
İÇME SUYU ŞEBEKESİNİN TASARIMI
VERİ DOSYASININ HAZIRLANMASI

1- Belden�n en düşük ve en yüksek yerler�ne göre, �stenen basınçları sağlayacak şek�lde depo
yer� ve kotu bel�rlen�r.

VERİLERİN GİRİŞİ VE HESAP ÇIKTILARI

• Su haznes� seç�m�nde bel�rley�c� olan başlıca faktörler, su haznes�n�n kullanım
amacı ve su haznes�n�n konumlandırılacağı yerd�r. İçme suyu ve tem�z su depola-
mada en �y� alternat�f pol�et�len depolardır. K�myasal madde depolamada seç�lecek
su haznes�n�n malzemes� depolanacak k�myasala uygun olmalıdır. Yoğunluğu

31 gr/cm ’ten fazla olan maddeler�n veya sıvıların depolanmasında güçlend�r�lm�ş su
hazneler� terc�h ed�l�r.

SU HAZNESİNİN ROLÜ

Su Haznes�

Şebeke hattı teor� kısmında bel�rt�lm�ş olunan kapalı göz s�stem� oluşturulmuş olunup, bu
göz s�stem�nde oluşturulan tüm ver�ler aşağıda ver�len Tablo'da  görüldüğü g�b� programa
g�r�l�r ve çalıştırılır. Excel tablosuna en alttan başlanır. Ve depo kotu g�r�lerek b�rer b�rer tüm
düğüm noktalarının kot, hat uzunlukları, belden�n �mara uygun yoğunluk katsayısı (kesafet),
nüfusa göre bel�rlenm�ş yangın deb�s� ve d�ğer parametreler g�r�lerek Excel data ver�s�
oluşturulur. Ve �ht�yaç deb�s� �le tüm hat uzunluk toplamı g�r�lerek Excel formatı çalıştırılır.
Gerekl� görülen bölgelerde uç deb�ler eklenerek bazı noktalar �sten�len basınç değer�ne.
ulaştırılır. Çalıştırıldıktan son, tüm uç deb�, dağıtılan deb�, basınç farkları, boru sayısı, t�p
ve özell�kler�ne ulaşılmış olunmaktadır

İNŞAAT PLANI

2- Şebeke esas borularından oluşan kapalı s�steme GÖZ adı ver�l�r. Şebeke planı üzer�nde
GÖZ'ler oluşturulur. B�r GÖZ'ün esas boruları toplam uzunluğu 1.2-2 km kadar olması ve bu
gözden beslenen tal� boruların uzunluğunun da 1.8-4 km. y� aşmaması d�kkate alınır.
3- Her GÖZ �ç�n ölü noktanın yer�n�n saptanması gerek�r. Bunun �ç�n �lg�l� gözü çevreleyen
esas boruların toplam uzunluğunun yarısı d�kkate alınarak ölü noktanın yer� tay�n ed�l�r.
4- Ölü noktalar da dah�l olmak üzere, her noktaya (DÜĞÜM NOKTASI) numara ver�l�r. Ayrıca
ölü noktalara fazladan kaç numaralı ölü nokta olduğunu bel�rtmek üzere M1, M2 g�b�
kodlandırma yapılır.
5- Suyun akış yan� boruların beslenme yönler� bel�rt�l�r. Topografik koşullar elverd�ğ� ölçüde
suyun yokuş yukarı çıkmamasına özen göster�lmel�d�r.
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