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Sıhh� tes�sat sızıntıları ve onarımı çok bas�t g�b� görünse de, nerelerde karşınıza çıkacağını kest�rmek güç.
Musluk tes�satında kaçak olab�l�r, lavabo tıkalı olab�l�r, jakuz�n�z�n boru hatlarında kaçak veya tuvalet rezervuarı
arızanız olab�l�r. Bütün bu sorunlarınıza kısa sürede çözüm bulmak �ç�n, Su tes�satı sektöründe h�zmet veren
f�rmalardan destek alab�l�rs�n�z.

Herhang� b�r da�re veya kır ev� b�le çok sayıda sıhh� tes�sat ek�pmanı �le donatılmıştır. Örneğ�n su f�ltreler�, arıtma
s�stemler� b�le ev�n�zde sızıntılara yol açab�l�r. Bu nedenle sıhh� tes�sat sızıntıları en sık nerede oluşur d�ye
düşünüyorsanız aslında ev�n�zdek� en çok kullanılan boru hatlarına bakmalısınız. Çünkü bu tes�sat boruları
zamanla yıpranır ve su geç�rmezl�k özell�ğ�n� kaybeder. Başlıca tes�sat sızıntıları şuralarda meydana geleb�l�r;

Borular,
Musluklar,
Vanalar,
Su f�ltreler�,
Arıtma s�stemler�,
S�fonlar,
Lavabo ve tuvaletlerd�r.

Sıhh� tes�sat sızıntıları hakkında b�lg� sah�b� olmak �ç�n, öncel�kle ana unsurları ve bunların prens�pler�n� öğrenmek
gerek�r. Bunlardan en sık karşılaşılanı �le devam edel�m.

Musluklarda Sıhh� Tes�sat Sızıntıları;

Musluklar, bağlantı parçalarının ana unsurlarından b�r�d�r ve besleme borusunun lümen�n� açma ve kapatma
�şlev�n� yer�ne get�r�r. Musluk kapatıldığında dışarıya çıkamayan su neden�yle �ç basınç artar ve bu da borularda
b�r basınca sebep olur. Bu nedenle musluklarda sıhh� tes�sat sızıntıları sıklıkla görülmekted�r.

Yapısal olarak musluk, çel�k veya p�r�nçten yapılmış b�r gövdeden oluşur. Vananın gövdes� ayrı parçalardan
oluşmaz b�r bütündür. Eğer gevşeme kaynaklı b�r tes�sat sızıntısı varsa o kısmı kend�n�z sıkab�l�rs�n�z. Ancak valf
ded�ğ�m�z suyun açıp kapanmasını sağlayan koldan sızıntı var �se musluğu değ�şt�rmen�z gerekecekt�r.

Borularda Sıhh� Tes�sat Sızıntıları;

Borular, sıhh� tes�satın ana unsurlarıdır. Yan� sıhh� altyapı s�stemler� �ç�nde vazgeç�lmez malzemelerden b�r�d�r.
Çünkü bütün atıklar, g�derler bu borular üzer�nden taşınır. Sıhh� tes�sat boruları amaçlarına göre alt bölümlere
ayrılır:

Gaz boruları,
Isıtma boruları,
Basınçlı borular,
Kanal�zasyon boruları,
Su boruları.

Ayrıca kabloları ve elektr�k teller�n� taşımak �ç�n tasarlanmış olan borular da bulunmaktadır. Sıhh� tes�sat �ş�n�n
kal�tes�n�n doğrudan borunun malzeme kal�tes� ve teknoloj�s�ne bağlı olduğu unutulmamalıdır.



En yaygın olanları çel�k borulardır. Kural olarak, korozyon önley�c� kaplama görev� gören b�r ç�nko tabakası �le
kaplanırlar. Bu tür borularla çalışırken, özel b�r astar veya başka b�r korozyon önley�c� koruma uygulamanıza
gerek yoktur.

Plast�k borular montaj �ç�n daha kabul ed�leb�l�r ve uygundur. Montaj kolaylığı ve bas�tl�ğ�ne ek olarak, plast�k
borular korozyona karşı çok dayanıklıdır ve bu da malzeme ömürler�n� uzatır. Ayrıca plast�k borular, boru yapısını
kaçak akımlardan koruyan etk�l� b�r elektr�kt�r.

Vanalarda Meydana Gelen Sıhh� Tes�sat Sızıntıları;

Vanalar sıhh� tes�satın ana unsurlarından b�r�d�r ve sürekl� olarak çalışır durumda tutulmalıdır. B�r tıkanma, arıza
durumunda derhal müdahale ed�lmel�d�r. Apartman tes�satında sıklıkla vanalar kullanılır. Sıcak ve soğuk su
borularına ayrı vanalar takılması gerekmekted�r. Genell�kle büyük b�r hac�m kaplamayan ve kullanımı daha kolay
olan vanalarda meydana gelen sıhh� tes�sat sızıntıları, alanında uzman olan k�ş�ler tarafından onarılmaktadır.

Tasarım ve çalışma prens�b� olarak, vanalar b�rçok yönden musluklara benzer. Gövdeler�n�n �ç bölmes�nde ayrıca
suyun geçt�ğ� b�r kanal, bu kanalı kapatan b�r conta ve gövden�n başında bulunan �ler� ger� hareket eden b�r m�l
bulunur. Eğer vananın �k� ucu arasındak� borunun çapı farklı olacak �se, b�r adaptör kullanmanızı tavs�ye eder�z.
Eğer sıhh� tes�sat �ç�nde bulunan vana ucuna last�k hortum bağlanacak �se, hortumu valf kafasına güvenl� b�r
şek�lde bağlamak �ç�n, metal b�r kelepçe kullanılmalıdır.

Vanayı takarken h�drol�k bağlantının düzgün çalışab�lmes� �ç�n, aşağıdak� hususlara d�kkat ed�lmel�d�r.

1. Vana gövdes� �çer�s�nde suyun ters yönde akıp akmadığını kontrol etmek gerek�r. Bu �şlev, bazı valf
tasarımlarında üret�c� tarafından b�l�nçl� olarak da saplanab�lmekted�r. Bu nedenle �st�sna kabul ed�leb�l�r.

2. Su akışı eğer ters yönlü �se conta �le valf üzer�ndek� basınç öneml� ölçüde artar ve buna bağlı olarak d�şl�
bağlantı contalarındak� yükün arttığı unutulmamalıdır. Bu durumda vanadan çıkıştak� su basıncı düşer.

Sonuç olarak bütün alanlarda meydana gelen sıhh� tes�sat sızıntıları �ç�n, usta ellerden yardım almalısınız.
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