7. OKS‹JEN = PEROKS‹T, PERSÜLFAT
Serbest oksijen bileflikleri, örne¤in hidrojen peroksit veya persülfat gibi oxidasyon yada dezenfeksiyon maddesi olarak
kullan›l›rlar. Oxidanl›¤› veya dezenfektanl›¤›n›n yan› s›ra soludu¤umuz havan›n içerdi¤i gibi bir oksijen (O2 molekülü)
de¤ildir. Çünkü bu oksijen özleri çok h›zl› bir flekilde moleküler oksijenle tekrar birleflirler ve bu oksijenler soludu¤umuz
havay› olufltururlar. Oksidasyon ve dezenfeksiyon etkinli¤i, maddenin ilavesi için geçen k›sa süre kadard›r. Oksijen
met o d u ka vram› b i ra z a l dat›c›d›r. Ç ü n kü b u rada, d i ¤er t ü m d ezenf ektasyon met o tla r› g i b i, su ya bir ki mya sa l
verilmektedir. Ancak bu sadece oksijen de¤ildir. Bir depolama etkisiyle sadece indirgeyici olmaktad›r. Bu sebeple bu
yöntem genel kullan›ml› havuzlar için geçerli de¤ildir. Özel yüzme havuzlar›nda, depo etkisinin indirgeyici özelli¤inden
dolay›, bu metodun ancak yard›mc› metotlarla, örne¤in; Algizid veya organik klor gibi, desteklenerek kullan›m› söz
konusudur. DPD ile klor ölçümleri çok yan›lt›c›d›r. TS 11899’da yer verilmemifltir.

8. YOSUN ÖNLEY‹C‹LER:
Ha va n ›n çok bunalt›c› ve ya¤murlu o l d u ¤u dönemlerde, a ç›k yü zme havuzlar›nda min.0.3 mg / l serbest kl o rd an
oluflan art›k klorun muhafaza edilmesine ra¤men yine de suda yosunlaflma olabilir. Yosun oluflumuna ve hem de
oluflmufl olan yosuna karfl› önceden haz›rlanm›fl düflük konsantrasyon etkili (1-4 mg/l) Quats (quaternäre Amonyum
bileflikleri) ifle yarar. Kural olarak Quats üst yüzey aktivitesinde baflar›l›d›r ve yüksek kullan›m konsantrasyonunda
havuzda köpük oluflumunu kolaylaflt›r›r. Son zamanlardaki Quats’lar köpük ayarl› veya köpüksüzdür. Önemli: Quats’›n
kullan›m›ndan en az 12 saat önce (flok klorlama) min. 0,5 mg/l klor suya verilmifl olmas› zorunludur. Quats klorun
yerine geçmez ancak klorla uyumludur ve o kullan›l›rken yo¤un klorlamaya ara verilmemelidir. Quats yayg›n Algizid
bak›r sülfata sahiptir. Dolay›s›yla zararl› etkilerinin yok edilmesi gerekir. Bak›r sülfat havuzdaki yüzücülerin saç rengini
de¤ifltirebilir. Ayr›ca dikkat edilmelidir ki, havuz duvarlar›nda s›k s›k zor ç›kar›labilen lekeler oluflur. Yüksek konsantrasyonda
suyun rengi yeflile döner. TSE 11899 ‘da yer verilmemifltir.
Bunlar üç ana bafll›kta toplanabilir:
• KUATLAR:
Piyasada en çok satan, en düflük fiyatl› yosun öldürücüdürler. "Kuarterner amonyum tuzlar›" yüzey etkin maddeler
olup, fazla miktarda kullan›ld›klar›nda suda afl›r› köpüklenmeye yol açarlar. Yüzey etkin maddeler, havuz suyunun
yüzey gerilimini azaltarak yosunun hücre duvar›n› ›slat›rlar. Bu ›slatma neticesinde hücre çöker ve yosun ölür. En
zay›f türevi; içerik olarak BENZALKONYUM KLORÜR menfleli olanlard›r.
• POL‹KUATLAR
Köpürmeyen algasitlerdir. KUAT'lardan daha pahal› olmalar›na karfl›n, yaln›zca yeflil yosun üzerinde de¤il, klora
dayan›kl› sar› ve kara yosuna karfl›da etkilidir.
• BAKIR TUZLARI
Bak›r iyonu (Cu+2) çok etkin bir algasit olup; pondlarda, lagünlerde ve yüzme havuzlar›nda yosuna karfl› kullan›lmaktad›r.
Dezavantaj› leke oluflumlar›d›r. Zamanla; çözülebilir bak›r tuzlar›, havuz taban ve duvarlar›nda çökelerek mavi-yeflil
renkli izler olufltururlar. Klor mevcudiyetinde bu tuzlar, bak›r oksite dönüflerek gri-siyah renkli lekelerde olufltururlar.
Bak›r›n petrol türevi sentetikler üzerindeki çözücü etkisi nedeniyle, fazla kullan›m›, mayolar›n erimesine neden olur.
Ayr›ca, a¤›r metal iyonlar›n›n karaci¤erde birikmesi ve uzun dönemde zehirleyici etkisi sebebiyle kullan›m› tavsiye
edilmez.
Kullan›lan metotlar bunlardan ibaret de¤ildir. Burada ele al›nmayan pek çok metot ve kimyasaldan söz edilebilir.
Ayr›ca bu metotlar›n baz›lar› birlefltirilerek yeni bir isimle sunulmaktad›rlar.
9. OZON
Çok yüksek oksitlenme gücü olan ozon, 1. flart›m›zdaki sürekli dezenfeksiyonu so¤layamaz. Çok çabuk etkisini gösterir
ve parçalan›r. Çok zehirli bir gaz olan ozon havuz suyuna çok az ve kontrollü olarak verilebilir (s›n›r maksimum 0.01
gr/m3 ). Ozon oksidasyon gücü sayesinde 2. flart›m›z› yani organik maddelerin parçalanmas› iflini mükemmel yapar.
3. flart olarak basit yöntemlerle ölçülebilece¤inden bu flart› yerine getirebilir. Ozon cihazlar› oldukça pahal›d›r. Ucuz
cihazlarla güvenlik içinde dezenfeksiyon sa¤lamak mümkün de¤ildir. Ozon ile birlikte ilave bir dezenfeksiyon yöntemi
mutlaka uygulanarak 1. flart yerine getirilmelidir. Genel olarak klor ile birlikte baflar› ile uygulanabilir. Alman sa¤l›k
dairesi, DIN, UHE, TSE yaln›zca klor ile birlikte uyguland›¤›nda bu yönteme müsaade etmektedir.
Baflkaca burada yer vermedi¤imiz metod ve malzeme özel havuz tekni¤inde kullan›m alan› bulmufltur.
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2.8.3. H‹POKLOR‹K AS‹T K‹MYASININ ARAfiTIRILMASI
Kayna¤› ister organik, ister inorganik olsun tüm klor türevleri suyla kar›flt›ktan sonra zay›f bir asit olan H‹POKLOR‹K
AS‹T ‘i meydana getirirler. Klorlu havuzlarda, havuz suyundaki dezenfeksiyonu ve oksidasyonu gerçeklefltiren madde
H‹POKLOR‹KAS‹T‘tir. HOCL‘nin havuz dezenfeksiyonunu etkileyen dört ana reaksiyonu vard›r.
1- HOCL‘nin ayr›flmas› (veya k›r›lmas›)
2- Organik madde ve bakteri reaksiyonlar›
3- Amonyak (NH3 ) ile reaksiyon
4- Günefl ›fl›¤› ile reaksiyon
1. HOCL 'N‹N AYRIfiMASI:
Basit bir asit olarak HOCl, kendisini oluflturan (H+) ve hipoklor (OCl-) iyonlar›na ayr›fl›r. HOCl molekül halinde çok
kuvvetli bir dezenfektan olmas›na karfl›n, OCl- iyonu HOCl'nin ancak %1'i oran›nda bir dezenfeksiyon etkisine sahiptir.
Baflka bir deyiflle, HOCl mevcudiyeti bakterileri öldüren ve öldürmeyen iki formdad›r. Bu formlardan hangisinin daha
çok, hangisinin daha az oldu¤unu tayin eden faktör suyun pH derecesidir. Daha net bir ifade ile, pH azal›rken, klorun
dezenfeksiyon g ü cü önemli ölçüde artar. Sular›n pH's› yüksek o l a n havuzlarda, yo su n ve bakteri mücadelesinin
zorlaflmas›n›n ve bu tip havuzlarda yosun ve bakteri problemlerinin daha çok olmas›n›n sebebi budur. Bu havuzlarda,
yüksek pH nedeniyle oluflan bir klor zafiyeti, ancak daha yüksek dozlar uygulanarak dengelenebilir.
2. BAKTER‹ VE ORGAN‹ZMALARLA REAKS‹YON:
Hipoklorik Asit; bakterileri öldürürken, yada organizmalar› okside ederken, özelliklerini kaybeder ve test aletleriyle
tespit edilemeyen s›radan bir (Cl-) klor iyonuna dönüflür. Baflka bir deyiflle; hipoklorik asit (=aktif klor) dezenfeksiyon
görevini yürütürken, pasif klora (=tuza) indirgenir.
3. AMONYAK ‹LE REAKS‹YON:
Amonyak; vücut metabolizmas›n ›n protein sindiriminden g el en son ürünlerinden biridir. HOC l 'n i n a mo nyak ile
reaksiyonu; kloraminler veya ba¤l› klor diye tabir edilen kokulu, tahrifl edici bilefliklerin oluflmas› ile sonuçlan›r.
Kloraminler gözleri ve mukoza membranlar›n› tahrifl eder ve s›kl›kla havuzdaki klorla kar›flt›r›l›rlar. Kloraminlerin di¤er
olumsuz etkiside, bakteriler üzerindeki dezenfeksiyon etkilerinin son derece düflük olmas›d›r
4. GÜNEfi IfiI⁄I ‹LE REAKS‹YON:
Güneflin ultraviyole ›fl›nlar› (›s›s› de¤il) hipoklorik asitin tuza dönüflmesine neden olur. Güneflli bir günde, havuz
suyundaki aktif klorun % 90'› iki saat içinde günefl ›fl›¤› ile yok olabilir.
2.8.4. KLOR BAK‹YELER‹N‹N TÜRLER‹
Havuzunuzda hangi klor türünün kullan›laca¤›na dair seçim yap›ld›ktan sonra; klorun havuzunuza uygulanmas›n›
müteakip istenen dezenfeksiyon seviyesinin ölçüm ve takibi gerekir. Bunun için üç tip klor bakiyesinin ölçümü gerekir:
Serbest, ba¤l› ve toplam klor.
1. SERBEST KLOR (SK):
SK, havuz suyundaki HOCl ve OCl- konsantrasyonlar›n›n toplam›d›r. Serbest klor dezenfeksiyon ajan› olarak tüm
mikroplar› öldürür ve organizmalar› okside eder. 10-20 p p m mertebelerinde, S K hiçbir flekilde tat veya koku ile
alg›lanamaz ve hiçbir iritasyona neden olmaz. Havuz suyunda izin verilen en yüksek konsantrasyon 3 ppm'dir.
2. BA⁄LI KLOR (BK):
BK, SK'n›n yüzücülerden gelen amonyak ile reaksiyonu sonucu oluflan kloromine verilen add›r. Kloraminler (=Ba¤l›
Klor) yo¤un olarak kullan›lan havuzlar›n karekteristik "klor kokusu" na neden olduklar› gibi; mukozada ve gövdede
iritasyona yol açarlar. 0.2 ppm seviyesinde bu tarz iritasyonlar görülebilir. BK'n›n dezenfeksiyon etkisi oldukça düflüktür.

3. TOPLAM KLOR (TK):
Toplam Klor; serbest klor ve ba¤l› klor konsantrasyonlar›n›n toplam›na eflittir.
Farkl› klor türevlerinden 1 ppm SK eldesi için uygulanmas› gereken miktarlar›:

SU

HA CM ‹

2 m3

4 m3

20 m 3

40 m 3

80 m 3

100 m3

400 m3

%5

40 ml

80 ml

400 ml

800 ml

1, 60 l

2, 00 l

8, 00 l

% 10

20 ml

40 ml

200 ml

400 ml

800 ml

1, 00 l

4, 00 l

% 12

16, 7 ml

33, 3 ml

167 ml

333 ml

667 ml

833 ml

3, 33 l

% 35

5, 71 g

11, 4 g

57, 1 g

114 g

229 g

286 g

1, 14 kg

% 60

3, 33 g

6, 67 g

33, 3 g

66, 7 g

133 g

167 g

667 g

% 65

3, 08 g

6, 15 g

30, 8 g

61, 5 g

123 g

154 g

615 g

%90

2, 22 g

4, 44 g

22, 2 g

44, 4 g

89, 9 g

111 g

444 g

% 100

2g

4g

20 g

40 g

80 g

100 g

400 g

% KLOR

2.8.5. KLOR NÖTRAL‹ZASYONU:
Bazen havuzdaki klor SK seviyesini düflürmek gerekebilir. Bu durum genellikle flok klorlamay› izleyen sabahlarda,klor
seviyesini do¤al yoldan düflürmek için yeterli süre olmad›¤›nda söz konusudur. Sodyumsülfit bu amaçla kullan›ld›¤›nda
SK istenilen seviyeye an›nda düflürülür.
Klordan ar›nd›rma için kalsiyum sülfat
Kalsiyum sülfat (CaSO3 ) zararl› yan reksiyonlar› olmayan kimyasal etki eden bir klordan ar›nd›rma malzemesidir.
Örne¤in ö n filtredeki klorlanm›fl suyun boflalt›lmas› gerekiyorsa, yüzme havuzu tekni¤inde kullan›m bulur. 3 kg
kalsiyum sülfat danesi, filtre veya savak vas›tas›yla 2 mg/l etkin klor 1m3 /h bir debiden temizlenir.
3. SU PARAMETRELER‹ KONTROL METOTLARI:
TS11899’a göre afla¤›daki kontroller günlük olarak yap›lmal› ve bulunan sonuçlar ‹flletme defterine kaydedilmelidir.
Klor (serbest ve ba¤l›): Havuzun iflletme süresinin bafllang›c›nda - ortas›nda - bitiminde yap›lmal›d›r.
pH de¤eri: Havuz iflletmeye al›nmadan önce ve sonra , havuz içindeki sudan yap›lmal›d›r.
Redoks de¤eri: Havuzun iflletme süresinin bafllang›c›nda- ortas›nda- bitiminde yap›lmal›d›r.
Bu ölçümler, güvenli bir yüzme havuzu iflletmesi ve denetim içindir. Örne¤in; bakteriyolojik de¤erler (Koloni say›s›,
E kloli ..), Kimyasal de¤erler (Kalsiyum permanganat ihtiyac›, Nitrit, Nitrat) ve fiziksel de¤erler (Renk, su içindeki
parçac›klar)
Afla¤›daki ölçümler ‹flletme güvenli¤inin kontrolü içindir ve iflletmeciye havuz suyunun durumu hakk›nda bilgi verir
ayr›ca tüm cihazlar›n iflletme tarz› hakk›nda önemli kararlar al›nmas›na sebep olur.
Toplam sertlik, Kalsiyum sertli¤i, Klorit, Sülfat Havuz suyunun araflt›r›lmas› için; kolorimetrik, fotometrik, titrimetrik
ve elektro kimyasal yöntemler uygulan›r . Pratikte, kolorimetrik ve fotometrik yöntemler yayg›nd›r. Bu yöntemlerin
kullan›m› kolay ve güvenilirdir. Do¤ruluk oran› yüksektir. ‹çme ve kullanma sular›n›n haz›rl›¤›nda da klorimetrik ve
fotometrik yöntemler kullan›l›r.
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3.1. KOLOR‹METR‹K YÖNTEM
Bu yö n t emd e t ü m ö n eml i ru t i n ko n t ro l ler
yap›labilir. Kolorimetrik yöntem ölçüm suyuna
özel tabletlerin ilavesiyle yap›l›r. Tabletler tüm
gerekli komponentleri belirlenmifl miktarlarda
içerirler ve kolay ve güvenilir bir flekilde folyo ile
paketlenmifllerdi r. K o l o rimetrik yö nt em, ö l çü
suyuna indikatör tabletlerinin ilave edilmesiyle
o rt a ya ç›ka n ren k ya d a ren k yo ¤u n lu ¤u nun ,
standart renk diskiyle optik karfl›laflt›r›lmas› esas›na
dayan›r. Kaynak olarak gün ›fl›¤› yeterlidir.
Gerekli ölçüm sonucunun do¤rulu¤u, uygulaman›n
ve renk k›yaslamalar›n›n do¤rulu¤una, referans
disklerinin veya renkli küvetlerin do¤ru olmas›na
ba¤l›d›r. Sadece sabit ›fl›kta renk standard›n›n
güvenceye al›nmas›yla olabilir. Küvetler veya
kaplar genellikle renkli bir plastiktendir ve ›fl›¤a
dayan›ks›zd›rlar, Camdan olanlar› ise ›fl›¤a ve
kimyasallara karfl› daha dayan›kl›d›r. Tablet veya
s›v›l› indikatörler mevcuttur.
3.2. FOTOMETR‹K YÖNTEM
Yüzme havuzunun rutin kontrolleri için fotometrik yöntemi de kullanmaktad›r. Burada en önemli konu kalibrasyonun
do¤rulu¤u ve uygulamadaki titizlik, temizliktir. Ayr›ca fotometrik cihazlar›n za ma n za ma n kontrol edilmeleri ve
ayarlanmalar› zorunludur.
3.3. SU KONTROL, AYAR VE KAYIT TES‹SLER‹
Yüzme havuzu suyu kontrolünde mo d ern tekni¤in sundu¤u b u otomasyon bak›ml›, kalbrasyonu yap›lm›fl ise tüm
zamanlarda havuzu güvenli tutabilir. Ancak elektronik ölçümlede olas› hata ve ayars›zl›klar› önlemek için, klasik DPD
metodu yedekte bekletilmeli ve düzenli olarak baflvurulmal›d›r.
TSE 11899’a göre; yap›lm›fl bir tesiste su kontrol, ayar ifllemi elektronik bir sistemce otomatik olarak yap›lmal›d›r.
Serbest klor, p H ve Redoks gerilimi ölçümü için ölçü suyu hatt› (Do¤rudan havuzdan ölçüm için numune su alan)
ve buradan referansla çal›flan su kontrol ve ayar tesisi (Sabit ve sürekli, do¤ru ayarlanm›fl), su kontrol, ayar ve kay›t
ünitelerinden oluflan bir elektronik sistem (Su kontrol, ayar ve kay›t tesisi) bulunmal›d›r. Su kontrol ve ayar cihazlar›
okuma aral›klar› serbest klor için en az 0-3 mg/l, p H için en az 4-9, redoks için ise en az 300-900 mV olmal›d›r.
Kay›t tesisi olmamas› durumunda ifllem havuz operatörünce yap›lmal›d›r. Su kontrol ve ayar ünitelerinde ayr› ayr›
serbest klor, pH ve redoks ölçümleri yap›lmak ve bu ünitece havuz suyundaki parametreler tüm zamanlarda çizelge
2 deki aral›kta kalmak üzere ayarlanmal›d›r. pH ve klor veren tüm dozaj ve elektroliz tesislerinin tüm çal›flmalar› su
kontrol ve ayar ünitesince düzenlenmelidir. Redoks ölçümünde tolerans 20 mV’u aflmamal›d›r. Ölçülen redoks de¤eri
olmas› gereken en az de¤erinin 50 mV daha alt›nda ise su haz›rl›k tesisi ve iflletme flartlar› gözden geçirilmeli, sebep
araflt›r›lmal› ve düzeltilmelidir. pH de¤erinin elektro metrik olarak ölçümünde tolerans ± 0.1 do¤rulukla gerçekleflmelidir.
Amperometrik klor ölçümünde olas› hata s›n›r› en fazla 0.05 mg/l olmal›d›r. pH ve serbest klor için verilen minimum
ve maksimum de¤erlerin s›n›r de¤erler oldu¤u unutulmamal› ve De¤erler baflkaca metot ve referanslarla en az günde
bir kez ölçülmeli, su kontrol, ayar ve kay›t tesisinin güvenilirli¤i baflkaca bir metotla günlük olarak test edilmelidir.
Su kontrol, ayar ve kay›t tesisleri talep edilen (Ayarlanm›fl) de¤erlerin d›fl›nda sudan olumsuz referanslar ald›klar›nda,

yüzenler ve iflletmeciyi uyaracak bir ikaz düzene¤ine sahip olmal›d›r. Kay›t ünitesi (Grafik veya bilgisayarl›) bulunmad›¤›
hallerde de¤erler bir iflletme defterine saat bafl› kaydedilip saklanmak zorundad›r. Ayr›ca müflteri ve yüzücülerin bu
de¤erleri her an bilme haklar› vard›r. Bu sebeple, de¤erlerin izlenebilir olmas› veya periyodik ölçümlerin sonuçlar›n›n
görünür bir yere düzenli as›lmas› zorunludur. Kay›tlar en az 2 y›l boyunca saklan›r ve kontrollerde derhal ilgililere
gösterilir.
Su kontrol ayar ve kay›t cihazlar› ile elektronik Sürekli Ölçüm
Redoks Gerilimi
Redoks Gerilimi, h a vu z suyundaki dezenfeksiyon maddelerinin oxidasyon ve mikrop öldürme etkisi için olan bir
de¤erdir. Bu kavramdan bir gerilim oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu, de¤erli metal elektrot (Platin veya alt›n) ile karfl›l›¤›nda
bir Bezug eletkrotun (Kalomel/Hg 2 Cl 2 yada Gümüfl Ag/agCl) bir çözeltiye dald›r›lmas› iflidir. (Birim: milivolt mV)
Redoks gerilimi pH de¤erine ba¤l›d›r ve bu sebeple daima pH de¤eri ile birlikte yaz›lmak zorundad›r.
Gerilim, Oxidasyon maddesinin (örne¤in, serbest klor) Redüksiyon maddesine (örne¤in, organik kirlilikler) olan oran›na
ba¤l›d›r.
Redoks gerilimi, mevcut dezenfeksiyon maddesinin (klor) suda bulunan kirlilikler üzerinde bir andaki dezenfeksiyon
ve oxidasyon etkisi için tam bir ölçüdür. Buradaki klor miktar› bir baflka suda düflük yada yüksek Redoks gerilimi
verebilir. Ayr›ca gerilim farkl›l›klar› sadece yavafl meydana gelir, bu sebeple ‹flletme ak›fl›ndaki ar›zalar da gecikmeyle
anlafl›l›r.
Redoks gerilimi farkl›l›k gösteren iflletmelerde, sürekli yap›lan ölçüm ve bunun bir yaz›c›da veya bilgisayara kaydedilmesi,
klor dozaj›n›n ayar› su haz›rl›k tesisi ve iflletme flartlar› üzerinde de¤erlendirme yapma ve karar alma olana¤› tan›r.
Amperemetrik Klor Ölçümü
Amperometrik çal›flan klor ölçü kab›, ölçü suyu içindeki iki farkl› metal elektrotun kontakt›ndan oluflur. Bu iki elektrot
klor içermeyen (oxidasyon maddesi) suda uzun süre bulundu¤unda bir Galvaniz element oluflturur. Hemen hemen
tamam› polorize olur ve sadece çok az art›k ak›m verir. (suyun niteliklerine ba¤l›d›r) Elektronik olarak bu ak›m›n
kapat›lmas› zorunludur. S u yu n niteliklerinin de¤iflmesi (örn: tuz miktar›) art›k ak›m› da de¤ifltirir ve elektriksel
tamamlaman›n kalibre edilmesi ve ayarlanmas› zorunlu olur. Suda serbest klor bulundu¤unda, oxidasyon maddesinin
konsantrasyonunun büyük oranda olmas›ndan dolay› sözü edilen polorizasyon bozulur. Element depolorize olur ve
elektrik ak›m› verir. Elektrot seçiminde kullan›lan metallerin (Platin / bak›r) spesifik ölçü de¤erleri serbest klor içindir.
Depolorizasyonun sebep oldu¤u ak›m belirli miktardaki serbest kloru düzenler (Cihaz ayar› ile) Serbest klorun aktuel
miktar› her an okunabilir. Ölçü de¤erinin ayar› ve kalibresi ile cihaz›n ayar› DPD metoduna göre kolorimetrik yada
fotometrik yöntem yard›m›yla yap›l›r. Özenli ve sürekli bir ölçüm için ilk flart; “0” noktas›n›n ayar›n›n do¤ru yap›lmas›d›r.
Bunun için klordan ar›nd›r›lm›fl filtreden gelen ölçü suyuna ihtiyaç vard›r. Elektrotlar›n temiz olmalar› zorunludur.
Çünkü, aktif elektrotun üst yüzeyi, mevcut depolorizasyon ak›m›n›n yorumlanmas› iflini yapar. Bu sebepten dolay›
elektrotlar s›k s›k yada sürekli otomatik olarak temizlenirler. Örn. Ölçü kab› içindeki temizlik maddeleri partiküllerinin
sirkülasyonu ile. ‹malatç›lar›n önerisi, “0” noktas›n›n ve ölçü sahas› ayar›n›n t›pk› elektrotlar›n temizli¤i gibi rutin
iflletme kontrolleri olarak haftada bir kez yap›lmas›d›r.
Bu her iki indirekt ölçü metodunun yan›s›ra, havuz suyu içindeki art›k klor miktar›n›n kolorimetrik yada fotometrik
olarak ölçülmesinin önemi büyüktür. Kolorimetrik yada fotometrik ölçü metotlar›, tek bafl›na ölçü de¤erlerinin direkt
olarak anlafl›labilmesine yarayan otomatik çal›flan ölçü ve ayar cihazlar›n›n ayar› içi çok önemlidir.
3.4. ÖLÇÜ SUYU TES‹SLER‹
Su kontrol ve ayar tesisleri ölçü suyu hatt› ve bu hat üzerindeki ölçü kab›ndaki elektrotlar vas›tas› ile su parametreleri
ölçülür. Bu yüzden ölçü suyu hatt›ndaki su havuz suyunun en iyi ortalamas› (havuz suyunu en iyi temsil eden numune)
olmal›d›r. Bunun için ölçü suyu do¤rudan havuzdan ve 20 cm derinlikten en iyi ortalaman›n bulundu¤u (Kör olmayan)
bir yerden al›nmal›d›r. Ölçü suyu ak›fl›ndaki gecikme havuz suyundaki de¤iflime ra¤men en çok 0.5 dakikay›, ölçme
sistemindeki ö l çü m gecikmesi ise 1 dakikay› aflmamal›d›r. Bu n u n için ölçü suyu hatt› mü mkü n oldu¤unca k›sa
olmal›d›r. Ölçü kab›na (Ölçü hücresi, elektrotlar›n ölçüm yapt›¤› kap) hava kabarc›klar› ulaflmamal›, kapda bas›nç
bulunmamal›
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veya en az seviyede (Elektrotlar› ve ölçümü etkilemeyecek kadar) olmal›d›r. (ölçüm kesinlikle dolafl›m hatt›ndan
yap›lamaz) derinli¤i de¤iflen havuzlarda farkl› su kotlar› için en uygun ölçü suyu al›nabilecek ve bunu düzenleyecek
düzenekler (dalga havuzlar› gibi) oluflturulmak zorundad›r.
3.5. HAVUZ SUYUNDA YAPILMASI GEREKEN BAZI ARAfiTIRMALAR. (DPD)
• Amo n yu m
Amo n yu m N H4 + g en el olarak h a vu z su yuna yü zücü ler taraf›ndan tafl›n›r ve azot içeren kirliliklerin (ü re gibi)
ayr›flmas›yla ortaya ç›kar. TSE11899’da doldurma suyu için amonyum üst s›n›r› 110 mmol/m3 , havuz suyu için üst
s›n›r 5,5 mmol/m3 tür. Amonyum havuz suyunda klorominlerin kayna¤›d›r ve Klorun dezenfeksiyon etkisini büyük
ölçüde azalt›r. Dolay›s›yla sudaki amonyum miktar› mümkün oldu¤unca düflük tutulmal›d›r. Ölçüm özel amonyum
tabletleri ile kolorimetrik veya fotometrik yöntem ile yap›l›r.
• Üre
Yüzme havuzu suyunda amonyumun yan›nda üre de önemli bir kirlilik indikatörüdür. Üre havuz suyuna çifl ve ter
olarak gelir. En iyi yöntem havuza girmeden önce yüzücülerin s›k› bir dufl yap›p bunlar› üzerlerinden uzaklaflt›rmalar›d›r.
Esas olarak yüzücülerin vücut hareketlerinden b›rak›lan üre miktar› su ve d›fl ortam ›s›s›na ba¤l›d›r. Enzimatik ve
bakteriyolojik gerekler havuz suyu içindeki üreyi amonyum ve karbondioksit’e ayr›flt›r›r. Havuz suyunda dezenfeksiyon
maddesi olarak kullan›lan klor bilefliklerinin amonyumla olan reaksiyonlar›n›n sonucunda kloraminler ve üre ile olan
reaksiyonlar›n›n sonucunda da klorür ortaya ç›kar. Bunlar ba¤l› klor olarak adland›r›l›rlar, yosun öldürme h›z›n›
düflürürler, ayr›ca cilt iltihaplar›n›n ve havuzdaki tipik kokunun sorumlusu da bunlard›r. Havuz suyunun içindeki
ürenin belirlenmesi için olan aç›klamalara göre bolca temiz su ilavesinin ya da klor dozaj›n›n yap›lmas› zorunludur.
Ölçüm özel kolorimetrik veya, fotometrik yöntem ile yap›l›r.
• Bro m
Havuz suyu içindeki bromun belirlenmesi için DPD yöntemi uygundur. Bileflik brom da tamamen serbest brom gibi
etkiledi¤inden h er iki form aras›ndaki fark göz ard› edilebilir. Bu durumdan klorun yan› s›ra bromun belirlenmesi
içinde yararlan›l›r. Özel tablet (DPD Glycin) ilavesiyle serbest klor ba¤l› klora dönüflür. DPD 1 nolu tabletle yap›lan
ölçüm brom miktar›n› verir.
• Klor
(DPD yöntemine göre serbest, ba¤l› ve toplam klor) Yüzme havuzu içinde Amonyak (amonyum) ve üre tipik kirlilik
maddeleridir. Bunlar›n serbest klor ile (alt klor asitleri ve hipoklorit) bileflimlerinden oluflan kloraminler, esas olarak
kapal› havuz mekanlar›nda hissedilen kokunun ve göz k›zarmalar›n›n sebebidirler. Kloraminlerin içerdi¤i klorun
dezenfeksiyon etkinli¤i düflük oldu¤u için “ba¤l› klor” olarak ayr› grupta adland›r›l›rlar. Bu ölçümün DPD yöntemi
ile yap›lmas› mümkündür ve kolayd›r. Ayr›ca bu güvenilir ve garantili yöntemle sudaki serbest klor ile ba¤l› kloru ayr›
ayr› belirlemek mümkündür. Yüzme havuzu suyunda oldu¤u gibi içme suyundaki serbest klor da talimatlar do¤rultusunda
DPD metodu ile ölçülebilir. Maalesef kapal› mekanlarda hissedilen tipik koku ile k›zarm›fl gözlerin sorumlusu olarak
fazla klor kullan›m› s›k s›k söylenir. Hay›r, bu yanl›flt›r. Sadece fazla klor ba¤l› kloru yok eder. Bu sebeple ba¤l› klor
miktar›n›n yükselmesiyle buna ba¤l› klor dozaj› tedricen yükselir, hatta aksi durumda bir flok klorlama (gece oldu¤unda)
yap›l›r.
DPD (Diethyl-p-phenylendiamin) metodunun prensiplerine göre önce sadece serbest kloru gösterir. Sonra baflka bir
tablet ilavesiyle ba¤l› klor oran› anlafl›l›r.
• DPD 1 nolu tabletle serbest klor miktar›n›n belirlenmesi:
Temiz bir küvet önce ölçüm yap›lacak su ile y›kan›r. Bir iki damla küvet içinde b›rak›l›r. DPD 1 nolu tablet ilave edilerek
çalkalan›r, temiz bir çubukla kar›flt›r›l›r. Sonra 10 ml iflaretine kadar su ile doldurulur ve küvetin kapa¤› kapat›larak
çalkalan›r. De¤er h›zla okunur.

• DPD 3 nolu tabletle toplam klor miktar›n›n belirlenmesi:
Serbest klor ölçüm sonucunun okunmas›ndan sonra deney ikinci bir temiz küvete aktar›l›r ve DPD 3 nolu tablet ilave
edilerek kapa¤› kapat›l›r çalkalanarak kar›flt›r›l›r. 3 nolu tableti att›ktan 2 dakika sonra ölçüm sonucu okunur. Bulunan
bu toplam klor de¤erinden, önce okunan serbest klor miktar›na ait de¤er ç›kar›ld›¤›nda ba¤l› klor de¤eri bulunur.
DPD 3 nolu tabletin içerdi¤i bir madde toplam klorun belirlenmesinde düflük konsantrasyon yaratabilece¤inden
serbest ve toplam klor ölçümlerinde farkl› küvet kullan›lmas› öngörülüyor. Küvetlerin kapaklar›n›n iflaretli olmas›
birbirlerine kar›flmamas› gerekir. Bu yöntemde p ek dikkat edilmeyen bir d u ru m d a fludur; DPD 3 nolu tabletin
reaksiyonundan sonra yap›flan kal›nt›lar bir sonraki serbest klor ölçümünde miktar›n gerçek d›fl› olarak yüksek ç›kmas›na
sebep olurlar.
Bu tabletli ölçüm yönteminin alternatifi s›v›yla ölçüm yöntemidir. S›v› ölçüm yöntemiyle serbest klorun belirlenmesinde
iki komponent vard›r. Deney suyuna damlatma metoduyla ilave edilir. Toplam klorun belirlenmesinde ise üç komponent
vard›r ve yine deney suyuna damlatma metoduyla ilave edilir. S›v› ölçüm kitleri buzdolab›nda depoland›¤›nda 1 y›l
dayanma ömrü vard›r.
Ç‹ZELGE: DPD ile Klor, Brom ve Ozon’un belirlenmesi

Serbest K l o r

Ba¤l› Klor

Toplam Klor

M o n o klor ami n Dikloramin

DPD no:1 Tablet
(Direkt de¤er okunur)

DPD no:1 Tablet
(Serbest klor = 1 de¤eri)
+
DPD no:3 Tablet
(Toplam klor = 2 de¤eri)
2 de¤eri - 1 de¤eri =
Ba¤l› klor

DPD no:4 Tablet
(Direkt de¤er okunur)
veya
DPD no:1 ve 3 Tableti

DPD no:1 Tablet
(Serbest klor = A de¤eri)
+
DPD no:2 Tablet
(Sonuç = B de¤eri)
Monokloramin
+
DPD no:3 Tablet
(Sonuç = C de¤eri)
Cde¤eri - B de¤eri =
Dikloramin

Klo r

B r om

Ozon

Art›k klordan
di¤er yan formlar

DPD no:1 ve 3 Tableti
Giysin tableti gibi

DPD no:4 Tableti
veya
DPD no:1 ve 3 Tableti

DPD no:1 ve 3 Tableti
Giysin tableti
Asit tableti
Nötralizasyon tableti

Ozon yan ürünü
Klo r
DPD no:1,3 veya 4 Tableti
Giysin tableti
veya
Ozon tableti gibi

Siyanürik Asit
Siyanür asit konsantrasyonu basit bir test kab› ile belirlenir. Ölçü suyuna küçük bir çubuk yard›m›yla bir Siyanür asit
tableti
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ilave edildi¤inde karakteristik bir bulan›kl›k oluflur. Siyanür asit konsantrasyonu alternatif olarak fotometrik yöntemle
de belirlenir.
Siyanür asit konsantrasyonunun bilgisi önemlidir, çünkü DPD yönteminde siyanür asitli bilefliklerin içinden sadece
toplam mevcut belirlenir.
Toplam Sertlik, Kalsiyum Sertli¤i, Klorit, Asit Kapasitesi KS4,3
Bu sertliklerin belirlenmesinde titrimetrik yöntem kullan›l›r. Titrimetrik yöntemde uygun indikatör birbirini takip eden
tabletlerin ilavesidir. Ortaya tan›mlanm›fl renk de¤iflimi ç›kar. Bu ilave edilenlerin miktar›, araflt›r›lan konsantrasyonun
oran›ndan ç›kar. Ölçülmüfl deneme hacmi için reaktif tabletler ilave edilir. Su deneyi renklidir. Birbirini takip eden
tabletler verildikçe belirlenmifl rengin ortaya ç›k›fl› izlenir (Yeflilden k›rm›z›ya kadar). Kullan›lan tablet say›s› aranan
analiz sonucunu içerir.
Toplam sertlik: Toplam sertlik tableti kullan›m›
Kalsiyum sertli¤i: Kalsiyum sertli¤i tableti kullan›m›
Klorit: Klorit tableti kullan›m›
Asit kapasitesi KS4,3: Toplam alkalilik tableti kullan›m›
Ç‹ZELGE: Dönüflüm Tablosu

Asit kapasitesi
KS4,3
m mo l/l
X
Faktör = Sonuç

o dH*
CaCO 3
Kalsiyumkarbonat Alman sertli¤i
f aktörü
f aktörü
50

2, 8

of H
Frans›z sertli¤i
f aktörü

oeH
‹ngiliz sertli¤i
f aktörü

5, 0

3, 5

* Karbonat sertli¤i (‹liflki = Bikarbonat - Aniyon) Örnek: 2,5 mmol/l x 2,8 = 7,0 Alman sertli¤i odH
Ozo n
“Ozon” tabletleri ile do¤rudan ölçüm yap›labilir. Indigotrisülfonat (‹ndigo=çivit) indikatörü ile mavi bir renk ortaya
ç›kar. Ozon konsantrasyonunun düflürülmesi ile bu mavilik giderilir. Ölçüm güvenli¤i için 20 ml’lik deneme miktar›
kullan›l›r. (40 mm kapta) Fotometrik yöntemle belirlenmesinde de yine ozon tabletleri kullanmak mümkündür. Bu
yöntemin avantaj› ozonun direkt olarak belirlenebilmesidir.
pH de¤eri
Yü zme h a vu zu su yu nun p H de¤eri ku ra l olarak 6 ,5 ile zay›f bazik d e¤er o l a n 7 ,6 a ras›nd a olmal›d›r. Bu d e¤er
Phenolrot tableti ile kolayca ölçülür. Ölçüm özel kolorimetrik veya, fotometrik yöntem ile yap›l›r.
Fosfat
Sudaki fosfat’›n ispat› için (Ortho-fosfat) h em kolorimetrik h em de fotometrik yöntemden yararlan›labilir. Fosfat
(Ortho) tabletleri kullan›l›r.
Asit ‹htiyac›
Ölçü suyunda pH de¤erini belirlemek için Phenolrot tableti kullan›l›r. pH de¤eri not edilir. Renkli çözeltiye bir damla
“Acit Deamand Test Solution” ilave edilerek kar›flt›r›l›r ve tekrar renk karfl›laflt›rmas› yap›l›r. ‹stenen pH de¤erine
ulafl›ncaya kadar damlalar say›l›r.
DPD ile Klor belirlenmesi ( Olas› Hatalar )
Deneme yap›lacak su havuz yüzeyinin 20 cm. alt›ndan ve havuz kenar›n›n 50 cm. uza¤›ndan (TSE 11899) al›nmal›d›r.

Analiz yöntemlerinde deneme hacimleri çok hassas olmal›d›r.
DPD‘deki renk geliflimi pH de¤eri 6,3 - 6,5 aras›nda ise olur. Reaksiyon tabletleri pH de¤erini ayarlamak için bir toz
içerirler.
Reaksiyon tabletlerine hiç bir durumda elle dokunulmamal› aksine iflaretli folyo ile deneme kaplar›na b›rak›lmal›d›r.
Zedelenmifl y›rt›lm›fl folyolara dikkat edilmelidir ki yan›nda bulunan di¤er tabletleri çizmesin, çünkü tabletler havan›n
oksijeni ile reaksiyona girerler.
Deneme kab› çalkalamak için hiç bir durumda parmakla kapat›lmamal›d›r. Bu durum klor ve pH ölçümünde yanl›fl
sonuçlara yol açar.
Tabletin ilavesi ile ölçüm aras›ndaki süre analiz yöntemlerinde verilmifltir. Bu sürelere çok hassas olarak uyulmal›d›r.
Daha az yada uzun süre beklenmemelidir.
Zarar görmüfl yada eskimifl paketlerde bulunan tabletlerin rengi griden kahverengiye dönüflür. Dolay›s› ile bu tür
paketler hemen tan›n›rlar ve kullan›lmamal›d›rlar. S›v› reaktörler ise bu sebeplere maruz kalmazlar. Sadece son
kullan›m tarihine dikkat edilerek so¤uk ve karanl›k bir yerde saklan›p gerekmedikçe paketlerinden ç›kar›lmamal›d›rlar.
Ölçüm ifli bittikten sonra ölçümün yap›ld›¤› kap ve kapa¤› bir f›rça yard›m›yla flebeke suyunda iyice y›kanmal›d›r.
Temizlik malzemesi kullan›lmaz. Çünkü onlar›n içerikleri bir sonraki ölçümde hatalara yol açacakt›r.
Cam kaplar klor taraf›ndan afl›nd›r›lmam›fl olmak zorundad›rlar ve “serbest ile toplam klor” ölçümü haricinde
kullan›lmazlar. Art›k klor içeren bu kaplarda bir saat içinde sodyum hipoklorit çözeltisi oluflur. Bu sebepten su ile iyice
y›kanmal›d›r. Bu durumun di¤er bir flekli de kap içinde havuz suyunun kalm›fl olmas›d›r. Bu durumda da kap su ile
iyice y›kanmal›d›r.
1 0 mg / l klor ko n sa nt ra syon o ld u¤und a so n ucu n ö lçü a l an› içinde ka l ma s› için d en eme su yu klorsuz su yl a 1 / 10
oran›nda inceltilir ve ölçüm yeniden yap›l›r. Sonuç 10 ile çarp›l›r. Farkl› yüksek klor konsantrasyonlar› için farkl› inceltme
faktörleri uygulanabilir. (Sonuç inceltme faktörü ile çarp›l›r.)
Yüksek kalsiyum iyonu içeren ve / veya yüksek iletkenli¤in oldu¤u ölçümlerde DPD 1 No’lu tabletin kullan›m›yla
deneme suyunda bulan›kl›k oluflur. Bu durum, hatal› sonuca yol açar. Bu durumda alternatif olarak reaksiyon tableti
“DPD No:1 High-Calcium (yüksek kalsiyum)” kullan›l›r. Bulan›kl›k önce DPD 3 No’lu tabletin kullan›m›ndan sonra
ortaya ç›kar, ancak “DPD No:1 High-Calcium” tableti kullan›m›yla da buna engel olunur.
Fotometrik Ölçümdeki Hatalar
Fotometrik ölçüm sistemi kullan›m›nda fleffaf olunmak zorundad›r. Çünkü, ölçü aleti laboratuar parças› olarak
tasarlanm›flt›r. Teknik geliflmeler çerçevesinde geçmifl y›llarda farkl› Fotometrik sistemler kullan›lm›flt›r. Daha sonralar›
mobil olabilmesi için ve havuz suyu analizi için gelifltirilmifltir.
Bu tür sistemlerin kullan›m›nda e¤er temiz ve hassas çal›fl›lmazsa asla tam ölçü sonucuna ulafl›lamaz. Her bir analiz
ad›m›nda yap›lacak küçük hatalar büyük ölçü de¤erleri hatalar›na yol açarlar.
Farkl› mekanlar aras›ndaki ›s› farkl›l›klar› ve havuzdaki yüksek nemlilik cihaz›n foto-elektrik k›sm›nda bu¤ulanma
yapabilir.
Analiz için sa d ece temiz kaplar kullan›l›r. Ren kl i ö lçü çözeltisinde veya ka b ›n üst yüzeyinde kü çü k kabarc›klar
olufltu¤unda ayn› bulan›kl›kta oldu¤u gibi hatal› sonuç verir. Kab›n ›fl›k alan yüzeyine kesinlikle parmakla dokunulmamal›d›r.
Kab›n d›fl› kesinlikle kuru olmak zorundad›r.
Ölçüm güvenli¤i aç›s›ndan mutlaka referans küvetleri bulunmal› ve cihazlar›n do¤rulu¤u test edilmelidir.

HAVUZ OPERATÖR EL K‹TABI

4. HAVUZDA ÖLÇÜM-GÖZLEM VE DE⁄ERLEND‹RME:

PROBLEM

ETK‹S‹

Serbest klor çok
düflük
0,3 mg/l ‘nin
alt›nda

Yetersiz
Dezenfeksiyon

Serbest klor, yo¤un günefl
›fl›nlar› sebebiyle etkisizlefliyor.
Yaz›n s›cak günlerinde normal
bir durumdur.

Klorun seviyesinin korunmas› için düzenli klor ilave yap›lmas›
ve dozaj kab›ndaki klor konsantrasyonunun yükseltilmesi.

Yüzücüler için
sa¤l›k aç›s›ndan
riskli havuz
suyu.

Yüksek organik kirlilik.

Yüksek miktarda temiz su ilavesi, flok klorlama, filtre tesisi
kontrolü çal›flma süresi ve ters y›kama kontrolü. Kötü
iflletme flartlar›n›n iyilefltirilmesi.

Filtrasyon yetersiz çal›fl›yor, veya
kal›yor.

Filtre tesisi, çal›flma süresi ve ters y›kama kontrolü iyilefltirme,
floklama kontrolü ve etkili Flokulasyon.

Test tabletinin eskimesinden
dolay› klor de¤erlerinin
ölçümünde hata yap›lmas›,
Su kontrol ünitesi ar›zas› veya
ayars›zl›¤›, Elektrotlar eskimifl,
kirli veya ölçü suyu hatt›
problemli.

%100 ‹nceltilmifl havuz suyu ile ölçümlerin (Ölçülen de¤erler
havuz de¤erlerinin yar›s›d›r, dolay›s›yla ç›kan sonuçlar 2
ile çarp›ld›¤›nda havuz de¤erleri bulunur.) bir kez daha
yap›lmas›, hatal› ölçüm sebeplerinin ortadan kald›r›lmas›.
Su kontrol üniteleri, ölçüm elektrotlar› ve dozaj tesisleri
kontrol edilir.

Yüksek su s›cakl›¤› ile klorun
etkisizleflmesi.

Yüksek klor dozaj› ile ihtiyac›n karfl›lanmas›.

fiok klorlama sonucu yüksek
klor, Ar›zal› dozaj cihaz›, Elle
kontrolsüz fazla klor ilavesi. Su
kontrol ünitesi ar›zas› veya
ayars›zl›¤›, Elektrotlar eskimifl,
kirli veya ölçü suyu hatt›
problemli.

Klor de¤eri kendili¤inden düflene kadar bekleyin veya
serbest kloru düflürmek için havuza su ilave edin.

Kullan›lan kimyasallar do¤ru
ölçüm yapmaya imkan
vermiyor.

TSE 11899‘da belirtilmeyen, içme ve kullanma suyunda
ve g›da üretiminde kullan›m›na müsaade olmayan ürünler.
(Siyanürik organik klor bileflikleri, alg asitler vb.)

Yüksek organik kirlilik

Yüksek miktarda temiz su ilavesi, 3 mg/l ‘ye kadar flok
klorlama. (fiok klorlama uyguland›¤›nda havuz
kullan›lmamal›d›r)

Filtrasyon yetersiz

Filtre temizli¤i, Filtre materyalleri kontrolü, Flokulasyon
kontrolü Filtre tesisi yetersizli¤i olabilir bir uzman›na
dan›fl›n›z.

Serbest klor çok düflük

Klor dozaj›. Dozaj tesisi, afl›lama enjektörlerinin ve dozaj
emiflinin kontrolü, 0,3 mg/l. Alt›nda. Standart (TSE11899)
d›fl› havuzlarda yetersiz tesis sebebiyle bu miktar yetersiz
kalabilir.

Serbest klor çok
yüksek
0,6 mg/l ‘den
fazla.
Mikrobiyolojik
flartlar›
sa¤lamak için
geçici olarak
y ü k se k d oz
kullan›ld›¤›nda
1,2 mg/l ‘den
fazla olmas›
hali.

Sa¤l›k
aç›s›ndan
sak›ncal› hatta
tehlike olabilir.

Ba¤l› klor çok
yüksek

Kapal›
havuzlardaki
tipik meka n
kokusu, cilt ve
göz tahrifli,
düflük redox
de¤eri.

TSE max.
0 , 2 mg /l,
UHE max.
0 , 3 mg /l.

SEBEB‹

ÖNLEM

TSE 11899 de s.klor miktar› 0,3 - 0,6 mg/l’dir.
Mikrobiyolojik flartlar› sa¤lamak için geçici olarak yüksek
doz 1,2 mg/l kullan›labilir.
UHE-2 de özel havuzlarda 0,3 - 0,6 mg/l optimum, 1,5
mg/l s.kloru ise her koflulda üst s›n›r sayar.

pH de¤erinde
büyük farkl›l›k

Kalker oluflumu
Korozyon

Düflük asit kapasitesi KS4,3

Asit kapasitesi KS4,3 yükseltilmeli.
pH Genifl aral›k 6,5 - 7,6
pH ‹deal aral›k 7,2 - 7,3

pH de¤eri
sürekli düflük

Korozyon

Havuz dolum suyu düflük asit
kapasitesine ve/veya kalsiyum
sertli¤ine sahip

Asit kapasitesi ve kalsiyum sertli¤i ölçülerek ayarlan›r. Asit
kapasitesi KS4,3 yükseltilmeli.

PROBLEM

ETK‹S‹

pH de¤eri çok
yüksek

Dezenfeksiyon
etkisizleflir

Yüksek asit kapasitesi

Asit kapasitesi yüksek konsantrasyonda kontrollü olarak
uygun asitlerle düflürülür.

Kalker oluflumu

Kalsiyum veya sodyum
hipoklorit kullan›m› ve uzun
süre yenilenmemifl su.

Klorozon kullan›m›. Asit kapasitesi yüksek konsantrasyonda
kontrollü olarak uygun asitlerle düflürülür.

Sütümsü beyaz

Kalker oluflumu

pH de¤eri kontrol edilir ve düflürülür. Kalsiyum sertli¤inin
düflmesi için kH düflürücü ve de yüksek miktarda yeni su
ilave edilir. Filtre materyalleri kalkerleflmeye karfl› kontrol
edilmelidir.

Bulan›k su

SEBEB‹

ÖNLEM

Kalsiyum hipoklorit kullan›lmaz.
Koloidal organik kirlilik

fiok klorlama, Flokulasyon, Filtrasyon süresini art›r›n veya
kapatmay›n.

Sertlik verici (organik)

Flokulasyon Filtrasyon süresini art›r›n veya kapatmay›n.

Ar›zal› Filtre

Temizlenir, filtre tabakas›ndaki kalkerleri yok edilir veya
yenilenir.

Flok malzemesi çökeltisi (Al)

Flok dozaj› çok yüksek yada uygun olmayan ayarda. pH
de¤eri Flokulasyona engel olacak kadar yüksek (Max.7,4)
ayarlan›r ve kontrol edilir.

Suda renkli
bulan›kl›k
oluflur.

Metal iyonlar› yüksek dolum
suyu, veya metal iyonlar›n›n
havuzu bir yolla kar›flmas›.

Dolum suyu kalitesi kontrol, havuz ve çevresinde kullan›lan
malzemeler kontrol edilir.

Kahverengi

Demir içerikli dolum Suyu

fiok klorlama, pH de¤eri 7,6’ya yükseltilir Flok malzemesi
ilavesi Devir-daim pompas› çal›fl›r b›rak›l›r.

Renkli

Flok malzemesi çökeltisi (Fe)

Flok dozaj› çok yüksek yada uygun olmayan ayarda. pH
de¤eri ayarlan›r ve kontrol edilir.

Siyah - kahve
renk

Mangan içerikli dolum suyu

fiok klorlama pH de¤eri 7,6’ya yükseltilir Flok malzemesi
ilavesi Devir-daim pompas› çal›fl›r b›rak›l›r.

Sar› - yeflil

Bak›r kal›nt›s›

Flok malzemesi ilavesi Devir-daim pompas› çal›fl›r b›rak›l›r.

Turkuvaz - yeflil

Bak›r içerikli malzeme kullan›m›
yada bak›r parçalar›n
korozyonu

Flok malzemesi ilavesi Devir-daim pompas› çal›fl›r b›rak›l›r.

Havuzun
duvarlar›
kaygan ve yeflil

Yosun oluflumu (Aç›k
havuzlarda genellikle ya¤mur
ve f›rt›nal› havalarda)

fiok klorlama (2 mg/l ‘ye kadar), Flok malzemesi Devirdaim pompas› çal›fl›r b›rak›l›r. Sert küçük f›rça ve dip
temizleyici ile temizlik yap›l›r.

Havuz duvarlar›
pürtüklü

Sert sudaki (Kalkerli) sertlik
vericinin çökelmesi

Havuz boflalt›l›r, kalker çözücü temizleyiciler ile havuz
temizlenir. pH de¤eri 7,2 - 7,3 aras›nda tutulur. Filtre
materyalleri kontrol edilir.

Suda kuvvetli
köpürme var

Sudaki algzid ve ayr›ca k›fl
etkilerine karfl› kullan›lan
temizlik ürünleri

Temiz su ilavesi ço¤alt›l›r, önleyici olarak; köpüksüz algizid
ve ev için olmayan temizlik ürünleri kullan›m› önerilir.
Algizid kulan›m sebepleri ortadan kald›r›l›r. (Algizidler:
sa¤l›¤a zararl› ürünler)

Folyolarda
siyah lekeler

Folyo yüzeyinde a¤›r metal
tuzlar›n›n oluflumu

Temizli¤in özel folyo ürünleri ile yap›lmas› önleyici olarak;
Bak›r ve gümüfl içerikli algizid kullanmamak.

Korozyon

pH de¤eri çok düflük

pH de¤eri min. 7,2’ye ayarlan›r.

Renkli bulan›k
su
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5. YÜZME HAVUZLARINDA GÜNLÜK HAFTALIK VE AYLIK PER‹YOD‹K BAKIM ve KONTROLLER
5.1. HAVUZ TEM‹ZL‹⁄‹ (TS 11899)
Genel kullan›ma aç›k yüzme havuzlar›nda, havuz haftada bir gün iflletmeye kapat›larak, genel bak›m ve temizlik
iflleri yap›lmal›d›r.
5.1.1. Yü zme h a vu zla r›:
Havuz dibinin temizli¤i her gün, duvarlar›n›n temizli¤i ise haftal›k olarak yap›lmal›d›r. (Havuz iflletmeye kapat›ld›¤›
zaman) senede en az bir kez havuz suyu tamamen boflalt›larak dezenfeksiyonlu su ile genel bir temizlik yap›lmal›d›r.
Havuz dip temizli¤inden (süpürme) sonra kurallara uygun bir flekilde ters y›kama yap›l›r. Ters y›kama iflleminden
sonra sistem çal›flmaya devam ederken, s›rayla pompalar durdurularak pompa ön filtreleri temizlenir.
5.1.2. Ön Filtre Temizli¤i:
Temizlik yap›lacak pompa elektrik panosundan kapat›l›r. Pompa emme ve basma vanalar› kapal› konuma getirilir.
Ön filtre kapa¤› aç›l›r, ön filtre yerinden ç›kar›l›r. Kaba kirler elle temizlenir. Yap›flm›fl kirler bas›nçl› su ile temizlenir.
Ön filtre yerine konulduktan sonra, ön filtre kapa¤› yerine tak›l›r. Po mp a emme ve basma vanalar› aç›k konuma
getirilir. Pompa elektrik panosundan aç›l›r. Di¤er pompaya geçilir.
5.1.3. Filtre Temizli¤i:
Filtre sürekli çal›flan bir elemand›r. Zamanla filtre içinde kireç art›klar› ve mikroorgonizmalar ço¤almaya bafllar. Kaba
pislikler ters y›kama ifllemi ile uzaklaflt›r›ld›¤› halde kum tanecikleri ve filtrenin çeperlerinde mikroorganizmalar
tutunabilir. Bu durumda su yu n hijyeninde bozulma meyd a na gelebilir. Bu n u n ö nü ne geçmek için güçlü bir filtre
dezenfektan› kullanmak gerekir. Filtre dezenfektan› filtre tank› içerisine konarak maksimum etkisini gösterebilmesi
için uzunca bir süre, tercihen bir gece bekletilir. Ard›ndan filtre ters y›kan›r. Böylelikle filtre kumu yaln›zca kalsiyum
çökeltilerinden ve kirden ar›nd›r›lmakla kalmaz, ayn› zamanda tamamiyle dezenfekte edilmifl olur. Y›ll›k filtre bak›m›n›n
en iyi zaman› k›fl ve bahar sonras› sezona girmeden yap›lan kimyasal bak›md›r.
5.1.4. Ayak Havuzlar›:
Günlük iflletme sonunda tamamen boflalt›l›p temizlenir, yeniden doldurulur ve dezenfekte edilir.
5.1.5. Üstten Taflma Kanallar›:
Haftada en az bir kez yap›l›r. Devir-daim pompas› kapat›larak taflma ana artelinin kanala giden vanas› aç›l›r. Kanal›n
üzerindeki ›zgaralar d›flar› al›n›r. Kanal›n içi ve yüzeyi iyice y›kan›r ve ›zgaralar tekrar yerine yerlefltirilerek kanal
vanas› kapat›l›r ve devir-daim pompas› aç›larak tekrar iflletmeye al›n›r. (Taflma kanal› temizli¤i havuz haftada bir
gün iflletmeye kapat›ld›¤› zaman yap›lmal›d›r.)
5.1.6. Rezerv Depolar› (Denge Tank›):
Alt› ayda bir kez rezerv depolar› suyu boflalt›l›r. Temizlik yap›ld›ktan sonra dezenfekte edilip tekrar su doldurulur.
Yeni dolumdan önce yap›lan genel temizlik çok önemlidir. Temizlik malzemeleri (Deterjanlar) hiçbir durumda havuz
devir-daim sistemine kar›flmamak zorundad›r. Kar›flt›klar› zaman iflletme ar›zalar›na yol açarlar.
5.2. YÜZME HAVUZLARININ YILLIK BAKIM VE KONTROLLER‹
Yüzme havuzlar› tesislerinin su haz›rlanmas› ve dezenfekte edilmesi için gerekli ekipmanlar›n güvenli iflletme flartlar›n›n
sa¤lanabilmesi yönünden sürekli bak›m›n›n yap›l›p devaml› çal›fl›r halde tutulmas› gerekmektedir. Bu tür ifllemler için
uzman bir kuruluflla bir sözleflme yap›lmas› gerekebilir. Su haz›rlama tesisindeki çal›flmalar senelik olarak yap›l›r.
Bunun için iflletmenin durdurulmas› gerekmektedir. Di¤er ifllerin yan› s›ra bu çal›flmalarda afla¤›da verilen hususlara
dikkat edilmelidir.

- Üst boflaltma kapa¤› aç›larak metoda uygun flekilde filtre ters y›kamas›n›n kontrolü.
- Filtre dolgusunun kontrolü, gere¤inde (miktar ve konumu) filtrenin boflaltma plan›na göre tekrar doldurulmas›,
- Ön filtrede sürekli elemanlar›n›n sökülmesi ve temizli¤i.
- Tüm makinelerin ve cihazlar›n bak›m› (pompalar, kompresör ›s› de¤ifltiriciler) ve imalatç› bilgilerine göre armatürlerin
bak›m›,
- ‹flletme fonksiyonlar›n›n, devre elemanlar›n›n ve güvenlik tertibat›n›n testlerinin yap›lmas›,
- Tesis malzemelerinin üzerindeki afl›nma ve korozyon etkilerinin kontrolü,
- Dezenfeksiyon ve kimyasal dozaj tertibatlar› ile ölçü, ayar ve kay›t tertibatlar›n›n çal›flma kontroller her yar› y›lda
bir yap›m›,
- Klorlama tesisinin emniyet tertibat›n›n kontrolü, gaz ileten ba¤lant› hatlar› ve armatürlerinin geçirgen olmay›fl›n›n
yaz›l› protokole al›nmas› dahil, kimyasal dozaj tertibat›n›n bak›m›, özellikle kimyasal dozaj›n verildi¤i ba¤lant›
yerlerinin sökülmesi ve temizlenmesi,
- Ölçü, ayar› ve kay›t tertibat›n›n ve bunlarla ilgili elektrik ba¤lant›lar›n›n kontrolü,
- Topraklama ve elektrik kaçak korumas›n›n denetlenmesi,
- Di¤er güvenlik bilgileri, ilk yard›m e¤itimi ve bilgilerin kontrolü,
5.3. ‹fiLETME KONTROLÜ
Sa¤l›k aç›s›ndan periyodik kontroller yerel yöntemlerin sorumlulu¤undad›r. Bi r çok ülkede b u den-tim (örne¤in
Almanya’da) yasal bir zorunluluktur. Kapal› havuzlar en geç iki ayda bir, aç›k havuzlarsa en geç ayda bir kez kontrol
edilirler. Bu kontroller sizin havuz müflterilerinize karfl› sorumlulu¤unuzdur. Do¤ru sonuçlara eriflebilmek sadece
dikkatli bir iflletme kontrolüyle mümkündür. E¤er iflletme maddelerinin temini yada cihazlar›n kontrol ve bak›m›
yap›lm›yorsa yada yeterli de¤ilse; en iyi teknik donan›ma da hiç ihtiyaç yoktur. Normlar ve talimatlara göre uygun
iflletme tarz› için hem düzenli kontrol hem de otomatik çal›flan sistem ak›fl›n›n sa¤lanmas› gerekir. Do¤ru malzeme
ve do¤ru teknik ancak, do¤ru ve sorumlu iflletmecilikle amac›na ulafl›r.
5.4 D‹KKAT ED‹LECEKLER
Su haz›rl›k cihazlar›, özellikle de dezenfeksiyon cihazlar› ara verilmeden çal›flt›r›lmak zorundad›r. fiayet sa¤l›k parametre
de¤erleri (serbest klor, pH de¤eri, Redoks potansiyeli) sabit duruyorsa; havuz iflletmeye kapat›ld›ktan bir sonraki aç›l›fla
kadar olan sürede sadece flok verilmesi durdurulabilir. Bunun pratikteki anlam› ya flok dozaj tesisi bir zaman saatine
ba¤lanarak ayarlanmal›d›r yada flok dozaj›na tesis yar›m iflletmeye al›nd›¤›nda ara verilebilir.
Tesisin çal›flt›r›lmad›¤› gün, devir-daim ak›fl› yar›ya kadar düflürülebilir. Bunun anlam›; yani yar›m kapasite iflletme
durumunda cihazlar tamamen kapat›lmam›fl olur. Havuz ‹flletmeye tekrar t a m bafllamadan önce devir-daim 0,5
olmak zorundad›r. Tam iflletme için daha sonra tam kapasiteye geçirilir.
Tüm cihazlar›n bak›m› düzenli olarak yap›lmal› ve korunarak iyi durumda muhafaza edilmelidir. Ayr›ca cihazlara
ba¤l› tesisatlar da kontrol edilmelidir.
Havuz suyu haz›rl›k tesisinin bak›m›, kontrolü ve sa¤l›k makamlar›na karfl› kusursuz bir iflletmenin delili olarak iflletme
defteri tutulmal›d›r.
Bu ifl çok zahmetsizdir. Sa¤l›k kontrollerinde ilgililer havuz suyu haz›rl›¤›n›n gerekli özenle haz›rlanm›fl olup olmad›¤›n›
ve günlük bilgileri ö¤renmek için iflletme defteri görmek isterler. Bu yüzden iflletme defterinin tam ve do¤ru tutulmas›
gerekmektedir. ‹flletme defteri hiçbir fleyi unutmamam›z aç›s›ndan size kontrol listesi olarak da yard›mc› olur.
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5.5. KISA ÖNEML‹ NOTLAR
‹flletme bafl›nda günlük olarak flu kontroller yap›l›r:
1. Havuzun tam dolu olup olmad›¤› ve havuz ile taflma kanallar›n›n temizli¤i kontrol edilir.
2. Tüm cihazlar›n çal›flmalar› kontrol edilir.
3. Özellikli yerler örne¤in; afl›lama yerleri kontrol edilir (Kimyasal dozlama noktalar›). Gerekiyorsa temizlenir.
4. Flok-pH ayar ve dezenfeksiyon maddelerinin depolar› kontrol edilip gerekiyorsa tamamlan›r. Dozaj kaplar›n›n
günlük dolum cihazlar› bellidir. Hesaplanm›fl olan günlük ihtiyaç miktar› iflletme defterine yaz›l›r. (Böylece dozaj
cihazlar›n›n ar›zalar› do¤ru zamanda tan›mlanarak giderilebilinir.)
5.6. ‹fiLETME DEFTER‹NE GÜNLÜK OLARAK AfiA⁄IDAK‹ ÖLÇÜM SONUÇLARI VE B‹LG‹LER YAZILMALIDIR
1. Dozaj sistemlerini kontrol ediniz.
2. Havuz suyundaki serbest klor miktar› günlük iflletme süresinin bafl›nda, ortas›nda, sonunda DPD test kiti yard›m›
ile elle ölçülür ve bulunan de¤erler ölçü ve ayar cihaz›ndaki de¤erlerle karfl›laflt›r›l›r. Arada çok fark varsa cihaz
yeniden ayarlan›r veya servis istenir.
3. Toplam klor de¤eri ile aktif klor de¤eri aras›ndaki farktan ba¤l› klor miktar›; iflletmenin bafllang›c›nda, ortas›nda
ve so n u nda , i f llet me defterine yaz›l›r. Özel l i kle o t omat ik Red oks ö l çü mü yo ksa ya da ö l çüm ci h az› Red oks
potansiyelini 750 mV’den daha düflük gösteriyorsa bu ölçümler önemlidir.
4. Karbonat sertli¤i yüzme havuzlar›nda en az›ndan haftada bir kez ölçülüp sonuç iflletme defterine yaz›lmal›d›r.
Karbonat sertli¤i hiçbir durumda 2 dH’›n alt›nda olmamal›d›r. Aksi durumda temiz su ilavesi yap›lmal› yada
yükseltici ilave edilmelidir.
5. Flok dozaj tesisi kontrol edilmelidir. E¤er gece kapat›lm›flsa ve kendi otomatik olarak çal›flmaya bafllam›yorsa
siz çal›flt›r›n›z. ‹flletme gününün sonunda günlük ihtiyaç miktar›n› iflletme defterine yaz›n›z.
6. pH de¤eri iflletme süresinin bafl›nda ve sonunda test kitiyle ölçülerek iflletme defterine yaz›lmal›d›r. Bulunan de¤er
ölçü ve ayar cihaz›ndaki de¤erle karfl›laflt›r›l›p gerekiyorsa cihaz yeniden ayarlan›r. pH de¤eri 6,5’in alt›na
düflmemeli ve 7,6’y› aflmamal›d›r.
7. pH ayar maddelerinin günlük kullan›m miktarlar› gün sonunda belirlenerek iflletme defterine yaz›lmal›d›r.
8. Redoks potansiyeli ölçü ve ayar cihaz›ndan iflletmenin bafl›nda ortas›nda ve sonunda okunarak iflletme defterine
yaz›lmal›d›r.
9. Filtre cihazlar›n›n kendi iflletme talimatlar›na uyularak günlük temizli¤i yap›lmal› ve bunlar mutlaka deftere
yaz›lmal›d›r. Filtre temizli¤iyle (ters y›kama) en az ayda bir izlenerek kontrol edilmelidir.
10. Her cihaz›n kendine ait su sayac›ndan günlük ilave su okunarak deftere yaz›lmal›d›r.
11. Günlük çal›flma süresi deftere yaz›lmal›d›r. Filtre cihaz›n›n yosunlaflmamas› için geceleri iflletmeye kapat›lmamal›d›r.
12. Günlük yüzücü say›s› iflletme defterine yaz›lmal›d›r. Böylece havuzun kirlilik derecesi bulunabilir.
13. ‹flletme ar›zalar›, tamir, bak›m ve temizlik gibi özel durumlar deftere yaz›lmal›d›r. Bu temizlik malzemelerinin
yanl›fll›kla havuz suyuna kar›flt›¤›nda (su kalitesini olumsuz etkileyecektir.) malzemenin cinsini hesaba katmak
aç›s›ndan gereklidir.
Günlük iflletme süresinin sonunda cihazlar›n kontrolü özellikle önemlidir. Bu kontroller size cihazlar›n kusursuz çal›fl›p
çal›flmad›¤›n› ve bir sonraki iflletme günü için haz›r olup olmad›klar›n› gösterir.
5.7. ‹fiLETMEN‹N DURDURULMASI VE YEN‹DEN ÇALIfiTIRILMASI
K›sa süreli iflletme durdurmalar›, geceleri su haz›rl›k cihazlar›n›n kapat›lmas› gibi, sistemde yosunlaflmaya yol açmaz.
Ancak uzun süreli örne¤in iflletme tatili gibi kapatmalarda afla¤›daki uyar›lara uyulmak zorundad›r.
1. Dozaj pompalar› temiz su ile y›kanmal›d›r. Bunun için filtre cihazlar› çal›flmal›d›r. Sonra emifl ba¤lant›lar› temiz
suya bat›r›larak dozaj pompalar› uzunca bir süre (tüm dozaj maddesi kal›nt›lar› dozaj hatt›ndan ve ventilinde
at›lana kadar) çal›flt›r›r.

2. Filtre cihazlar› iyice y›kanmal›d›r. Burada suyun klor miktar› en az 1,0 - 2,0 mg/l olmal›d›r.
3. Daha sonra havuz denge deposu, boru tesisatlar› ve di¤er tüm tesisatlar tamamen boflalt›lmal›d›r.
4. Tesis tekrar iflletmeye almadan önce fitler cihazlar› serbest klor miktar› en az 1,0 - 2,0 mg/l olan suyla iyice
y›kan›p yine bu özellikteki suyla cihazlar en az 2 gün çal›flt›r›lmal›d›r.
5.8. UYARILAR
Genel kullan›ml› yüzme havuzu cihazlar›n›n kullan›m› size önce kar›fl›k ve zahmetli bir ifl gibi gelebilir. Ancak zamanla
siz bu genel bilgilere sahip oldukça bütün problemlerin çözüldü¤ünü fark edeceksiniz. E¤er iflletmenin hizmetini,
cihazlar›n özenli bak›m›n› vakitsizlikten dolay› siz yapam›yorsan›z güvenilir bir teknik personel al›n›z.
Genel kullan›ml› tesislerin havuz suyu haz›rlama cihazlar›n›n bak›m ve kontrolü senede en az 2 defa esasl› bir flekilde
uzman kiflilerce yap›lmal›d›r.
ÇOK ÖNEML‹ (ÇOCUK HAVUZLARINDA)
Afl›r› kullan›m veya yüksek kirlenme (yaprak, kum v.b.) gibi durumlarda iflletmenin kapanmas›ndan sonra, gere¤inde
iflletme s›ras›nda, havuz suyu deflarj edilmelidir. Normal iflletme koflullar›nda çocuk havuzu ayda bir kez boflalt›lmal›,
dezenfekte edilmeli, temiz su doldurulmal› ve yeniden iflletmeye al›nmal›d›r.
5.9. KIfi BAKIMI
K›fl›n aç›k havuzlar›n dolu tutulmas› tavsiye edilir. Böylece d›fl etkenlere karfl› havuz yüzeyi ve yap›s› daha iyi korunur.
Havuzu toprakta bir kay›k gibi düflünürsek toprakta olabilecek yer de¤iflikliklerinden kay›k etkilenecektir. Havuzun
içindeki su, havuz yüzeylerine yapt›¤› bas›nçla bu etkilere karfl› direnç sa¤lar ve betonarmeyi korur.
Zemin suyu yüksek yerlerde infla edilmifl havuzlarda, baharda yükselen bahar suyunun havuz gövdesini harekete
geçirmesiyle muhtemel deformasyonlar› önler.
Dolu havuz d›fl etkilere karfl› daha duyarl› olaca¤› gibi, yabanc› maddelerin havuz içine düflmesi dolay›s›yla havuz
kaplamas›n›n zarar görmesi de söz konusu olamaz. (Ölü yapraklar havuz kaplama yüzeyinde leke yapabilir) Ayr›ca
havuzun k›fl boyu bak›m›n›n yap›lmas› havuzun sezona haz›rlanmas›nda maddi ve manevi daha az bak›m gerektirir.
Buz bas›nc›n› ortadan kald›rmak için havuz yüzeyinden takriben 30 cm civar›nda bir su seviyesi azalt›lmas› önerilir.
Bunun yan› s›ra herhangi çözüm seçilse de tesisin gözetimi gereklidir. Havuzda suyun b›rak›lmas› durumunda bir
kapal› buz tavan› oluflturulmas› önlenmelidir. Bunu önlemek için havuz bafl›na esnek buz bas›nç yast›¤› as›lmal›d›r.
Bundan baflka bir ›s› kablosu veya izafi olarak daha s›cak ve daha derin bölümlerden havuz suyundan devri daim
pompalamayla yan bölümün ›s›t›lmas› mümkündür.
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‹flletme defteri - örnek formu
Ç‹ZELGE 12- ‹flletme Defteri ‹çin Günlük - Haftal›k ve Ayl›k Olarak Belirlenmesi Gereken Veriler:
(Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n 2 0 0 8 y›l›ndaki Havuz Kontrol ve Denetim Kriterlerine uygun olarak haz›rlanm›flt›r)

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

‹f lletme Verisi
Günde havuzu kullanan kifli say›s›
Günlük doldurma suyu ekleme miktar›
Her havuz için sirkülasyon debisi
Sirkülasyon pompalar›n›n çal›flma süresi
Her havuzun su s›cakl›klar›
Filtre ters y›kamas›n›n zaman›
Ters y›kamadan sonraki fark bas›nc›
Su kimyasallar› çeflit ve sarfiyat›
a)- Dezenfeksiyon maddesi
b)- Yöntem kombinas. gerek. di¤er malz.
* pH de¤eri - Su Kontrol Ünitesinden
Serbest klor de¤eri - Su Kontrol Ünitesinden
Redoks Gerilimi - Su Kontrol Ünitesinden
Serbest klor de¤eri - DPD ile kontrol
* pH de¤eri - DPD ile kontrol
Ba¤l› klor de¤eri - DPD ile kontrol
Suyun Rengi (Renksiz olacakt›r)
Tortu (Tortu bulunmayacakt›r)
Bulan›kl›k (Berrak ve Net)
Amonyum
Nitrit
Nitrat
**Siyanürik Asit
Bak›r
Alüminyum
Organik Madd. için Sarf Edilen Oksijen
Toplam Alkalilik
Toplam Koloni (Jerm) Say›s›
22°C’de Toplam Koloni Say›s›
36°C’de Toplam Koloni Say›s›
Toplam Koliform Bakteri
E.coli
Pseudomonas aeruginosa
Temizleme a)- Yüzme havuzu
- Taban
- Yan duvar
b)- Çocuk havuzu
c)- Masaj havuzu
d)- Ayak basma havuzu
e)- So¤uk su (fiok) havuzu
f)- Taflma kanal›
g)- Rezerv depo
Ar›zalar (Zaman›/Çeflidi/Al›nan önlemler)

Birim Periyod
adet
m3
m 3 /h
h
26-27°C
h, dak.
bar
kg
kg
mg/l
mV
m g/l
m g/l

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
m g/l
m g/l
m g/l
CFU 3/ml
CFU 3/ml
ml
ml
ml

S›n›r De¤erler Çal›f lma zaman›n›n,
Min. - Max. Bafl› Ortas› Sonu

gün
gün
gün
gün
gün

+
+
+
+

+
+
Her filtre için min. 7 dak.

gün
gün
gün
gün
gün
gün
gün
hafta
hafta
hafta
ay
ay
ay
ay
ay
ay
ay
ay
ay
ay
ay
ay
ay
ay

T:6,5-7,6 D:6,5-7,6
0,3-0,6
m in.750 0,30,6
T:6,5-7,6 D:6,5-7,6
m ax.0,2
Renksiz
Tortusuz
Net
m ax.0,5
m ax.0,5
m ax.20

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

m in.30-max.100
m ax.1,0
m ax.0,2
m ax.5,0
m in.80-max.120

0/100
0/100
0/100

TS EN ISO 62221 Uygulan›r
72 Saate En Fazla 100
48 Saate En Fazla 100
TS EN ISO 9308-11 Uygulan›r
TS EN ISO 9308-11 Uygulan›r

gün
hafta
gün
hafta
gün
gün,hafta
hafta
6 ayda bir
h, dak.

1. Laboratuarlar önerilen metot d›fl›nda, referans›n› göstermek flart› ile baflka bir metodu da kullanabilirler.
2. Yüzme havuzu kullan›m›n›n yo¤un oldu¤u dönemlerde analiz s›kl›¤› ayda iki defa da olabilir.
3. CFU: Colony Forming Unit (Koloni Oluflturan Birim).
** Siyanürik asit TS 11899 ve UHE-1' e göre havuz suyunda bulunmamal›d›r.
- Ayl›k ölçümler her ay›n 1. haftas› içinde yap›lmak zorundad›r. Formlar T.C.Sa¤l›k Bakanl›¤› 15.07.2008 genelgesine uygundur.
Not: Tüm ayl›k ölçümlerin izinli ve iflletme d›fl› laboratuarda yap›lmas›n›, cihaz ve iflletme güvenli¤i aç›s›ndan öneririz.

Serbest klor, ba¤l› klor, pH de¤eri ve Redoks gerilimini sürekli ölçen ölçü cihazlar› günde bir defa kontrol ölçümü ile
karfl›laflt›r›l›r. Serbest ve ba¤l› klorun fotometrik ölçümünde ayn› kaplar kullan›lmal›d›r.
Not: Havuzun yap›m› ve kullan›m› ile ilgili özel koflullar gere¤i, yap›mc›n›n öngördü¤ü ilave periyodik kontroller iflletme
defterine eklenebilir.
6. ELEKTR‹K
1. ELEKTR‹K TES‹SATI
Kullan›c› için en yüksek ölçülerde güvenlik sa¤lamak için kapal› ve aç›k yüzme havuzlar›ndaki elektrik tesisat› özel
ölçütleri ve düflünceleri gerektirir. Artan gerilimle (potansiyel fark›) birlikte ‹nsan ve çevre için güvenlik önemli hale
gelmektedir. Bundan dolay› yüzenlerin su ile olan büyük alan› temaslar› ve buna ba¤l› olan gerilim tafl›yan parçalara
do¤rudan veya dolayl› dokunmalardaki tehlike afla¤›daki koruma önlemlerini zorunlu k›lmaktad›r.
2. KORUMA TEDB‹RLER‹
Bu bölüm yukar›da söz edilen kurallar çerçevesinde ve yüzme havuzu alan›ndaki özelliklerin ›fl›¤› alt›nda önlemler
al›nmal›d›r. Her durumda uygulay›c› tesisatç› ve planlamac› önce belirtilen kurallara ve talimatlara baflvurmal›d›r ve
sorumludur. Burada temel olarak 1 . Topraklama (Potansiyel dengelemesi) 2 . Kaçak ak›m koruma konular›ndan
bahsedece¤iz.
3. KORUMA ALANI
Kapasite seçimi ve koruma tedbirine dikkat edilerek yüzme havuzu,Makine dairesi, galeriler ve çerçevesinde bir koruma
alan› öngörülmektedir. Bu alan nemli ve ›slak bölge olarak düzenlenmelidir. Önlem ve topraklanmalar bu özelli¤e
cevap vermelidir. Koruma alan›n›n ölçüleri havuz dahil tüm ›slak alanlar› içerir.
4. KABLO VE HATLAR
Koruma alan›nda sadece orada elektri¤i kullanan cihaz›n beslenmesi için gerekli olan kablo ve hatlar döflenmelidir.
Yüzme havuzu sistemleri için NYY plastik kablolar, N YM mantolu hatlar veya eflit de¤erli çevresi iletken olmayan
kablo ve hatlar tavsiye edilir ki metal d›fl sat›h üzerindeki kontak gerilimlerinin d›flar›dan yüzme havuzu alan›na
tafl›nmas› önlensin. Hareketli hatlar özel önlem gerektirirler.
5. PR‹ZLER
Anma gerilimi 50 V’dan büyük olan prizler havuz kenar›ndan en az 1,25 m uzakta olmal›d›r.
6. TOPRAKLAMA (POTANS‹YEL DENGELENMES‹)
Havuz kenar›n›n yan›nda tabanda koruma alan›n›n içinde (havuz çevresinde 2 m) taban yüzeyinin olabildi¤ince
hemen alt›nda, Makine dairesinde zemininde topraklay›c›lar döflenmelidir. Bütün iletken malzemeler, hatlar, gerilime
ma ru z t u t u nma yerleri, d o ku n ma mesafesindeki h er türlü metal a ksa m u su l ün e u ygun yap›lm›fl bir t o p ra kl ama
düzene¤ine min.10 mm2 C U bir hat ile ba¤lanmal›d›r. Ba¤lant› yerleri özellikle korozyona ve mekanik darbelere
karfl› dayan›kl› yap›lmal›d›r. Do¤rudan gerilime maruz olmayacak çelik kap› kollar› tutunma yerleri gibi metal parçalar
potansiyel dengelenmesine gerek göstermez. Konstrüksiyonu iletken olmayan folya vb. havuzlarda tüm metal aksam›
vb. iletken malzeme ve hatlar do¤rudan gerilime maruz kalmasalar bile topraklanmal›d›r.
7. KAÇAK AKIM KORUMA fiALTERLER‹
Ülkemizde 30 Kas›m 1995 tarih ve 22479 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanarak kullan›m› yasal sorumluk haline gelen
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›’n›n , Elektrik ‹ç Tesisat Yöntemli¤i’nin 18. maddesinde belirtilen kaçak ak›m
tehlikelerine karfl› canl› yaflam›n› ve kaçak ak›m›n sebep oldu¤u yang›nlardan korumaya yönelik flalteri uygulamas›na
bafllanm›flt›r. Bu düzenlemeye göre ‘’Kofrelere, yang›n koruma flalteri, sayaç kolon devrelerine ise hayat koruma eflikli
amper de¤erleri yeterli büyüklükte olan hata ak›m korumal›, mühürlenebilir termik manyetik flalterler konulmal›d›r.
Bu maddeye ayk›r› olarak yap›lan tesise iflletme kesinlikle elektrik vermez.’’ denilmektedir.
KURAL
KAK flalteri elektrikte ‘’Giren ak›m dönem ak›ma eflittir’’ kural›na göre çal›fl›r. Yani faz veya fazlardan gelen ak›m
nötrden dönem ak›ma eflit oldu¤u sürece besleme hatt›nda her hangi bir sorun yoktur ve her fley yolundad›r. Ancak
bu eflitlik bozuldu¤unda yani her hangi bir kaçak oldu¤unda problem var demektir. Yani KAK flalteri yük ak›m›ndaki
farkl›l›klar›
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izler ve yaklafl›k s›f›r oldu¤unu kontrol eder. E¤er fark flalterin nominal kaçak iflletim ak›m›n› aflarsa flalter ar›zal› k›sm›
devre d›fl› b›rak›r. Standartlar›n belirledi¤i kaçak ak›m fliddetinin üzerinde bir ak›m›n canl›lar›n üzerinden akmas›
halinde o canl› varl›k yaflam›n› kaybedebilir veya tesisattaki izolasyon hatalar› nedeni ile standartlar›n belirledi¤i
de¤erlerin üzerinde bir kaçak ak›m›n akmas› halinde yang›n ç›kabilir.
8. D‹REKT TEMAS
Canl› uca direkt temas olay›nda kaçak ak›m insan vücudundan topra¤a do¤ru akar. Nominal iflletim ak›m› 30 mA
ve daha düflük de¤erlerdeki (I n 30 mA ) KAK flalterleri ile direkt temasa karfl› koruma sa¤lanmal›d›r. Bu ekstra koruma
her koflul için temel korum ölçüsü olarak kabul edilmemelidir. Bu daha ziyade yukarda tan›mlanan elektrik kaça¤›
durumlar› için bir ilk önlemidir. Afl›r› ak›m ve k›sa devreye karfl› gerekli cihazlara ayr›ca koruma yap›lmal›d›r.
9. ‹NSAN VE YANGIN KORUMASI
Uluslararas› standartlarda canl›lar üzerinde geçerek 30 mA fliddetindeki bir ak›m yaflam için tehlike s›n›r›d›r. Ayn›
flekilde 300 mA fliddetindeki kaçak ak›mlar›n oluflturdu¤u elektriksel g ü ç normal tesisat malzemelerinin tutuflma
s›n›r›na yak›n bir s›n›rd›r. Bu de¤erleri baz alarak tesisat kullan›lacak KAK flalteri yaflam ve yang›n korumas› yaparlar.
Kaçak ak›mlar›n yukar›da al›nan de¤erleri geçmesi halinde elektri¤i keserek koruma yaparlar.
10. END‹REKT TEMAS
Makine ve cihazlarda izolasyon hatas›ndan kaynaklanan kaçak ak›mlara temasla canl› yaflam› tehlikeye girer. Yaflam
tehlikesi durumunda nominal iflletim ak›m› I 30 mA olan hassas K AK flalterlerle ani ay›rma sa¤lan›r. Bu koruma
makine ve cihazlar›n gövdelerini yeteri kadar küçük toprak direnci (RA) ile topraklayarak sa¤lan›r.
11. ELEKTR‹K TES‹SATI ‹Ç‹N ‹LAVE ÖNLEMLER
Filtre düzene¤inin çal›flma güvenli¤i ve fonksiyonunun görülebilmesi için filtrenin flalter kumandas› filtrenin yak›n›nda
olmal›d›r. Bunun için filtrenin yan›nda ve üzerinde önceden bir flalter öngörülmemiflse do¤rudan do¤ruya fitrenin
yan›na besleme hatt›na tak›lmal›d›r.
Muhtemelen gerekecek bir boflaltma pompas› veya di¤er kald›rma düzenekleri baflka kumandalarla beraber emniyete
al›nmamal› ve çal›flt›r›lmamal›d›r. Sürekli iflletmeye haz›r olma gere¤inden dolay› bu pompalar tekrar açma kilidi
olmadan ak›m kesildi¤inde kapanmal›d›r. Seviye kumandas›, taflma besleme ve boflaltma için olan armatürler ak›m
kesilmesinde kapanacak flekilde ba¤lanmal›d›r. Gereken yard›mc› enerji, yay kuvveti, bas›nçl› hava veya benzeri bir
sistemle sa¤lanabilir.
12. HAVUZ AYDINLATMASI
Havuz su alt› ayd›nlatmalar›nda;
Projektör ve elektrik iletim hatt› do¤rudan su içinde bulunuyorsa max. gerilim 24 Voltu aflmayacak flekilde yap›l›r.
Transformatörler primer ve sekonder taraflar› ayr› (‹zole) olarak üretilmifl olmal›d›r. ‹laveten Hatlarda mutlaka kaçak
ak›m korumas› yap›lmal›d›r.
Yüzme havuzlar›nda yüzücü güvenli¤i için su alt› ayd›nlatmas› gereklidir. Su ayd›nlatmas› boyutland›rmas› için her
m2 havuz yüzeyi bafl›na Özel havuzlarda 300 - 600 lümen, kullan›m amac›na ve ihtiyaçlara göre genel havuzlarda
400 ila 1000 lümen ayd›nlatma yap›lmal›d›r.
- Su alt› projektörleri esas olarak halojen metal buharl› lambalar ile donat›l›r ve suya tecritli, pasa dayan›kl›
muhafazaya yerlefltirilir.
- Projektörlerin montaj derinli¤i ( lamba ekseni ) küçük yüzme havuzlar›nda takriben 0,6 m, spor havuzlarda
takriben 1 m havuz suyu seviyesinden afla¤›da bulunmal›d›r. Daha derin özel nitelikli havuzlarda derin bölgelere
galeri taraf›ndan müdahale edilebilen armatürler yerlefltirilebilir
- Projektörlerin aral›klar› birbirlerinden 2,00 - 2,80 m olmal›d›r.
- Bir ek flebeke tesisinin bulunmas› durumunda (örne¤in dizel jeneratör) flebekenin devreden ç›kmas› halinde su
alt› ayd›nlatmas›n›n jeneratörle beslenmesi önlenir.

7. GÜVENL‹K
7.1. Yüzme Havuzu Kimyasal Maddelerinin Kullan›m›
Yüzme havuzu kimyasal maddelerinin kullan›lmas› s›ras›nda havuzlar için güvenlik yönetmeliklerine ve bunun gibi
tehlikeli madde yönetmeli¤i en yeni yay›na, özellikle dikkat edilmelidir.
1. Tüm kimyasal maddeler kapal›, kuru, so¤uk ve iyi havaland›r›lan ortamlarda depolanmal›d›r. S›v› kimyasal
maddeler ek olarak dona karfl› korunmal›d›r. Klor içeren kimyasal maddelerin hemen yan›nda kendi kendine
tutuflma tehlikesi nedeniyle gresler ya¤lar, çözelti maddeleri vs. depolanmamal›d›r.
2. Özellikle s›v› kimyasal maddelerle çal›flamalarda bir lastik eldivenle, lastik önlükle ve koruma gözlü¤üyle bir
koruyucu elbise giyilmelidir. Kimyasal maddelere do¤rudan temas durumunda çok suyla bir esasl› temizlenme
yap›lmal›d›r.
3. Örne¤in, tuzasidi, sodyumhipoklorit (klor çamafl›r sodas›) vb. gibi s›v› kimyasal maddeler için depo veya çal›flma
bölümlerinin yeterli tan›mlanmas› amac›yla yaz›l› ve sembollü aç›klama levhalar› önerilir. Yaz›lar “Dikkat asit”
ve “korunma elbisesi giy” fleklinde olmal›d›r.
4. Kimyasal maddelerle çal›flma s›ras›nda zararl› buharlar oluflabilirse, kapal› ortamlarda yeterli havaland›rma
sa¤lanmal›d›r.
5. Etkileri ka l ka bildi¤inden veya aksi tesir yapabildiklerinden, esa s o l a ra k h içbir ki myasal ma d de di¤eriyle
kar›flt›r›lmaml›dr. Sodyumhipoklorit tuz asidiyle temasa gelirse, hemen tehlikeli, zehirli klor gaz› oluflur. Asit
tanecikleriyle veya kireç çözen asidik temizleyicilerle kat› klor haz›r eczalar›n›n kar›fl›m›nda da sulu çözeltide
ba¤›ms›z klor oluflur. Farkl› kimyasal maddeler veya kimyasal madde yerlefltirme kaplar› bu nedenle uygun flekilde
iflaretlenmeli ve ayr› depolanmal›d›r.
6. Kimyasal madde ambalajlar›ndan veya destelerindeki kullan›m aç›klamalar›na ve bunun gibi yüzme havuzu
kimyasal maddeleri i çi n ambalajlardaki 1 .Oca k.1 980’den beri zorunlu olan uyar› sembollerine t a m olarak
uyulmal›d›r.
7. Kar›fl›m ne kadar yo¤un olursa ›s› geliflimi o kadar yüksek oldu¤undan kimyasal maddelerin üstüne su boflaltmamal›,
buna karfl›n yaln›z suda kar›flt›rarak kimyasal maddeler çözülmelidir.
7.2. Havuzlarda Sa¤lanm›fl Olmas› Gereken Tesisat ve Yap›sal Özellikler:
• Yüzme havuzunun en s›¤ yerinde ve derinli¤inin de¤iflti¤i kademede derinlik belirtilmifl durumdad›r.
• Yüzme havuzu ve günefllenme alanlar›ndaki zemin kaplamalar› kaymaz malzeme ile döflenmifl olmal›d›r.
• Yüzme havuzunun suyunu devaml› temiz ve berrak hale getirecek yeterli kapasitede mekanik filtreleme tesisat›
bulunmal›d›r.
• Havuz filtreleme tesisine ba¤l› olarak havuzun büyüklü¤üne ve kullanma maksad›na göre dezenfeksiyon ve
kimyasal temizleme imkanlar› sa¤lanm›fl olmal›d›r. Bunlar; suyun flokülasyonu, suyun dezenfeksiyonu, suda
yosun oluflumunun önlenmesi, suyun pH de¤erinin ayarlanmas› flartt›r.
• Havuzun mekanik süpürge ile dip temizli¤ini yapacak vakum sistemi mevcut olmal›d›r.
• Havuzun dip süzgeci emniyetli büyüklükte olmal› ve süzgeç her zaman yuvas›na vidalanm›fl olmal›d›r.
• Havuzlarda su alt› lambalar› düflük voltajl› (12 Volt - 24 Volt) olmal›d›r. Geceleri tamam› yak›lmasa da herhangi
biri emniyet için ›fl›k vermelidir.
• Pompa elektrik tablosu, trafolar, tüm elektrikli ayg›tlar ve yer yer havuz gövdesinde merkezi topraklama
bulunmal›d›r.
• Üstten taflmal› havuzlar›n taflma kanal›nda su birikmesi olmamal›d›r.
• S›¤ bölgelere tramplen konamaz.
• Havuzun su ile ›slanm›fl yüzeyleri su ile temas eden malzemeler, su kalitesini etkilememeli ve mikrop bar›nmas›na
imkan vermemelidir.
• Emniyet bak›m›ndan yüzücü havuzlar›n›n su derinli¤i 1,35 m’den fazla olmamal›d›r.
• Havuzlar›n tüm kenar bordürlerinde tutunma imkan› bulunmal› ve duvarlar›nda 100 - 125 cm derinlikte basamak
bulunmal›d›r.
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7.3. Di¤er Emniyet Kurallar› ve Uygulamalar:
• Ç evre ko ru n ma s› i çi n h a vuzla rda ku l lan›l acak o l a n ki myasal ma d d elerin t ü rü, ya p ›s› ve mi kt a r› ko n t rol
edilmelidir. Tehlikeli madde hükümlerine göre suya ilave edilen kimyasal maddeler ve kar›fl›mlar›n sat›c›, nakliyeci
ve kullan›c› taraf›ndan bütün önemli güvenirlilik verilerinin belgeleri al›nmal› ve iflletmeci taraf›ndan da kullanma
talimatlar› haz›rlanmal›d›r. Havuzdaki su ak›m›, dezenfeksiyon maddesini da¤›tabilecek ve havuzun her bölgesinde
bilhassa su yüzeyinde yeterli dezenfeksiyon maddesi bulunduracak ve yo¤unlukta tutabilecek flekilde olmal›d›r.
Bunun ötesinde imha edilmemifl mikroorganizmalar ile kir ve di¤er balast malzemelerin su haz›rlamas› esnas›nda
al›narak suyun temizlenebilmesi laz›md›r. Haz›rlama ile uzaklaflt›r›lamayan maddelerin konsantrasyonu, suyun
de¤ifltirilebilmesi ile uygun s›n›r de¤erlerinde tutulmal›d›r. Kanalizasyona boflalt›lan havuz suyunun kloru, H2 0 2
Hidrojen peroksit ile çürütüldükten sonra kanala at›lmal›d›r.
• Turistik tesis havuzlar›, terapi ve topluma ait havuzlarda, müsabaka havuzlar›nda ö l çü m ve otomatik kontrol
cihazlar›n›n montaj› flartt›r. Kay›t cihazlar›n›n da monte edilmesi ve muntazam kay›t tutulmas› insan›n can
emniyetine verilecek önemin ifadesidir.
• Yü zme h a vu z t a b a n ›n ›n t emi zl i¤i mü mkü n se h er g ü n , h a vu z d u va rl a r›n ›n t emi zli ¤i i se en a z h a f t a d a 1
yap›lmal›d›r. Bu ifllemlerde emme cihazlar› ve f›rça kullan›lmal›d›r. Senede en az bir kez yap›lmas› gereken havuz
boflaltma ifllemi ile birlikte havuz taban ve duvarlar›n›n titiz bir flekilde temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi
g erekmekt ed ir. Temi zl i k ma l zemesi a rt›kla r› h a vu z su yu n a za rar verecekl eri nden t emi z su i l e y›ka n a rak
uzaklaflt›r›lmal›d›r.
• Çocuk Oyun Havuzlar›: Afl›r› kullan›m veya yüksek kirlenme durumlar›nda iflletmenin kapanmas›ndan sonra
hatta gere¤inde iflletme esnas›nda havuz at›k su kanalizasyonuna boflalt›lmal›, temizlenmeli, dezenfekte edilmeli,
temiz su doldurulmal› ve yeniden iflletmeye al›nmal›d›r.
• Köpüklü S›cak Su Havuzlar›: Gere¤inde ama haftada en az bir kez, havuz boflalt›larak savaklar da dahil olmak
üzere tümüyle temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Su haz›rlamada herhangi bir sorun ç›kmamas› için ifllem
sonunda havuz temiz su ile iyice y›kanmal›d›r.
• fiok Havuzlar›: S u haz›rlama sistemine ba¤l› olmadan çal›flan so¤uk su dalma havuzlar› hergün boflalt›lmal›,
temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve yeniden doldurulmal›d›r.
• Ayak Havuzlar›: Ayak havuzlar› iflletmenin kapanmas›ndan sonra hergün boflalt›lmal›, temizlenmeli, dezenfekte
edilmeli ve yeniden doldurulmal›d›r. Çak›l tabakas›n›n da hergün temizlenerek dezenfekte edilmesi gereklidir.
Ayaklar›n dezenfeksiyonu mantar hastal›klar›n›n insana bulaflmas›na karfl› önemli bir tedbirdir.
• Taflma Kanallar›: Savaklar›n haftada en az bir kere temizlenmesi zorunludur. Bu ifllem için sirkülasyon pompalar›n›n
durdurulmas› ve savak ak›nt›lar›n›n sirkülasyon devresinden, at›k su kanalizasyon devresine döndürülmesi gereklidir.
Oluk ›zgaralar› özellikle ›zgara altlar›n›n oturdu¤u yerlerin ve savaklar›n temizlenebilmesi için kald›r›lmal›d›r.
Savak ›zgara ve ak›nt› kanallar›n›n temizlik ifllemlerinin bitiminden sonra ve sirkülasyon devreye sokulmadan
önce bunlar temiz su ile iyice y›kanmal›d›r.
• Denge Tank›: Denge tanklar›n›n gere¤inde veya en geç 2 ayda bir kez temizlenmesi, dezenfekte edilmesi ve iyice
y›kanmas› gerekmektedir.
• Havuzu Kullananlar›n Bilgilendirilmesi: Topluma ait havuzlar›n kenarlar›nda yüzücülerin kolayca görebilece¤i
yerlerde bir pano bulundurulacak ve afla¤›daki bilgileri verecektir. Bu bilgiler sabah, ö¤le ve akflam olmak üzere
günde 3 defa yap›lacak ölçümlerin neticesi olacakt›r.
Suyun pH de¤eri
Sudaki serbest klor miktar›: ..... mg/l
Suyun s›cakl›¤›: .... °C
TSE Nisan 2000 tarihli tebli¤ine göre; havuz tesislerinde elektrik, mekanik olarak genel ve cihaz baz›nda tüm önlemler
al›nm›fl olmak zorundad›r. Bu konuda TS veya di¤er yetki sahibi kurumlar›n talimatlar›na uymak zorunludur. Tüm
güvenlik tedbirleri can ve mal emniyetini garanti etmek zorundad›r. Önlemler yap›m ve iflletme aflamalar›nda kesintisiz
sürer. Su haz›rl›k tesisindeki tüm ekipmanlarla ilgili (pompalar, klorlama, ozonlama, kimyasallar›n depolanmas› vb.)
güvenlik talimatlar›na uyulur.Havuzlardaki mekanlarda ve cihazlar üzerinde güvenlik bilgileri uyar› tabelalar› bulunmak
zorundad›r.

8. HAVUZLARDA BAZI PRAT‹K HESAPLAMALAR
Havuz Yüzey alan›n›n hesab›
Geometrik Formüler
Havuz ölçülerinin hesaplanmas›nda en basit yol geometrik formüllerin kullan›lmas›d›r. Yüzey alan›n›n belirlenmesinde
afla¤›daki basit formüller ve hesaplamalar kullan›l›r:
A :
Yüzey
L :
Uzunluk
W :
Genifllik
H :
Yükseklik
r
:
Yar›çap = Çap›n yar›s›
π :
pi = 3,14 (de¤iflmez de¤er)
π r2 :
Dairenin alan›
Kare veya Dikdörtgen alan›n hesaplanmas› :
A = LxW
A = 3m x3m
A = 9 m3
Düzgün (90 derece köfleli) üçgen alan›n hesaplanmas› :
A = LxW /2
A = 6x 3/2
A = 18 / 2
A = 9 m2
Daire alan›n›n hesaplanmas› :
A = π r2
A = 3 ,1 4 x 5
A = 3 ,1 4 x 2 5
A = 7 8 ,5 m 2
Çok kenarl› havuzlar›n alan›n›n hesaplanmas› :
Afla¤›daki örneklerde daha önce verilmifl olan basit geometrik formüller kullan›lm›flt›r:
ÖRNEK 1
Havuz dikdörtgenlere bölünür (noktal› çizgiler). Ortaya ç›kan A, B, C, alanlar› hesaplan›r ve hesaplanm›fl olan alanlar
toplan›r.
A alan› = 10 x 15 = 1 5 0 m 2
B alan› = 75 x 60 = 4500 m 2
A alan› = 20 x 30 = 6 0 0 m 2
Toplam Alan
= 5 2 5 0 m2
Not: Havuz alan›n› ayr› ayr› alanlara bölmek daha sonra derinliklerin de formüllere eklenmesi s›ras›nda faydal› olacakt›r.
ÖRNEK 2
Havuz üçgen ve dikdörtgönlere bölünür (noktal› çizgiler). Ortaya ç›kan A ve B alanlar› hesaplan›r ve hesaplanm›fl
olan alanlar toplan›r.
A alan› = 6 0 x 1 0 / 2 = 3 0 0 m 2
B alan› = 6 0 x 3 0
= 1 8 0 0 m2
Toplam Alan
= 2 1 0 0 m2
Not: Bu örnekte dikdörtgen alan›n köfleli olarak ortaya ç›kmas›n› temin etmek için üçgenin alan› (a) 90 derece köfleli
bir dik üçgen olarak hesaplanmal›d›r.
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Dairesel havuzlar›n alan›n›n hesaplanmas› :
ÖRNEK 3
Verilen ölçü : 24 m çap› olan dairesel havuz
Alan = yar›çap x yar›çap x π
Al a n = 1 2 x 1 2 x 3 ,1 4 = 4 5 2 ,16 m 2
ÖRNEK 4
Daha önce ö¤renilen iki hesaplaman›n birlikte uygulanmas›
Alan A
= 20 x 20
= 4 0 0 m2
Alan B
= 1 0 x 1 0 x 3 ,1 4 / 2 =1 5 7 m 2
Toplam
= 5 5 7 m2
Not: Kesik çizgilerle belirlenmifl olan yar›m daire; hesaplamalarda yer almam›fl olup, sadece daire hesaplamalar›n›n
daha net görülmesi için kullan›lm›flt›r.
Kareler, dikdörtgenler, üçgenler ve daireler için kullan›lan formüller ana formüller toplam yüzey alan›n›n hesaplanmas›nda
esas al›nan formüller olup, tüm geometrik hesaplamalarda tek tek veya birlikte kullan›l›rlar.
Serbest formlu havuzlar›n alan›n›n hesaplanmas›:
Düzgün flekilli olmayan veya serbest formlu olan havuzlar›n alan hesaplamalar›n›n matematiksel formüllerle belirlenmesi
pratik de¤ildir. Bu tip havuzlarda havuzu dizayn eden kiflilerin ölçekli planlar›n›n kullan›lmas› havuz operatörü için
daha uygun olacakt›r.
Havuz içi duvar ve zemin alanlar›n›n hesaplanmas›:
Havuz içi yüzey alan›n›n m 2 olarak bilinmesi bir havuzda uygulanacak olan s›va, fayans, seramik vs. miktarlar›n›n
belirlenmesinde faydal›d›r. E¤er bu bilgi havuzu yapan kifli veya firmadan temin edilemezse, yüzey alan› yine de
hesaplanabilir.
Havuzun flekline, de¤iflen derinlik ölçülerine ve infla flekline ba¤l› olarak havuz içi yüzey alan›n›n hesaplanmas› oldukça
karmafl›k bir ifllemdir.
Örnek 1
Zemini düzgün olarak derinleflen dikdörtgen bir havuz
Alan A
= 3 x 20
= 6 0 m2
Alan B1
= 3 + 6 / 2 x 4 0 = 1 8 0 m2
Alan B2
= 3 + 6 / 2 x 4 0 = 1 8 0 m2
Alan C
= 20 x 6
= 1 2 0 m2
Toplam Duvar Alan›
Alan D
uzunlu¤u (z) hesaplan›r.

= 5 4 0 m2
= (Yandan Görünüm) havuz dikdörtgen ve üçgene bölünür (noktal› çizgi). Zemin

Formül : x + y = z
3 + 40 = z
9 + 1600 = z
1609 = z
z = Karekök 1609

Alan A
Alan B1
Alan B2
Alan C
Alan D

60
180
180
120
8 0 2 ,2

Alan D = 40,11 x 20 = 802,2
Toplam 1 3 4 2 ,2 m 2
Not: Zemi n e ait kesin u zu n lu ¤u b ulma k için yap›lacak o l a n h esaplama lar›n yerine sadece h a vu zun en i ve b o yu
çarp›labilir. Bu durumda zemin alan› 800 m2 olarak bulunabilir. Bu da sadece % 1 kadar önemsiz bir de¤iflikli¤e yol
açabilir.
Duvar›n zeminle içbükey olarak birleflti¤i (COVED) havuzlar için hesaplama:
Duvarlar›n zeminle içbükey olarak birleflti¤i havuzlarda (Bu havuzlar COVED POOLS - KOVD HAVUZLAR olarak
isimlendirilir) duvar›n alt k›sm›ndan itibaren bafllayan içbükey e¤im zeminde içbükeyli¤in bitti¤i noktaya kadar devam
eder ve bu içbükey yap› e¤imin bafllad›¤› yerden bitti¤i yere kadar özel havuzlarda 7 6 - 91 cm ve genel kullan›m
havuzlar›nda ise 122 cm‘ye kadar olabilir.
Tabiat›yla bu durumdaki havuzlar›n alanlar› taban ve duvar›n 90 derece dikey olarak birleflti¤i havuzlardan daha
az olur.
Bu durumda özel kullan›ma haiz COVED havuzlarda toplam duvar alan› COVED olmayan havuzlara göre afla¤›daki
yüzdeler oran›nda eksiltme yap›lmak suretiyle hesaplan›r:
Havuz Derinli¤i
Duvar Alan› Eksiltme Yüzdesi
9 1 ,4 4 cm -1 5 2 ,4 0 cm
17 %
9 1 ,4 4 cm -1 8 2 ,8 8 cm
19 %
9 1 ,4 4 cm -1 4 3 ,8 4 cm
23 - 25 %
Not: Bu yüzdeler tahmini olarak verilmifl olan genel oranlar olup, normalin d›fl›nda derin veya s›¤ olan veya al›fl›lm›fl›n
d›fl›nda havuz flekillerinde yanl›fl netice verebilir.
Örnek 1
90 derece köfleli havuz - toplam duvar alan› = 4 5 0 ,0 m 2
COVED HAVUZ için düflülecek alan % 19
= -102,6 m 2
Toplam yüzey alan›
Zemin Alan›
Havuz ve Duvar Alan Toplam› - NET

4 3 7 ,4 m 2
= +802,2 m 2
1 2 3 9 ,6 m 2

HAVUZ KAPAS‹TES‹N‹N HESAPLANMASI
Havuz alan› hesaplamas›na derinli¤in dahil edilmesiyle havuz kapasitesi istenilen ölçü cinsinden bulunur. Do¤ru
hesaplamalar için havuz derinli¤ine göre çeflitli alanlara bölünür.
Örnek 1 - Sabit Derinlikli havuzlar
Hac›m (V) = Boy (L) x En (W) x Derinlik (D)
Hac›m
= 40 x 20 x 4
Hac›m
= 3 2 0 0 m3
Örnek 2
Hac›m
Hac›m
Hac›m

- De¤iflken Derinlikli havuzlar
= L x W x (D1 + D2) / 2
= 4 0 x 2 0 x (6 + 3 ) / 2
= 800 x 9 / 2
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Hac›m = 3 6 0 0 m 3
Not: Derinlik 3 m’den 6 metreye kadar düz olarak devam etti¤i için iki ölçünün ortalamas› kullan›l›r
3m + 6m =9m
9 m /2
= 4,5 m ortalama derinlik
Örnek 3
Hac›m
Hac›m
Hac›m

- Dairesel Derinlikli havuzlar
= r2 x π x derinlik
= 1 2 x 1 2 x 3 ,1 4 x 3 ,5
= 1 5 8 2 ,5 6 m 3

EKS‹LEN HAVUZ SUYU HACMININ HESAPLANMASI
Geri y›kama, taflma veya buharlaflma neticesi havuza eksilen suyun yeniden doldurulmas› için gerekli olan su miktar›n›
hesaplamak için, havuza gerekli olan suyu cm3 cinsinden ölçün ve afla¤›daki formülü uygulay›n.
‹lave edilmesi gerekli su (cm3 ) x havuz yüzey alan› / 100
Örnek :
42 x 75 m ebad›ndaki bir havuza doldurulacak olan 4 cm3 su
42 x 75 x 4 / 100
9. EKLER
9.1. YÜZME HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASINDA K‹MYASAL BA⁄LANTILAR

Kimyasal Ba¤lant›

Formül

Kimyasal Ba¤lant›

Formül

Alüminyum sülfat

Al2 (SO4 )3

Hidrojen peroksit

H2 O2

Brom

Br2

Sülfürik asit

H2 SO2

Karbondioksit

CO2

Potasyum permanganat

KMnO4

Kalsiyum karbonat

CaCO3

Lityum hipoklorür

LiClO

Kalsiyum oksit

CaO

Magnezyum karbonat

MgCO3

Kalsiyum klorür

CaCl2

Azot

N2

Kalsiyum hipo klorür

Ca(ClO) 2

Amonyak

NH3

Klor

Cl2

Sodyum hipo klorür

NaClO

Klor di oksit

ClO2

Sodyum karbonat

Na2 CO3

Bak›r sülfür

CuSO4

Sodyum diklorisosiyanurat

NaCl2 (NCO) 3

Demir-lll-klorür

FeCl2

Nitrat

NO3

Karbon asidi

H2 CO3

Trikloridso siyanürik asit

(NCO)3

Oksijen

O2

Ozon

O3

Tuz asidi

HCl

Fosfat

PO4

Alt klorid asidi

HClO

Sülfat

SO4

Su

H2 O

9.2. ÖLÇÜ DÖNÜfiÜM TABLOSU
SAYILAR :
-6

Mikron
Mili

µ
m

10
9
10

Meg a
Giga

M
G

10

Kilo

k

10

Tera

T

3

B‹R‹M ÖLÇÜ BAfiINA KÜTLE :

6

10
-3
10

12

1 kg /m = 0 , 6 7 2 lb /ft
2
2
1 kg /m = 0 , 2 0 5 lb /ft
3

1 mm
1 m

=
=
=
=

1 km

0 , 0 3 9 4 in
3 , 2 8 ft
3 9 , 3 7 in
0 , 6 2 mil

1 in
1 ft

=
=
=
1 mil =

2

HAC‹M :

2

2

3

1 m

=
=
=
=
=

3

3

3 5 , 3 1 ft
1 ft = 0 , 0 2 8 3 m
1 0 0 0 lt
= 2 8 , 3 2 lt su
1 0 0 0 k g su
= 6 2 , 4 lb su
2 2 0 I mp g a l su
= 6 , 2 4 I mp g a l
2 6 4 US gal su
= 7,48 US gal

KAPAS‹TE :
1 litre
1 US gal
1 cc

= 0 , 2 2 0 I mp g al 1 Imp gal = 4,546 lt
= 0 , 2 6 4 US g a l 1 US g a l = 3 , 7 8 5 lt
= 0 , 8 3 I mp g a l 1 I mp gal = 1,2 US gal
= 1 0 lb su
= 8 , 3 5 lb su
= 0 , 0 3 5 fl o z
1 fl o z = 2 8 , 3 5 c c

KÜTLE/A⁄IRLIK :
1
1
1
1
1

gm
kg
to n
k g su
k g su

=
=
=
=
=

0,035 oz
1 oz = 28,35 g
2 , 2 0 5 lb
1 lb = 0 , 4 5 4 k g
2 2 0 4 , 6 lb
0 , 2 2 0 I mp g a l 1 lb su = 0 , 1 0 I mp g a l
0 , 2 6 4 US g a l 1 lb su = 0,12 US gal

HIZ :
1 m/s
1 k m/h

= 3 , 2 8 ft/s
= 0 , 6 2 mp h
= 0 , 9 1 ft/s

g
se s/h a v a
1 Hz

= 9 , 8 1 m/s = 3 2 , 2 ft/s
= 3 3 5 m/s = 1 1 0 0 ft/s
= 1 c/s
= 1 cycle/ses

1 ft/s = 0 , 3 0 4 8 m/s
1 mp h = 1 , 6 1 km/h
= 0 , 4 4 7 m/s

2

2

3

1 kN

= 1 k g m/s
= 0 , 1 0 0 4 to n f

3

2

2

= 24,54 US gal/ft /h
2

= 0 , 0 9 3 ft mu m 1 lu men /ft = 1 0 , 7 6 lu x
2

v e y a lu men /ft

= 9 ,9 6 4 kN

2

2

2

= lu men /m

2

1 to n f/in = 1 5 , 4 4 N/mm
2
= 1 5 , 4 4 MN/m
2
1 lb f/in = 0 , 0 6 8 9 b a r
= 6 8 , 9 4 8 mb

2

a tmo sfer = 1 9 9 kN/m
1 a tmo sfer = 7 6 0 mm o f
mercury
= 2 9 , 9 in /Hg = 3 3 , 5 ft su
2

2

1 lb / in = 2 , 3 ft su sü tu n u

1 m su tu tu n u = 1 , 4 2 lb / in

GÜÇ :
1 W
=
1 h p metric =
1 kW
=
=
2

1 kW/m

1 J/s
735 W
3 4 1 2 B tu
1,341 hp

1 hp

=
=
1 B tu =
1 hp =

2

2

= 3 1 7 B tu /ft

745,7 W
0 ,7 4 6 kW
0,293 W
2 5 4 5 B tu

1 B tu /ft = 3 , 1 5 W/m 2

3

3

1 kW/m =1 5 , 5 B tu /I mp g a l B tu /I mp g a l = 6 4 , 5 W/m

SICAKLIK :
1°C = 1,8°F
1°F = 0,55°C
1 °K = 1 °C -273°C'l›k mutlak skala üzerinde
°C
= 5/9 ( °F - 3 2)
°F = (°C x 9/5 ) + 3 2

ISI :
1 cal
= 4,187 J
1 B tu
1 k cal = 1 , 1 6 4 W
= 1,055 kJ or
= 3 , 9 6 8 B tu
= 3 , 4 1 2 B tu
1 W
1 kWh = 3 4 1 2 B tu /h 1 Th erm/h
= 8 5 9 , 6 kca l/h
= 3,6 MJ
1 GJ

= 2 5 2 cal
kW-secs
= 0 , 2 5 2 kcal
= 0,293 W
= 1 0 0 0 0 0 B tu /h
= 2 9 , 3 kWh
= 2 5 , 2 Mca l/h
9
= 1 0 jo u les =1 to n so ¤u tma =1 2 0 0 0 B tu /h
= 2 7 5 k W = 9 , 5 Th erms
= 7 5 to n so ¤u tma
2

2

1 B tu /ft = 3 , 1 5 5 W/m
2
= 0 , 2 7 ca l/cm

2

= 0,472 litre/s
3
= 0,028 m /min
= 375 Imp g/min

= 0 , 5 8 9 ft /min 1 ft /min = 1,699 m /h
= 220 Imp gal/h 1 Imp gal/h = 4,546 litre/h
= 264 US gal/h
1 US gal/h = 3,785 litre/h
3
2
2
2
1 m /m /min =20,45 I gal/ft /min =24,54 US gal/ft /min
2
2
= 1226,77 I gal/ft /h =1 4 7 2 ,12 US gal/ft /h
3
2
2
2
1 m /m /h = 0,34 I gal/ft /min = 0,41 US gal/ft /min

AYDINLATMA :

= 4,448 N

1 to n f

1 kW/m = 3 1 7 B tu /ft
2
= 0 , 2 7 ca l/cm

3

= 20,45 I gal/ft /h

1 lbf

1 N/mm = 0 , 0 6 4 7 to n f/ in
2
= 1 4 5 , 0 4 lb f/ in
2
2
1 kN/m = 0 , 1 4 5 lb f/ in
2
1 b a r o r = 1 4 , 5 lb f/ in

3

= 2,12 ft /min
1 ft /min
3
= 35,314 ft /min
3
= 35,314 ft /sec
1 cusec
3

1 lu x

= 0 , 2 2 5 lb f

B‹R‹M BAfiINA
ISI :2
2

DEB‹ :
1 litre/s
3
1 m /min
3
1 m /h

1 N

2

2

= 0 , 4 0 5 h ekta r

3

= 1 6 , 0 1 9 kg /m

BASINÇ/STRES :

1 in
= 6 4 5 , 2 mm
2
2
1 ft
= 0,093 m
2
1 a cre = 4 0 4 6 , 9 m

= 10,000 m

3

1 lb /ft

2

2

= 0 , 0 0 1 5 5 in
2
= 1 0 , 7 6 ft
= 2 , 4 7 a cre

3

= 0 , 0 6 2 4 lb /ft

KUVVET :

2 5 , 4 0 mm
0,3048 m
3 0 ,4 8 cm
1,61 m

ALAN :
1 mm
2
1 m
1 h e k ta r

3

1 kg /m

UZUNLUK :

1 lb /ft = 1 , 4 8 8 kg /m
2
2
1 lb /ft = 4 , 8 8 2 kg /m

2

= 3 , 6 kJ/m

= 2 , 7 kca l/m

ISI TRANSFER
KATSAYISI2 :
2

1 W/m /˚ C = 0 , 1 7 6 B tu/ft /˚ F
2

2

1 B tu /ft /˚ F = 5 , 6 7 8 W/m /˚ C

BERRAKLIK VEYA BULANIKLIK :
1 JTU

= 1 ppm

= 1 mg S iO /litre sa fsu
2

1 p p m = 1 mg/litre
1 µm
= 1 /1 0 0 0 0 0 0 m mikro n
1 n a n o metre = 1 /1 0 0 0 0 0 0 mm mikro m m
-9

1 nm
1 A n g stro m

= 10 m
-10
= 10 m

1 µµ
2 5 µm

= 10 m
= 0 , 0 2 5 mm

-12

mikro-mikron
= 1 /1 0 0 0 in ç

HAVUZ OPERATÖR EL K‹TABI

9.3. KORUMA CETVEL‹

Koruma ‹flaretleri
( IPXX )

Mekanik Darbelere Karfl›
Koruma

C EI 5 2 9 * , N IN 4 0 0 5 0 , BS 5 4 9 0 ve N FC 2 0 -0 1 0 ** N o rml a r›na g ö re
el ekt rik ma l zemesi d ›f l ka pla y›c›lar›n›n ko ru ma d erecesi

(N F 2 0 -0 1 0 N o rmu n u n 1 N o ’l u
Ek’ine göre)

1’nci rakam:
Kat› cisimleri karfl› koruma

2’nci rakam:
S›v›lara karfl› koruma

IP

IP

Testler

0

Korumas›z

5 0 m m’ den b üyük
boyutlardaki kat›
cisimlerden koruma
(örnek: Elin istek d›fl›
temaslar›)
1 2 m m’ den b üyük
boyutlardaki kat›
cisimlerden koruma
(örnek: P a r mak
temaslar›)

Ø 50 mm

1
Ø 12 mm

2

3

4

Ø 2,5 mm

Ø 1 mm

Testler

IP

0

Korumas›z

0

1

Düfley olarak akan su
damlalar›ndan koruma
(kondansasyon)

1

2

Düfleyle 15°lik aç›
ya p a n s u
damlalar›ndan koruma

3

Düfleyle 60°lik aç›dan
daha büyük aç›
oluflturan su
damlalar›ndan koruma

5

Her yönden gelen
su damlalar›ndan
koruma

7

2,5 m m ’ de n büy ük
boyutlardaki kat›
cisimlerden k o ruma
(örnek: Aletler, vidalar)

3

1 m m ’ den büy ük
boyutlardaki kat›
cisimlerden koruma
(örnek: ‹nce aletler,
küçük teller)

4

5

Tozlardan k o r uma
(zarar verici birikme
olmamal›d›r)

5

6

Tozlara karfl› tamam›
ile koruma

6

Ø 2,5 mm

Ø 1 mm

Her yönden, hortum
m a r pucundan
p ü s küren s u
f›flk›rtmalar›ndan
koruma
Her yönden deniz
dalgalar›na benzer
flekilde çarpan
sular›n etkisine
karfl› tam koruma

7

1m

8

1m

15 cm
min.

S u y a gömülme
d u r umunun
etkilerinden koruma
Belirlenmifl koflullar
alt›nda uzun sürelerde
s u y a g ömülme
d u r umunun
etkilerinden koruma

Testler
Korumas›z

150 g
15 c m

250 g
20 c m

500 g
40 c m

1,5 kg

9

40 c m

5 kg
40 c m

Darbe fliddeti:
0,225 jul

Darbe fliddeti:
0,500 jul

Darbe fliddeti:
2,00 jul

Darbe fliddeti:
6,00 jul

Darbe fliddeti:
20,00 jul

Pompa
Dönmüyor

Pompa
Gürültülü
Çal›fl›yor

Pompa
az su
Bas›yor

Pompa
hiç su
Basm›yor

9.4. HAVUZ POMPALARI ARIZA BULMA Ç‹ZELGES‹

SEBEPLER ‹

ÇÖ Z ÜM LE R ‹

Emme hatt›ndan hava giriyor.

Ba¤lant› yerlerini, emme
hatt›ndaki di¤er elemanlar›
kontrol et.

Filtre kapa¤› yeteri kadar
s›k›lmam›fl.

Filtre kapa¤›n› temizle. O-Ringi
yuvas›na yerlefltir, ya¤la
yeteri kadar s›k.

Motor ters dönüyor.

‹ki faz› yer de¤ifltir.

Afl›r› emme yüksekli¤i

Pompay› uygun seviyeye
indir.

Hatal› voltaj, Fazlardan
biri eksik.

Pompan›n etiketindeki voltaj ile
ana hattaki voltaj ayn› olmal›d›r.
Üç faz›nda gelmesini sa¤la.

Ön filtreye su konmam›fl.

Ön filtreyi su ile doldur.

Vanalar kapal›.
Emme taraf›nda su yok.

Vanalar› aç.
Emilecek yerde su olmal›d›r.

Filtre t›kal›.

Filtreyi temizle.

Emme hatt› çap› küçük.

Emme hatt› çap›n› büyüt.

Basma hatt›nda t›kan›kl›k var.

Basma hatt›n› kontrol et.

Hatal› pompa tesbiti.

Pompay› zemine tesbit et.

Pompa içinde yabanc›
madde var.

Pompa filtresini kontrol et.
Pompay› temizle.

Termik flalter att›.

Termik flaltere bas.

Güçten düflme

Sigortalara bak.
Bozuk sigortalar› de¤ifltir.

HAVUZ OPERATÖR EL K‹TABI

9.5. PVC BORU KAYIP CETVEL‹
Q
L/s aniye

1000
900
800

EfiDE⁄ER BORU UZUNLU⁄U OLARAK SÜRTÜNME KAYBI (m)
D (mm)

700

90°
K.D‹RSEK

45°
A.D‹RSEK

90°
TE.D‹RSEK

0,22

0,90

0,15

MANfiON

600

16

0,45

500

20

0,45

0,22

1,20

0,15

25

0,61

0,30

1,51

0,22

32

0,85

0,42

1,80

0,30

40

1,20

0,53

2,10

0,38

50

1,20

0,60

2,40

0,45

63

1,80

0,75

3,65

0,60

75

2,45

0,90

4,65

-

90

2,45

1,22

4,90

-

110

3,65

1,52

6,75

-

400
300

200

100
90
80
70

d
mm

h
mm/m

V
m/s aniye
0.01

60

1000
900
800
700

50

600

40

500

0.04
0.06
0.08
0.1

400
300
20
200

8
7
6
5
4

0.02

0.2

0.2

30

10
9

0.1

100
90
80
70
60
50

0.3
0.4
0.6
0.8
1

0.4

2

0.6

4
6
8
10

0.7

0.5

0.8
0.9
1

20
40
60
80
100

2

40
3

200
30

2
20

3
400
600
800
1 000

40
5
6
7

1
10

8
9
10

