GENEL KULLANIMLI YÜZME HAVUZLAR ‹Ç‹N UHE TAL‹MATI
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Standart’›n Kullan›m Alan›
Standart’›n Amac›
Genel Esaslar
Kavramlar
Suyun Nitelikleri
5.1.
Havuz doldurma suyunun nitelikleri
5.2.
Havuz suyu, Havuzdan giden temiz su (Haz›rlanm›fl)
suyun nitelikleri
Su Haz›rl›¤› ve Dezenfeksiyonu için gereken malzemeler
6.1.
Dezenfeksiyon Malzemeleri
6.2.
Topaklama (Çökeltme) ve di¤er su haz›rl›k malzemeleri
6.3.
PH de¤erini ayarlay›c› malzemeler
Suyun Haz›rl›¤› ve Dezenfeksiyonunun Yöntem
Kombinasyonlar›
7.1.
Yöntem Kombinasyonlar› için Kifli bafl›na düflen kirlilik.
7.2.
Filtre tesisi ve topaklama için gereken teknik flartlar
7.3.
Ozon lama için teknik flartlar
7.4.
Dezenfeksiyon
Su niteli¤inin kontrolleri
8.1.
Kontrollerin zaman aral›klar›
8.2.
Su numunesi al›m yerleri
8.3.
Deneme (Araflt›rma) kapsam›
8.4.
‹flletmenin kendi kontrolü ve ‹flletme defterinin tutulmas›
Havuz tipleri ve sirkülasyon (temiz su) kapasitesinin
bulunmas›
9.1.
Yüzme havuzu tipleri
9.2.
Yüzme havuzlar› için anma yükü ve sirkülasyon debisi
Ak›fl ve da¤›t›m sistemi.
10.1. Su hareketi
10.2. Havuz kenar detay›n›n tesisi
10.3. Üstten taflma kanallar› ve ›zgaras›
10.4. Denge deposu (Rezerv tank)
10.5. Havuza su ilavesi
10.6. Hidrolik sistemdeki ar›zalar.
Havuz suyunun ›s›t›lmas›
Makinalar, ‹nflaa elemanlar› ve di¤er donan›mlar
12.1. Pompalar
12.2. Filtre ters y›kama körü¤ü
12.3. Boru tesisat›
12.4. Armatürler
12.5. Sirkülasyon debisi ölçümü
12.6. Doldurma suyu sayac›
12.7. Topaklama (Çökeltici) dozaj tesisi
12.8. Bak›m
Korozyondan korunma
Otomasyon
14.1. Filtre temizli¤i
14.2. Havuz doldurma suyunun beslenmesi
14.3. Topaklama (Çökeltme) malzemesinin dozaj›
14.4. pH de¤erinin Regülasyonu
14.5. Klor Dozaj›
14.6. Bak›m
14.7. Havuz suyu ölçüm, kontrol, ayar, kay›t ve ölçü suyu tesisat›
Havuz içi kaplamas› ve havuz temizli¤i
Havuz teslim flartlar›
Denge Deposunun hacminin bulunmas›
Havuz ve teknik yan odalar›n planlanmas› ve
konstrüksiyonu.
18.1. Havuzun kontrüksiyonu
18.2. Denge deposu
18.3. Su ile temas› olan yüzeyler
18.4. Makine dairesi
Bak›m ve önlemler
‹flletmeden ç›kartma ve yeniden iflletmeye alma
20.1. Aç›k havuzlar
20.2. Masaj havuzlar›

1. STANDARDIN KULLANIM ALANI
Bu Standart; Tüm havuz çeflitleri ,Tatl› su, deniz suyu, flifal› su,
mineralli su, termal suyu ihtiva eden havuzlar ve s›cak masaj
havuzlar›nda geçerlidir. Özel aile havuzlar› için zorunlu de¤ildir .
2. STANDARDIN AMACI
Bu standard›n amac›; havuz suyu niteli¤ini, sa¤l›k güvenilirlik ve
estetik aç›dan do¤ru ve sürekli olarak sa¤layarak insan sa¤l›
aç›s›ndan problemsiz hale getirmektir. Bu amaca, ancak do¤ru
kapasite ve nitelikte cihaz seçimi, iflletme ve kontrol olarak
adland›r›lan ifllemlerin gerekleri yerine getirilerek ulafl›l›r.
3. GENEL ESASLAR
Bu standart; dezenfeksiyon ve su haz›rlama tekni¤ine iliflkin
gerekleri anlatmaktad›r. Suyun temizli¤i veya kirlili¤i su içindeki
yabanc› maddelerin miktar›na ba¤l›d›r. Havuza girenlerden ve
çevreden gelen mikro organizmalar; havuz suyuna kat›lan oksitleyici
dezenfeksiyon maddelerince yok edilirler. Dezenfektan ve yosun
öldürücüler en geç 30 saniyede koli basili ve mikro organizmalar›
yok etmelidirler. Havuza girenler veya di¤er kaynaklardan (Örne¤in
toz, vs.) gelen ve suda as›l› (=Koloidal) vaziyette bulunan mikro
organizmalar ve organik esasl› kirleticiler su haz›rlama (=Ar›tma)
yoluyla sudan uzaklaflt›r›l›rlar.
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Bunun için: -Topaklama (Çökeltme)
-Filtrasyon
-Oksidasyon + Dezenfeksiyon
‹fllemlerinin kombinasyonuna gereksinim vard›r. Havuz suyu
dezenfeksiyon maddeleri gerekli minimum konsantrasyonda
olmal›d›r. Dezenfeksiyon için sadece bu standartta bahsedilen
kimyasallar kullan›labilir. Su haz›rl›¤› ile sistemden
uzaklaflt›r›lamayan maddelerin konsantrasyonu, su ilavesi ile
belirlenen s›n›rlar içinde tutulur. Su haz›rl›¤› ve dezenfeksiyonun
etkinli¤i havuzdaki sirkülasyonun do¤rulu¤una ba¤l›d›r. Sirkülasyon,
havuz içindeki suyun parametrelerinin her yerde ayni olmas›n›
(Kar›fl›m›) düzenlemeli ve kirlili¤in en k›sa yoldan sistemden
uzaklaflmas›n› sa¤lamal›d›r. Havuz suyu haz›rl›¤› ve gerekleri
konusu; havuz çana¤› flekli, hidrolik sistem, su haz›rlama yöntem
kombinasyonlar›, proses kumandas› için ölçü ve ayar sistemleri,
hijyeni parametresi olarak serbest klor, ba¤l› klor ve PH de¤eri ya
da serbest klor, redox gerilimi ve pH de¤eri gibi alanlar›n birlikte
etkimesine ba¤l›d›r. Bu standarda uygun bir havuz tesisinin gücü;
hijyenik taleplerin, anma yükü de¤erine kadar güvenli bir flekilde
sa¤lanmas›na olanak verir. Mineralli sularda, suyun özelli¤i dikkate
al›narak ilave önlemler al›nmal›d›r.
4. KAVRAMLAR
Tablo 1

4.1.

Yüzme havuzu tesisi

Yüzme havuzu suyunun haz›rlanmas› için havuzun, ekipmanlar›n›n, inflai ve teknik
tesisin tamam›d›r.

4.2.

Yüzme Havuzu

‹çinde 1 ya da daha fazla insan›n ayn› anda veya zaman aral›kl› olarak bulundu¤u,
sürekli bir ak›fl olan büyük su küvetleridir.

4.3.

Su haz›rl›¤›

Havuz suyunun kullan›m amac›na ve belirli gereklere uymas› için ifllemden geçirilmesidir.

4.4.

Dezenfeksiyon

Mikro organizmalar›n okside edici Dezenfeksiyon maddeleri ile yok edilmesidir.

4.5.

Havuz suyu

Havuzun içinde bulunan sudur.

4.6.

Filtre edilmifl su

Filtre edilmifl haldeki sudur

4.7.

Temiz su

Dezenfeksiyon maddesinin kar›fl›m›ndan sonraki haz›rlanm›fl sudur.

4.8.

Tafl›r›lan su

Su yüzeyi hareketlili¤i (Dalgalanmalar) ile taflma kanal›na akan sudur.

4.9.

Taflan su

Sirkülasyona ba¤l› olarak havuz üst yüzeyinden taflan ham sudur.

4.10.

Ham su

Su haz›rlama tesisine gönderilen su. (havuzdan dönen su)

4.11.

Doldurma suyu

‹lk dolum veya ekleme için kullan›lan su.

4.12.

At›k su

Ters y›kama ile filtreden boflalt›lan su.

4.13.

Su kirlili¤i

Havuz suyuna girmifl olan inorganik, organik maddeler ve mikroorganizmalar.

4.14.

Havuz sirkülasyonu

Suyun girifl ve ç›k›fl› ile havuzda oluflan, kar›fl›m ve sevk aflamalar›yla çözünen,
Dezenfeksiyon maddesinin havuzda da¤›l›m›n› ve kirliliklerin at›lmas›na etkiyen sirkülasyon

4.15.

Geciktirme

Kirliliklerin havuzdan at›lmas›n›n geciktirilmesi

4.16.

Yöntem kombinasyonlar›

Haz›rlama ve Dezenfeksiyon yöntem aflamalar›n›n tümü

4.17.

Standart kirlilik (E)

Havuzda durdu¤u sürece bir insan›n b›rakt›¤› ortalama kirlili¤in potasyum permanganat oksidasyon
de¤eri ile tan›mlanan kifli bafl›na oksijen ihtiyac› miktar›d›r.

4.18.

Kullan›c› frekans› (n)

Saat bafl›na düflen havuzdaki yüzücü de¤ifliminin s›kl›¤›.

4.19.

Kifli bafl›na düflün kirlilik
(b-de¤eri)

Temiz suyun oksidasyon etkisi, yüksüz çal›flan tesisin oksidasyon etkisine eflit veya daha küçük
olmas› flart› ile, temiz ve ham suyun oksidasyon etkisi fark›n›n standart kirlili¤e oran›d›r. Anma
kirlili¤inin hesaplanmas› için her gere¤in sa¤land›¤› en yüksek kifli bafl›na düflen kirlilik kullan›l›r.

4.20.

Anma kirlili¤i (N)

Ölçülendirme için temel al›nan saat bafl›na kifli say›s›. Kifliye ba¤l› kirlili¤e ve temiz su sirkülasyonuna
denk gelir.

4.21.

Su haz›rl›k yöntemlerinin
kombinasyonlar›n›n haz›rlama
gücü

Ham ve Temiz su aras›ndaki; Kimyasal fiziksel mikrobiyolojik gereklere uyuldu¤unda Potasyum
permanganatla okside edebilirlik fark› ile tan›mlan›r.

4.22.

Hijyeni-Yard›mc› parametreler

Serbest Klor, ba¤l› Klor, redox Gerilimi, pH de¤eri.

4.23.

Kifli bafl›na düflen su alan› (a)

Bir kifli için hesaplanan su alan› (Yüzeyi)

4.24.

Yüklenebilme faktörü (k)

1m3 temiz (Haz›rlanm›fl) suya düflen kifli say›s›d›r.

(1) ‹drar›n›

havuzda tutamayan yüzücülerin (küçük çocuklar gibi) sebep olduklar› kirlilik eklenemez.
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5. SUYUN N‹TEL‹KLER‹
Suyun karakteristik niteliklerini araflt›rmak için içme sular› ile ilgili
TSE 266’dan yararlan›l›r.
Deniz ve mineral sular› için ise baflka araflt›rma yöntemleri kullan›l›r.
Temiz suyun numunesi havuza girmeden önce al›n›r. Havuz suyu
numunesi ise kenardan 50 cm. uzakl›ktan ve 30 cm. derinden
al›n›r.
5-1. Havuz Doldurma Suyunun Nitelikleri
Doldurma suyu; içilebilen genel ve yayg›n hijyenik sular›n niteliklerini
Kullan›m
Alan›
Genel

tafl›r, aksi takdirde ayr› olarak düzenlenmifl su haz›rlama tesisinde
bu flartlara getirilmesi gerekir. Doldurma amac› ile kullan›lan suyun
haz›rlanmas› afla¤›daki de¤erler afl›lm›flsa söz konusu olur.
Demir: 0.1 mg/l
Mangan: 0.05 mg/l
Amonyum: 2 mg/l P polifosfat: 0.005 mg/l
5-2. Havuz suyu ve Havuza giden temiz (Haz›rlanm›fl) suyun
nitelikleri
Tablo 2 : Temiz Su ve Havuz Suyunun Nitelikleri

Grup
No

P a r a m e tr e

5.2.1.
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3
5.2.1.4
5.2.1.5

Mikrobiyolojik Nitelikler
Koloni say›s› (20+-2)C'da
Koloni say›s› (36+-1)C'da
Yosun koliformu (36+-1) C'da
E.koli (36+-1)C'da
Pseudomonas aeruginosa (36+-1)C'da

5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.2

Fiziksel ve Kimyasal Parametreler
Renk (l=436nm iken spektrum absorbsiyon katsay›s›n›n belirlenmesi)
Bulan›kl›k (90 derece aç›, yay›lm›fl ›fl›k ölçümü, formazin
Standartsuspansiyona ba¤l› bulan›kl›k de¤eri TE/F )
Netlik

5.2.2.3
5.2.2.4
5.2.2.5
5.2.2.6
5.2.2.7

5.2.2.8
5.2.2.8.1
5.2.2.8.2
5.2.2.9
5.2.2.9.1
5.2.2.9.2
5.2.2.10

pH De¤eri a-Tatl› su
b-Deniz suyu
Amonyum (NH4+) Konsantrasyonu
Doldurma suyundaki nitrat (NO3-) konsantrasyonu üzerine ilave
nitrat konsantrasyonu
Doldurma suyu d›fl›ndaki + Vll den +2 okside edilebilen
Mn miktar› oksijen cinsinden (A)
Doldurma suyunun üzerindeki KMnO4 kullan›m› (A)
3.5 m.KCl kalomel elektrot için redox de¤eri (B)
Tatl› sular için
Deniz sular› için
3.5 m.KCl Ag/AgCl elektrot için redox gerilimi (B)
Tatl› sular için
Deniz sular› için
Bromid / ‹odid içeren ve klorid miktar› 5000 mg/l'den fazla olan
sular için Redox gerilimi (B)

Flok+Fltr+
Klor Kombinasyonu

5.2.2.11
5.2.2.12

Serbest Klor
Ba¤l› Klor

Flok+Fltr+
Klorklordioksit
Kombinasyonu (D)

5.2.2.13
5.2.2.14
5.2.2.15

Serbest Klor ve Klordioxid (toplam)
Ba¤l› Klor
Klorit

Flok+Fltr+

5.2.2.16

Birim

Temiz Su
min. max.

Havuz Suyu
min. max.

1/ml
1/ml
1/ 100ml
1/ 100ml
1/ 100ml

-

20
20
*
*
*

-

100
100
*
*
*

1/m
-

-

0.4
0.2

-

0.5
0.5

-

-

Havuz dibi
net görülmeli

mmol/m3
mg/l
mmol/m3
mg/l
mg/l

6.5
6.5
-

7.6
7.8
5.5

6.5
6.5
-

7.6
7.8
5.5

-

0

-

322
20
0.75

mg/l

-

0

-

3

mV
mV

-

-

750
700

-

mV
mV
mV

-

-

750
750

-

mg/l
mg/l

0.3
-

ihtiyaca göre

mg/l
mg/l
mmol/m3
mg/l

0.3
-

ihtiyaca göre

S›n›r de¤er denenerek
belirlenir

0.3
-

0.6(C)
0.2

0.2
1.5
0.1

0.3
-

0.5(C)
0.2
1.5
0.1

0.2

Serbest Klor

mg/l

0.3

ihtiyaca göre

0.2

0.6(C)

Ozonl.
5.2.2.17
+Aktif
5.2.2.18
Kömür Filtr.
+Klor
Kombinasyonu

Ba¤l› Klor
Ozon

mg/l
mg/l

-

0.2

-

0.2

Genel

S›cak masaj havuzlar› (Whirl-pool)
Serbest klor
Ba¤l› klor

0.7
-

1.0
0.2

5.2.2.19

mg/l
mg/l

Aktiv kömürlü filtre

-

0.05

0.7
-

ihtiyaca göre

0.2

(*) ‹spat edilemez.
(A) Haz›rlanm›fl suyun oksidasyon de¤eri; doldurma suyunun oksidasyon de¤erinden azsa az olan de¤er al›n›r, doldurma suyunun oksidasyon de¤eri 0.5 mg/l O2 veya
2 mg/l KMnO4'den az ise bu de¤er dikkate al›n›r.
(B) Redox geriliminin ölçümü sabit ölçü ve kaydedici cihazlarla yap›lan sürekli ölçümlerle elde edilir. Hata s›n›r› : +-20 mV'tur. Bu de¤erlerden büyük sapmalarda haz›rlama
cihaz›n›n ifllemesi s›nan›r.
(C) Mikrobiyolojik niteliklerin sa¤lanabilmesi için belli iflletme flartlar›nda yüksek konsantrasyonlar gerekebilir Bunun sebepleri araflt›r›lmal› ve düzeltmeler yap›lmal›d›r.
(D) Klordioksit; su faz›ndaki sodyumklorüre elementer klorun etkimesiyle a¤›rl›kça 10:1 oran›nda kullan›m yerinde haz›rlan›r.
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Tablo 3 : Topaklama (Çökeltme) Maddeleri için pH De¤eri ve ‹zin Verilen Demir, Alüminyum Miktarlar›
Kullan›m
Alan›
Topaklama
ifllemlerinin
tüm
kombinasyonlar›
için

Grup
No

Flok Malze m esi

Birim

Temiz Su
min. max.

Havuz Suyu
min. max.

Ham Su
min. max.

-

-

-

-

-

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

7.2
7.2
7.2
7.4
7.8
7.8
7.8

5.2.2.28

Alüminyumsülfat
Alüminyumklorür - Hexahidrat
Sodyumalüminat
Alüminyum hidroxiklorür, Alüminyum hidroxikloridsülfat
Demir III-klorür Hexahidrat
Demirkloridsülfat çözeltisi
Demir III-sülfat
Kalan miktar
Alüminyum

5.2.2.29

Demir

mmol/m3
mg/l
mmol/m3
mg/l

-

3
0.1
0.18
0.01

-

3
0.1
0.18
0.01

-

-

pH De¤erleri
5.2.2.21
5.2.2.22
5.2.2.23
5.2.2.24
5.2.2.25
5.2.2.26
5.2.2.27

6. SU HAZIRLIÚI ve DEZENFEKS‹YONU ‹Ç‹N GEREKEN
MALZEMELER
Su haz›rl›¤› ve Dezenfeksiyon için afla¤›daki kimyasallar›n do¤ru
dozda verilmesi gerekir. Bu standartta belirtilmemifl olan
Dezenfeksiyon maddeleri ile yard›mc› di¤er malzemeler, oluflturdu¤u
konsantrasyon içindeki etkin madde cinsine ve miktar›na ba¤l›
olarak ;
-Yüzenler ve personel için tehlike ve risk oluflturmuyorsa,
-Su haz›rl›k ve Dezenfeksiyonunu engellemiyorsa,
-Havuzdaki materyallere aksi etki yapm›yorsa ,kullan›labilir.
6-1. Dezenfeksiyon Malzemeleri
Dezenfeksiyon için bölüm 7.4 de an›lan Dezenfeksiyon yöntemleri
çerçevesindeki maddeler dozlan›r.
a) Klor gaz›
b) Klor-Klordioksit Tablo 2, dipnot D’ye dikkat ediniz.
c) Sodyum hipoklorit.
d) Kalsiyum hipoklorid en az %65 Ca(ClO)2 ve %5-10
konsantrasyonlu çözelti
e) Kullan›m yerinde NaCl elektrolizi ile sodyum hipoklorid
f) Kullan›m yerinde NaCl elektrolizi ile klor gaz›
6-2. Topaklama ve Di¤er Su Haz›rl›k Malzemeleri
Topaklama (çökeltme) ve su haz›rlama için 7. bölüm dahilindeki
yöntemler çerçevesindeki maddeler dozlan›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
6-3. PH De¤erini Ayarlay›c› malzemeler
pH de¤erinin ayar› için afla¤›daki maddeler dozlanabilir.
a) Kostik soda
b) Sodyum karbonat (Soda)
c) Sodyum bikarbonat
d) Sodyumbisülfat
e) Tuzruhu (asidi)
f) Sülfürik asit
g) Karbondioksit
7. SU HAZIRLIÚI ve DEZENFEKS‹YON YÖNTEMLER‹N‹N
KOMB‹NASYONLARI
Topaklama (Çökeltme) ile havuz suyunda bulunan kolloidler ve
suda tam çözünemeyen maddeler filtre edilebilir duruma getirilirler.
Kizelgur ve aktif karbonun bileflik etkisi de ayn› sonucu verir. Filtre
edilemeyen tam çözünmüfl maddelerden bir k›sm› oksidasyon

etkisi olan dezenfeksiyon maddeleri ile yok edilirler (=Islak yanma).
Oksidasyon ve tam çözünen reaksiyon ürünlerinin ve filtrede
tutulamayan maddelerin art›fl› havuza taze su ilavesiyle dengede
tutulur.
Su haz›rlama yönteminin haz›rlama gücü flöyledir:
Qx•V = E•P
Qx = Ham ve temiz suyun Mn VIIfi Mn II olarak oksidasyon
de¤eri fark›, g/m3
V = Temiz su hacmi, m3
E = Standart su kirlili¤i, g.
P = Yüzücü (kifli) say›s›
Buradan bir yöntem kombinasyonunun kifli bafl›na düflen kirlili¤i(
b- de¤eri) bölüm 5.2 deki temiz su de¤erlerine de uyuldu¤u takdirde
flöyle ç›kar:
b= Qx/E = P/V, 1/m3
Standart kirlili¤in esas› da fludur:1 gr O2 (= 4 gr KMnO4)
Bu normda yöntem kombinasyonlar› sadece norma uygun filtrelerle
uygulan›r. Yüzme tesislerinde 1 iflletme y›l›nda dökümanlaflt›r›lan
hijyenik yard›mc› de¤erler, iflletme defteri, kanuni zorunluluk olarak
getirilen hijyeni verileri toplan›r, tablo haline getirilir ve iflletme
güvencesi ispatlan›r.
7-1. Yöntem kombinasyonlar› için kifli bafl›na düflün kirlilik
7-1-1. Bölüm 7-2'deki teknik flartlar› sa¤layan kombinasyon yöntemi
olan Flokulasyon + Filtrasyon + Klorlama için: b= 0.5 1/m3
7-1-2. Bölüm 7-2'deki teknik flartlar› sa¤layan kombinasyon yöntemi
olan Flokulasyon + Filtrasyon + Klor-Klordioksit için: b=0.5 1/m3
7-1-3. Bölüm 7-2 ve 7-3'deki teknik flartlar› sa¤layan kombinasyon
yöntemi olan Flokulasyon + Filtrasyon + Ozonlama + Aktif kömür
taneli filtrasyon + Klorlama için: b=0.6 1/m3
7-2. Filtre tesisi ve topaklama için gereken teknik flartlar.
7-2-1. Topaklama Filtrasyonu
Kullan›labilecek topaklama maddeleri bölüm 6-2'de verilmifltir.
Topallay›c›lar›n PH-de¤eri ise bölüm 5-2'deki tablo 3'de belirtilmifltir.
Asit kapasitesi sürekli olarak 0.7 mol/m3'den büyük olmal›d›r.
Doldurma suyunda hidroksil çökeltmesini sa¤layacak yeteri miktarda
hidrojen karbonat iyonlar› yoksa, sodyum karbonat ilavesi gerekir.
7-2-2. F‹LTRE
7-2-2-1.Tek tabakal› filtreler veya TSE 737 su filtresi.
Tek tabakal› kum filtresinin; tabaka yüksekli¤i tanecik grubu ve
filtre h›z› için Tablo 4'deki de¤erler geçerlidir. TSE 737-11899‘da
belirtilen su filtreleri için de bu standart geçerlidir. Bu de¤erler için
bak›n›z TSE 737 - 11899.
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Tablo 4 : Tek Tabakal› Filtreler için Tanecik Grubu - Tabaka Yüksekli¤i - Filtrasyon H›z›
Birim
Tanecik Grubu

mm

Tabaka Yüksekli¤i (*)
B›rak›lacak boflluk

m
m

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

m/h

Aç›k Filtreler

Kapal› Filtreler

0.50'den 1.0 'e kadar veya
0.71'den 1.25'e kadar veya
1.0 'den 1.6 'e kadar
≥0.9
≥1.2
Filtremateryal yüksekli¤inin %25'i + 0.2 m'den fazla
≤12
≤8

≤30
≤20

(*)Mineralli sular için Filtre h›z› ve Tabaka yüksekli¤i denenerek bulunur

7-2-2-2. Çok tabakal› filtreler
Çok tabakal› filtrelerin tabaka yüksekli¤i tanecik grubu ve filtre h›z›
için Tablo 5'deki de¤erler geçerlidir.
Tablo 5 : Çok Katl› Filtreler için Tanecik Grubu - Tabaka Yüksekli¤i - Filtrasyon H›z›
Birim

Aç›k Filtreler

Kapal› Filtreler

Tanecik Grubu(2)
Filtre alt materyal tabakas›:
DIN 19623'e göre Kum

mm
mm
≤ ≥

a)- 0.40'den 0.8'e kadar
b)- 0.63'den 1.0'e kadar
c)- 0.71'den 1.25'e kadar

Filtre üst Materyal tab.
Anthrazitkömür, Pomza/Lav

mm

a)- 0.8'den 1.6’a kadar
b)- 1.4’den 2.5’a kadar

Kum tabakas› yüksekli¤i
Antrasit yüksekli¤i
B›rak›lacak boflluk

m
m
m

≥0.6
≥0.6
≥0.4
≥0.6
Filtre toplam materyal
Filtre toplam materyal
yüksekli¤inin % 25'i + 0.2 m'den fazla yüksekli¤inin % 25'i + 0.2 m'den fazla

Filtre H›z›(3)
a) Tatl› sular için
b) Deniz ve tuzu > 2000 mg/l
olan sular için

m/h

≤15
≤8

≤50
≤20

(2) Ayn› harflerle gösterilen tanecik gruplar› kombine edilecektir.
(3) Tabaka yüksekli¤i ve filtre h›z› mineralli sular için denenerek bulunur.

Tablo 5'deki materyaller; sadece, iflletme flartlar›nda sa¤l›¤›
etkileyecek ve haz›rlama ve Dezenfeksiyonu bozacak
konsantrasyonda maddeler yaymad›klar› deneyle ispatlan›rsa
kullan›la bilinirler.
Not: Tabaka yüksekli¤i verilerinde destek tabakas› dikkate
al›nmam›flt›r. Bunun için üretici firma verilerine dikkat ediniz.
7-2-3. Tek ve Çok Katl› Filtrelerde Ters Y›kama
Filtrenin devir 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 1 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.
7-2-3-1. Tek tabakal› Filtrelerde ters y›kama için geçerli de¤erler:
Tanecik grubu örnek olarak 0.71 - 1.25 mm seçilmifltir.
Haz›rl›k:
Y›kama program›:
1.Aflama : Ters y›kama ~5-7 dak. Su h›z› ~50 m/h
2.Aflama : ‹lk filtrasyon suyunun kanala sevki (durulama):~ 3 dak.
3.Aflama : Su haz›rlama tesisinin ifllemesinin sa¤lanmas›
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7-2-3-2. Tek Katl› Kum Filtrelerinin Ters Y›kamas›ndaki
Su ‹htiyac›:
Genel olarak bir y›kama program›nda y›kama suyu hacmi 1m2
filtre yüzeyi için ~6 m3'dür.
7-2-3-3. Çok katl› Filtrelerde Ters y›kama:
Tek katl› Filtrelerin y›kanmas› ile ilgili ana prensipler çok katl›
filtreler içinde aynen geçerlidir. Su s›cakl›¤› 25 derece iken tablo
5-a 'da materyal kombinasyonu için su h›z› 50-55 m/h ve b' deki
materyal kombinasyonu için su h›z› 50-60 m/h' olabilir. Su h›z› ve
y›kama süresi; yerlefltirilen filtre materyal tiplerine ve y›kama suyu
s›cakl›¤›na göre seçilir.
7-3. Ozonlama için Gerekli Teknik fiartlar
Flokulasyon + Filtrasyon + Ozonlama + Aktif kömür filtrasyonu +
Klorlama
Kombinasyonu için geçerli de¤erler: (Ozon üretici cihaz›n genel
kabul görmüfl kurumlarca güvenilirli¤i kan›tlanm›fl olmal›d›r.)
7-3-1. Topaklama :Tablo 3'deki de¤erler geçerlidir.
7-3-2. Filtrasyon :Tablo 4 veya Tablo 5'deki de¤erler geçerlidir.
7-3-3. Ozonlama (O3): Su s›cakl›¤› ≤ 28°C ise 0.8-1 g/m3
7-3-4. Ozonlama (O3): Su s›cakl›¤› ≥ 28°C ise 1.0-1.2 g/m3
7-3-5. ‹yice kar›flt›r›lm›fl ozonun reaksiyon süresi ! 2 dak..
Reaksiyon süresinin uzunlu¤u suyun kalitesini yükseltir.
7-3-6. Aktif kömür için tanecik grubu, s›k›flt›rma yo¤unlu¤u
ve tabaka yüksekli¤i:
7-3-6-1. Aktif kömür tanecik grubu: 1-3 mm.
7-3-6-2. S›k›flt›rma yo¤unlu¤u: >350 g/lt.
7-3-6-3. Tabaka yüksekli¤i: 0.5-0.7 m.

Yüzme ve Y›kanma Havuzu Suyunun Haz›rlanmas› ve Dezenfeksiyonu

7-3-6-5. Düzenlenmifl kum tabakas›n›n yüksekli¤i !0.6 m. Kum
tabakas›n›n tanecik grubu: 0.71-1.25 mm.
7-3-6-6. Filtrasyon h›z›: ≤50 m/h
7-3-6-7. B›rak›lacak boflluk: Filtre materyal yüksekli¤inin %30'u
+ 0.3 m.
7-3-7. Aktif kömürlü filtrelerin ters y›kamas›
7-3-7-1. Filtre y›kamas› en az haftada bir yap›lmal›d›r.
7-3-7-2. Y›kama Program›: Örnek olarak tanecik grubu 1-3 mm.
ve su y›kamas› seçilmifltir.
1.Aflama: Su y›kamas› 3-5 dak. Su h›z› ~50 m/h (Ozonlu su ile
y›kamada süre: 2-5 dak.su h›z› ≤50m/h)
2.Aflama: Durulama: ~3 dak.
7-3-7-3. Y›kama için su ihtiyac›: ~6 m3/ 1 m2 filtre yüzeyi
7-4. Dezenfeksiyon
Yüzme havuzu içindeki su mikrobik kirliliklerle sürekli pislendi¤inden
temiz suda ve havuz suyunda, haz›rlama aflamas›nda desteklenen
etkili bir Dezenfeksiyon zorunludur. Etkili Dezenfeksiyon için 30
san. içinde 3 logaritmal›k E.Koli’yi öldürme h›z› muhafaza edilmelidir.
Havuz suyunda Dezenfeksiyon maddelerinin etkisi di¤er kimyasal
maddelerin etkisi ile bozulmamal›d›r.
7-4-1. Dezenfeksiyon maddeleri
Dezenfektan olarak kullan›lacak maddeler bölüm 6-1'de verilmifltir.
7-4-2. Klorlama Yöntemi
7-4-2-1. Klor gaz› yöntemi
Bu yöntemden gaz halinde klor kullan›m› anlafl›l›r. Klor gaz›
enjektörleri, emniyet aç›s›ndan vakum prensibine göre çal›flmal›d›r.
Yüzme havuzlar›na klor gaz›n› indirekt dozlamak gerekir. Bir
enjektör yard›m›yla klor gaz› ve su kar›fl›m›ndan elde edilen klor
eriyi¤i havuza dozlan›r. Dozlanan bu eriyik suyun pH’s›n› asiditeyi
art›rarak de¤ifltirir.
Havuz suyundaki karbonat sertli¤i yeterli ise klor eriyi¤inde bulunan
HCl nötrlenir. Karbonat sertli¤i yeterli de¤ilse HCl’yi nötrlemek için
asitli klor eriyi¤i mermer çak›l› doldurulmufl kabtan geçirilmelidir.
Klorgaz› dozaj tesislerinde dozaj›n kesilmemesi için tüp de¤iflimini
otomatik olarak sa¤layan bir sisteme ihtiyaç vard›r. Klor gaz› dozaj
cihazlar›n›n montaj›, iflletmesi ve çal›flt›lmas› güvenilir olmal›d›r.
7-4-2-2. Sodyum hipoklorit Yöntemi
Havuz suyu Dezenfeksiyonu için piyasada sat›lan 150 g/l
konsantrasyonda sodyum hipoklorit çözeltisi veya sodyumklorür
çözeltisinin (sofratuzu çözelisi veya deniz suyundan) elektroliziyle
elde edilen ve 2-8 g/l sodyum hipoklorit konsantrasyonlu çözeltiler
kullan›labilir.NaClO eriyi¤inin dayan›kl›l›¤› s›n›rl›d›r. Ifl›¤›n, ›s›n›n
ve pisliklerin etkisi ile havuz suyundaki sodyumhipoklorid sürekli
azalmaktad›r. Buna dozajlama ve depolama s›ras›nda dikkat etmek
gerekir. Sodyumhipoklorid eriyi¤inin temiz suya verilmesi dozaj
pompas›yla olur. Su sert olursa NaClO afl›lama enjektörünü
t›kayabilir. Ayr›ca havuz suyunun pH de¤erini sürekli alkali yapar.
pH de¤erinin ayar› için yeterli aside ihtiyaç vard›r. Elektroliz yolu
ile NaClO elde edildi¤inde havuz suyundaki sodyumklorür miktar›
artar. Bunun için su haz›rl›k cihazlar›n›n korozyona dayan›kl›
olmas› gerekmektedir.
7-4-2-3. Kalsiyumhipoklorid metodu
Kalsiyumhipoklorid (granülat, tablet) en az %65 Ca(ClO)2 ve %510 su içermelidir. Kalsiyum hidroksit ve kalsiyum karbonat olarak
ayr›ca %7 çözülmemifl madde bulunabilir. Kalsiyumhipoklorid %15 lik çözelti halinde uygulanmal›d›r. Çözelti alkaliktir ve havuzdaki
su sert ise kalsiyum karbonat oluflumuyla beraber havuzda çökelme
artar, afl›lama enjektöründe t›kanmaya da yol açar.
7-4-2-4. Kullan›m Yerinde Sodyum Hipoklorit Üretimi Metodu
Sodyum klorür çözeltisinin elektrolizi ile sodyum hipoklorit do¤rudan
kullan›m yerinde elde edilebilir. Çözeltinin konsantrasyonu 2-8 gr/l
Cl2 olmal›d›r. Ayni 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
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hipoklorit eriyi¤inin filtre edilmifl suya verilmesi dozaj pompas›yla
olur. Su sert olursa NaClO afl›lama enjektörünü t›kayabilir.
7-4-2-5. Kullan›m Yerinde Üretilen Klor Gaz› Metodu
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 HCI'yi nötrlemek için
asitli klor eriyi¤i mermer çak›l› doldurulmufl kaptan geçirilmelidir.
7-4-3. Klor Dozaj› ve Klor tesisinin kapasitesi
Az veya fazla klor dozaj›ndan kaç›nmak için, klor ihtiyaca göre
dozajlanmal›d›r. Havuzda klor miktar›n› havuz suyundaki serbest
klor konsantrasyonuna göre otomatik olarak ayarlamak için
kumanda ünitesi öngörülür. Klor cihazlar›n›n kapasitesi afla¤›daki
esaslara göre belirlenmelidir.
Kapal› havuzlar için: 2 gr Cl2 / 1 m3 temiz su
Aç›k havuzlar için : 10 gr Cl2 / 1 m3 temiz su
8. SU N‹TEL‹Ú‹N‹N KONTROLLER‹
8-1. Kontrollerin zaman aral›klar›(4) : Bölüm 8-3'e uygun olarak;
Kapal› havuzlar :
Ayda en az 1 kez
Aç›k Havuzlar :
Ayda en az 2 kez
(4) Periyodik kontroller, e¤er sistemde serbest-ba¤l› Klor, pH veya
serbest klor, Redox, pH de¤erlerini ölçen ve otomatik regüle eden
cihazlar varsa daha geç yap›labilir.
8-2. Su numunesi al›m yerleri:
Havuz suyu: Üst yüzeye yak›n bir bölgeden, havuz kenar›ndan
yaklafl›k 50 cm uzaktan ve 30 cm. derinden.
8.3. Deneme (Araflt›rma) Kapsam›:
Yap›lacak deneylerin kapsam› tablo 6 ve 7 ye göre flu genel
minimum verilerden ve parametrelerden ç›kar.
Numunenin Tan›m› (Numune No) :
Numune Tarihi (gün, ay, y›l, saat) :
Havuz (‹sim, adres) :
Havuz Tan›m› ve Tipi (9.bölüme göre) :
Havuz Alan› (m2) :
Havuz Hacmi (m3) :
Sirkülasyon debisi (m3/h) :
Kullan›lan Kimyasallar:
Kimyasal

Piyasa ‹smi

Maddenin Tan›m›

Floklama maddesi
Dezenfeksiyon maddesi
pH de¤erinin ayarlanmas› için
Di¤erleri

Numune al›nma gününde o ana kadar havuzu kullanan kifli say›s›
(‹flletmecinin verilerine göre) :
Aç›k havuzlarda ek olarak:
Numune al›nma günü hava durumu :
Hava s›cakl›¤› (°C) :
Bir gün önceki hava durumu :
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Tablo 6 : Tablo 2 ve 3’deki Parametrelere Göre Su Kontrolü Kapsam›
Tablo 2 - 3’e göre
Grup No
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3
5.2.1.4
5.2.1.5
5.2.2.3
5.2.2.4
5.2.2.5
5.2.2.6
5.2.2.7
5.2.2.8,5.2.2.9
5.2.2.11,5.2.2.13
5.2.2.16,5.2.2.19
5.2.2.18
5.2.2.12,5.2.2.14
5.2.2.17,5.2.2.20
5.2.2.15
5.2.2.28
5.2.2.29

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

P a r am e tr e

Doldurma
Suyu

Koloni Say›s› ( 20 + -2 ) °C
Koloni say›s› ( 36 + -1 ) °C
Yosun gruplar› ( 36 + -1 ) °C
E.koli ( 36 + -1 ) °C
Pseudomonas aeruginosa ( 36 + -1 ) °C
Netlik
Su s›cakl›¤›
pH de¤eri
Amonyum Konsantrasyonu
Nitrat Konsantrasyonu
Oksidasyon
Redox Gerilimi(A)
Serbest Klor

+
+
+

Ozon(C),(E)
Ba¤l› Klor
Klorür(B)
Alüminyum(C)
Demir(C)
Klorid
Sulfat(C)
Fosfat(D)

Temiz Su

Havuz Suyu

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

Ham Su

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

‹flletme ölçü de¤eri göstergesinden okunacakt›r.
Klor- klordioksit yöntemi kullan›m›nda
Uygun ilaveler kullan›m›nda
Topaklaman›n de¤erlendirilmesi için
Aktif kömür taneli filtrenin ç›k›fl›nda

8.4. ‹flletmenin kendi kontrolü ve iflletme defterinin tutulmas›
Genel kullan›ml› iflletmelerde günlük iflletme defteri tutulur. Bu
deftere tablo 7 ‘deki veriler ifllenir.
Tablo 7: ‹flletme Defteri ‹çin Günlük Olarak Belirlenmesi Gereken Veriler
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

15

8

‹ flletm e Ver is i
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›
Ekleme malzemelerinin çeflit ve harcan›m›
a) Dezenfeksiyon maddesi
b) Yöntem kombinasyonunun gerektirdi¤i di¤er malzemeler
Her havuzun pH de¤eri
Her havuzdaki serbest klor
Her havuzdaki ba¤l› klor
Ham suyun asit kapasitesi KS 4.3
Her havuzun redox gerilimi
Temizleme
a) Yüzme havuzu
- taban
- yan duvar
b) Çocuk havuzu
c) Masaj havuzu
d) Ayak basma havuzu
e) So¤uk su (fiok) havuzu
f) S›cak havuz
g) Taflma kanal›
h) Rezerv depo
Ar›zalar (Zaman› / Çeflidi / Al›nan Önlemler)

Birim

Belirleme zaman›; Çal›flma zaman›n›n,
Bafl›
Ortas›
Sonu

1 / gün
m3 / gün
m3 / h
h / gün
°C
h, dak.
bar

+
+

-

kg/gün
kg/gün
mg / l
mg / l
mmol / l
mV

+
+
+

+
+
haftada 1
+

+

günlük
haftal›k
günlük
haftal›k
günlük
günlük, haftal›k
ayl›k
haftal›k
6 ayda bir
h, dak.

+
+
+
+

+
+
+
+
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9. HAVUZ T‹PLER‹ ve S‹RKÜLASYON (TEM‹Z SU)
KAPAS‹TES‹N‹N BULUNMASI

N

Serbest klor, ba¤l› klor, pH de¤eri ve redox gerilimini sürekli ölçen
ölçü cihazlar› günde bir defa kontrol ölçümü ile karfl›laflt›r›l›r.
Serbest ve ba¤l› klorun foto metrik ölçümünde ayn› kablar
kullan›lmamal›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.
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9.1.11.1. Masaj havuzu (Müstakil)
Müstakil masaj havuzlar›,kullan›c›lar›n›n di¤er havuz tesislerine
geçmesi mümkün olmayacak flekildedirler. Masaj havuzlar›nda
kullan›c›lar›n oturma yerleri aç›kça belli olacak flekilde
düzenlenmelidir. Her oturma yeri için en az 0.4 m3 havuz hacmi
öngörülmelidir. Hacimleri en az 1.6 m3 ve su derinli¤i en çok
1.0 m olmal›d›r.
Oturma yeri say›s›na göre masaj havuzlar›n›n su hacimleri
afla¤›daki tablo da verilmifltir.
Masaj havuzlar› için su hacmi (Müstakil kullan›m)

9.1. Yüzme havuzu tipleri
Burada sadece bu standard›n kullan›m›nda gerekecek niteliklerden
söz edilmifltir. Afla¤›daki paragraflarda aksi söylenmedikçe havuz
suyu s›cakl›¤› için en çok 32°C geçerlidir.
9.1.1. Atlama Havuzlar›
Atlama havuzlar›n›n derinli¤i en az 3.4 m. olmal›d›r.
9.1.2. Derin havuzlar
Bu tür havuzlar›n derinli¤i 1.35 den fazla olmal›d›r.
9.1.3. Derinli¤i De¤iflen Havuzlar
Derinli¤i de¤iflen havuzlar›n yüksekli¤i ayarlanabilen ara taban›
vard›r. Bununla su derinli¤i tamamen veya k›smen ihtiyaca göre
de¤ifltirilebilir. Su derinli¤i 0.30 m den 1.80 m ye kadar de¤ifltirilebilir.
9.1.4. Dalga Havuzlar›
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 bu depoda 20 dakikadan fazla su kal›yorsa
buras› da temiz su sirkülasyona dahil edilmelidir. Hiçbir durumda
depodaki serbest klor miktar› havuz suyundaki de¤erin alt›na
inmemelidir.
9.1.5. S›¤ havuzlar
Derinli¤i 0.6 m ile 1.35 m aras›nda olmal›d›r.
9.1.6. Su atraksiyonlar› olan Havuzlar
Atraksiyonlar; örne¤in su alt› masaj istasyonlar›, dip püskürtücüler,
ak›nt› kanallar›,karfl› ak›m yüzme ve masaj tesisleri vs iflletilmesi
sadece havuz suyu veya temiz su ile yap›lmal›d›r. Havuz suyu ile
temasta olan su veya hava tesisat ve kanallar› içinde sistem
çal›flmad›¤› durumda temiz su veya havuz suyu ile bir ak›fl
sa¤lanmal›d›r. Küçük su tesisatlar› için zorunlu de¤ildir.
9.1.7. Su Kayd›ra¤› Havuzlar› ve E¤imi Az Olan Su Kayd›raklar›
Su kayd›ra¤› için olan havuzlar›n derinli¤i 1.0 m ve en az su alan›
4.0 x 8.0 m olmal›d›r. Su kayd›raklar› için sadece havuz suyu veya
temiz su kullan›lmal›d›r. E¤imi az olan su kayd›raklar› ise sadece
temiz su ile çal›flt›r›lmal›d›r.
9.1.8. Çocuk havuzlar›
Bu havuzlar›n derinli¤i en çok 0.5 m. olmal›d›r.
9.1.9. Ayak Y›kama Havuzlar›
Derinli¤i 0.1 m ile 0.15 m aras›nda olmal›d›r. Havuza girecek
kimselerin güzergah›nda olacak flekilde planlanmal›d›r.
9.1.10. Küçük Havuzlar
Küçük havuzlar alanlar› en çok 96 m2 olmal›d›r. Az bir anma
yüküne göre tesis edilirler. Anma yüküne oranla sirkülasyon
kapasiteside artar.
9.1.11 Masaj havuzlar›
Masaj havuzu, s›cak suyun, havan›n itmesi ile köpüren ve insanlar›n
içinde ayn› anda veya ayr› ayr› bulunduklar›, içinde sürekli temiz
su sirkülasyonu olan havuzlard›r. Su s›cakl›¤› en çok 37°C’dir.

Hacim (V)(m3)

Tolerans

4

1.6

+- 0.2

5

2.0

+- 0.1

6

2.4

+- 0.1

6’dan fazla

P x 0.4

+- 0.1

Oturma yeri say›s› (P)

9.1.11.2. Masaj havuzlar› (Kombine Kullan›m)
Kombine kullan›ml› masaj havuzlar›, yüzme havuzunun içinde
yap›lm›flt›r ve yüzenler isteklerine göre kullanabilirler.Tek tek her
masaj havuzunun hacmi en az 1.6 m3, su derinli¤i en çok 1.0 m
olmal›d›r. Bu tür tesislerin haz›rlama ekipmanlar› kapasitesini
uygun flekilde artt›r›larak yüzme havuzunun haz›rlama tesisi ile
beraber veya ayr› haz›rlama tesisi ile iflletilebilirler.
9.1.12. Terapi Havuzlar›
Su derinli¤i en çok 1.35 m olmal›d›r. Hareket havuzlar›n›n haz›rlama
tesisi ozonlama aflamas› olan yöntem kombinasyonuna
uygulanmal›d›r. Su s›cakl›¤› yaklafl›k 35°C olmal›d›r. TSE 11899’daki
kurallar geçerlidir.
9.1.13. So¤uk Su Havuzlar› (fiok havuzlar›)
Derinlikleri 1.10 ile 1.50 aras›nda, su alanlar› 10 m2 ye kadar
olmal›d›r. Hacimleri 2 m3 ü geçmeyen so¤uk su havuzlar› devaml›
olarak doldurma suyu ak›fl› ile iflletilebilirler. Bu durumda su s›cakl›¤›
15°C yi aflmamal›d›r. Doldurma suyu, havuz içindeki serbest klor
de¤eri 0.3 - 0.6 mg/lt olacak flekilde klorlanmal›d›r. Taflma kanal›na
akan su kanala ak›t›lmal› ve doldurma suyu ile de¤ifltirilmelidir.
Eklenen su kifli bafl›na 60 l. den az olmamal›d›r. Doldurma suyunun
basma yeri havuz taban›nda olmal›d›r. Hacmi 2 m3 den büyük
olan so¤uk su havuzlar›n›n su haz›rlama tesisi olmas› zorunludur.
9.2. YÜZME HAVUZLARI ‹Ç‹N ANMA YÜKÜ VE S‹RKÜLASYON
DEB‹S‹
Bir havuzun anma yükü, tasar›mda temel al›nan havuzun bir
çal›flma saatinde havuzu kullanan kifli say›s›d›r. Havuzun su yüzeyi
alan›, kullan›c› frekans› ve kifli bafl›na düflen kirlilik flu eflitlikten
ç›kar.
N=A•n / a
N: Anma yükü,
1/h
A: Havuzun su alan›, m2
n: Kullan›c› frekans›, 1 / h
a: Kifli bafl›na düflen su alan›, m2
Kombine kullan›ml› masaj havuzlar›, terapi havuzlar›nda anma
yükü N = Q • k eflitli¤ine göre bulunur.
Q: Sirkülasyon debisi, m3 / h
k: Yüklenebilme faktörü 1 / m3
Müstakil kullan›ml› masaj havuzlar›nda anma yükü N = n • P
eflitli¤ine göre hesaplan›r.
P: Oturma yeri say›s›; 1 oturma yeri 0.4 m3 lük havuz hacmine
denk gelir.
n=3 1/h
Bir havuzun anma yükü, o havuzun ve içinde yerlefltirilmifl olan
havuzlar›n anma yüklerinin toplam›na eflittir.
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Tablo 8: Havuzlar›n su derinli¤i, kifli bafl›na düflen su alan›, anma yükü ve sirkülasyon debisi
Havuz Tipi

Su Derinli¤i
(m)

Kifli bafl›na düflen
su alan› a (m2)

Anma yükü N
(1/h)

Atlama havuzu

≥ 3.40

4.5

0.222 A

0.222 A/k
0.222 A/k

Derin havuzlar

Sirkülasyon debisi Q
(m3/h)

>1.35

4.5

0.222 A

S›¤ havuzlar, derinli¤i de¤iflen havuzlar

0.6 - 1.35

2.7

0.37 A

0.37 A/k

Su atraksiyonu olan havuzlar

0.6 - 1.35

2.7

0.37 A

0.37 A/k + 6 P

Kayd›rak havuzlar›

1.0 - 1.35

-

-

her kayd›rak için (0.37 A /k) + 35,
en az 60

Çocuk havuzlar›

≤ 0.5

2.0

0.5 A

0.10 - 0.15

-

-

V

Küçük havuz

≤ 1.35

12.0

0.083 A

0.25 V

Masaj havuzlar› (Müstakil)

≤ 1.0

1 oturma yeri

3P

15 V

Masaj havuzlar› (kombine kullan›m)

≤ 1.0

-

20 k ◊ V

20 V

≤ 1.35

4

k◊V

V

1.10 - 1.5

-

-

V

Ayak y›kama havuzu

Terapi havuzlar›
So¤uk su (fiok) havuzlar›

Sirkülasyon debisi, bir saatte havuzda sürekli olarak sirkülasyon
yapan su hacmidir. Gerekli minimum sirkülasyon debisi, atlama
havuzlar›, derin ve s›¤ havuzlarda Q = N / k = A • n / a • k
eflitli¤inden bulunur.
Ak›nt› kanal› hariç, su atraksiyonu olan havuzlarda sirkülasyon
debisi Q = N / k = A • n / a • k eflitli¤ine göre bulunur ve ayn›
anda kullan›lan her devre için 6 m3/h artt›r›l›r.
Yeterli miktarda Dezenfeksiyon maddesi kapasitesini koruyabilmek
ve kirliliklerin havuzda kalmas›n› s›n›rland›rmak için yük faktörü
k, 0.6 1/ m3 ün üzerine ç›kmamal›d›r. (Klorlu sistemlerde 0.5, Ozon
ilaveli sistemlerde 0.6)
Müstakil olarak kullan›lan masaj havuzlar›nda sirkülasyon debisi
hesab›, her kullan›c› için 6 m 3 /h lik haz›rlanm›fl su olaca¤›
düflünülerek yap›l›r. Her oturma yerine 0.4 m3 havuz hacmi tespiti
ile tablo 8 de verilen sirkülasyon debisi ç›kar.
Kombine kullan›ml› masaj havuzlar›, terapi, çocuk, ayak, so¤uk
su (fiok) havuzlar› için sirkülasyon debileri tablo 8 de verilmektedir.
Derinli¤i de¤iflen havuzlar›n hesab› s›¤ havuzlara göre yap›l›r. Su
derinli¤i iki veya daha fazla aflama ile de¤iflen havuzlar›n anma
yükü ve sirkülasyon debisi hesab› ( dalga havuzlar›, yar› de¤iflken
ara zeminli havuzlar) bölgelerin derinlik oranlar›na göre hesaplan›r.
Su kayd›ra¤› havuzlar›n›n sirkülasyon debisi s›¤ havuzlara göre
bulunur ve her kayd›rak için 35 m3/h oran›nda artt›r›l›r. Sonuç 60
m3/h dan az ç›karsa bu de¤er seçilir.
Bir yüzme havuzunun sirkülasyon debisi onun içinde yerlefltirilmifl
havuzlar›n sirkülasyon debilerinin toplam›na eflittir. Tablo 8 ‘de her
havuz çeflidi için su derinli¤i, kifli bafl›na düflen su alan›, anma
yükü ve sirkülasyon debisi verilmifltir.
10. AKIfi VE DAÚITIM S‹STEM‹
Ak›fl ve da¤›t›m sisteminin görevi, yüzme havuzu- su haz›rlamaDezenfeksiyon- yüzme havuzu devresindeki su tafl›n›m›n›
sa¤lamas› ve havuz içindeki ak›fl ve da¤›l›m› sa¤lamas›d›r.
Havuzda tortulaflma önlenemedi¤inden su bak›m›n›n gere¤i olarak
havuz süpürgeleriyle her gün tortular›n emilmesi gerekir. Havuz
sirkülasyonunun sa¤lanmas› için gerekli olan elemanlar; su girifl
(Besleme) sistemi,sirkülasyon hatlar› , taflma kanal›, taflma ›zgaras›
ve rezerv depo‘dur. Bu elemanlar toplu olarak bir fonksiyon
olufltururlar. Bu elemanlar, genel planlama çerçevesinde bu konuda
e¤itim görmüfl teknik elemanlarca birbirlerine uyumlu olarak
tasarlanmal›d›r.
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10-1. Su Hareketi
Suyun havuz içine girifl ve ç›k›fl›; suyun havuz içinde her noktada
de¤iflimini sa¤layacak flekilde düzenlenmelidir. Bu hareket, su
içindeki dezenfektan maddelerin kar›fl›m›n› ve kirliliklerin devridaime
kat›lmas›n› temin eder. Bunun için havuz yüzeyinin her 6-8 m2’si
için bir besleme eleman› düflünülmelidir. Besleme nozullar› iyi bir
kar›fl›m için tercihen havuz taban›na yerlefltirilmelidir. Tabana
yerlefltirilen beslemeler suyu tabandan yüzeye do¤ru diyagonal
bir flekilde da¤›tmal› ve nozullar›n aç›kl›¤› 2 mSS bas›nç oluflturacak
büyüklükte planlanmal›d›r. Havuz içindeki beslemeler yatay yönde
duvardan ise, besleme a¤›zlar› (Dikdörtgen havuzlarda) havuzun
uzun kenar›na flafl›rtmal› olarak yerlefltirilir. Beslemeler aras›
aç›kl›k en çok uzun kenar›n 1/3 ü kadar olabilir. Di¤er durumda
havuz kenar› boyunca eflit mesafeli olarak yerlefltirilir. Beslemelerin
konumu havuz derinli¤inin yaklafl›k yar›s› olmal›d›r. Atlama
havuzlar›nda 2 s›ra besleme konulmal›, 1. s›ra yüzeye, 2. s›ra
tabana derinli¤in 1/3 ü kadar mesafelendirilmelidir. Pompa emifl
hatlar› 1.0-1.5 m/s.’ yi aflmamal› ve kesinlikle vakum oluflturmayacak
flekilde tesis edilmelidir. Basma hatlar›nda ise 2.5 m/s. h›z s›n›r›
afl›lmamal›d›r. pompa seçiminde denge deposundan beseme
nozullar›na kadar ki tüm kay›plar dikkate al›nmal›d›r. Suyun
temizli¤inin sa¤lanmas› için havuzun tüm çevresinde taflma
kanallar› infla edilmeli ve yüzeyden taflan sular›n miktar› toplam
sirkülasyona göre mümkünse % 100, en az %50 olmal›d›r. ‹stisna
olarak dalga havuzlar›nda dalgan›n çal›flt›¤› anlarda tüm kapasitenin
al›konulmas› gerekir. Dikey taflma giderleri hesab›nda su h›z› en
fazla 0.75 m/s al›nmal›d›r. Taflma ana arterlerde e¤ime göre
al›nmas› gereken boru su h›zlar› flöyledir:
E¤im
Maksumum h›z m/s

%1

% 1.5

%2

0.55

0.75

1.0

10-2. Havuz Kenar Detay›n›n Tesisi
Kanal›n taflma kenar›n›n görevi taflma suyunun sürekli ve çepeçevre
yüzeyden eflit miktarda tafl›r›lmas›d›r. Suyun havuzdan sürekli
ve eflit miktarda taflabilmesi kanal›n tüm uzunlu¤u boyunca
sa¤lanmal›d›r. Taflma kanal› havuz çevresinde her tarafta bulunmal›
ve ayn› kot'ta olmal›d›r. Tüm çevre boyunca kot fark› +-2 mm'yi
aflmamal›d›r.
10-3. Üstten Taflma Kanallar› ve Izgaras›
Üstten taflma kanal›n›n görevi, havuzda devridaim ,yüzücülerin
tafl›rmas› ve dalgalanmayla yer de¤ifltiren suyun toplanarak rezerv

depoya tafl›nmas›d›r. Kanal hem suyun sev kine hem de
biriktirilmesine yarayabilir. Kullan›m flekline göre kesiti ve kanaldan
ç›k›fl hatlar› ölçülen dirilir. Taflma kanallar›n›n boyutland›r›lmas›
toplam taflma miktar›n›n hesaplanmas›na göre bu miktar›
karfl›layacak flekilde planlanmal›d›r. Suyun havuz kenar›ndan
kanala serbest düflme fleklinde akmas›ndan kaç›n›lmal›d›r. Kanal
kesiti ve kanal üst ›zgaras›n›n geometrisi havuz çevresindeki
sular›n buraya akmas›n› engelleyecek flekilde olmal›d›r. Kapal›
havuzlarda havuz çevresi temizli¤i esnas›nda bu kanala gelen
sular›n havuza ait sisteme de¤il direkt drenaja gitmesi temin
edilmelidir.
10-4. Denge Deposu
Havuzun üst yüzeyinden sürekli taflma olabilmesi için taflma
miktar›ndaki dalgalanmalar› karfl›layacak denge depo
düzenlenmelidir.
Denge deposu hacmini dalgalanma ile taflan su + yüzücülerin
tafl›rd›¤› su + filtre y›kama suyu oluflturur .Filtre ters y›kamas›nda
su rezerv depodan karfl›lanmal›d›r. Denge deposundaki su de¤iflimi
en iyi flekilde sa¤lanmal›d›r. Hesap yöntemi bölüm 17 de verilmifltir.
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12. MAK‹NALAR, ‹NfiAA ELEMANLARI ve D‹ÚER DONANIMLAR
12-1. Pompalar
Pompa seçiminde bölüm 9 da belirtilen debiler alt›na inilmemelidir.
Pompalar bak›mlar›n›n kolayca yap›labilmeleri için kolay ulafl›labilir
bir yere yerlefltirilmeliler. Maksimum filtre direncindeki sistemdeki
toplam kay›p, pompan›n manometrik basma yüksekli¤inin
belirlenmesinde dikkate al›n›r. Pompan›n emifl ve bas›fl a¤›zlar›na,
vana ve çek valf’ ler tak›lmal›d›r. Pompalar, armatürler boru
hatlar›n›n anma geniflliklerinde seçilmelidir (TSE 1258). Emme ve
basma hatlar›nda kapama musluklu manometreler öngörülmelidir
Pompa, ön filtre taraf›ndan kaba kirliliklere karfl› korunur. Pompan›n
susuz kalmamas› için tedbir al›nmal›d›r. Pompan›n elektrik motoru
TSE’ye uygun ve koruma s›n›f› IP 54 olmal›d›r. Pompaya monte
edilen iflletme saati sayac›, iflletme süresinin belirlenmesini
kolaylaflt›r›r.
12-2. Filtre ters y›kama körü¤ü
Y›kama hava vantilatörünün çal›flmas› s›ras›nda gürültü oluflabilir.
Suyun ters ak›fl›n›n engellenmesi için bir emniyet sistemi ile
donat›lmal›d›r.

10-5. Havuza Su ‹lavesi
10-5-1. ‹lave Su miktar›
Havuz suyunun tazelenmesi için günlük her yüzücü bafl›na en az
30 lt. su ilavesiyle olur. Bu miktar, Tablo 2 ve 3'de belirtilen flart
sa¤lanamad›¤›nda artt›r›l›r. ‹lave yeni su hesaplar›nda filtre y›kamas›
için harcanan su miktar› göz önünde bulundurulur.

12-3. Boru Tesisat›
Boru tesisat›, teknik-hidrolik gereklere göre yap›l›r. Emifl yönündeki
tesisatta zararl› olabilecek vakum oluflumu önlenmelidir. Borular
için malzeme, cidar kal›nl›¤› ve boru ba¤lant› elemanlar›n›n seçimi
iflletme flartlar›na ba¤l›d›r. (Bas›nç, s›cakl›k, ak›flkan›n kimyasal
özellikleri)

10.5.2. Teknik Donan›m
‹lave doldurma suyu tesisat› temiz su tesisat› yap›m flartnamelerine
uygun olmal›d›r. Su denge deposu yüzeyine serbestçe akmal›d›r.
Dolum suyu tesisat›na tak›lan armatürün otomatik çal›flmas›
gerekir. Ayr›ca taflmay› önlemek için su seviye ayarlay›c›s› ve
yeterli miktarda su ilavesinin kontrolü için su sayac› tak›lmal›d›r.

12-4. Armatürler
Armatürlerin adet, tip ve düzeni, iflletmenin devre d›fl› kalmas›
durumunda (elektrik kesintisi) makine tesisinde bir tehlike olmayacak
ve çevreyi su basmayacak flekilde seçilmelidir.

10-6. Hidrolik Sistemdeki Ar›zalar
Su derinli¤ini de¤ifltirmek ya da havuzun de¤iflen farkl› ihtiyaçlar›
için yüzme havuzlar›nda yüksekli¤i ayarlanabilir ara döfleme,
hareketli duvarlar veya köprüler tasarlanabilir. Bunda sirkülasyon
kapasitesinin gereklerini yerine getirmek için özel önlemler gereklidir.
Bu tür hareketli zeminlere sahip havuzlarda dibe çöken tortular›n
hareket ettirilmesi için bir türbülans cihaz›n›n yerlefltirilmesi
zorunludur. Hareketli döfleme (mekanik olmayan tahrikli) yap›m›nda
otomatik kumandal› dip temizleyici cihaz da tortular›n temizlenmesi
için kullan›labilir (Havuz boflken çal›flt›r›lmas› koflulu ile).
Ayarlanabilen havuz duvar k›s›mlar›n›n yerleflmesi için dip cepleri
ad› verilen elemanlar›n kullan›m›nda, dip ceplerinin de temiz su
ile sirkülasyona kat›lmas› sa¤lanmal›d›r. Su derinli¤inin
farkl›laflmas›yla oluflan su fazlas›n›n depolanmas› gerekir. Hijyenik
hatalardan sak›nmak için bu su depolar› ve ayn› zamanda dalga
odas› da sistemler durdu¤u zamanlarda havuz ana su haz›rlama
sisteme dahil edilmelidir.
11. HAVUZ SUYUNUN ISITILMASI
Su s›cakl›¤›, insan vücudu ile su aras›ndaki ›s› ve madde al›flveriflini
etkiler. Tesisin ölçümlendirilmesinde tablo 10’ daki de¤erler göz
önüne al›n›r.
Tablo: 10 Su ›s›t›lmas›nda kullan›lacak tesisin ölçülen
dirilmesinde baz al›nacak su s›cakl›klar›
Havuz çeflidi

12-6. Doldurma Suyu Sayac›: Eklenen doldurma suyunun kontrolü
için bir su sayac› gereklidir.
12-7. Topraklay›c› (çökeltici) Dozaj Tesisi
Topaklama maddesi dozaj›, ayarlanabilir dozaj pompas› ile yap›l›r.
Flok maddelerinin kar›fl›m› için; örne¤in borunun ortas›na kadar
uzanan bir afl›lama (kar›flt›rma) enjektörü yerlefltirilip türbülans
oluflumu sa¤lanabilir. Dozaj kablar› korozyona dayan›kl›
malzemelerden yap›lm›fl olmal›d›r. Sirkülasyon kapasitesine uygun
dozaj tesisi ve dozaj pompas›n›n ayar› için, bir ölçü cihaz› olmal›d›r.
12-8. Bak›m: Tüm makina-cihaz ve ekipmanlar bak›mlar› kolayca
yap›labilecek flekilde konumlanm›fl olmal›d›r.

Max. su s›cakl›¤›
¡C

Derin, s›¤, Atlama, Dalga, Atraksiyon, Kayd›rak havuzlar›

26 - 28

Çocuk havuzlar›

26 - 32

Terapi havuzlar›

35

Masaj havuzlar›

32 - 36

So¤uk su (fiok) havuzlar›

12-5. Sirkülasyon Debisi Ölçümü
Birden fazla filtrenin bulundu¤u tesislerde filtre çal›flmas›n›n ve
her filtrenin ayr› ters y›kamas›n›n kontrolü için debi ölçü cihazlar›
gereklidir. Birden fazla havuzun ayn› sirkülasyon sisteminden
çal›flmas› durumunda da gereken miktarda debi ölçüm cihazlar›
öngörülmelidir.

15
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Tablo 11: ‹nflaa elemanlar› - Montaj Gruplar› için Tavsiye edilen Malzemeler
‹nfl. / Mont Grubu

Kullan›m Alan›

Malzeme

Not

Filtre kab›

Su Haz›rl›k Cihaz›

-Beton,
-Çelik(Paslanmaz).
-Polyester.
-Sentetik Madde

Korozyondan korunma
ölçüsü; suyun niteli¤ine
s›cakl›¤›na (varsa) ozon
miktar›na göre belirlenir

Boru hatlar› ve
boru hatt› elemanlar›,
havuz inflaa
elemanlar›

Genel Kullan›m

-Polyvinylklorür (PVC)
-ABS
-Polyetilen (PE)
-Polyproplen (PP)
-Paslanmaz çelik
-‹ç kaplamal› alafl›ms›z çelik
-Bronz döküm

Korozyona dayan›kl› ve
suyun niteli¤ini bozmayacak
flekilde.

Dezenfeksiyon Cihazlar›,
Flokulasyon, pH Ayarlar›nda

-Polyvinylklorür (PVC)

Afl›lama yerlerinin montaj›
için Bkz. Bölüm 12-7

Klor gaz› tesisat›nda

-Alafl›ms›z Çelik (d›fl› Klor kauçuk veya Kadmiyum örtülü)
-Bak›r (Kadmiyum örtülü)
-PVC-PE (Sadece düflük bas›nçta kullan›l›r.)

Havuz tamamlay›c›lar›

örne¤in: Merdiven,
start tutamaklar›, vb.

-Paslanmaz çelik
-Bronz döküm.
-Epoksi kaplamal›.

Armatürler

Dezenfeksiyon Cihazlar›,
Flokulasyon - pH Ayarlar›nda

-PVC ve korozyona dayan›kl› s›zd›rmazl›k malzemeleri

Di¤er Cihazlarda

-Çelik ve Dökme demir (korozyona dayan›kl› kaplamal›)
-Kaplamal› Al. döküm alafl›mlar›
-Yüksek alafl›ml› Dökme demir
-PVC
-Paslanmaz çeli
-Bronz döküm

Pompa Gövdesi

-Pik döküm
-Bronz döküm
-Plastik malzeme

Pompa mili

-Korozyona dayan›kl› kaplamas› olan alafl›ms›z Çelik
-Paslanmaz çelik

Çark

-Bronz döküm
-Sentetik malzeme
-Pik döküm

D›fl kab›

-Korozyona dayan›kl› kaplamas› olan Alafl›ms›z Çelik
-Plastik Malzeme
-Pik Döküm
-Paslanmaz Çelik
-Bronz döküm

Di¤er Montaj Elemanlar›

-Paslanmaz Çelik
-Bronz döküm

Sirkülasyon kapasitesi
ölçüm cihaz›

-Paslanmaz Çelik
-Korozyona dayan›kl› kaplamas› olan Alafl›ms›z çelik
-Plastik Malzeme
-Bronz döküm

Di¤er ölçü ve
gösterge cihazlar›

-Korozyona dayan›kl› metal esasl› malzemeler
-Plastik Malzemeler

Pompalar

Ön filtre

Ölçüm Cihazlar›

13. KOROZYONDAN KORUNMA
Havuz suyu agressiv özelli¤e sahiptir. Özellikle afl›lama yerlerinde
(Klor, Topaklama maddesi, Asit) korozyon tehlikesi vard›r. Deniz
ve mineral sular› kendi özelliklerinden dolay› bünyelerinde var
olan kimyasal bilefliklerle suyun agressiv özelli¤ine sebep olurlar.
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Tercih, kullan›m amac›na
göre yap›lmal›d›r.

Koruma önlemleri yap› elemanlar›n›n çeflidine ve sevk ortam›n›n
özelliklerine uygun olmal›d›r.
Tablo 11'de farkl› montaj gruplar› için flimdiye kadar olan
tecrübelerden ç›kan kullan›lan malzeme cinsleri verilmifltir.

14. OTOMASYON
Havuz suyunun sahip oldu¤u hijyenik özelliklerin stabil olabilmesi
için yönteme uygun bir iflletim tarz› gereklidir. Bu da iflletme ve
haz›rlama safhalar›n›n devreye girifli ve ç›k›fl›n›n kontrolünü
sa¤layarak olur. Ayr›ca otomasyonla su ve enerji ihtiyac› minimum
oranda kullan›lm›fl olur.
14-1. Filtre temizli¤i
Filtre temizli¤inin (ters y›kaman›n) kendi kendine yap›lmas› tüm
ters y›kama iflleminin otomasyonu ile olur. Y›kama program› bas›nç
fark›na (filtre direncine), filtre çal›flma zaman›na ba¤l› olarak
otomatik veya manuel olarak bafllat›la bilinir.
14-2. Havuz doldurma suyunun beslenmesi
Havuz suyunun devir-daimindeki kay›plar› dengelemek için; rezerv
depoda su yüksekli¤ine ba¤l› bir kumanda ile doldurma suyu
beslemesi yap›l›r.
14-3. Topaklama malzemelerinin dozaj›
Topaklama malzemesinin miktar› (dozaj›) sirkülasyon debisine ve
kirlili¤e (saatteki kifli say›s›) ba¤›ml› olarak belirlenir. Havuz suyunun
bulan›kl›¤› ayar büyüklü¤ü olarak al›nabilir.
14-4. pH De¤erinin Regülasyonu
PH de¤erinin de¤eri için Bkz. Tablo 2 ve 3. Ayr›ca PH regülasyon
maddeleri için de Bkz. bölüm 6-3. PH de¤erinin ayar› için cam
elektrodla sürekli pH ölçümü ve dozaj cihaz›n›n otomatik kontrolü
gereklidir.
14-5. Klor Dozaj›
Havuz suyunun klorlanmas›, ancak havuz suyundaki serbest klor
konsantrasyonunun otomatik olarak kontrol edilmesi ile yap›labilir.
Sürekli ölçüm için havuz suyundaki konsantrasyona göre oransal
olarak ölçü sinyali veren bir elektrod kullan›l›r. (örne¤in amperi
metrik ölçüm). Bu amaç için redox gerilimi yaln›z bafl›na uygun
de¤ildir. Klor gaz› dozaj› otomatik flalterli 2 flifleden iflletmeye hiç
ara vermeden yap›lmal›d›r. Aç›k havuzlardaki klor konsantrasyonu
çok de¤ifliklik gösterece¤inden klor dozaj cihazlar›n›n seçimine
dikkat edilmelidir.
14-6. Bak›m
‹flletmedeki tüm ölçü, ayar ve kay›t cihazlar›n düzenli olarak
bak›mlar›n›n yap›lmas› ve görevlerini yapt›klar› kontrol edilmesi
gerekir. Bu bak›m ve kontrollerin cihazlar›n ait olduklar› firmalar
taraf›ndan yap›lmas› tavsiye olunur.
14-7. Havuz Suyu Ölçüm, Kontrol, Ayar, Kay›t ve Ölçü Suyu
Tesisat›
14-7-1. Su Kontrol, Ayar ve Kay›t Tesisleri
Bu standarda göre yap›lm›fl bir tesiste su kontrol, ayar ifllemi
elektronik bir sistemce otomatik olarak yap›lmal›d›r. Serbest klor,
pH 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 va 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, pH 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 elektrometrik 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
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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. Su 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.
14-7-2. Ölçü Suyu Tesisat›
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 ölçüm gecikmesi ise 1
dakikay› aflmamal›d›r. Bunun için ölçü suyu hatt› mümkün oldu¤unca
k›sa olmal›d›r. Ölçü kab›na (Ölçü hücresi, elektrotlar›n ölçüm
yapt›¤› kap) hava kabarc›klar› ulaflmamal›, kap da bas›nç
bulunmamal› 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.
15. HAVUZ ‹Ç‹ KAPLAMASI ve HAVUZ TEM‹ZL‹Ú‹
Havuz suyunun temas etti¤i materyaller (Havuz kaplamas›, nozullar,
fuga malzemeleri vb.) suyun özelliklerini etkilememelidir ve suyun
fiziksel- kimyasal özelliklerine ayr›ca mikroorganizmalara
planktonlara karfl› tepkisiz olmal›d›rlar. Tekstil esasl› kaplamalar›n
her türü (sentetik esasl› çim de dahil olmak üzere) kullan›lamaz.
Havuz döflemesinin günlük ve duvarlar›n haftal›k temizli¤i için
kendinden motorlu yada vakum hatt›na ba¤lanan dip temizleyiciler
(Havuz süpürgesi) bulundurulmal›d›r.
Senede en az 1 kez havuz boflalt›l›p havuz dibi ve duvarlar›
dezenfektan maddelerce y›kanmal›d›r.
16. HAVUZ TESL‹M fiARTLARI
Havuz iflletmeye al›nd›ktan sonraki ilk 4 hafta sonunda ‹nflaat
yönetmeli¤ine göre tüm cihazlar›n uygun çal›flt›¤› yeniden kontrol
edilir.
17. DENGE DEPOSU HACM‹N‹N BULUNMASI
Suyun yüzeyden sürekli olarak taflmas›n› garanti etmek için su
miktar›ndaki düzensizlikleri dengeleyecek bir depo olmal›d›r.
Yüzücülerin tafl›rd›¤›, sirkülasyon debisi miktar›ndan dolay› olan
taflma ve ters y›kama suyu rezerv depoda toplan›r. Hacmi afla¤›daki
denklemlerden belirlenir.
V = VV + VW + VR
VV = 0.075 • A/a
-0.144
VW = 0.052 • A • 10
VR = 6 • AF

Q
l

V : Denge deposu toplam hacmi
V V : Yüzenlerin tafl›rd›¤› su hacmi, m3
(Kifli bafl›na ortalama 0.075 m3 al›n›r.)
V W : Dalgalanmalar ve sirkülasyon nedeni ile taflan su hacmi, m3
V R : Filtre ters y›kamas› (temizli¤i) için kullan›lan
(depolanan) su hacmi, m3
A : Havuzun su alan›, m2
a : Kifli bafl›na su alan›, m2 (tablo 8)
Q : Sirkülasyon debisi, m3/h
l
: Taflma kanal›n›n uzunlu¤u, m
A F : Filtre kesit alan›, m2
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Denge deposu, içerisinde düzenli bir ak›fl olacak flekilde yap›lmal›d›r.
Masaj havuzlar›nda denge deposunun yararlan›lan hacmi küvet
hacminin en az 2 kat› olmal›d›r. Yap›lan hesap denge tank›nda
bulunmas› gereken en az su miktar›d›r. Denge deposundaki su
eksilmeleri en çok 2 saatte otomatik olarak takviye yapacak bir
düzenekle karfl›lanmal›d›r. VR hesab›nda birden fazla filtre bulunan
tesislerde her bir filtrenin ters y›kama iflleminin farkl› zamanlarda
yap›labilece¤i dikkate al›narak,tüm filtre tesisi kesit alan› yerine
en büyük filtrenin kesiti AF olarak al›n›r. Filtrelerin ters y›kama
süresi denge deposundaki eksilen suyu tamamlanma zaman›ndan
k›sa olamaz. Denge deposunda suyun bitmesi ve pompalar›n
susuz çal›flmas› emniyetli bir düzenek ile engellenmelidir.
18. HAVUZ VE TEKN‹K YAN ODALARIN PLANLAMASI VE
KONSTRUKS‹YONU
Tesisin fonksiyonunu ve istenilen su niteliklerini garanti edebilmek
için inflai flartlar›n yerine getirilmesi gerekir. Planlama mimar ve
konu mühendisinin s›k› iflbirli¤ini gerektirir. ‹nflaat kural ve
standartlar›na uyulmas› gerekir.
18.1. Havuzun Konstruksiyonu
Havuz geometrisi ve havuz konstruksiyonu havuz hidroli¤inin
teknik gereklerine uygun olarak seçilmelidir.
18.2. Denge Deposu
Kapal› veya örtülü olabilirler, atmosfere aç›k olmal›d›rlar ve bir
güvenlik taflmas› bulunmal›d›r. Tamamen boflalt›labilir olmal›d›r
ve temizleme ifllemi için ulafl›lmas›nda bir problem olmamal›d›r.
Denge depolar› havuz su seviyesinin alt›nda olmal›d›r. Böylece
taflma hatlar› yeterli bir e¤imle depoya yönlendirilebilir.
18.3. Su ile temas› olan yüzeyler
Su ile temasta olan malzemeler (örn. havuz kaplamas›, havuz
örtüsü, su kayd›raklar› ve oyun araçlar›, derzler) suyun durumunu
etkilememelidirler ve suyun fiziksel - kimyasal özelliklerine,
mikroorganizma ve pitoplanktonlara karfl› nötr olmal›d›rlar.
Haz›rlama ifllemini bozmamal›d›rlar. Tekstil kaplamalar›n her türü
(sentetik esasl› çim de dahil olmak üzere) kullan›lamaz.
18.4. Makine Dairesi
Bu odalar›n büyüklü¤ü ve teçhizat›n›n belirlenmesi ekonomik
iflletme tekni¤i için flartt›r. Bu nedenle inflaat ve iflletme tekni¤i
planlamas›n›n iflbirli¤ine önem verilmelidir.
Binaya giriflte ve bina içinde, ekipmanlar›n geçmesi için yeterli
büyüklükte b›rak›lacak kap›lar ve tafl›ma yollar› gereklidir. Özellikle
aç›k havuzlar›n makine daireleri donma olmayacak flekilde
düflünülmelidir. (en az 5°C)
Makine daireleri yeterli derecede do¤al veya zorlanm›fl olarak
havaland›r›lmal›d›rlar. Kullan›m›na ve donan›m›na göre gereken
güvenlik kurallar›na uyulmal›d›r. Odan›n drenaj› haz›rlama ve
Dezenfeksiyon tesisinin gereklerine göre düzenlenmelidir. Odan›n
ayd›nlat›lmas› ekipmanlar›n kullan›m›nda sorun ç›karmayacak
düzeyde olmal›d›r. Acil ç›k›fl yollar› ve acil ayd›nlatma düzene¤i
de dikkate al›nmal›d›r.
Zemin ve duvarlar iflletme flartlar›n› iyilefltirici, malzemeler, mekan›n
temizli¤i ve hijyeni dikkate al›narak düzenlenmelidir.
18.4.1. Filtre Tesisinin Yerlefltirme Alan›
Filtrelerin montaj› ve kurulmas› için gerekli odan›n zemin alan›
ve yüksekli¤i seçilen filtre konstrüksiyonuna uygun olarak
planlanmal› ve bu aflamada bak›m ve onar›m için gerekli alan da
hesaba kat›lmal›d›r. Kazan’›n üzerinde di¤er tesisattan veya
tavandan (‹lave olarak üretici önerilerini dikkate al›n›z) en az
60 cm ara olmal›d›r. Filtrelerin her taraf›na rahatça ulafl›labilmelidir.
Filtre de¤ifltirmek için filtrenin yan›nda çal›flacak olanlar ve
ekipmanlar için montaj alan› olmal›d›r. Aç›k filtre tesisinin di¤er
teknik odalardan ayr›lmas› (örn. cam duvar ile) önerilir.
18.4.2. Dozaj Cihazlar›n›n Yerlefltirme Alan›
Dozaj cihazlar›n›n yerlefltirilmesi ve sarf malzemelerin depolanmas›
için filtre kazan›n›n yerlefltirilme yerinin yak›n›nda yeterli büyüklükte
yer olmal›d›r. Dozaj kablar›na rahatça ulafl›labilmeli ve farkl›
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kimyasallar›n yanl›fl kaba konmas›n› engelleyici inflai ilave engeller
düflünülmelidir.
18.4.3. Dezenfeksiyon ve Ozonlama tesislerinin Yerlefltirilme
Alan›
Dezenfeksiyon ve ozonlama tesisi kazalar› koruma kurallar›na
uygun olmal›d›r.
18.4.4. ‹flletme Kontrolleri ‹çin Oda
‹flletmenin kendi içinde yapaca¤› kontrol ve bak›mlar için en az
6 m2 büyüklü¤ünde su ba¤lant›s› ve lavabo küvetleri olan bir alan
öngörülmelidir.
18.4.5. Atölye ve Yedek Parça Odas›
Onar›m ifllemlerinin ve yedek parçalar›n depolanmas› amaçl› bir
oda öngörülmelidir.
19. BAKIM VE ÖNLEMLER
Yüzme havuzu suyunun Dezenfeksiyon ve haz›rlama tesislerinin
görevlerini tam olarak yerine getirebilmeleri için bak›m ve onar›m
ifllemlerine gerek vard›r. Bu ifllemler için bu konu üzerinde çal›flan
bir firma ile sözleflme yap›lmas› önerilir.
Haz›rlama tesisi için gerekli genel bak›m ifllemleri y›lda bir kez
yap›l›r. Bunun için tesisi devreden ç›karmak gerekir. Bu ifllemlerde
di¤erlerinin yan› s›ra flunlara da dikkat edilmelidir:
- Usule uygun ters y›kaman›n filtre üst men hol aç›larak kontrolü
- Filtre dolgusunun kontrolü (miktar ve durum); filtre plan›na göre
ekleme
- Ön filtrelerde filtre elemanlar›n›n sökülüp temizlenmesi
- ‹malatç› firma verilerine göre bütün makine, apar at (pompa,
hava körü¤ü, ›s› eflanjörü) ve armatürlerin bak›m›
- Çal›flma durumlar›n› ve güvenlik düzeneklerinin simülasyonu
ile açma kapama sistemlerinin kontrolü
- Tesis parçalar›n›n afl›nma ve korozyon belirtilerine karfl›
korunmas›
- Dezenfeksiyon ve kimyasal dozaj tesislerinin ve ölçme, kumanda
ve kay›t cihazlar›n›n gerekli ifllemleri 6 ayda bir olarak yap›lmas›
- Klorlama tesisinin ve buna ba¤l› olarak de¤iflebilen gaz ba¤lant›
hatlar›n›n ve ba¤lant› yerlerinin s›zd›rmazl›¤a karfl› denetlenmesi
- Kimyasal dozaj tesislerinin bak›m›, özellikle kimyasal afl›lama
yerlerinin sökülüp temizlenmesi
- Ölçme, kumanda ve kay›t cihazlar›n›n ve bunlar›n elektrik devre
ve elektrik flalter ekipmanlar›n›n denetlenmesi
20. ‹fiLETMEDEN ÇIKARTMA VE YEN‹DEN ‹fiLETMEYE ALMA
Bu ifllemler için cihazlar›n imalatç› firmalar›n›n özel kullan›m
k›lavuzlar›na göre hareket etmek gerekir.
20.1. Aç›k Havuzlar
Sezon sonunda haz›rlama ve Dezenfeksiyon ekipmanlar›n›n
konunun uzman› bir firma taraf›ndan devreden ç›kar›l›p korunmas›
sezon aç›lmadan önce de yeniden iflletmeye al›nmas› tavsiye
edilir.
Di¤er ifllemlerin yan› s›ra flunlara da dikkat edilmelidir.
- Donma tehlikesi olan tesis parçalar› boflalt›l›r.
- Haz›rlama tesisi odas› donma olmayacak flekilde ›s›t›l›r.
- Taflma kanal ve arterleri kirli su kanalizasyonuna çevrilir.
- ‹flletmeye almadan önce havuz boflalt›l›r ve havuz taban›, havuz
duvarlar› ve taflma kanal› iyice temizlenip dezenfekte edilir.
20.2. Masaj havuzlar›
K›sa süreli çal›flma kesintilerinden özellikle yosunlaflma nedeni
ile kaç›n›lmal›d›r. Uzun sürelilerde flunlara dikkat edilir.
- Havuz, hava kanallar›, rezerv depo, boru hatlar›, cam elektrod
ve klor ölçü hücresi imalatç›n›n talimatlar› do¤rultusunda
tamamen boflalt›l›r.
- Dozaj pompalar› y›kan›r.
- Kum filtreleri klor çözeltisi ile doldurularak (30 mg/l - 50 mg/l
klor) y›kan›r.
- ‹flletme bafllamadan önce tesis yüksek klor oran› ile (1 mg/l 2 mg/l) 1 ya da 2 gün çal›flt›r›l›r.

A

N

Yüzme ve Y›kanma Havuzu Suyunun Haz›rlanmas› ve Dezenfeksiyonu

LU

TI

SA

VUZ ENST
L HA
‹T

ÜS

Ü

E

U

ON

TI
AL P
O OL IN S

TU

T

Kaynaklar:
*

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
-DIN 19643 Aufbereitung und Desinfektion von
Schwimm-und Badebecken wasser
-DIN 19643 Aufbereitung und Desinfektion von
Schwimm-und Badebecken wasser Teil 1-2-3-4
-DIN 19644 (05.86) Aufbereitung und Desinfektion von
Wasser für Warmsprudelbecken
-DIN 19605 (09.75) Filter zur Wasseraufbereitung.

*

KOK Koordinierungskreis Bäder (Deutsche Gesellschaft
für Badewesen - Deutscher Schwimm Verband Deutscher Sportbund)
-Richtlinien für den Bäderbau

*

BSSW Bundesverband Schwimmbad-Sauna und
Wassertechnik e.V.
-Richtlinie zur Planung der Wasseraufbereitung für
Privatschwimmbäder

*

IAB Internationale Akademie für Bäder Sport und
Freizeitbauten
-Sport Bäder Freizeit Bauten

*

TSE 11899

*

MMO Yay›n No: 298 - Havuz Tesisat›

*

MMO Yay›n No: 214 - Havuz Konferans› Bildirileri
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