




 
 

 

TİSDUYAR 2015 yılında, Türkiye’de sektörün önde gelen firmalarından 50 yılı aşkın 

tecrübesi ile Duyar Vana ve altyapı, atık su arıtma ve hidroelektrik sektörlerindeki 30 yılı 

aşkın tecrübesi ile İtalyan T.I.S Group firmalarının ortaklığında kurulmuştur. 

 

Bu iki sektör devinin tecrübelerini paylaşması ile doğan TİSDUYAR, Çerkezköy’deki 

fabrikasında üretimini gerçekleştirdiği Çift Flanşlı Çift Eksantrik Kelebek Vanalar, İğne 

Vanalar ve Otomatik Kontrol Vanaları ile altyapı ve hidroelektrik sektörlerinin tüm 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek ürün yelpazesi, uzmanlığı ve üretim kabiliyeti sayesinde 

oluşan ve oluşabilecek ihtiyaçlara ulusal ve uluslararası standartlara uygun butik çözümler 

sunmaktadır. 

 

Ayrıca TİSDUYAR İtalyan T.I.S. Group ortağı ile sistem çözümü hizmeti sunmaktadır. 

Sistem çözümü hizmeti ile; İçme Suyu, Atık Su ve Yağmursuyu Hatlarının modellenmesi, 

verimlilik analizleri, Kayıp Kaçak Saha Çalışmaları, Danışmanlık Hizmetleri, Enerji 

optimizasyonu gibi çalışmaları yapılmaktadır.  
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1. İÇMESUYU SİSTEMİ VERİMLİLİĞİ  

 

İçme suyu sistemi verimliliğini gösteren temel parametreler şunlardır; 

  

 Kayıp - Kaçaklar  

 Enerji Tüketimi 

 Arızalar 

 

 

 Kayıp - Kaçaklar 

İçme suyu sisteminde düşük Kayıp - Kaçak oranı birçok avantaj sağlar. Bunlar: 

 Düşük enerji maliyetleri; 

 Yeni su kaynakları için daha az yatırım gerekliliği; 

 Daha düşük arıtma maliyetleri; 

 Hidrolik Basıncın yükselmesi (Daha düşük debi gereksinimi  Yüksek Hidrolik 

Basınç); 

 Altyapı faaliyetlerinde Daha düşük boyutlarda ve çaplarda; depolar, borular, 

aksesuarlar ve diğer ekipmanlar.  

 Daha yüksek hizmet kalitesi (Daha az arıza onarım gerekliliği ile su kesintilerinin 

azaltılması, vb). 

 

 Enerji Tüketimi 

İçme suyu + Atık su + Arıtma Tesisleri işletmelerinin en yüksek maliyet kaynağı Enerji 

tüketimi giderleridir. İtalya’da Su endüstrisi üretilen enerjinin %2,0’ni kullanmaktadır. 

Yoğun enerji gereksinimi duyulan bu işletmelerde enerji tasarrufları sağlanması 

verimliliği doğrudan arttıracaktır 

 

İçme suyu sistemlerinde enerji maliyetleri iki temel faaliyet ile azaltılabilir. Bunlar; 

 Terfi istasyonlarının verimliliğini arttırmak. 

 İçme suyu sistemindeki kaçakları azaltmak. 
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 Arızalar  

İçme suyu Sisteminde arıza sayısının fazla olması şu sonuçları doğurur: 

 Yüksek tarama ve onarma maliyeti; 

 Yüksek kayıp su oranı; 

 Şehir içi trafiklerinde aksaklıklar; 

 Yüksek işletme maliyetleri 

 

Arıza sayısının azaltılması için – ayrıca mevcut altyapının korunması ve sürekliliği için – 

kabul gören en yaygın yöntem basınç kontrolüdür. Özellikle şu yöntemler ile: 

 Basıncın Kırılması, Son kullanıcı için yeterli basıncı koruyarak; 

 Basıncın Sabitlenmesi, Normal işletme ile ortaya çıkan basınç dalgalanmalarının 

hatta yansımasının engellenmesi. 

 

Bu iki hedefe genellikle hidrolik kontrol vanaları, invertörler vb. Gibi farklı ekipmanlar 

kullanılarak ulaşılır. 
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2. TİSDUYAR TEMEL FAALİYETLERİ  

 

TİSDUYAR İÇMESUYU HATLARI İÇİN OPTİMUM VERİMLİLİK HEDEFLENEN TÜM 

TEKNİK VE MÜHENDİSLİK İŞLERİNDE GEREKLİ YETKİNLİĞE SAHİPTİR 

 

2.1 İÇMESUYU HATTININ VERİMLİLİĞİNİN ANALİZİ, DEBİ VE BASINCIN GERÇEK 

ZAMANLI ÖLÇÜMÜ; 

2.2 İÇMESUYU HATTININ HİDOLİK OLARAK MODELLENMESİ: 

2.3 DMA’LARIN (District Meter Areas) TASARIMI VE UYGULAMASI AYRICA HİDROLİK 

KONTOL VANALARININ SEÇİMİ VE TEDARİĞİ; 

2.4 SIZMA KONUMU TESPİTİ; STEP TEST + YAYGIN KULLANILAN EKİPMANLAR İLE 

TESPİT + İZLENEBİLİR GAZ METHODU İLE TESPİT; 

2.5 TERFİ İSTASYONLARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ANALİZİ; 

2.6 KOÇ DARBESİ KONTOLLERİ VE ÖLÇÜMLERİ  

 

İŞVERENİMİZDEN TALEP ETTİKLERİMİZ: 

 

 Teknik ve idari verilerin sağlanması (Harita verileri, Hidrolik şemalar, faturalandırma 

detayları, pompa istasyonları özellikleri, depo ve ekipman özellikleri vb.)  

 Sızıntıların onarılması ve değerlendirmelere göre uygun olamayan ekipmanların ( 

Vanalar, Pompalar vb.) değiştirilmesi. 

 Mevcut İçme suyu sistemi hakkında iyi bilgiye sahip yetkililere erişim imkânı. 

 

 

İÇMESUYU SİSTEMİNİN VERİMLİLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN YAPTIĞIMIZ 

FAALİYETLER NELERDİR? 
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2.1 İÇMESUYU HATTININ VERİMLİLİĞİNİN ANALİZİ, DEBİ VE BASINCIN GERÇEK 

ZAMANLI ÖLÇÜMÜ  

 

TİSDUYAR, sistem verimliliğinin hesaplanabilmesi için gerekli tüm saha ölçümlerini ( Debi, 

Basınç Ölçümleri ) yapmaktadır. Ayrıca gerçek kayıp kaçak seviyesi MNF ( Minimum Gece 

Debisi) Analizi ile hesaplanmaktadır. 

Kayıp Kaçak seviyesinin tespiti için kullanılan Klasik yöntemde sisteme giren su ile 

müşteriden ölçülen su arasındaki fark referans alınır. Ancak bu yöntem birçok hata payı 

içermektedir. Bunlardan birkaçı: 

 Giriş hattındaki ölçüm hataları  

 Müşteri sayacındaki ölçüm hataları 

 Ölçülmeyen su kullanımları 

 Bilinmeyen hat bağlantıları, vb. 

 

Firmamız saha ölçümlerini şu araçlar ile yapmaktadır: 

 Hassas ve senkronize ultrasonik debimetre, Sistemin giriş noktasına monte edilir. Debiyi 

birkaç gün boyunca 24 saat/24 hassasiyet ile kaydeder; 

 Senkronize basınç veri kaydedicisi, daha yüksek kotlar, problemli noktalar, barysentrik 

noktalar vb. gibi stratejik ağ noktalarına kurulur ve kayıt yapılır. 

 

Bu ölçümler Hidrolik Modelin kalibrasyonunda da kullanılır. 

Bu faaliyetler ile mevcut durum analizi yapılır sistemin verimlilik seviyesi belirlenir. 
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2.2 İÇMESUYU HATTININ HİDOLİK OLARAK MODELLENMESİ 

 

TİSDUYAR, işverenin sağladığı planlar ve veriler ile (veya önceki çalışmalardan toparlanan 

veriler ile) içme suyu sisteminin hidrolik modelini oluşturabilmektedir. Hidrolik model ile 

yapılan simülasyonlarda şunlar hedeflenir: 

 

 Sistem verimliğinin geliştirilmesi için basınç aralıklarının optimizasyonu ve diğer teknik 

müdahalelerin belirlenmesi; 

 

 Optimum İzole Alt Bölgelerinin oluşturulması DMA’ların belirlenmesi ve aktif basınç 

yönetiminin sağlanması ile şu hedeflerin yerine getirilmesi: 

- Su kaybının takibi ve düşürülmesi1; 

- Arıza sayısının azaltılması; 

- Enerji maliyetlerinin düşürülmesi. 

 

 Şebeke ağının optimum rehabilitesi; 

 

Araştırmalar ve analizler, ağların modellenmesi için dünyanın en gelişmiş modelleme su ağı 

yazılımlarından biri olan Innovyze'ın boyut veya karmaşıklık sınırlaması olmaksızın ağları 

simüle edebilen “InfoWorks” programı kullanılarak yapılmaktadır. Modelleme çalışmasında 

hem sabit hem de değişken koşullar dikkate alınmaktadır. 

                                                           
1 Su kayıpları ile sistemin hidrolik basıncı yaklaşık olarak orantılıdır. Sistemin Hidrolik basıncının %30 düşürülmesi ile Kayıp oranı da 

yaklaşık olarak %30 düşecektir.  
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MODEL KALİBRASYONU ÖRNEĞİ  
 

DEBİ 

 

 

BASINÇ 

 
SIM_A TT_perdite diffuse e concentrate_00

Live Data

Flow (l/s )

Max

48.028

49.840

M in

35.377

34.540

RMS Difference

2.084

0.000

Percent Difference

3.729

0.000

V olume (M l)

18.319

17.786

Simulation(s) v. Live Data P lot P roduced by antonio.previtali (09/07/2012 11.41.55) P age 1  of 2

Sim: >A 468PP_C O STA  V O LP INO _00>ESPO RTA ZIO NI>SIM_A TT_perdite diffuse e concentrate_00>SIM_A TT_perdite diffuse e concentrate_00 (03/07/2012 15.19.42)

Selec tion Lis t: C us tom Selec tion

SIM_A TT_perdite diffuse e concentrate_00

Live Data

Flow (l/s )

Max

13.191

14.630

M in

4.630

4.110

RMS Difference

1.381

0.000

Percent Difference

12.592

0.000

V olume (M l)

3 .907

3.586

Simulation(s) v. Live Data P lot P roduced by antonio.previtali (09/07/2012 11.41.55) P age 2  of 2

Sim: >A 468PP_C O STA  V O LP INO _00>ESPO RTA ZIO NI>SIM_A TT_perdite diffuse e concentrate_00>SIM_A TT_perdite diffuse e concentrate_00 (03/07/2012 15.19.42)

Selec tion Lis t: C us tom Selec tion

SIM_A TT_perdite diffuse e concentrate_00

Live Data

P ressure (m)

Max

88.683

84.880

M in

74.135

65.820

RMS Difference

3.914

0.000

Percent Difference

4.445

0.000

Simulation(s) v. Live Data P lot P roduced by antonio.previtali (09/07/2012 10.46.02) P age 2  of 11

Sim: >A 468PP_C O STA  V O LP INO _00>ESPO RTA ZIO NI>SIM_A TT_perdite diffuse e concentrate_00>SIM_A TT_perdite diffuse e concentrate_00 (03/07/2012 15.19.42)

Selec tion Lis t: C us tom Selec tion

SIM_A TT_perdite diffuse e concentrate_00

Live Data

P ressure (m)

Max

55.468

54.470

M in

43.417

42.520

RMS Difference

1.938

0.000

Percent Difference

3.183

0.000

Simulation(s) v. Live Data P lot P roduced by antonio.previtali (09/07/2012 10.46.02) P age 9  of 11

Sim: >A 468PP_C O STA  V O LP INO _00>ESPO RTA ZIO NI>SIM_A TT_perdite diffuse e concentrate_00>SIM_A TT_perdite diffuse e concentrate_00 (03/07/2012 15.19.42)

Selec tion Lis t: C us tom Selec tion
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Optimizasyon Öncesi Basınç Dağılımı        Optimizasyon Sonrası Basınç Dağılımı 
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2.3 DMA’LARIN (District Meter Areas) TASARIMI VE UYGULAMASI AYRICA 

HİDROLİK KONTOL VANALARININ SEÇİMİ VE TEDARİĞİ 

 

 

DMA'lar (İzole alt Bölgeler), bir su şebekesinin en küçük ayrıştırılmış alanını temsil eder. 

İzolasyon Vanalarının kalıcı olarak kapatılması ve alanın giriş noktalarına debimetreler 

yerleştirilmesi ile oluşturulur. Amacı: 

 

 Her bölgenin kontrolü ve dengelenmesi; 

 MNF (Minimum Gece Debisinin) ölçümü ve takibi; 

 

 

DMA'ların ayrıştırılması karmaşık bir konudur, çünkü bunları oluşturmak için sabit bir kural 

yoktur. Tanımları aşağıdakiler gibi birçok değişken faktöre dayanmaktadır: 

 

 Bölge ve şebeke sisteminin yapısı; 

 Kritik veya zorunlu alanlar belirleme gereği; 

 Basınç sınırları 

 Uygun boyut;  

 Mevcut ekipmanları kullanarak İzolasyon konumlarının en aza indirgenmesi; 

 Yönetilebilir bir basınç kontrol sisteminin oluşturulması; 

 vb. 

 

DMA bölgeleri ağın geri kalanından ayrıştırılırken ölçümler ve testler ile en etkili hidrolik 

izolasyon belirlenir. Sonrasında bu ayrıştırma işleminin en uygun işletme sunduğu; kontrol 

ve testler ile doğrulanır. 

 

 Belirlenen bölgenin izolesi vanalar ile sağlanır. 

 Sadece belirlenen giriş hatları ile bölgenin etkili beslenmesi sağlanır.  
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2.4 SIZMA KONUMU TESPİTİ; STEP TEST + YAYGIN KULLANILAN EKİPMANLAR 

İLE TESPİT + İZLENEBİLİR GAZ METHODU İLE TESPİT  

 

Tüm sistemi veya problemli bir alanı kapsayan “klasik” sızma konumu tespiti ve onarımı 

problemlerin çözümü için en etkili yol değildir.  

En doğru ilerleme ise şu şekildedir: 

 Boru patlaklarının ve sürekli sızmaların gerçekleşme sebeplerini belirlemek ( Aksi 

takdirde sızmalar ve patlaklar yeniden gerçekleşecek ve sızmaların tespiti için harcanan 

bedel ve efor anlamsız hale gelecektir.). 

 Sebeplerin (Yüksek basınç, koç darbesi, borudaki hava giriş çıkış problemi, boruların 

tekrar tekrar doldurulup boşaltılması vb.)   anlaşılıp kaldırılmasından veya en azından 

azaltılmasından sonra sızmalar onarılmalıdır.  

 

Aksi takdirde………kısa süre içerisinde aynı problemler yeniden açığa çıkacaktır. 

 

TİSDUYAR sızma konumu tespitini şu yöntemler ile gerçekleştirir: 

 

 Gece STEP TEST manevraları  - saat 23.00 ve 6.00 arasında - bölgelerin doğru ve 

etkili izole edildiği kontrol edildikten sonra, her bir bölgenin özel kayıp kaçak oranını 

belirlenmesini sağlar. 

 Yaygın kullanılan elektro akustik yöntemler ve enstrümanlar (jeofonlar, korelatörler, 

dinleme cihazları, vb.) sistem basıncı > 2.5 bar ise etkili bir yöntemdir; 

 

 İnovatif izlenebilir gaz karışımı ile tespit “nitrojen ve hidrojen veya helyum,  

(suyun kimyasal - fiziksel ve organoleptik özelliklerini değiştirmeyen) gaz karışımları” ile 

normal işletme devam eder iken tespit; 
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2.5 TERFİ İSTASYONLARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ANALİZİ; 

 

Bu faaliyet, genellikle düşük yatırımlarla büyük ekonomik faydalar sağlayabilir. 

Enerji verimliliğinin ölçüsü, suyun bir birim hacmini yükseltmek için gerekli teorik hidrolik 

çalışma ile pompalar tarafından gerçekte emilen enerji arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. 

Emilen enerji pompa kontrol panosuna bağlanan belirli aletlerle (elektrik ağı analizörü) 

ölçülebilir. 

Bu ölçüm ve hesaplar ile gerçek hidrolik işe dönüştürülen enerji oranını belirleyebiliriz. 

Bu yöntem, pompaların türüne ve güçlerine bakılmaksızın herhangi bir pompalama 

sisteminin enerji verimliliğini ölçmeyi sağlar. Ayrıca tüm sistemlerin (makineler, hidrolik ara 

bağlantılar, elektrikli ekipmanların vb.) enerji maliyetini analiz etmeyi mümkün kılar. 

 

Hidrolikten bildiğimiz üzere gerekli formüller: 

 

 (%) = 100 x (Q x ΔH) / (P x 102)  

 (%) = Sistem verimliliği; 

Q (l/s) = Sistem tarafından üretilen debi; 

ΔH (m) = Sistemin sağladığı toplam hidrolik yükseklik (pompanın sağladığı basınç); 

P (kW) = Sisteme giren güç, elektrik panosunun çıkışından yapılan ölçüm ile; 

102 = Yukarıda sunulan birimlerin dönüşüm faktörü. 

 

Veya hacme dayalı: 

 

 (%) = (V x ΔH) / (E x 367) 

 (%) = Sistem verimliliği; 

V (m3) = Sistem tarafından üretilen hacim; 

ΔH (m) = Sistemin sağladığı toplam hidrolik yükseklik (pompanın sağladığı basınç); 

E (kWh) = Harcanan enerji, gerekli hacim V (m3) ve basma yüksekliğini ΔH (m) sağlamak için; 

367 = Yukarıda sunulan birimlerin dönüşüm faktörü. 
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Faaliyetler: 

 Pompa çıkışından ölçülen debi, basınç simülasyonu. Eğer su direk şebeke sistemine 

pompalanıyorsa ( değişken tüketim alanına) hafta sonlarını da içeren 4-5 günlük veri 

kayıtları gereklidir; 

 Elektrik panosu ölçümlerinin (Network analyzer) simülasyonu. ( 3 fazda tüketilen güç, 

akım, güç faktörü, voltaj vb.) 

 Jeodezik ölçümler, gerekli olması halinde hassas aletler ile; 

 Suyun statik ve dinamik seviye ölçümleri (kuyular için). 

 

Sonuçlar  

 Gerçek pompalama sisteminin verimliliğinin hesaplanması (ölçülen bir debiyi sağlamak 

için teorik olarak gerekli güç ile tesis tarafından gerçekten emilen güç arasındaki oran); 

 Verimlilik değerlendirmesi ve olası iyileştirmelerin tasarımı. Teknik göstergeler ile yeni 

ekipmanların kurulumu ve boyutlandırılması; 

 Yatırımın ekonomik analizi ve geri ödeme süresi hesaplaması; 
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Güç tüketiminin tespiti 

 

Voltaj ve Akımın Tespiti 
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Elektrik network analizer 

  



     

 

20 

 

2.6 KOÇ DARBESİ KONTOLLERİ VE ÖLÇÜMLERİ  

 

Şu şebekesi için en iyi durum yeni patlakların oluşma sıklığını azalmasıdır. Böylece şu 

sonuçlar gerçekleşir; 

 Daha düşük sızıntı tespiti ve onarımı maliyeti; 

 Daha yüksek hidrolik sistem verimliliği; 

 Daha düşük terfi maliyetleri; 

 Daha memnun son kullanıcı. 

Bu ideal koşul şu şekilde ortaya çıkarılabilir: 

 Sistem basıncının azaltılması (son kullanıcı için yeterli olacak kadar); 

 Basınç sabitlenmesi ve hızlı basınç değişimi (Koç darbesi) oluşturabilecek etkenlerin 

kaldırılması veya azaltılması. 

Hızlı basınç değişimi (Koç darbesi), hızlı debi değişimleri ile gerçekleşir (pompa 

istasyonlarının başlatılması / durdurulması, hidrolik ekipmanın hızlı kapanması veya 

açılması, su talebinde ani değişiklikler, borularda hava varlığı vb.) Bu basınç değişimlerinin 

etkilerini azaltmak - ve mümkün olduğu kadar sistemi ve ekipmanı korumak için - meydana 

gelme olasılığını her varsaydığımızda bu riski ölçmek gerekir (örn. pompalama tesisleri, 

özellikle doğrudan şebekeye pompalanan hatlar, büyük kullanıcılar, endüstriyel alanlar vb.).  

Bu risklerin incelenmesi dalgalanma hızlarından dolayı özel araçlar gerektirir. 

TİSDUYAR şunları yapmaktadır: 

 Yüksek basınçta veri alabilen (saniyenin 5/100 de bir) ve olayların grafik gösterimlerini 

sağlayabilen özel basınç çeviricileri ve kayıt sistemleri olan aletlerle su darbesinin 

ölçümlerini yapmak; 

 Saha ölçümleri ve değerlendirmeleri sonucunda bir teknik rapor sunar. Bu raporda riski 

ve etkilerini azaltmaya yönelik öneriler yer alır. 

 Gerekli ekipmanların kurulumu için teknik destek sağlar. 
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Terfi istasyonlarında kaydedilen transient basınç grafiği 
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3. ÖRNEKLER 

 

3.1 Kayıp Kaçak Maliyeti   

  

50.000 nüfuslu bir şehrin kayıp kaçak oranının %40 olduğu belirlenmiştir. 

 

Her bir kullanıcı günlük ortalama 220 litre su tüketmektedir. Toplam yıllık tüketim; 

 Vout = (220/1.000) x 50.000 x 365 = 4.015.000 m3/y  

 

Yıllık isteme giren toplam su; 

 Vin = 4.015.000 / (1 - 0,4) = 6.690.000 m3/y  

 

Kayıp su: 

 Vwater losses = 6.690.000 – 4.015.000 = 2.675.000 m3/y 

 

Tüm sistem pompalama sistemleri ile beslenir: 

 Pompalardaki ortalama verimlilik  =  40% - 50%  

 Ortalama basma yüksekliği 60 - 70 metre 

 

Sistemin toplam elektrik enerjisi tüketimi: 

 E.E. = V x H /  x 367 = (6.690.000 x 65) / (0,45 x 367) = 2.630.000 kWh  

 0,39 kWh/m3 

 

Enerji birim fiyatı 0,15 €/kWh (İtalya da 0,18 €/kWh), pompalanan suyun toplam enerji 

maliyeti: 

 

 Cost = 2.630.000 kWh/y x 0,15 €/kWh = 395.000 €/y 

 

Bir sistem optimizasyonu ile kayıp kaçak oranının %40 dan %15 düşürülmesi sağlanır ise 

sisteme girmesi gereken su: 

 

Vin = 4.015.000 / (1 – 0,15) = 4.725.000 m3/y 
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Yeni enerji maliyeti: 

 

 E.E. = 4.725.000 m3/y x 0,39 kWh/m3 = 1.843.000 kWh/y 

 C = 1.843.000 x 0,15 €/kWh = 275.000 €/y  

 

Tasarruf edilen tutar: 

 

Save = 395.000 – 275.000 = 125.000 €/y 

 

Pompalama sisteminde herhangi bir optimizasyon yapılmadan  
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3.2 Enerji Maliyetleri   

 

Bir kuyu tek bir pompa ile donatılmıştır.  

Kuyuda yapılan ölçümler şu verileri ortaya çıkarmıştır: 

 Dinamik su Akifler seviyesi = - 18 metre  

 Anlık debi = 35 l/s 

 Kuyu çıkış borusundaki basınç = 3,8 bar = 38,8 m.c.w. 

 Kuyu başının kotu = - 2 metre 

 Pompa için elektrik panosundan çıkan 3 fazlı kablodan emilen güç (Elektrik network 

analyzer tarafından ölçülmüştür) 

P1 = 17,4 kW   P2 = 17,5 kW   P3 = 17,6 kW  => P tot = 52,5 KW 

 E.E. fiyatı = 0,18 €/kWh 

 Çalışma saatleri = 7.000 h/y 

 

Toplam enerji verimliliği: 

 

 (%) = 100 x (Q x ΔH) / (P x 102) = 35 x (18,0 – 2,0 + 38,8) / (52,5 x 102) =  35,8% 

 

Toplam enerji tüketimi  E.E. = 52,5 x 7.000 = 367.500 kWh/y 

 

Toplam enerji maliyeti  E.E. costs = 367.500 kWh x 0,18 €/kWh = 66.150 €/y 

 

Yeni bir pompanın (veya yeni bir pompalama sisteminin) verimliliği % 60 - 65'e (maksimum 

akım değerleri) yükselirse ( büyüme +% 81,5.) Yeni güç emilimi: 
 

P (kW) = 35 x (18,0 - 2,0 + 38,8) / (0,65 x 102) = 28,9 kW 

 

Yeni toplam maliyet: 

 

 E.E. = 28,9 kW x 7.000 h/y = 202.300 kWh/y 

 Yeni E.E. costs = 202.300 kWh x 0,18 €/kWh = 36.500 €/y 
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Tasarruf edilen tutar: 

 

 Saving = 66.150 – 36.500 = 30.000 €/y 

 

Eğer pompa değişim gereksinimi olursa, yeni pompa maliyeti 8.000 €, geri ödeme periyodu: 

 

 Geri dönüş Süresi = 8.000 / 30.000 = 0,3 yıl (4 ay) 

 

İlk örneği düşünürsek ve pompalama sistemlerinin toplam ortalama verimliliğini örneğin 

%40'tan %60'a yükseltirsek, E.E. tüketimini yaklaşık olarak: 

 

E.E. (Eski) = 2.630.000 kWh/y   E.E. (Yeni) = 2.630.000 / 1,5 =  1.750.000 kWh/y  

 

Tasarruf edilen tutar: 

 

Saving = (2.630.000 – 1.750.000) kWh/y x 0,15 €/kWh = 132.000 €/y  

 

Sadece pompalama sistemlerinin verimliliğini artırarak ve şebekede herhangi bir 

optimizasyon olmadan (ve normalde çok düşük yatırımlarla ve birkaç aylık geri ödeme süresi 

ile) yapılan tasarruf. 

 

Hem ağı hem de pompalama sistemini optimize edersek, yeni hesaplamayı şu şekilde 

yapmalıyız: 

 

a) Sistem Optimizasyonu ile tasarruf   = 125.000 €/y (ilk örnek) 

b) Pompalama Optimizasyonu ile tasarruf   = 1.843.000 – (1.843.000) / 1,5 = 

614.000 kWh/y      614.000 x 0,15 = 92.000 €/y 

 

Toplam Tasarruf = 125.000 + 92.000 = 217.000 €/y 
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3.3 Arıza Maliyetleri   

 

Yaklaşık 50.000 nüfuslu bir şehrin şebeke hattı uzunluğu 225km’dir. (Her bir kullanıcı için 

4,5 metre). Su şebekesi oldukça eski ve yüksek basınçla yönetiliyor (basınç yönetimi yok). 

Su şebekesi yılda yaklaşık 200 kez arıza yapar (şebeke + bağlantılar) 0,88 arıza / km 

(oldukça yüksek bir frekans). 

 

Arızaların onarımı için yaklaşık birim fiyat 800,00 €/arıza. (İtalya’da 1.000 – 1.200 €/arıza). 

 

Toplam maliyet: 

 

 C (old) =200 x 800 = 160.000 €/y 

 

Basınç yönetimi iyi olan bir sistemde arıza frekansı 0,2 – 0,4 arıza/km düşürülebilir. 

 

Yıllık toplam arıza sayısı = 0,3 arıza /km x 225 km = 70 arıza/y 

Yeni sistemde yıllık arıza maliyeti: 

 C (new) = 70 x 800 = 56.000 €/y  

 

Tasarruf edilen tutar = 160.000 – 56.000 = 104.000 €/y 

 

Buna ek olarak diğer faydalar: 

 Daha az su kesintisi “Son kullanıcı memnuniyeti” 

 Daha az trafik problemi 

 Daha az su yönetimi sorunları 

 Ekipmanların ömrünün uzaması  

 Vb. 
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4. EKİPMANLAR 

 

ADET ÜRÜN 

10 PANAMETRICS tip Ultrasonik Debimetre PT868 sertifikalı 

2 
CHAUVIN ARNOUX Elektrik network analyzer 1000 A kadar ölçüm için gerekli 
klempler ile  

1 LEICA RX1200 GPS station  

2 THOMMEN Altimetre  

20 PRIMAYER data logger basınç kaydedici (0-20 bar arası çalışabilir) 

20 PRIMAYER data logger basınç kaydedicileri GPRS + SMS uzaktan iletişimli  

1 Hassas manometre 0-20 bar + veri kaydedici 

2 SEBA Correlux Sızıntı sesi corelatorü  

6 SOUND SENS RADCOM model sensors 

3 FUJI  jeofonlar 

2 MEISSTEKNIC gaz izleme cihazları 

3 PRIMAYER ENIGMA model hidrofonlar 

2 MIKRON A + G gelişmiş amplifikatörlü hidrofon  

1 RADCOM koç darbesi transient basınç analyzer 

9 
ISCO 2150 Area-Velocity Model Ultrasonik debimetre açık kanallarda ölçüm + 
veri kaydı (Atıksu, Yağmursuyu Hatları İçin) 

1 
ISCO 2110 Model Ultrasonik debimetre açık kanallarda seviye ölçümü + veri 
kaydı (Atık su, Yağmursuyu Hatları İçin) 

3 
METEX yağmursuyu suyu hatlarının modellenmesinde kullanılacak yağış 
verilerinin kaydedilmesi için  

 

Ayrıca Infoworks programını kullanmaktayız. Innovyze şirketinin Hidrolik modelleme 

programı Infoworks, bu alandaki en eksiksiz ve istenilen modelin oluşturulabilmesi için en 

etkili yazılımlardan biridir. Herhangi bir boyut kısıtlaması olmaksızın basınç, debi 

pompalama sistemleri, kontrol vanaları üzerine sabit zamanlı veya belirli zamanlı 

simülasyonlar oluşturulabilmesine izin verir. 
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