
Tarihçe
Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri 

temizleyebilir. Buna karfl›n at›k ve art›klar 

çok oldu¤u takdirde bununla kar›flan hava 

ve su kirlenir. Bu yüzden kalabal›k bölgelerde 

içme ve kullanma sular›n›, havay› temiz 

tutmak ve at›klar› hemen yollamak gerekir, 

aksi halde flehir ve kasabalarda canl›lar›n 

sa¤l›¤› tehlikeye düfler.

Bunu gören insanlar, ilk ça¤lardan beri 

yak›tlar›n do¤urdu¤u zararl› gaz ve maddeleri, 

hayvanlar ve bitkilerden arta kalan k›s›mlar 

ve pis koku veya gaz veren tesisler için 

tedbirler alm›fllar ve zamanla bu vas›talar› 

eksiksiz ve hatas›z bir flekle getirmifllerdir. 

Böylece flehir içme ve kullanma suyu, 

kanalizasyon sular› bilgileri ve k›saca sa¤l›k 

iflleri ile ilgili olan mühendislik sanat› do¤mufl 

ve bugünkü fleklini alm›flt›r.

‹nsan Topluluklar›n›n Sa¤l›k Tesisleri 
Su, toplumlara bir çok faydal› hizmetler için 

getirilir:

1-	‹çme ve yemek piflirmede kullanmak için,

2-	Banyo yaparak veya y›kan›p temizlenerek 	

sa¤l›¤›n› korumak için,

3-	Çimlerin, bahçelerin, caddelerin sulanmas› 	

için,

4-	Su gösteri ve oyunlar› ( f›skiye, flelale vb. 	

gösteriler) için,

5-	Çok say›da ve de¤iflik endüstriyel ifllemler 	

için,

6-	Yang›na karfl›, can ve mal korunmas›n›	

sa¤lamak için vb.

De¤iflik ihtiyaçlar› karfl›lamak için getirilen 

su, kalite bak›m›ndan uygun, miktarca kafi 

olmal›, sarf yerinde kolayca temin edilebil-

meli; ucuz olmal› ve kullan›ld›ktan sonra 

kolayl›kla uzaklaflt›r›labilmelidir. Sulardan 

bu, çok çeflitli istifade flekillerini olas› hale 

getiren mühendislik sistemleri afla¤›daki gibi 

s›ralan›r:

I)	Su tesislerine su getirme sistemleri,

II)	Kullan›lm›fl (at›k) sular›n uzaklaflt›r›lma 

(genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.
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S›hhi Tesisat

fiekil 1. K›r ve flehir yerleflmelerinde su ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› ve kullan›lm›fl sular›n 
uzaklaflt›r›lmas›

•	 Su tesisleri suyu do¤al kayna¤›ndan al›r, onu gerekiyor ise ar›t›r ve tüketiciye 	

ulaflt›r›r.

•	 Kullan›lm›fl su tesisleri, at›k sular› veya kamunun kullan›lm›fl sular›n› toplar. 	

Kullan›lm›fl at›k su miktar›, getirilen kullanma suyu miktar›n›n yaklafl›k %80 – 85’i 	

civar›ndad›r. Ayr›ca kanallara giren de¤iflik miktarda yer alt› suyu ve yüzeysel sular da 	

bu at›klar ile birlikte tafl›n›r. Ya¤murlardan, eriyen kar ve buzlardan meydana gelen 	

yüzeysel ak›fl gibi,

•	 Ayn› zamanda evlerin ve endüstrinin kullan›lm›fl sular›n› da uzaklaflt›ran bir dren sistemi 	

ile toplanabilir. (birleflik kanalizasyon sistemi),

•	 Veya ya¤mur sular›ndan do¤an ak›fl, ba¤›ms›z ayr› bir dren sistemi ile toplan›r (ayr›k 	

kanalizasyon sistemi).

Toplanan at›k sular veya kullan›lm›fl sular, gerekiyor ise uygun bir ar›t›mdan geçirildikten 

sonra, genel olarak do¤al bir drenaj kanal›na veya o bölgenin sular›n› alan bir dere, göl, 

gölet veya benzeri bir su yata¤›na verilir. Evlerden ve endüstriden ve di¤er kaynaklardan



gelen at›k sular›n kirlenmesi sadece sular›n 

görünüflünü bozmak ve onu fena kokulu bir 

hale getirmekle kalmaz, ayn› zamanda, 

hastal›klara sebep olan organizmalar› suya 

bulaflt›rmak tehlikesini de beraberinde getirir.

•	 Su getirme ve kullan›lm›fl sular› uzaklafl-	

t›rma konular› aras›nda karfl›l›kl› ba¤lant› 	

vard›r.

Su getirme ile at›k sular›n uzaklaflt›r›lmas› 

aras›ndaki ba¤lant›, bir bölgenin flehirleflmesi 

ne kadar fazla ve onun sa¤l›k ve ekonomisi 

ne kadar ileri ise, konu o derece büyük önem 

kazan›r.

Su getirme sistemi ile at›k su sistemlerini 

birbirine birlefltiren ba¤lant›, dahili su tesisat› 

yani, gerek ikametgahlar›n gerekse ticari 

müessese ve endüstri tesislerin içinde bulunan 

kullanma suyu ve at›k su sistemleridir. Çöp 

toplanmas› bu iki konudan ba¤›ms›zd›r.

fiekil 1’ de, binalardaki su tesislerinin, bireyler 

taraf›ndan k›rsal bölgelerde yap›lan münferit 

tesislerden, meskun bölgelerde oturanlar için

fiekil 2. Yüksek binalarda kullanma suyu 
da¤›t›m sistemi

yap›lan sa¤l›k gözetimli merkezi toplum 

hizmetlerine kadar nas›l geliflti¤ini göster-

mektedir.

Bu geliflmeler durmam›fl flehir içinde dahi 

flehirleflmeler ve az bir arazi üzerinde insan 

yo¤unlaflmalar› bafllam›flt›r.

Do¤al olarak bu düflünceler ve uygulamalar, 

ticari prestij, ticari menfaat ve ekonomik 

mecburiyetler gibi fikirlerin geliflmesinden 

do¤mufltur. Genelde gökdelenler ile çözüm-

lenme¤e çal›fl›lan bu sosyal geliflme, ileri 

teknik imkanlardan faydalanmaktad›r. Gerçi 

ilk aflamada inflaat, mekanik, elektrik ileri 

teknolojileri bina ilk tesis maliyetlerinde artar 

mahiyette görünürse de iflletmede, geri 

kazanma, hijyenik tedbir, konfor gibi vas›flar 

geri ödemeleri k›saltabilir.

Bu olgu, yüksek binalar›n dizayn›nda en ön 

s›ray› iflgal ederek yap› formuna, strüktürüne 

ve iç düzenlemesine yol gösteren büyük 

etken olmufltur.

‹leri ülkelerde ifller intizama sokularak, bir 

tak›m Standard kodlar vaz edilerek düzen-

lemeler yap›lm›fl ve baflar› elde edilmifltir.

Standard kodlar her konu için ayr› ayr› vaz 

edilerek amaca ulafl›lma¤a çal›fl›lm›flt›r. Bu 

meyanda araflt›rma-gelifltirme (AR-GE) 

hareketleri de öne ç›karak bu Standard kodlar› 

desteklemifltir.

Yüksek binalarda < s›hhi tesisat > hizmetleri 

bu konulardan biri olmufltur. Bu suretle 

iflveren bu kodlar›n himayesine al›narak 

yat›r›m›n ekonomikli¤i, verimlili¤i, tüketi-

cinin konforu garanti edilmifltir.

Konu (s›hhi tesisat), mekanik tesisat mühen-

disli¤ini etkin hale getirmifl, tüm tasar›mlar 

için verimlilik, enerji tasarrufu, sa¤l›k ön 

plana ç›karak savurganl›klar, hatalar, ihmaller 

ortadan kald›r›lm›flt›r.

Yüksek binalarda s›hhi tesisat sistemleri, 

di¤er sistemler ile (yang›ndan korunma, 

HVAC ve bu düzene hizmet veren hidrolik 

devreler vb.) birlikte aflama aflama yeni 

teknolojiden istifade ederek ilerleme¤e devem 

etmifltir.

Bu arada örnek vermek gerekirse,  fiekil 2’de 

görüldü¤ü gibi 1950’lere kadar yüksek

binalarda çat› ve uygun ara katlarda, aç›k 

tanklar ve pompalar kullan›larak bas›nç 

sistemleri elde ediliyordu. Sistemin ucuzla-

mas› için müsait yüksekliklerde daha ucuz 

olan s›radan valfler, bas›nc›n yüksek oldu¤u 

bölümlerde, bas›nç ayarlay›c› valfler kullan›l-

m›flt›r.

Ayn› dönemlere ait at›k su sistemini (fiekil 

3)’de görmek mümkündür. Bu flemada 

düzenleri, temizleme a¤›zlar›n›n konumu ve 

benzeri cihazlar görülmektedir. Kullan›lan 

malzemenin döküm pik oldu¤unu da 

belirtmek de yarar vard›r. 

Yine (fiekil 4 ve 5)’de 1970’li senelere kadar 

gündemde olan düzenlemeler görülmektedir. 

Kullanma su sistemleri yan›nda, yüksek 

binalarda sulu dolap-hortum düzeni ile 

yang›ndan korunma sistemleri de yavafl yavafl 

geliflme¤e bafllad›. (fiekil 6 ve 7)’de yetmifl-

lere kadar kullan›lan böyle bir sistemin flemas› 

ve detay› görülmektedir. Dikkat edilirse 

sistemde iki tip su istasyonu görülmektedir. 

Bir tanesi itfaiye’nin kullanaca¤› 2” ÷ 2_” 

a¤›zl› istasyon, di¤eri 1”  ÷ 1_” a¤›zl› halk›n 

kullanaca¤› yang›n söndürme istasyonu.

1973 petrol krizi ile bafllayan ve halen devam 

eden teknolojik geliflim, dijital devrelerin 

gelifltirilmesiyle büyük bir ivme kazand›. Bu 

sürat ak›ll› binalar›n do¤mas›na neden olarak 

gerek iflletmede gerekse insan gücünde büyük 

tasarruflar getirdi. Bunlar›n yüksek ve yayg›n 

binalardaki etkinli¤i, yat›r›mc›lara büyük 

menfaatler sa¤lad›.

Yüksek binalarda, yang›n tesisat›nda hayati 

öneme sahip yang›n› önleme, yang›n 

söndürme, duman› boflaltma vb. senaryolar 

ço¤alm›fl, 30 metre yükseklikten sonra 

d›flar›dan müdahale edilemeyen yang›n 

olay›na bir çok < etkisiz hale getirme > 

çareleri bulunmufltur.

Bu gidifle paralel olarak yüksek binada 

kullan›lan bir çok s›hhi tesisat malzemelerine, 

di¤er inflaat, dekorasyon vb. malzemelere 

k›s›tlamalar getirilerek yang›nla mücadele 

olay› ciddi boyutlara ulaflt›r›ld›.

Örne¤in PVC borular›, yang›nda öldürücü 

gazlar neflretmeleri dolay›s›yla < yüksek ve 

yayg›n binalarda kesinlikle kullan›lamaz > 

kayd›na al›nd›. Yüksek binalarda inflai yönden 

yang›n riski s›ralamas›nda yüksek yap›n›n



fiekil 3. ‹llinois Eyaleti (USA), binalarda s›hhi tesisat at›k su toplama kodlar›na göre düzenlenmifl tesisat flemas›.

fiekil 4. Üstten da¤›t›ml› yüksek bir binada, bas›nç düflürücülerin yeri.



fiekil 5. Kat armatürlerine istenen bas›nçta su veren branflmanlara yerlefltirilen bas›nç  düflürücülerin yeri

fiekil 6. 25 katl› bir ofis binas›nda katlara ait yang›n dolaplar›n›n da¤›t›m kolon flemas›



yeri ne olursa olsun kullan›lan yap› bileflenlerinin yang›na 90 dakikadan az olmamas› kural› 
getirildi. Örne¤in yap› strüktürü betonarme olarak düzenlendi¤i taktirde, demir armatürü 
çevreleyen betonun et kal›nl›¤›n›n en az :	

- Kolonlarda 40 mm,	
- Döflemelerde 35 mm olmak zorundad›r.

Bu de¤erlere s›va dahildir. Yap› yang›n güvenli¤i aç›s›ndan günümüzde ortaya ç›kan bir 
sorun da, iç tefriflte sentetik yap› malzemelerinin kullan›m›ndaki art›flt›r. Örne¤in bu yönden 
bir karfl›laflt›rma yapmak gerekirse bir libre (453 gr.) polystrene yand›¤›nda yaklafl›k 18000 
Btu (4500 Kcal) neflredilirken, ayn› a¤›rl›ktaki çam kereste yaln›zca 8000 Btu (2000 Kcal) 
aç›¤a ç›kmaktad›r. Enerji tasarrufunda, s›cak su debilerinin azalt›lmas›, su s›cakl›klar›n›n 
azalt›lmas›, optimum ›s› yal›t›m›, sirkülasyon pompalar›nda konvertör kullan›lmas›; yenilebilir 
enerjinin kullan›lmas›, jeotermal enerji ve ground heat-pomp, günefl enerjisi kullan›lmas› 
vb. iflletmede büyük tasarruflar sa¤lamaktad›r.

Sa¤l›k yönünden, baz› s›hhi tesisat cihazlar›n›n kendi kendilerini kontrol ederek birçok 
hastal›klar› engellemeleri, kimyasallar›n kullan›larak kullanma suyu  ve at›k sular›n bir tak›m 
hastal›k sebeplerinin ortadan kald›r›lmas›, UV cihazlar›n›n imali ve kullan›m›, s›hhi tesisat 
sektörüne büyük hareketlilik ve aflamalar getirmifltir.

‹nsanlar›n su ile yaflama ba¤l› oldu¤u düflünürsek, suyun önemini ve k›ymet büyüklü¤ünü 
anlam›fl oluruz. Böyle bir kavram ile < ters ozmoz > hadisesini düflünelim, kullanma suyu 
bulunmayan, yaln›z tuzlu ve kullan›ma elveriflli olmayan sert suyu olan yörelerde, 25 – 30 
y›ld›r kullan›lan edilen ters ozmoz cihaz›ndan istifade ederek kullanma suyu elde edilmesi 
ve yörenin suya kavuflmas›, harika bir olay› sergilemektedir.

Yurdumuzda, 15 y›l kadar öncesinde hasta hanelerimizde suni böbrek, yani diyaliz makinelerinin 
kurulmas› ile, diyaliz makinelerine steril ve saf su temin etmek maksad›yla kullan›lmaya

fiekil 7. Küçük çapl› ve itfaiye için düzenlenen ve onaylanan kat baz›ndaki yang›n suyu istasyon 
dizayn›.

bafllanm›fl olan ters ozmoz cihazlar›n›n say›s› 
son 10 y›l içinde çok artm›flt›r. Bir çok 
denizk›y›s›, tatil köylerinde, deniz suyundan 
kullanma suyu üreterek buralara hayat vermifl 
durumdad›r. Görülüyor ki AR-GE süreci 
durmayacak ve insanlar›n istifadesine sunula-
cak bir çok faydal› cihaz, gereç vb. kullan›ma 
sunulmaya devam edecektir. Ayr›ca flunu da 
belirtmekte fayda vard›r. Yüksek, yayg›n ve 
benzeri binalar›n dizayn›nda, deneyimli 
mimar, statikçi, mekanikçi, elektrikçi, yang›n 
dan›flman› ve dekoratörlere ihtiyaç vard›r ve 
 bu ekibin iflin bafllang›c›nda devreye girip 
ekip halinde çal›flmalar› gereklidir.

Kaynaklar
(1) Su getirme ve kullan›lm›fl sular› uzaklafl-
t›rma esaslar› 
I. K›s›m, yazanlar Gordon Maskew FAIR ve 
John Charles Geyer
Çevirmen: Y›lmaz Muslu 1973
(2) Pulumbing, by Harold E. Babbitt, Mc 
Graw – Hill Book Company Inc. 1950
(3) Design of Plumbing and Drainage 
Systems by Louis Blendermann, The 
Industrial Press,1963
(4) Sanitary (6) 1997, s›hhi tesisat tasar›m›nda 
enerji kazan›m›, Celal Okutan
(5) Termodinamik, 05/98, Enis Burkut 
(6) ‹nflaat Mühendisleri Odas›, ‹zmir flubesi 
sempozyum çok katl› yap›lar 21/22/23 Eylül 
1989 Yüksek yap›larda mekanik tesisat 
düzenleri ve yang›n konusu, Kevork 
Çilingiro¤lu
(7) Çok Katl› yüksek binalar ve yayg›n 
binalarda yang›n ve dumandan korunma 
(Mersin Mak. Müh. Odas›, Ulusal Yang›n 
Sempozyumu’na takdim edilen bildiri) (1997) 
Kevork Çilingiro¤lu.

Yazar;
Sarven Çilingiro¤lu,
1963 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. 1980 
y›l›nda Getronagan Lisesini, 1984’de 
‹.T.Ü. Makina Fakültesini bitirdi. Ayn› 
y›l ‹.T.Ü. de Yüksek lisans ö¤renimine 
bafllad› 1987’de Enerji bölümünden 
mezun oldu. Yüksek lisans ö¤renimi 
döneminde Honeywell firmas›nda 1 
y›l boyunca part time çal›flt›. 1986 
y›l›nda da Is› pompalar› üzerine tezini 
haz›rlamak için ‹ngilterede York 
International Firmas›nda 2 ay staj 
yapt›. 1987-1989 y›llar› aras›nda 
vatani görevini yerine getirdi. Halen 
mekanik tesisat projeleri üreten, 
kontrolluk ve müflavirlik hizmeti veren 
bir büronun genel müdürüdür. Evli 
ve bir çocuk babas›d›r.



ÖZET

Uzunca bir süreden beri Türkiye’de de 
yap›lan yüksek yap›larda s›hhi tesisat›n, 
ilke olarak, di¤er yap›lardaki s›hhi 
tesisattan fazla fark› yoktur. DIN 1988 ve 
EN 12056 yüksek yap›lar için de geçerlidir. 
Ancak, bir yüksek yap›da her biri  10 - 
15  kattan oluflan birden fazla düfley 
bas›nç bölgesinin varl›¤›, yang›n riskinin 
yüksek oluflu ve bugüne kadar yap›lagelen 
baz› yanl›fl uygulamalar göz önüne 
al›n›rsa bu konu üzerine özel bir dikkat 
ile e¤ilmenin yararl› olaca¤› anlafl›-
lacakt›r.

Plumbing System For High Rise 
Building 

ABSTRACT

Essentially, there is no significant 
difference between high-rise buildings 
being constructed in Turkey since some 
time and low-rise buildings in the 
plumbing systems used in each. DIN 1988 
and EN 12056 are also valid for high-rise 
buildings. However, in view of the 
existence of several pressure zones each 
consisting of 10 to 15 floors, the high risk 
of fire hazard and the use of incorrect 
construction practices, it becomes clear 
that this subject should require our special 
attention.

1. Girifl
Uzunca bir süreden beri Türkiye’de de yüksek 
yap›lar yap›lmaktad›r. Yüksek yap› nedir? 
Genel olarak 25 ya da 30 kattan fazla kata 
sahip olan yap›lara yüksek yap› denilmek-
tedir. Ancak bu tan›mlama s›hhi tesisat 
yönünden do¤ru de¤ildir. Temiz su tesisat›nda 
birden fazla düfley bas›nç bölgesinin olufltu¤u 
bir yap› s›hhi tesisat yönünden yüksek yap› 
say›l›r. Bir düfley bas›nç bölgesi ise genellikle 
10…12 kata, ama en fazla 15 kata karfl›l›k 
gelir.

Yüksek yap›da s›hhi tesisat›n ilke olarak 
di¤er yap›lardaki s›hhi tesisattan fazla fark› 
yoktur. Temiz su tesisat› için DIN 1988, pis 

su tesisat› için ise DIN EN 12056 ve DIN 
1986’n›n baz› bölümleri geçerlidir. Bu 
nedenle, afla¤›da temiz su ve pis su tesisat› 
genel olarak ele al›nm›fl ve ancak gerekli 
yerlerde yüksek yap›ya ait özelliklerin alt› 
çizilmifltir. 

2. Temiz Su Tesisat›
2.1. Su Gereksiniminin Belirlenmesi
Kifli bafl›na günlük su tüketimi çok say›da 
etkene ba¤l› olarak büyük ölçüde de¤iflir. 
Örne¤in konutlar, bürolar, okullar, oteller, 
hastahaneler aras›nda kifli bafl›na düflen gün-
lük su tüketimi bak›m›ndan büyük farkl›l›klar 
vard›r.

Baz› durumlarda ülke standartlar› minimum 
de¤erleri belirler; ancak bunlar genellikle 
çok düflük de¤erlerdir. Konu ile ilgili yerli 
ve yabanc› teknik yay›nlarda da de¤iflik veri-
ler görülmektedir. (Bkz. Kaynaklar No.1) 
Baz› kurulufllar, kendilerinin ifllettikleri ben-
zer nitelikteki yap›lara ait su tüketim kay›t-
lar›na dayanarak daha güvenilir de¤erler 
verebilmektedirler. Bunun tipik örne¤i ulus-
lararas› otel zincirleridir. Burada dikkat 
edilecek en önemli nokta, y›l boyunca orta-
lama bir günde kifli bafl›na su tüketimi ile 
kifli bafl›na günlük maksimum su tüketimi 
aras›nda, yap› tipine de ba¤l› olarak önemli 
farkl›l›klar›n olabilmesidir. Yine tipik örnek 
olarak otellerde, mevsimlere ve doluluk oran-
lar›na ba¤l› olarak büyük ölçüde de¤iflen 
günlük su tüketim miktarlar› gösterilebilir. 
Su so¤utma kulelerinin, yüzme havuzlar›n›n 
ve yeflil sahan›n mevsimlere göre de¤iflen ve 
kifli say›s›na ba¤l› olmayan günlük su tüke-
timleri de ayr›ca hesaplanarak günlük toplam 
su tüketimine eklenmelidir.

En iyisi, maksimum günlük toplam su gerek-
sinimini belirlemek için, eldeki tüm kaynaklar 
titizlikle incelenmeli, mümkünse benzer yap›-
lar›n istatiksel de¤erlerine bak›lmal›, mal sa-
hibinin, yat›r›mc› kurulufl yetkililerinin ve 
uzmanlar›n görüfllerine baflvurulmal›d›r. Ken-
di deneyimlerimize göre, ilk yaklafl›m de¤er-
leri olarak afla¤›daki maksimum kifli bafl›na 
günlük su tüketim de¤erlerini verebiliriz:

•	Bürolar  : 50 litre
•	Orta ve yüksek nitelikli konutlar : 200 litre

•	Befl y›ld›zl› oteller, yatak bafl›na : 500 litre
(Otel personelinin tüketimi bu say›n›n içinde, 
çamafl›rhanenin tüketimi ise d›fl›ndad›r.)
Kesin bir kural olmamakla birlikte, genel 
olarak iki günlük maksimum su tüketimini 
karfl›layacak kadar su depolan›r.

2.2. Suyun Sa¤lanmas› ve Depolanmas›
Su normal olarak flehir flebekesinden sa¤lan›r 
ve en az iki bölmeli betonarme depolarda 
depolan›r. Depolar›n iç yüzeyleri zamanla 
bozulmayan, çabuk kirlenmeyen ve kolay 
temizlenebilen, mümkün oldu¤u kadar pürüz-
süz yap› malzemeleri ile kaplanmal›d›r. 
Fayans ve çeflitli türdeki epoksi boyalar s›k 
kullan›lan kaplama malzemeleridir. fiehir 
flebekesinden sa¤lanan su normal olarak 
sa¤l›k kurallar›na uygun sudur; genellikle 
göl ya da akarsu gibi yüzey sular›ndan al›n-
d›¤›ndan sertli¤i fazla de¤ildir; içinde fazla 
tortu yoktur ve klorlanarak bakterilerden 
ar›nd›r›lm›flt›r. Bu özelliklere sahip flehir su-
yu, ço¤u kez, herhangi bir flartland›rma ifllemi 
yap›maks›z›n do¤rudan su deposuna al›n›r. 
Ancak, önceden yap›lan su analizleri sonu-
cunda, flehir suyunun yukar›da say›lan özel-
liklere sahip olmad›¤› belirlenirse, kayna¤›n-
da flartland›r›lmayan kuyu suyu kullan›lacak-
sa ya da su deposu, tankerle tafl›nan, genellik-
le kayna¤› belirsiz su ile doldurulacaksa, su-
yun kum filtresinden geçirilerek tortusunun 
al›nmas›, su yumuflatma cihaz›ndan geçirile-
rek yumuflat›lmas› ve klorlanarak bakteri-
lerden ar›nd›r›lmas› gerekir. Bu durumda, 
ham su için ve flartlanm›fl su için iki ayr› de-
poya gereksinim vard›r.

8…12 Alman sertlik derecesine kadar 
yumuflat›lan su “orta sert su” olarak kabul 
edilir ve genel kullan›m için uygundur. Suyun 
daha fazla yumuflat›lmas› gereksiz, üstelik 
zararl›d›r.(Bkz.Kaynaklar No.1)

2.3. Suyun Bas›nçland›r›lmas›
Ana su deposunun yan›na konulan bir 
hidroforla ya da yap›n›n en yüksek noktas›na 
yerlefltirilen bir ara su deposu arac›l›¤›yla 
suyun bas›nçland›r›lmas› mümkündür. ‹kinci 
seçenekte, ana su deposundan ara su 
deposuna, ara su deposundaki su düzeyine 
ba¤l› olarak su basan aktarma (transfer)
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pompalar›na gereksinim vard›r. Ancak bu 

seçenekte, e¤er ara tank en yüksekteki 

kullan›m noktas›na göre yeterli yüksekli¤e 

yerlefltirilmemiflse, üst katlarda gerekli 

bas›nc›n sa¤lanamamas› tehlikesi vard›r.

Bugün modern yap›larda, genellikle, iki ya 

da daha fazla say›da düfley milli santrifüj 

pompadan ve bir diyaframl› kapal› tanktan 

oluflan paket hidroforlar kullan›lmaktad›r. 

Bir çok pompa üreticisinin ürün yelpazesinde 

frekans konvertörlü hidroforlar da bulun-

maktad›r. Bu tip hidroforlarda, de¤iflen debi 

gereksinimi pompalardan birinin debisinin 

sürekli  de¤ifltirilmesi yoluyla karfl›lanmakta 

ve böylece sessiz ve sars›nt›s›z bir çal›flman›n 

yan› s›ra, sabit bas›nçl›, konforlu ve ekonomik 

bir iflletme elde edilmektedir. En az bir 

pompan›n yedek olarak beklemesi gerek-

ti¤inden, böyle bir hidrofor normal olarak 

en az üç pompadan oluflur. Pratikte dört, befl 

ve alt› pompal› hidroforlara s›kça rastlan-

maktad›r.

Her hidroforun basma taraf›na bir diyaframl› 

kapal› tank ba¤lan›r. Bu tank arac›l›¤›yla 

tesisatta oluflabilecek bas›nç floklar› ve pompa 

motorlar›n›n devreye çok s›k girip ç›kmalar› 

önlenir. Tank hacminin belirlenmesinde debi 

ve alt ve üst bas›nçlar›n yan› s›ra, pompa 

motorlar›n› koruyan uygun bir “flalt say›s›” 

(motorun bir saat içinde devreye girme say›s›) 

seçimi de etkendir. Orta ve büyük güçlü 

motorlar için üretici firmalar, genellikle, “flalt 

say›s›”n›n 30 ile s›n›rlanmas›n› istemek-

tedirler. Tank hacminin belirlenmesinde top-

lam debi de¤il de, bir pompan›n debisi hesaba 

girece¤inden, hidroforun pompa say›s› art-

t›kça tank hacminin küçülece¤i aç›kt›r. 

Frekans konvertörlü hidroforlarda ise teorik 

olarak böyle bir tanka gereksinim yoktur. 

Ancak pratikte, üretici firmalar frekans kon-

vertörlü hidroforlar› da küçük bir tankla bir-

likte vermektedirler. (Bkz. Kaynaklar No.2)

DIN 1988’e göre, kullanma suyu sistemindeki 

tüm tesisat elemanlar› en az 10 bar bas›nca 

dayan›kl› olmal›d›rlar. Güvenlik amac›yla, 

bu bas›nc›n % 10 kadar alt›nda kalmak 

istersek, hidrofor üst bas›nc›n›n 9 bar ya da 

mSS cinsinden 90 mSS ile s›n›rlanmas› 

gerekti¤i ortaya ç›kar. Tesisattaki bas›nç 

dalgalanmalar›n› azaltmak, buna karfl›l›k 

diyaframl› kapal› tank hacmini mümkün 

oldu¤u kadar küçük tutmak fleklindeki z›t 

yönlü isteklerin sonucunda genellikle kabul 

edilen hidrofor üst ve  alt bas›nçlar› aras›ndaki 

fark 10…20 mSS’d›r. Buradan hareketle, 

hidrofor alt bas›nc› olarak 70 mSS ile 80 

mSS aras›nda bir de¤ere ulafl›l›r. Bundan bo-

ru kay›plar› ve akma  bas›nc› için 30…40 

mSS ç›kar›l›rsa geriye kalan yaklafl›k 40 mSS 

bas›nç ayn› zamanda bir düfley bas›nç bölge-

sini belirler. Yap›daki kat yüksekliklerine 

ba¤l› olarak, bu flekilde bulunan 40 m ço¤u 

kez 10…12 kata karfl›l›k gelir. Yukar›daki 

say›sal de¤erlerin biraz de¤iflmesi sonucunda, 

bir düfley bas›nç bölgesinde yer alan katlar›n 

say›s› 15’e kadar yükselebilir. Örnek olarak 

bodrum katlar› dahil toplam yüksekli¤i 110 

m olan bir yap›y› düflünürsek bu yap›da nor-

mal olarak üç düfley bas›nç bölgesi olacakt›r.

2.4. Suyun Da¤›t›lmas›
Ana su deposundan emifl yapan ana hidrofor, 

en alttaki 1.bas›nç bölgesini beslerken, ayn› 

zamanda bir üstteki 2.bas›nç bölgesinde 

bulunan ara su deposunu da doldurur. Bu de-

podan emifl yapan 2.bas›nç bölgesi hidroforu 

ise, kendi bölgesini beslerken, ayn› zamanda 

bir üstteki 3.bas›nç bölgesinde bulunan ara 

su deposunu da doldurur. Bu sistem en üstteki 

bas›nç bölgesine  kadar benzer flekilde devam 

eder. Ara tanklardaki su düzeyi bina otomas-

yon sistemi üzerinden izlenebilir olmal›, 

tanklar›n üzerinde minimum, maksimum su 

düzeyleri ve taflma alarm› veren su düzeyi 

kontrol cihazlar› bulunmal›d›r.

Tank içindeki suyun ayarlanm›fl maksimum 

düzeye ulaflmas› durumunda su ak›fl›n›n 

otomatik olarak kesilmesi gerekir. Bunu 

sa¤layan çeflitli düzenekler olabilir. Çok 

say›da flamand›ral› vanan›n bir kollektör 

üzerinden sisteme paralel ba¤lanmas› basit 

bir çözüm olabilir. Daha iyi bir çözüm ise, 

küçük çapl› bir solenoid vanay› pilot olarak 

kullanarak daha büyük çapl› bir diyaframl› 

vanay› açan ve kapatan düzenektir. Solenoid 

vana, tank üzerine monte edilen su düzeyi 

kontrol cihaz›n›n, yüksekli¤i ayarlanabilen 

kontaklar›ndan kumanda alacakt›r.  

Güvenlik amac›yla, küçük aral›klarla yer-

lefltirilecek kontaklar bir bozukluk duru-

munda birbirlerini yedekleyerek olas› bir su 

taflmas›n› önleyeceklerdir. Yaflanan baz› 

olaylar bu türden güvenlik önlemlerinin çok 

yararl› oldu¤unu göstermifltir.

E¤er, tank›n bulundu¤u mahallin alt›nda su-

dan kesinlikle korunmas› gereken bir mahal 

bulunuyorsa, döfleme üstünde uygun 

noktalara taflma ya da s›z›nt› sonucu birike-

bilecek suyu alg›layan su alg›lay›c›lar› (su 

sensörleri) monte edilmelidir. Bina otomas-

yon sistemine ba¤lanan bu su alg›lay›c›lar›, 

herhangi bir nedenle döfleme üstüne kontrol 

d›fl› su akmas› durumunda alarm verecek-

lerdir.

Su da¤›t›m borusu olarak galvanizli çelik 

borular, bak›r borular ya da plastik borular 

kullan›labilir. Son y›llarda giderek daha 

yayg›n flekilde kullan›lan plastik borular›n 

seçiminde çok dikkatli davranmak gerekir. 

Yerli ve yabanc› mal› olarak piyasada çok 

çeflitli tipte plastik boru bulunmaktad›r. 

Bunlar aras›nda s›cakl›kla uzama, ba¤lant› 

parçalar›, birlefltirme yöntemleri, ömür, fiyat 

vb. yönlerden önemli farkl›l›klar bulun-

maktad›r. Plastik borular›n tümünde genleflme 

katsay›s›, çelik ve bak›r borulara göre çok 

yüksektir. Bu nedenle, plastik boru kullan›l-

mas› durumunda  boru üreticisinin göste-

rece¤i yönteme uygun olarak uzamaya karfl› 

gerekli önlemler al›nmal›d›r. So¤uk su boru-

lar›nda da yaz ve k›fl fark›ndan kaynaklanan 

bir uzama söz konusu olabilir; ama s›cak su 

borular›ndaki uzama ve buna karfl› al›nacak 

önlemler elbette daha önemlidir. Buna karfl›l›k 

bir yüksek yap›da çelik ve bak›r borular›n 

uzamas›, sistemde çok uzun düz borular›n 

bulunmayaca¤› ve su s›cakl›¤›n›n 60°C’u 

geçmeyece¤i göz önüne al›n›rsa genellikle 

ihmal edilecek düzeydedir. Baz› yüksek 

yap›larda, yatay ve düfley ana da¤›t›m 

borular›n›n ve kolonlar›n galvanizli çelik 

boru olarak, katlardaki branflman borular›n›n 

ise, kolonlardan ayr›l›fl noktalar›ndan sonra 

plastik boru olarak döflendi¤i görülmektedir. 

Böylece çelik borular›n az uzama, plastik 

borular›n ise korozyondan az etkilenme 

özelliklerinden dengeli bir flekilde yarar-

lanmaya çal›fl›lmaktad›r.

Bir yüksek  yap›da, teknik mahallerin 

d›fl›ndaki temiz su tesisat› borular›, normal 

olarak tesisat bacas› içinde, asma tavan 

üstünde ya da ›slak hacimlerdeki tesisat 

duvarlar› arkas›nda döflenir. Son y›llarda, 

“k›l›fl› boru” olarak herhangi bir ek ya da 

birlefltirme noktas› olmaks›z›n döfleme içinde 

tek parça olarak döflenen borular da 

kullan›lmaktad›r. Bu özel durum d›fl›nda, 

tesisat borular›n› döfleme ya da duvar içine 

“gömmek” yanl›flt›r. S›kça rastlanan bu



uygulamalardan kesinlikle vazgeçilmesi gerekir.

Boru çaplar›, Türk Standartlar›’n›n da esas ald›¤› DIN 1988’e göre belirlenir. Bu hesab›n yer ald›¤› DIN 1988’in 3.bölümü son olarak Aral›k 

1988’de yay›mlanm›flt›r. DIN 1988 

Bölüm 3 afla¤›daki alt› tip yap›ya yönelik bir hesap yöntemi vermektedir:

•	Konut yap›lar›

•	Büro ve yönetim yap›lar›

•	Oteller

•	Al›flverifl merkezleri

•	Hastahaneler (yaln›z yatakl› bölümler)

•	Okullar

Almanya’da bu tip yap›larda, eflzaman faktörlü maksimum kullanma suyu debisi ile hesaba al›nan tüm kullanma noktalar›n›n toplam debisi 

aras›ndaki iliflki incelenmifl ve bu iliflki hem grafik olarak hem de çeflitli tablolar arac›l›¤›yla gösterilmifltir. Bu yap› tiplerinin d›fl›nda kalan 

yap›lar için hesap yapmak gerekti¤inde, ya hesaplanacak yap› – belirli güvenlik faktörleri de dikkate al›narak- yukar›daki yap› tiplerinden 

birine benzetilmeli ya da - varsa- baflka kaynaklara baflvurulmal›d›r. Özellikle endüstri yap›lar›nda, bilinen ya da tahmin edilen gerçek debi-

lerden yola ç›k›lmal›d›r. Örne¤in, çok say›da iflçinin paydos saatinden sonra toplu olarak y›kand›¤› bir dufl grubu için beklenen maksimum 

debiyi hesaplarken–dufl say›s›na da ba¤l› olarak- ayn› anda dufllar›n % 70…% 100’ünün aç›k oldu¤u kabul edilebilir. DIN 1988 boru 

çaplar›n›n belirlenmesine temel oluflturan litre/saniye cinsinden afla¤›daki üç debiyi tan›mlamaktad›r:

.
V R	 :	 Hesaplama debisi (Berechnungsdurchfluss) Bir cihaz›n ortalama debisidir.

    .
·V R  	:  	Toplam debi (Summendurchfluss) Hesaba giren tüm cihazlar›n ortalama debilerinin toplam›d›r.

 .
V S      	 :	 Maksimum debi (Spitzendurcfluss) ‹flletme s›ras›nda ayn› anda kullan›lmas› beklenen cihaz say›s›n› da dikkate alan ve  hidrolik 

hesaba esas oluflturan “pik” debi’ (eflzaman faktörlü debi) dir.

Görüldü¤ü gibi, boru çap› hesab›nda maksimum debi (eflzaman faktörlü debi) belirleyici olmaktad›r. Yukar›da da de¤inildi¤i gibi, DIN 1988 

Bölüm 3’de verilen diyagram ya da tablolar arac›l›¤›yla, yap› tiplerine göre, tesisattaki her boru parças› için maksimum debi belirlenebilmektedir.

Her boru parças›ndaki maksimum debiye karfl›l›k gelen boru çap›n› belirlerken  flu noktalara da dikkat edilmelidir:

•	 Normal s›hhi tesisat cihazlar›n›n her kullan›m›nda su ak›fl süresinin 15 dakikay› geçmeyece¤i kabul edilmifltir. Suyun sürekli olarak 15 

dakikadan fazla akmas›n›n söz konusu oldu¤u s›hhi tesisat cihazlar› ya da su kullan›m noktalar› varsa, bunlar›n debileri sürekli debi ad› 

alt›nda maksimum debiye do¤rudan eklenir. Örnek olarak garaj ya da benzeri mahallerdeki yer y›kama musluklar› al›nabilir. Ancak, çok 

say›da musluk varsa bunlardan yaln›zca birinin ya da ikisinin debisini maksimum debiye eklemek yeterlidir

•	 Büyük mutfak, büyük çamafl›rhane, yüzme havuzu, su so¤utma kulesi, bahçe sulama vb. için gerekli su debileri kendi iflletme koflullar›na 

göre ayr›ca hesaplan›r ya da tahmin edilir ve sürekli debi olarak maksimum debiye do¤rudan eklenir.

•	 DIN 1988 Bölüm 3’te, çeflitli tipteki borular için maksimum debiye ba¤l› olarak su h›zlar›n›n ve birim boru uzunlu¤u bafl›na bas›nç 

düflüfllerinin okundu¤u boru tablolar› vard›r. Burada bulunmayan borular›n kullan›lmas› durumunda, iç çaplar› ayn› ya da çok yak›n borulara 

ait tablolara bak›lmas› düflünülebilir. Bunun mümkün olmad›¤› durumlarda ise boru imalatç›s›n›n kataloglar›na baflvurulmal›d›r.

Boru çap›n›n belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken en önemli konu, su h›z›n›n -borunun bulundu¤u yeri de göz önüne alarak- s›n›rlanmas›d›r. 

DIN 1988 Bölüm 3, baz› özel durumlar d›fl›nda, tüm borular için maksimum h›z s›n›r›n› 2 m/s olarak belirlemifltir. Ancak baflka kaynaklara 

ve kendi deneyimlerimize göre borular›n çaplar›n› ve bulunduklar› yerleri de dikkate alarak afla¤›daki su h›zlar›n› öneriyoruz:

•	 Asma tavan üstündeki küçük çapl› borular 	

(DN 15…DN 32) : 1,2 … 2,0 m/s

•	 Tesisat bacalar› içindeki borular, kolonlar  (DN 25…DN 50) : 1,8 … 2,4 m/s

•	 Teknik mahallerdeki ve garaj katlar›ndaki yatay da¤›t›m borular› 	

(DN 25…DN 150) : 1,8 … 3,0 m/s

Yukar›da da görüldü¤ü gibi, küçük çapl› borulara küçük su h›zlar›, büyük çapl› borulara ise göreceli olarak büyük su h›zlar› karfl›l›k 

gelmektedir. Ancak, hiçbir zaman, verilen h›z s›n›rlar› kesin s›n›rlar olarak görülmemelidir. H›z› s›n›rlayan kriterler, yüksek h›zlarda ses 

oluflmas› riski ve birim boyu uzunlu¤u bafl›na yüksek bas›nç kayb› oldu¤undan, baz› durumlarda bilerek, özellikle fazla uzun olmayan boru 

parçalar› için daha yüksek h›zlar da kabul edilebilir. Buna karfl›l›k, sessizli¤in çok önemli oldu¤u yüksek nitelikli konutlar, befl y›ld›zl› 

oteller, hastahaneler, konser salonlar› vb. yap›larda, borular›n bulunduklar› yerler de göz önüne al›narak, biraz daha düflük h›zlar›n seçilmesi 

do¤ru bir yaklafl›m biçimi olur. Ayn› durum, hidrofor bas›nc›n›n s›n›rland›r›lmas› gereken durumlar için de söz konusudur. Böyle durumlarda 

h›zlar düflürülerek bas›nç kay›plar› da düflürülebilir.



Bak›r borular ve plastik borular için de, boru iç çaplar› dikkate al›narak ve benzetme yoluyla 

yukar›daki say›sal verilerden yararlan›labilir. Öte yandan, boru tablolar›nda verilen su 

h›zlar›n›n ve bas›nç düflüfllerinin yeni borular için verildi¤ini unutmamak gerekir. Özellikle, 

sert suyun kullan›ld›¤› bir temiz su tesisat›nda boru çaplar›n›n zamanla küçülece¤i ve bunun 

sonucu olarak h›zlar›n ve bas›nç kay›plar›n›n artaca¤› bilinen bir gerçektir. S›cak su tesisat›nda 

ise böyle bir oluflum daha k›sa süre içinde meydana gelebilir.

2.5. Bas›nç Düflürücüler, Otomatik Hava At›c›lar, Vakum K›r›c›lar, Koç Darbesi 
Emiciler ve Geri Ak›fl Önleyiciler
Her ne kadar, düfley bas›nç bölgeleri arac›l›¤›yla bir yüksek yap›da tüm katlardaki su bas›nçlar› 

s›n›rland›r›lmakta ise de, her bas›nç bölgesinin alt katlar›nda oluflan bas›nçlar oldukça 

yüksektir. Ayr›ca, de¤iflken devirli (frekans konvertörlü) olmayan hidroforlu sistemlerde alt 

ve üst bas›nçlar aras›nda genellikle 1 ile 2 bar aras›nda de¤iflen bir bas›nç fark› bulunur ki, 

bu da alt katlardaki bas›nçlar›n daha da yükselmesine neden olur. Yüksek bas›nç, vanalarda 

ve bataryalarda ses oluflmas› ve kullanma noktalar›nda suyun afl›r› yüksek h›zla akmas› gibi 

konfor bozukluklar›na neden olabilir. Bu olumsuz durum bas›nç düflürücüler ile önlenir. 

Genellikle, her düfley bas›nç bölgesinde, üstten üç ya da dört kat›n alt›nda kalan katlar›n 

girifllerinde, kolondan ayr›l›p kata giren borular›n üzerine birer bas›nç düflürücü konur. 

Piyasada, ç›k›fl bas›nc› sabit ya da ayarlanabilen bas›nç düflürücüler bulunmaktad›r. Ç›k›fl 

bas›nc› sabit olanlarda bu bas›nç genellikle 3 bar olmaktad›r.

Her so¤uk su ve s›cak su kolonunun en üst noktas›na birer otomatik hava at›c› monte edilir. 

Otomatik hava at›c›lar, su içinde yükselen hava kabarc›klar›n›n su kullanma noktalar›na 

gitmeden d›flar› at›lmalar›n› sa¤lad›klar› gibi, ayn› zamanda, su kesilmesi durumunda sisteme 

hava girmesini sa¤layarak tesisatta vakum oluflmas›n› önlerler. Otomatik hava at›c›lar›n hava 

ile birlikte bir miktar su kaç›rmas› da mümkün oldu¤undan, bu suyun çevresine zarar 

vermemesi için gerekli önlem al›nmal›d›r.

Daha çok Kuzey Amerika’da kullan›lan “vakum k›r›c›” (vacuum breaker), “koç darbesi 

emici” (water hammer arrester) ve “geri ak›fl önleyici” (back flow preventer) adl› tesisat ele-

manlar›ndan da k›saca söz edelim. Vakum k›r›c›lar, herhangi bir nedenle tesisattaki su 

bas›nc›n›n atmosfer bas›nc› alt›na düflmesi durumunda, tesisata kirli suyun (örne¤in, klozet 

rezervuar› içindeki suyun, bahçe hortumu içindeki suyun vb.) emilmesini önlerler. Normal 

olarak, yukar›da tan›mlanan otomatik hava at›c›lar bu görevi yerine getirirler. Ancak, baz› 

yap›larda ek önlem olarak vakum k›r›c›lar›n da kullan›lmas› yararl› olabilir.Koç darbesi 

emiciler, tesisatta çok h›zl› kapanan su kesme elemanlar›n›n (örne¤in, solenoid vanalar, ba-

s›nçl› pisuar y›kay›c›lar vb.) olmas› durumunda, tesisatta ses ve titreflim oluflmas›n› ve çok 

k›sa süreli de olsa meydana gelebilecek çok yüksek bas›nç yüzünden tesisat elemanlar›n›n 

zarar görmesini önlerler. Normal olarak, hidroforlar›n basma taraf›na monte edilen diyaframl› 

kapal› tanklar bu görevi yerine getiriler. Ancak, baz› yap›larda ek önlem olarak koç darbesi 

emicilerin de kullan›lmas› yararl› olabilir.

Geri ak›fl önleyiciler, suyun ters yönde akmas›yla meydana gelebilecek su kirlenmesini ön-

lerler. Bunlar›n kullan›m yerlerine ve gereksinimlerine göre çeflitli tipleri vard›r. En çok

kullan›lan tip geri tepme ventilidir. (Vakum k›r›c›lar, koç darbesi emiciler ve geri ak›fl 

önleyiciler hakk›nda fazla bilgi için bkz. Kaynaklar No.3)

2.6. Boru Yal›t›m› 
S›cak su ve s›cak su sirkülasyon borular›n›n ›s› kayb›na karfl›, so¤uk su borular›n›n ise d›fltan 

nemlenmeye karfl› yal›t›lmalar› gereklidir. Yal›t›m malzemesinin yang›n durumundaki 

davran›fl› özellikle yüksek yap›larda çok önemlidir. Çeflitli yabanc› standartlar, yal›t›m 

malzemelerini yan›c›l›k yönünden ve yanma sonucu ç›kan duman yönünden s›n›fland›r-

m›fllard›r.

Belirli bir yap›da kullan›labilecek yal›t›m malzemelerinin alt s›n›r›n› yap› yönetmelikleri ve 

yang›ndan korunma yönetmelikleri belirler. (Bkz. Kaynaklar No.4) Bu nedenle, her proje 

için bu yönetmelikler yeniden incelenmeli, gerekirse yang›n güvenli¤i uzmanlar›n›n

görüfllerine baflvurulmal›d›r.  Türkiye’de yük-

sek yap›larda, genellikle DIN 4102’ye göre 

A1, A2 ve B1 s›n›f›, BS 476’ya göre 0 ve 1 

s›n›f› yal›t›m malzemeleri kullan›lmaktad›r. 

Ba¤›ms›z kurulufllar›n deney raporlar› ve ser-

tifikalar› ile kan›tlanmak kofluluyla, bu s›n›f-

lara giren yal›t›m malzemeleri olarak tafl 

yünü, cam yünü (bakalitsiz), kauçuk köpü¤ü 

ve baz› polietilen türleri gösterilebilir. B1 s›-

n›f›na giren kauçuk köpü¤ü, yüksek su buhar› 

difüzyon direnç katsay›s› ve uygulama kolay-

l›¤› ile de dikkat çekmektedir. (Bkz.Kaynaklar 

No.5)

Bilindi¤i gibi, ›s› kayb›na karfl› ekonomik 

yal›t›m kal›nl›klar› –teorik olarak- hesapla 

bulunur. Ancak, pratikte bu hesab›n yap›l-

mas›, bugünkü yal›t›m fiyat›n›n, bugünkü ve 

gelecekteki enerji fiyatlar›n›n, faiz oranlar›n›n 

vb. bilinmesini ya da tahmin edilmesini 

gerektirdi¤inden zordur ve hesap sonuçlar›na 

kesin gözüyle bak›lamaz. Bu nedenle, ço¤u 

kez deneyimlere dayanan yal›t›m kal›nl›klar› 

kullan›l›r. Baz› kaynaklara ve kendi deneyim-

lerimize dayanarak kauçuk köpü¤ü ve poli-

etilen için afla¤›daki yal›t›m kal›nl›klar›n› 

öneriyoruz:

•	 So¤uk su ana da¤›t›m borular› : 13 mm

•	 So¤uk su kolonlar› : 13 mm

•	 So¤uk su kat da¤›t›m borular› : 9 mm

•	 So¤uk su cihaz ba¤lant› borular› :  9 mm

•	 S›cak su ana da¤›t›m ve sirkülasyon suyu 	

borular› : 19 mm

•	 S›cak su ve sirkülasyon suyu kolonlar›		

: 19 mm

•	 S›cak su ve sirkülasyon suyu kat da¤›t›m 	

borular› (uzun) : 19 mm

•	 S›cak su ve sirkülasyon suyu kat da¤›t›m 	

borular› (k›sa) : 13 mm

•	 S›cak su cihaz ba¤lant› borular›: 13 mm

Tafl yünü ve cam yünü gibi lifli (aç›k gözenek-

li) yal›t›m malzemelerinin so¤uk su boru-

lar›n›n yal›t›m›nda kullan›lmas›nda –bu tip 

malzemelerin buhar difüzyon direnç katsay›s› 

çok küçük oldu¤undan- yal›t›m›n d›fl›n›n alü-

minyum folio ya da benzeri bir malzeme ile 

kaplanmas› flartt›r. Bu yap›lmad›¤› takdirde, 

çevredeki hava içinde bulunan nem yal›t›m 

malzemesinin içine girer, yo¤uflur ve k›sa 

sürede yal›t›m›n bozulmas›na neden olur. 

Kauçuk köpü¤ü ve polietilen gibi kapal› gö-

zenekli yal›t›m malzemelerinin buhar di-

füzyon direnç katsay›s› çok yüksek ol-

du¤undan (3000…16.000), bu tip malzeme-

lerde genellikle buhar kesici kullan›lmaz.



Yine de, piyasada çok çeflitli ve ilk bak›flta benzer gibi görünen çok çeflitli ›s› yal›t›m malzemeleri bulundu¤undan, bunlar birbirleri ile ›s› 
iletim katsay›lar›n›n yan› s›ra, buhar difüzyon direnç katsay›lar› yönünden de karfl›laflt›r›lmal›d›rlar. (Bkz. Kaynaklar No.5)

2.7. S›cak Su
Bir yüksek yap›da, s›cak kullanma suyunun merkezi olarak ›s›tma kazanlar› ve ›s› eflanjörleri arac›l›¤›yla ya da lokal olarak elektrikli su 
›s›t›c›lar› ile sa¤lanmas› mümkündür.  Birinci seçenekte ilk yat›r›m giderleri yüksek buna karfl›l›k iflletme giderleri düflük, ikinci seçenekte 
ise durum bunun tersidir. Bundan, y›ll›k s›cak su tüketiminin çok oldu¤u bir yap›da merkezi s›cak su  tesisat›n›n, tersi durumda ise elektrikli 
su ›s›t›c›lar›n›n tercih edilmesi gerekti¤i sonucuna varabiliriz. Yaklafl›k de¤erlerle de olsa, iki sistemi belirli bir süre (örne¤in befl y›l) içinde 
yap›lacak toplam harcamalar yönünden karfl›laflt›rmak ve buna göre karar vermek en do¤rusudur. Ancak, karar› etkileyebilecek baflka fleyler 
de olabilir. Baz› yap›larda, s›cak suyu üretecek kazan, eflanjör ve depolayacak tank için yer bulmakta güçlük çekilebilir. Baz› yap›larda da 
çok say›da elektrikli su ›s›t›c› için yeterli trafo kapasitesi yoktur. Bir yap› ya da yap›lar grubunun bir bölümünde merkezi sistem, baflka 
bir bölümünde ise elektrikli su ›s›t›c›lar›n›n kullan›lmas› da mümkündür.

Bir yüksek yap›da, temiz (so¤uk) suyun da¤›t›m yönünden birden fazla düfley bas›nç bölgesinin olufltu¤una yukar›da de¤inmifltik. Ayn› 
durum merkezi s›cak su da¤›t›m sistemi için de geçerlidir.  Genellikle, atmosfere aç›k temiz (so¤uk) su depolar›n›n ve hidroforlar›n›n 
bulundu¤u katlara, ayn› hidroforlardan beslenen plakal› ›s› eflanjörleri ve kapal› s›cak su tanklar› yerlefltirilir. Burada dikkat edilmesi gereken 
konu, bir düfley bas›nç bölgesindeki tüm s›hhi tesisat cihazlar›n›n so¤uk su ve s›cak su ba¤lant› noktalar›n›n ayn› hidroforun bas›nc› alt›nda 
bulunmalar›d›r. E¤er bu kurala uyulmayarak so¤uk su ve s›cak su iki ayr› hidrofora ba¤lanm›flsa, lavabolar›n, dufllar›n vb. cihazlar›n 
kar›flt›rma bataryalar›nda, kullan›c› taraf›ndan ayarlanm›fl bulunan su s›cakl›¤› sürekli de¤iflir ve konfor bozuklu¤u do¤ar.

S›cak suyun kullanma noktas›nda her an kullan›ma haz›r olmas› da konfor koflullar›ndan biridir. Kullan›c›n›n, s›cak su muslu¤unu açt›ktan 
sonra, istenilen s›cakl›kta s›cak su gelmeye bafllay›ncaya kadar uzun bir süre beklemesi, hem konfor bozuklu¤u yarat›r hem de gereksiz 
su tüketimine neden olur. Bu olumsuz durumu önlemek için, normal olarak s›cak su borular›na paralel konumda s›cak su sirkülasyon borular› 
döflenerek sistem kapal› devre durumuna getirilir. Bir sirkülasyon pompas›, sürekli ya da önceden belirlenmifl zaman aral›klar›nda çal›flarak 
ak›fl›n olmad›¤› sürelerde boru içinde dura¤an kalan suyun so¤umas›n› önler. Baz› yap›larda sirkülasyon pompas› dönüfl suyu s›cakl›¤›na 
ba¤l› olarak çal›flt›r›l›r.

DIN 1988 Bölüm 3’e göre, tesisattaki suyun afl›r› derecede so¤umas›n› önlemek için sistemdeki suyun (s›cak su tank› hariç) saatte üç kez 
döndürülmesi yeterlidir. Ancak, FEURICH bunun yeterli konforu sa¤layamayaca¤›n› baz› örnek yap›lar için yapt›¤› hesaplarla göstermektedir. 
FEURICH’e göre, debinin bu flekilde hesaplanmas› durumunda dönüfl suyu s›cakl›klar›nda, ç›k›fl suyu s›cakl›¤›na göre 11 K’e kadar varan 
düflüfller görülmektedir ve bu nedenle debinin, ›s› kay›plar›n› esas alan baflka bir yöntemle hesaplanmas›  gerekmektedir. FEURICH’e göre, 
dönüfl suyu s›cakl›klar›nda ç›k›fl suyu s›cakl›¤›na göre kabul edilebilecek maksimum düflüfl (so¤uma) afla¤›daki gibidir:
•	 Toplam boru uzunlu¤u 200 m’ye kadar	 : 1,5 K
•	 Toplam boru uzunlu¤u 200 m’den fazla	 : 2,5 K
     (Bkz. Kaynaklar No.1)

Ancak, bu yöntemle yap›lan hesap bir hayli zaman al›c›d›r. Çok yayg›n bir tesisat için kullan›lmas› düflünülebilir. Su s›cakl›¤›n›n fazla 
düflmemesinin istendi¤i befl y›ld›zl› otel gibi yüksek konforlu yap›larda, sirkülasyon pompas› debisinin, tesisattaki suyun saatte üç kez 
yerine dört ya da befl kez dolaflt›r›lacak flekilde seçilmesi de basit bir çözüm olabilir. En iyisi, üç ya da befl devirli bir sirkülasyon pompas› 
seçerek pompa debisini, uygula-madan sonra yap›lacak seçme sonuçlar›na göre mümkün oldu¤u kadar uygun duruma getirmektir.
Sirkülasyon suyu borular›n›n çaplar›n›n belirlenmesi için yine DIN 1988 Bölüm 3’e baflvurulmal›d›r. Norm, sirkülasyon suyu borular›n›n 
çaplar›n›, s›cak su borular›n›n çaplar›na ba¤l› olarak bir yol gösterici tablo ile vermektedir. Bu tablodan birkaç örnek vermek gerekirse, 
DN 20 s›cak su borusu için DN 15, DN 50 s›cak su borusu için DN 25 ve DN 100 s›cak su borusu için DN 32 sirkülasyon suyu borusu 
anma çaplar›n›n karfl›l›k geldi¤i söylenebilir. Norma göre, sirkülasyon suyu borular›ndaki h›z, hiçbir noktada 0,5 m/s’yi aflmamal›d›r. Ancak, 
bu h›za ve tabloda verilen boru anma çaplar›na mutlak ve de¤iflmez de¤erler gözüyle  bak›lmamal›d›r. FEURICH’e göre, sistem ›s› kay›plar› 
esas al›narak hesaplanmal› ve bu hesapta 0,5 ile 1,2 m/s aras›nda de¤iflen su h›zlar› kullan›lmal›d›r. (Bkz. Kaynaklar No.1)
Sirkülasyon suyu borusunun lavabo, dufl vb. s›cak su kullanma noktalar›na kadar götürül-mesi genellikle gerekmez. Bu cihazlar, s›cak su 
kolonlar›ndan fazla uzakta de¤il iseler, s›cak su kolonlar›na paralel sirkülasyon suyu borular›n›n döflenmesi yeterlidir; katlarda yatay 
sirkülasyon suyu borular›na gereksinim yoktur. Yüksek yap›larda ço¤u kez bu durum söz konusudur. Ancak, bu konuda da yap›n›n konfor 
s›n›f›n› dikkate almak gerekir. Baz› befl y›ld›zl› otel flartnameleri, muslu¤un aç›lmas›ndan s›cak suyun gelmesine kadar geçen süreyi s›n›rlarlar. 
Böyle durumlarda afla¤›daki örne¤e uygun basit bir kontrol hesab› yap›labilir:
•	 S›cak su kolonu ile en uzaktaki tüketim noktas› aras›ndaki boru aç›l›m uzunlu¤u : 5 m	
•	 Boru çap› : DN 15
•	 1 m borudaki su miktar› (DN 15): 0,2 litre
•	 5 m borudaki su miktar› : 1 litre
•	 Su h›z› : 1 m/s
•	 S›cak suyun gelme zaman›	: 5 saniye



Görüldü¤ü gibi, 1 litre su –belki de- ziyan 

olmakta ve muslu¤un aç›l›fl›ndan befl saniye 

sonra s›cak su gelmektedir. Bu, ekonomi ve 

konfor yönünden kabul edilebilir bir 

durumdur. Boru aç›l›m uzunlu¤unun artmas› 

durumunda, yap›n›n konfor s›n›f›n› da dikkate 

alarak ya kat içi sirkülasyon borusu döflenir 

ya da s›cak su borusu özel elektrikli ›s›t›c› 

bant ile sar›l›r.

3.	Pis Su Tesisat›
3.1. Standartlar›n Son Durumu
Bilindi¤i gibi, TSE taraf›ndan pis su tesisat› 

ile ilgili olarak yay›mlanan TS 826 ve TS 

827, Almanya’da, revize edilerek uzun y›llar 

yürürlükte kalan DIN 1986’ya dayan-

maktad›r. DIN 1986’n›n tasar›m yönünden 

en önemli bölümleri olan ilk iki bölümü (DIN 

1986-1 ve DIN 1986-2) 1998 y›l›nda yürür-

lükten kalkm›fl yerlerine Avrupa Normu 

olarak EN 12056-1 ve    EN 12056-2 geçmifl-

tir. Bu normlar son olarak Ocak 2001’de ya-

y›mlanm›flt›r. Ancak, bizim elimizde bunlar›n 

Ekim 1998’de yay›mlanan bir önceki 

‹ngilizce metinleri bulundu¤undan, afla¤›daki 

aç›klamalar›m›z da bu metinlere dayan-

maktad›r.

3.2. Sistemler ve Boru ba¤lant› Tipleri
EN 12056-2, pis su tesisat›n› oluflturan 

borular›n boyutland›r›lmas›nda belirleyici 

olan afla¤›daki dört sistemi flöyle tan›m-

lamaktad›r:

•	 Sistem I : Tek inifl borulu (kolonlu) sistem 	

olup, cihazlar› kolonlara ba¤layan 	

branflman borular› (yatay toplama borular›) 	

% 50 doluluk oran›na göre hesaplanm›flt›r.

•	 Sistem II  : Tek inifl borulu (kolonlu) 	

sistem olup, cihazlar› kolonlara ba¤layan 	

branflman borular› % 70 doluluk oran›na 	

göre hesaplanm›flt›r.

•	 Sistem III : Tek inifl borulu (kolonlu) 	

sistem olup, cihazlar› kolonlara ba¤layan 	

branflman borular› % 100 doluluk oran›na 	

göre hesaplanm›fl ve branflman borular› 	

kolonlara ayr› ayr› ba¤lanm›flt›r.

•	 Sistem IV : Çift inifl borulu sistem olup, 	

yukar›daki sistemlerde klozetlerin ve 	

pisuarlar›n pis su (black water) tafl›yan 	

bir inifl borusuna, geriye kalan di¤er 	

cihazlar›n ise kirli su (grey water) tafl›yan 	

di¤er inifl borusuna ba¤lanmas› esas›na 	

dayan›r.

Avrupa’da EN 12056’n›n yürürlü¤e girme-

sinden önce de¤iflik teknik geleneklerin 

etkisiyle kullan›lmakta olan çeflitli sistemler 

yukar›da tan›mlanan dört ana grupta top-

lanm›fl ve bu sistemlerin her birinin kendi 

içinde, ayr›nt›lardaki farkl›l›klardan do¤an 

de¤iflik tiplerin olabilece¤i vurgulanm›flt›r. 

EN 12056-1’e ve EN 12056-2’ye eklenen 

Ek A, bu ayr›nt›lar için her ülkenin kendi 

standartlar›na ve yerel uygulama tekniklerine 

baflvurmas›n› öngörmektedir. Danimarka, 

Almanya, ‹sviçre ve ‹ngiltere’nin kendi 

standartlar› ve kurallar› Ek A’da yer alm›flt›r.

Ek A’da Almanya için verilen en önemli bil-

giler flunlard›r:

•	 Yaln›z Sistem I kullan›lacakt›r.

•	 Ayr›nt›lar için, DIN 12056’n›n çizdi¤i 

çerçeve içinde kalmak kofluluyla eski DIN 

1986-1 ve DIN 1986-2 geçerlidir.

Yukar›daki dört sistemden her birinin kendi 

içinde, boru sistemindeki bas›nc›n kontrolü 

ve çürük havan›n yap› içine yay›lmas›n› ön-

lemek amac›yla de¤iflik boru ba¤lant› tipleri 

vard›r. EN 12056-2, System Configuration 
bafll›¤› alt›nda afla¤›daki dört ana tipi 

tanmlamakta ve flematik çizimlerini 

vermektedir:

•	 Primer havaland›rmal› tip

•	 Sekonder havaland›rmal› tip

•	 Havaland›rmas›z branflman borulu tip

•	 Havaland›rmal› branflman borulu tip

EN 12056-2, bu dört ana tipin kendi 

aralar ›nda yap› lacak bir leflmelere  

(combinations) ve küçük de¤iflikliklere 

(variations) izin vermektedir:

3.3. Boru Çaplar›n›n Belirlenmesi
EN 12056-2, s›hhi tesisat cihazlar›n›n debileri 

için, seçilen sisteme ba¤l› olarak düzenlenmifl 

bir tablo vermifltir. (Discharge Units DU) 
Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte, 

Türkiye’de de, Almanya için zorunlu olan 

Sistem I’in kullan›lmas› uygun bir çözüm 

olarak düflünülebilir. Bu tablo, yine standartta 

verilen K eflzaman katsay›s› ve afla¤›daki 

formül arac›l›¤›yla, evsel s›hhi tesisat 

cihazlar›ndan ç›kmas› beklenen toplam at›k 

su debisi hesaplanmaktad›r:

Qas  = KÃ · DU

Qas : at›k su debisi (l/s)

K	: eflzaman katsay›s›

DU : cihaz›n tablodan al›nan debisi 

(discharge unit)

EN 12056-2’de ve eklerinde verilen 

tablolarda bu hesab›n sonuçlar›, hesap 

yapmadan kolayca görülmektedir. Bu flekilde 

bulunan at›k su debilerine karfl›l›k gelen boru 

çaplar›, istenirse Colebrook-White formülü 

ile hesaplanmakta ya da ad› geçen standart›n 

eklerinde boru e¤imini de dikkate alarak 

düzenlenmifl tablolardan okunabilmektedir. 

Ancak, her boru çap› için sistem tiplerine 

göre yine tablolarla verilmifl maksimum 

at›k su debilerine de dikkat edilmesi gerek-

mektedir.

DIN 12056-2’de haval›k borular›n›n çaplar› 

için de baz› tablolar bulunmaktad›r.

3.4. Yüksek Yap›da Pis Su Tesisat›
Yüksek bir yap›daki pis su tesisat› ile normal 

bir yap›daki pis su tesisat› aras›nda ilke olarak 

hiçbir fark yoktur. Yine EN 12056’n›n 

yukar›da özet olarak verdi¤imiz kurallar›

geçerlidir. Ancak, önemli gördü¤ümüz baz› 

konular› afla¤›da s›ralamak istiyoruz:

•	 Sistemin büyüklü¤ü ve karmafl›kl›¤› daha 	

titiz bir tasar›m gerektirir. Özellikle haval›k 	

borular›n›n yeterli olmas›na dikkat 	

edilmelidir.

•	 Boru sisteminin toplam uzunlu¤u fazla 	

oldu¤undan, boru çaplar›n›n do¤ru 	

hesaplanmas› (gerekti¤inden daha büyük 	

çapta borular›n kullan›lmamas›), ilk 	

yat›r›m giderleri yönünden normal bir 	

yap›ya göre daha önemlidir.

•	 Bir yang›n bölgesinden baflka bir yang›n 	

bölgesine geçen pis su borular›nda  yang›n 	

güvenli¤i uzman›n›n önerilerine göre   	

önlem al›nmal›d›r.

•	 Pis su borusu içinde oluflan sesin yap›ya 	

tafl›nmamas› için, özellikle duvar ve 	

döfleme geçifllerinde önlem al›nmal›d›r. 	

Baz› durumlarda, asma tavan üstündeki 	

borunun tümünün sese karfl› yal›t›lmas› 	

gerekebilir.

•	 Boru sisteminin gerekli noktalar›na 	

temizleme kapaklar› konulmas›na daha 	

çok önem verilmelidir.

•	 ‹nifl borular›n›n yatay toplama borular› 	

ile birleflti¤i noktalar›n yak›nlar› pis su 	

tesisat›n›n en kritik noktalar›d›r. Bu 	

bölgelerdeki ba¤lant›lar için, DIN 1986’da 	

verilen k›s›tlamalara ve detaylara dikkat 	

edilmelidir.

•	 Baz› yap›larda görülen ve yanl›fl bir 	

düflünceden kaynaklanan “h›z freni” 	

uygulamas›ndan kaç›n›lmal›d›r. Bir düfley 	

boru içinde düflmekte olan pis su ço¤u 	

kez san›lan›n aksine, giderek h›zlanarak
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çok büyük bir h›za ulaflamaz. Bunun nedeni, pis suyun boru çeperlerine yap›flarak ortas› bofl bir su silindiri biçiminde afla¤› inmesidir. Buna 

“düflmek” yerine “akmak” demek daha do¤ru olacakt›r. Bunun sonucu olarak oluflan sürtünme kuvvetleri pis suyun afl›r› h›zlanmas›n› ön-
lemektedir. Debiye ve boru çap›na ba¤l› olarak artan pis su h›z›, belirli bir “düflmeden” sonra sabit kalmaktad›r. Teorik hesaplar ve deney 
sonuçlar› en fazla üç kat “düflmeden” sonra pis su h›z›n›n pratik olarak sabit bir de¤ere ulaflt›¤›n› göstermektedir. Bu anlamda, üç katl› bir 
yap› ile 100 katl› bir yap› aras›nda fark yoktur.

4.	Sonuç
Bu yaz›da yüksek yap›da s›hhi tesisat bafll›¤› alt›nda önce temiz su ve pis su tesisat›na ait genel kurallar ele al›nm›fl, daha sonra yüksek 
yap›lar için önemli görülen baz› özel konulara de¤inilmifltir. Genel kurallar çerçevesinde en önemli iki standart DIN 1988 ve en önemli 
bölümleri yürürlükten kalkan DIN 1986’n›n yerine geçen EN 12056’d›r. Ancak DIN 1986’n›n yürürlükten kalkan bölümlerine detaylar 
için baflvurulmas›na izin verilmektedir.
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fiekil 2. Yar› aç›k glob vanada kavitasyon 
oluflumu

S›hhi Tesisat Eleman›/Aleti	 Oluflum Mekanizmas›	 Potansiyel Stres
Boru:
Ba¤lant›	 Türbülans	 Minimum
Dirsek	 Türbülans	 Minimum
T borusu	 Türbülans	 Minimum

Teçhizat:	
Bar Lavabo	 Kavitasyon/Türbülans/S›çrama/At›k ak›fl›	 Minimum
Küvet	 Kavitasyon/Türbülans/S›çrama/At›k ak›fl›	 Çok Belirli
Bide	 Kavitasyon/Türbülans/At›k ak›fl›	 Orta
Flaflometre	 Kavitasyon/Türbülans	 Belirli
Hortum borusu vanas›	 Kavitasyon/Türbülans	 Orta
Çamafl›rhane Teknesi	 Kavitasyon/Türbülans/S›çrama/At›k ak›fl›	 Orta
Bas›nç Regülatörü	 Kavitasyon/Türbülans	 Orta
Dufl	 Kavitasyon/Türbülans/S›çrama/At›k ak›fl›	 Çok Belirli
Lavabo	 Kavitasyon/Türbülans/At›k ak›fl›	 Belirli
Vanalar	 Kavitasyon/Türbülans	 Belirli
Klozet	 Kavitasyon/Türbülans/S›çrama/At›k ak›fl›	 Çok Belirli
Pisuar	 Kavitasyon/Türbülans/S›çrama/At›k ak›fl›	 Orta
 
Aletler:
Bulafl›k Makinas›	 Titreme/Kavitasyon/Sprey/Koç Darbesi	 Çok Belirli
‹çme Suyu Çeflmesi	 Kavitasyon/Türbülans	 Minimum
Çamafl›r Makinas›	 Titreme/Kavitasyon/Etki/Motor	 Çok Belirli	

/Koç Darbesi
Çöp Ö¤ütücüsü	 Titreme/At›k	 Çok Belirli
Su Is›t›c›s›	 Kavitasyon/Türbülans	 Minimum

Besleme ve At›k Pompas›:
Destek (Booster)	 Döngüsel Ak›fl/Kavitasyon/Motor	 Belirli
Dolafl›m (Sirkülasyon)	 Döngüsel Ak›fl/Kavitasyon/Motor	 Orta
Kanalizasyon (Pissu)	 Döngüsel Ak›fl/Kavitasyon/Motor	 Belirli
La¤›m (Çamur)	 Döngüsel Ak›fl/Kavitasyon/Motor	 Belirli

Tablo 1. Binalardaki S›hhi Tesisat Sistemlerinde Genel Gürültü Oluflum Kaynaklar›, Oluflum
Mekanizmalar› ve Stres Potansiyelleri

3.	Yüzeye çarpan damlalar›n boyutu,
4.	Lavabo, küvet veya dufl tablas›n›n yüze-
yinin dinamik özellikleri (yüzey yo¤unlu¤u, 
kal›nl›k, flekil, boyut ve elastik özellikleri).

2.4 At›k/Su Ak›fl›
Kanalizasyon kapan› ard›nda at›k ürünlerin 
ak›fl› ve su ak›fl› arada kesilerek devam eder. 
Bu genelde borun uzun dikey mesafede 
ak›yorsa veya duvar yak›n›ndan veya alçak 
yerlere ani geçiflinde oluflur. At›k/su gürültüsü 
ses seviyesi çok düflük [30 dB-35 dB (A)] 
olabilmesine ra¤men, bu ak›fl›n niteli¤i 
s›k›nt›ya, strese sebep olabilir. 

2.5 Koç Darbesi
Koç darbesi olarak bilinen keskin ve fliddetli 
gürültü s›v› da¤›l›m sistemindeki sabit ak›fl 
birdenbire engelledi¤inde oluflur, örne¤in 
vana h›zla kapat›ld›¤›nda. E¤er ak›flkan boru 
sisteminde hareket halinde ise, ak›fl h›z› düflük 
bile olsa, momentum büyük olabilir. Ani ak›fl 
engellenmesi oldukça keskin bir bas›nç 
art›fl›na sebep olur. Bu da vanada ters yöne 
do¤ru flok dalgas› üretir. Bu kesilmenin keskin 
dalgas›, enerji yok olana kadar ak›flkan

sisteminin de¤iflik bölgelerinde ileri geri 
hareket eder.

3.1 Borularda Ak›fl
Boru ak›fllar›nda, e¤er boru düzse, ak›flkan 
ak›fl›nda kaynaklanan gürültü nispeten önem-
sizdir. Fakat dirsekler ve T borular› oldu¤u 
zaman ve h›z da önemliyse gürültü problemi 
artabilir. Tesisat sistemi dönüflündeki ortalama 
ak›fl h›z› düz borudaki ayn› kesit ak›fl alan›n-
daki h›zla ayn›d›r. Fakat ak›flkan bir dönüflten 
döndü¤ünde, alçak bas›nçta gürültüye ve 
ayr›lmaya sebep olan çok yüksek bir h›za 
ivmelenebilir. 

3.2 S›hhi Tesisat Üniteleri
Lavabo, küvet, dufl ve tuvalet gibi üniteler 
binalardaki stres yaratan gürültülerin bafll›ca 
kaynaklar›d›r. 

Bina yap›s›na zarar verebilecek gürültü 
oluflum mekanizmas› flunlar› içeriyor;
1.	Vanalarda ve muslukta kavitasyon,
2.	Büyük dufl teknesi veya küvetin zemininde 	

su s›çramas›,
3.	Aral›kl› akan at›k su ve süzgeç kapan› ve 	

kapandan akan k›smi ak›fl.

3.3 Aletler
Konut yap›lar›nda bulafl›k makinas›, çamafl›r 
makinas› ve at›k tanzim üniteleri (çöp 
ö¤ütücü) aletleri bulunur. Bu aletlerin üretti¤i 
titreflim, aletler duvarla kontak halindelerse 
veya direk taban ay›r›mda yerlefltirilmifllerse 
komflunun evine gürültü geçebilir. Bunun 
için birçok ailenin oturdu¤u binalarda, önemli 
s›k›nt›lara sebep olabilir. Ayr›ca aletler koç 
darbesiyle oluflan gürültülerin potansiyel 
kaynaklar›d›r. 

3.4 Pompalar
Pompalarda oluflan gürültünün birincil 
kayna¤› bütün pompalar›n yap›s›nda olan 
hidrodinamik nab›z at›fllar›d›r. Bu at›fllar 
dairesel h›z ve pompa pervanesi b›çaklar›n›n 
say›s›yla ba¤lant›l›d›r. Böyle bir pompa 
gürültüsünün temel frekans›, dairesel h›z 
(saniyedeki dönüfl say›s›) ile b›çak say›s›n›n 
çarp›m›na eflittir. Ayr›ca yüksek frekansl› 
pompa gürültüleri, suyun buharlaflmas›yla 
ve buhar baloncuklar›n›n h›zla çökmesiyle 
oluflan kavitasyondan meydana gelir. Di¤er 
titreflimi pompa destek yap›s›na ve çevreye 
bildiren pompa gürültü kaynaklar› ayars›z 
motor durumu, motor so¤utma fan›, diflli 
çark muhafazas› ve ayars›z-dengesiz tulumba 
pervanesini içermektedir. 

4. Tesisat Sistemlerinde Gürültü 
Kontrolü
‹stenmeyen tesisat gürültülerinin kontrolü,



Tablo 2. Boru Destek Metotlar› ve Düz Montaja Göre Gürültü Azalmas›

bina dizayn›n›n ayr›lmaz bir parças› olarak düflünülmelidir. Ayr›ca bina yap›m› flartnamesi gürültü kontrolü için minimum kabullenebilir 
gereklilikleri içermelidir. Dizayn ve flartnamelerin gürültü kontrol elemanlar› flunlar› içerir;
1.	Su ak›fl› ve boru karakteristikleri, 
2.	Yap›n›n ›s›nmas›,
3.	Teçhizatlar›n seçimi ve yerlefltirilmesi,
4.	Pompa sistemi izolasyonu,
5.	Koç darbesi gürültü kontrolü.

4.1 Borulardaki Su Ak›fl›n›n Gürültü Kontrolü
Su Bas›nc› : Tesisatlardaki su bas›nc›, boru ak›fl› ve su besleme vanalar› taraf›ndan üretilen ak›fl gürültüsünü etkiler. Tipik bina flartlar›na 
göre, su sistemleri sa¤lama bas›nc› en az 1.02 atm (100 kPa) olmal› ve 5.44 Atm (500 kPa) geçmemelidir. Fakat kabul edilebilir sistem 
performans› mevcut bas›nç genelde 2.38 – 3.74 atm (230-370 kPa) aras›nda olmal›d›r.

fiekil 3. Su veya at›k borusu izolasyonu



fiekil 4. Boru izolasyonu 
(a) Levha  - (b) Direk - (c) Kirifl 
(d) Cam elyaf› veya neoprene kullanarak blok

Gürültü oluflumunu azaltmak için mevcut bas›nc›n alt de¤erinin yaklafl›k 2.38 atm olarak ayarlanmas› gerekir. Fakat di¤er etkenler (örne¤in 

bina boyutu, kat say›s› ve bölüm say›s›) tesisat sistemleri dizayn› ve gerekli mevcut bas›nc› önemli ölçüde etkiler. 

Borular :  Boru içinden ak›fl gürültüsü yay›l›m›, boru geçiflleri (dirsek, T birleflme yerleri, Y ba¤lant› yerleri) düflürülerek azalt›l›r. Böylece 

türbülans ve kavitasyon oluflma ihtimali azal›r. 15 mm (1/2 inç) çapl› boru A.B.D.'de yerel tesisat sistemleri içinde en yayg›n olan›d›r. Fakat 

gürültüyü mümkün oldu¤u kadar ufaltmak için, gürültü kontrolüne fazla öncelik veren binalarda boru çap› 20 mm ( 3/4 inç) olarak seçilir. 

Bu h›z düflürülerek elde edilen ses seviyesindeki azalma 3-5 dB aras›nda olabilir. 

4.2 Borulardan Yay›lan Gürültünün Kontrolü
Boru ‹zolasyonu : Suyun boru içinde ak›fl›yla oluflan gürültü e¤er büyük yay›lma alan› var ise ( duvar, tavan, taban) binan›n odalar›na geçe-

bilir. Bu borular›n izolasyonu gürültünün önemli ölçüde azalmas›na yard›mc› olabilir. Örne¤in bina yap›s›na direk ba¤lanmas› yerine borular 

köpük ile izole edilirse 10-12 dB aras›nda düflüfl elde edilebilir.  Tablo 2 çeflitli montaj metotlar›n› örnekliyor ve buna ba¤l› çift direkli 

duvarlardan gürültü yay›l›m›n›n nispeten azalmas›n› gösteriyor. Bu bilgi binalardaki tesisat›n izole edilmesinin avantajlar›n› göstermektedir.

Bütün tesisat elemanlar› bina yap›s›ndan izole edilmelidir. Yaklafl›k 6 mm (1/4 inç) kal›nl›¤›nda, neopren ve cam elyaf› gibi esnek malzemeler 

borunun yap› içinde geçti¤i veya bir flekilde duvarla temas halinde oldu¤u her  yerde kullan›lmal›d›r. Ayr›ca duvarlara, tabanlara ve dufl 

bölmelerine etki eden bütün borular›n ve musluklar›n çevresini de sarmak önemlidir. Mümkün oldu¤u kadar fazla esnek macun kullan›lmal›d›r. 

fiekil 3, fiekil 4 ve fiekil 5 iyi izolasyon sa¤lama metotlar›n› göstermektedir. Bu teknikler tesisat kurman›n fiyat›n› artt›rmakla beraber, bu 

art›fla de¤er niteliktedir.



fiekil 5.  Destekleyen yap›dan borunun çeflitli izolasyon teknikleri.

fiekil 6.  Gürültünün yay›lmas›n› minimize etmek için borunun kaplanmas›. E¤er metal ceket 
yerine macun kullan›l›rsa yüzey a¤›rl›¤›n›n metal ceketinkine eflit oldu¤u bir kal›nl›kta 
kullan›lmal›d›r, aras› 0.15-0.3 cm (1/16-1/8 inç). Cam elyaf› izolasyonu kullan›l›rsa kal›nl›¤› 
borunun çap›na ba¤l› olarak 2.5-5.0 cm (1-2 inç) ve izolasyon yo¤unlu¤u 50-80 kg/m3 (3-5 
lb/ft3) olmal›d›r.

4.3 Boru ‹zolasyonlar›
Haz›r boru izolasyonlar› ayr›ca tesisat döflemesinin kalitesini gelifltirir. Fakat izolasyon 
döflemesinin üreticinin belirtti¤i flekilde yap›lmas›, kalitesinden emin olmak için gerekli 
takiplerin yap›lmas› ve boru ve bina aras›na konan esnek madde içeren izolasyonun tedariki 
zorunludur.

4.4 At›k Su/ Temiz Su Ak›fl›  
E¤er duvar ay›r›m›yla uzun yatay at›k ak›fl›nda polibütilen boru kullan›l›rsa, istenmeyen 
gürültüler bitiflikte bulunan yerlere gidebilir. Bina yap›s›ndan izole edilen dökme demir 
borular›n kullan›m› ile gürültü azalt›labilir yada yok edilebilir. ‹zolasyon yöntemleri daha 
önce bahsedilenlere benzerdir. 

4.5 Boru Kaplama
fiekil 6'da gösterildi¤i gibi borular›n kaplanmas› özellikle ›s› izolasyonu olarak endüstriyel 
ve ticari tesisat sistemlerinde çok yayg›nd›r.
Gürültü kontrolü için kullan›l›rsa, kaplama düzgün yap›lmas› halinde yaklafl›k 6-10 dB 
aras›nda ses seviyesi azalmas› elde edilir. Genelde kaplama köpük veya cam elyaf›ndan 
oluflan izolasyon maddelerinden ve onun üstüne bant veya yap›flkanla sa¤lamlaflt›r›lm›fl 0.15
0.3 cm (1/16-1/8 inç) kal›nl›¤›ndaki alüminyum ceketin sar›lmas›ndan oluflmal›d›r. Su 
geçirmez macun metal ceket kullan›m›na eflit yüzey a¤›rl›¤a sahip olmal›d›r.

4.6 S›hhi Tesisat Borular› için Duvar 
‹çinde Muhafaza (Kutu)Yapmak
Borular› duvar muhafazas› içine kapamak, 

borulardan gürültü yay›lmas›n› kontrol 

etmekte yararl›d›r. Tesisat borusu muhafazas› 

borular›n desteklenebilece¤inden emin 

olunmas› için uygun alanlara yerlefltiril-

melidir. Böylece boru muhafazas›yla 

(kutuyla) direk kontak halinde olmazlar. 

Örne¤in 6.5 cm’lik (2 1/2 inç’lik) at›k borusu, 

5x10 cm’lik (2x4 inç’lik) duvar muhafazas› 

ile izole edilebilir. 7- 10 cm’lik (3-4 inç’lik) 

at›k borular› daha kal›n duvar yap›s›na ihtiyaç 

duyar.

4.7 Alçak Gürültü Teçhizatlar›
Afla¤›daki k›lavuz, su temini için vana ve 

musluk seçilirken göz önüne al›nmal›d›r. 

1.	Sürgülü vana tamamen aç›kken ak›fla hiç 

direnç göstermez. Ak›fl› hafifletmek veya 

k›smak için tavsiye edilmez.

2.	Glob vana k›smi servis için idealdir. Fakat 

kapal› k›sma oldu¤unda, ço¤u vana için ge-

çerli olan fazladan gürültü oluflur. 

3.	Küresel vana ak›fl› önlemek veya tamamen 

açmak için idealdir. Çünkü minimum türbü-

lansla tam düz bir ak›fl sa¤lan›r. 

4.	Su muslu¤u içinde aerotör varsa, 15 dB'e 

kadar gürültü azalmas› sa¤layabilir. 

fiekil 7'de klozetlerin çeflitli tiplerini 

gösteriyor. Bunlardan jet sifon ve girdap 

sifon en sessizleri olarak düflünülebilir. 

4.8 Alet ve Teçhizatlar›n ‹zolasyonu
Suyun yüzeye çarpmas›yla oluflan su s›çrama 

gürültüsünün yay›lmas›, duvar ve yerin 

izolasyonu ile azalt›labilir. Bunun için küvet 

ve dufl teknesi esnek pedler üzerine kurul-

mal›d›r. 

Tafl duvar yap›lmal› ve küvet veya dufl 

kabininin montaj›ndan evvel su geçirmeyen 

duvar grubu oluflturacak flekilde yerlefltiril-

melidir. (fiekil 8 ve fiekil 9'da gösterildi¤i 

gibi) Esnek hortumlar aletlerin su ve at›k 

ba¤lant›s› için kullan›lmal›d›r (bulafl›k ma-

kinas›, çamafl›r makinas› vb).

4.9 Pompa Sistemleri Gürültüsünün 
Kontrolü
Pompan›n titreflim (vibrasyon) izolasyonu,

destek sistemi ve ilgili borular ve elektrik 

ba¤lant›s› titreme izolasyon malzemeleri 

taraf›ndan yap›labilir. Bu gürültü kontrolü 

ölçümleri genelde flunlar› içerir:



fiekil 7.  Klozet Gürültü Özellikleri (a) jet sifon çok sessiz (b) girdap sifon, sessiz (c) ters kapan, 
orta gürültülü (d) y›kamal›, gürültülü (e) üflemeli, oldukça gürültülü

fiekil 8. Klozet ç›k›fl› at›k borusunun gürültü da¤›l›m›n› azaltmak için izolasyonu.

1.	Titreme izolasyonlar› ile pompay› ve motoru desteklemek ve böylece bina yap›s›ndan izole etmek  için
2.	Motor ve pompa aras›ndaki esnek ba¤lant› ve ilgili boru ve elektrik ba¤lant›lar› fiekil 10'da gösterilmifltir
3.	Borular› yukar›dan desteklemek için esnek ask›lar veya fiekil 11'de gösterildi¤i gibi, borular duvara veya yere tutturmak için esnek 
destekler
4.	Bina duvar›n›n ve yerin içinde olan boru izolasyonu
5.	Hareketsiz bloklar, pompa ve motor deste¤indeki ö¤elerden biridir.

4.10 Koç Darbesi Ses Kontrolü
Koç darbesi ile oluflan zarar verici kuvvetler, kopan borulara, deliklere, zay›f ba¤lant›lara, y›pranm›fl vanalara vb sebep olabilir. Bulafl›k 
ve çamafl›r makinas›yla oluflan koç darbesi at›fllar›, daha uzun esnek borular kullan›larak bir miktar azalt›labilir.  fiekil 12, koç darbesi 
bask›s› için hava çemberi sa¤layan borunun kullan›m›n› göstermektedir.

Borunun boyu 30-60 cm (12-24 inç) aras›nda ve hatta kullan›lanla veya daha büyük çapta olabilir. Hava yast›¤› olarak servis veren hava 
çemberi hacmi, borunun çap›na, kol uzunlu¤una ve sa¤lama bas›nc›na ba¤l›d›r. Örne¤in;  15 mmlik (1/2 inçlik) boru, 7. 62 m (25 ft)

uzunlu¤unda ve 60 psi (400 kPa) bas›nçta çal›fl›yorsa, 8 inç3'lük 1 hava yast›¤›na gerek  vard›r. E¤er hava çemberi su ile dolarsa, etkisiz 

hale gelir. Ticari aletler (koç darbesi emici) bu limitler içinde de¤ildir. Çünkü metal diyafram havay› sudan ay›r›yor. Koç darbesi emiciler 

çabuk hareket eden vanalar›n yak›n›na ve borular›n sonuna yerlefltirilmelidir. Koç darbesi önleyiciler tavsiye edilebilir  olarak düflünülebilir. 

Koç darbesinin üretti¤i ani bas›nç nedeniyle patlayabilecek polibütilen su da¤›tma tesisat› olan binalarda, koç darbesi önleyiciler gereklidir. 

Sistemde selenoid veya çabuk kapan›r vanalar oldu¤u yerlere monte edilmeye özen gösterilmelidir.



fiekil 9. (a) Sessiz çal›flma için tuvalet izolasyonu  (b) Lavabonun desteklerden izolasyonu.

fiekil 10.  Binadan pompa izolasyonu (harzketsiz blok)

5. Sonuç
‹nsanlarda strese ve rahats›zl›¤a sebebiyet 

veren, boru tesisat› kaynakl› gürültü; kay-

naklar› nedenleri irdelenerek kontrol yön-

temleri ortaya konulmufltur. ‹nsan yaflam 

kalitesinin ve memnuniyetini yükseltmek 

için binalarda tesisat gürültülerinin kontrolüne 

gereken önem verilmeli ve tedbirler 

al›nmal›d›r.
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ÖZET
Bu yaz›n›n amac› mühendislik dergile-
rinde ç›kan makaleler, seminer notlar›, 
kod gereklilikleri, otoritelerin bilgileri gibi 
de¤iflik kaynaklardan yap›lan yay›n 
araflt›rmas›ndan elde edilen bilgileri 
tart›flmak ve de¤iflik yarg›lara göre kabul 
edilebilir kriterler, önerilen parametreler 
ve bulunan veriye dayanan tasar›m 
amaçlar› aras›ndaki çat›flmay› göster-
mektir. Sonuçta ise genel olarak kabul 
edilmifl boyutland›rma protokollerini 
sa¤lamakla sonuçlanan standart tasar›m 
kriterlerini ve test prosedürlerini saptamak.

The Problems With Grease 
Interceptors

ABSTRACT
The purpose of this article is to discuss 
information obtained from literature 
search of various sources and to show the 
discrepancies between criteria acceptable 
to different jurisdictions, suggested 
parameters and conditions for design 
purposes based on the data found. The 
aim is to eventually establish standard 
design criteria and testing procedures that 
would result in providing a generally 
accepted sizing protocol for grease 
interceptors.

1. Girifl
Tart›fl›lacak olan ya¤ tipleri yemek haz›rlama 
ve piflmesi ile ilgili olarak hayvansal ve 

bitkisel ya¤lar (animal and vegetable fats), 
ya¤lar (oils) ve iç ya¤d›r (grease). Bunlar 
için ‹ngilizce isimlerinin bafl harflerinden 
oluflan k›saltma kullan›l›r. (FOG) 

FOG iki kaynaktan elde edilebilir; yiyecek 
haz›rlama esnas›nda ortaya ç›kan ya¤lar ve 
yemek piflirme sonucu elde edilen ya¤ 
ürünleri. Üretilen FOG, boru hatt›nda kat›lafl›r 
ve yayg›n olarak kanalizasyon t›kanmas›na 
sebep olur. Üniteye ve ekipmanlara ayarl› 
monte edilen küçük ya¤ kapanlar› tamamen 
koruma eksikli¤inden veya yetersizli¤inden 
dolay› at›k sudan ya¤›n yeterli ay›r›m›n› 
yapamazlar. Sonuç olarak küçük kapanlardan 
kanalizasyona akan FOG t›kanmalara sebep 
olur. Fakat önerilen koruma sa¤lan›rsa 
onaylanan birimlerin performanslar› çok iyi 
olur. Düzgün koruman›n yap›ld›¤› ya¤a 
kapanlar›n›n kovalara boflalt›lmas›n›n 
yap›ld›¤› durumlar vard›r. Bu kovalar FOG 
parçac›klar› içeren sulu pisliklerin boflalt›ld›¤› 
servis evyesine veya klozete boflalt›l›r. 

2. Tan›mlar
Ya¤ ay›r›c›lar, at›k su hatt›na monte edilen 
özellikle ya¤ kapanlar›ndan kaçan ya¤lar için 
tasarlanm›fl, 50 kg’dan fazla FOG 
kapasitesine sahip aletlerdir. Yerçekimi 
prensipleri sayesinde yüzdürme ve çöktürme 
arac›l›¤›yla yeterli ay›rmay› sa¤lamal›, 
ay›r›c›da ekler veya hareketli parçalar kul-
lan›lmamal› ve tutulan ya¤lar ay›r›c›dan 
kolayca al›nmal›d›r. Ya¤ ay›r›c›dan ‘temiz’ 
boflalt›m s›hhi tesisat kanalizasyon sistemine 
direk ba¤lanmal›d›r. 

Tutma süresi at›k suyun girifl borusundan 
ç›kt›¤› andan ç›k›fl borusuna girdi¤i ana kadar 
ay›r›c›da harcad›¤› süredir.
Taflma ay›r›c›n›n ç›k›fl›ndan debi boflalt›m› 
için kullan›lan di¤er bir terimdir. 
Kapasite tutulan ya¤›n gerçek miktar›d›r, kg 
veya L olarak verilir. 1 litre ya¤ yaklafl›k 0.8 
kg gelir. Bu terim ay›r›c›n›n toplam büyük-
lü¤ünü göstermez.
Toplam büyüklük ay›r›c›n›n tam orant›l› 
kapasitesidir, L. 
Yükleme seviyesi, ay›r›c›ya giren at›k suyun 
1 litresindeki ortalama FOG miktar›n› belirtir. 

3. Bafll›ca Kriter Farkl›l›klar›
a.	Hafif ya¤lar örne¤in zeytinya¤› veya di¤er 	

bitkisel ya¤lar›n sadece küçük zorluklar 	
oldu¤u ve probleme yol açmad›¤› 	
ispatlanm›flt›r. Sadece iç ya¤ ve yemek 	
ya¤lar› s›hhi tesisat boru hatt›nda donarlar,

b.	Ay›r›c›dan ç›kan at›k suda FOG miktar›n›n 	
tutarl› olamamas›,

c.	Ay›r›c› içindeki su ve ya¤ kar›fl›m›n› 	
ay›rma tavas› düzenlemesi veya say›lar› 	
belirli de¤ildir. Baz› yarg›lar 2 set, baz›lar›	
tek set tava önerir, baz›lar› ise tava 	
önermezler, 

d.	Ünitenin kendi flekli de de¤iflik otoriteler 	
taraf›ndan büyük farkl›l›klar göstermesine 	
sebep olur, 

e.	Minimum tutma süresi ise tart›flman›n 	
di¤er bir noktas›d›r. Baz› yarg›lar 12 dakika 	
baz›lar› 15 dakika baz›lar› ise sadece 5 	
dakika öneriyor,

f.	Stoke yasas›n›n FOG ay›rmada uygu-	
lanmas›, ay›r›c›da ay›rma tavas› kullan›l›rsa 	
imkans›zd›r,

Filiz Erdo¤an; Kim. Müh.

Ay›r›c›larla ‹lgili Problemler

Tablo 1. Mutfaktaki armatürlerden gelecek maksimum at›k su debisinin (Qs1) bulunmas› - DIN 4040 Normu

	1	 0.45	 0.9	 0.45	 1.35	 0.36	 0.68	 1.13	 1.8	 1.2	 0.45	 0.05	 0.9	 0.68	 0.9	
2	 0.62	 1.24	 0.62	 1.86	 0.5	 0.93	 1.55	 2.48	 2	 0.62	 0.06	 1.24	 0.93	 1.24	
3	 0.75	 1.5	 0.75	 2.25	 0.6	 1.13	 1.88	 3	 2.4	 0.75	 0.07	 1.5	 1.13	 1.5	
4	 0.84	 1.68	 0.84	 2.52	 0.67	 1.26	 2.1	 3.36	 2.72	 0.84	 0.08	 1.68	 1.26	 1.68	
5	 1	 2	 1	 3	 0.8	 1.5	 2.5	 4	 3	 1	 0.1	 2	 1.5	 2	
6	 1.2	 2.4	 1.2	 3.6	 0.96	 1.8	 3	 4.8	 3.6	 1.2	 0.12	 2.4	 1.8	 2.4	
7	 1.4	 2.8	 1.4	 4.2	 1.12	 2.1	 3.5	 5.6	 4.2	 1.4	 0.14	 2.8	 2.1	 2.8	
8	 1.6	 3.2	 1.6	 4.8	 1.28	 2.4	 4	 6.4	 4.8	 1.6	 0.16	 3.2	 2.4	 3.2	
9	 1.8	 3.6	 1.8	 5.4	 1.44	 2.7	 4.5	 7.2	 5.4	 1.8	 0.18	 3.6	 2.7	 3.6	

10	 2	 4	 2	 6	 1.6	 3	 5	 8	 6	 2	 0.2	 4	 3	 4	
n>10	 n	 n	 n	 n	 n	 n	 n	 n	 n	 n	 n	 n	 n	 n		

x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x		
0.2	 0.4	 0.2	 0.6	 0.16	 0.3	 0.5	 0.8	 0.6	 0.2	 0.02	 0.4	 0.3	 0.4	

TOPLAM

Toplam 
Adet
(n)

Piflirme 
kazan›
ç›k›fl›

Devirme 
tipi kazan

Sifonlu 
evye ç›k›fl›

Sifonsuz 
evye ç›k›fl›

Bulafl›k 
mak.

Devirme 
tipi 

k›zartma 
tavas›

K›zartma 
tavalar›

Bas›nçl› 
yer y›kama 

cihaz›

Kabuk 
soyma 
mak.

Sebze 
y›kama 
mak.

	25	 50	 70	 100	 40	 50	 40	 50



4. Ay›r›c› Tasar›m Faktörleri
a.	Ak›fl kontrol cihaz› kullan›lmamal›d›r,
b.	Sadece yerçekimi gücü kullan›larak ay›r›m 	

yapma düflünülmelidir,
c.	Ay›r›c› içinde hareketli parçaya izin 	

verilmemelidir,
d.	Katk›lar veya enzimler kullan›lmamal›d›r.
e.	Girifl da¤›t›c›s› çalkant›l› ak›nt›lar› 	

azaltmal› ve k›sa yoldan ç›k›fla akmay› 	
önlemelidir, 

f.	130 mikronluk ya¤ parçac›¤›ndan ziyade, 	
100 mikronluk ya¤ parçac›¤› tasar›m arac› 	
olarak kullan›lmal›d›r. 

5. Önerilen Ya¤ Ay›r›c› Görünüm 
Kriterleri
a.	Dikdörtgen ay›r›c›n en uygun flekle sahip 	

oldu¤una inan›l›r,
b.	Su seviyesinin en az 10 cm üstünde 	

havaland›rma olmal›d›r,
c.	Alttaki tortu birikimi için 50 cm’lik yer 	

hesaba kat›lmal›d›r,
d.	Bütün ay›r›c›n›n ›slak yüksekli¤inin 	

%50sine ya¤ depolama için izin 	
verilmelidir, 

e.	Altta 25-50 cm’lik yer çöken kat›lar için 	
hesaba kat›lmal›d›r. Daha küçük boy 	
say›lar› 3500 L’den az ay›r›c›lar için 	
kullan›lmal›d›r, 

f.	Girifl borusunun tersi, tortu zonunun 	
d›fl›nda yerden 25-50 cm yukar›da 	
olmal›d›r. Ak›fl› 2 ye ay›ran T fitingsi 	
olmad›r ki ak›fl ay›r›c›n›n yan taraf›na 	
yönlendirilsin, 

g.	Havaland›rma bofllu¤u olarak ç›k›fl 	
borusunun üstünde 10 cm’lik bofl alan 	
olmal›d›r,

h.	En uygun bölme say›s› 2 dir. Ya¤ ve su 	
kar›fl›m›n› ay›rma tavas›, bölmeleri 2/3 ve 	
1/3’lük aral›klara bölecek flekilde monte 	
edilmelidir, 

i.	75 cm kontrol deli¤i bulunmal›d›r.

Tablo 2. Mutfak musluklar›ndan gelen yükün (Qs2) bulunmas›

	1	 0.23	 0.45	 0.77	
2	 0.31	 0.62	 1.05	
3	 0.38	 0.75	 1.28	
4	 0.42	 0.84	 1.43	
5	 0.5	 1	 1.7	
6	 0.6	 1.2	 2.04	
7	 0.7	 1.4	 2.38	
8	 0.8	 1.6	 2.72	
9	 0.9	 1.8	 3.06	
10	 1	 2	 3.4	

n>10	 n x 0.1	 n x 0.2	 n x 0.3	
TOPLAM

Toplam musluk adedi 
(n)

Ç›k›fl Boyu (mm - inç)

DN 15 (R 1/4) DN 20 (R 3/4) DN 25 (R 1)

Tablo 6. Debi (GPM, L/s),  kg ve ya¤ kapasitesi (Kg, Lbs.) tablosu

	Debi	
GPM	 4	 7	 10	 15	 20	 25	 35	 50		
L/s	 0.25	 0.44	 0.63	 0.95	 0.95	 1.26	 1.58	 3.16	

Ya¤ kapasitesi	
Kg	 3.6	 6.4	 9.1	 13.6	 18.2	 22.7	 31.8	 45.4		

Lbs.	 8	 14	 20	 30	 40	 50	 70	 100

Tablo 7. Litre/saniye ile Galon/dakika karfl›laflt›rmas›

Not: Ticari tip bulafl›k makinalar› için: her bir makina ç›k›fl›na birer adet kat› at›k ay›r›c›, 
ard›ndan ayn› kapasitede uygun ya¤ ay›r›c› konmas› önerilir.

Tablo 4. S›cakl›k faktörü, fs›c

At›k sudaki ya¤lar›n 20°C'deki yo¤unlu¤u	 Karfl›l›k gelen fyogunluk de¤eri
< 0.94 g/cm3	 1.0
>0.94 g/cm3	 1.5 (*)

Tablo 3. Yo¤unluk faktörü,

(*): yün ya¤›, reçine, reçine ya¤›, k›rm›z› et ya¤lar› gibi. 
Mutfak, restoran, hastane, mezbahalar ve deniz ürünleri iflleme tesislerinde fyo¤unluk 
için ge nel olarak 1. 0 de¤eri uygun kabul edilir.

Tablo 5.  Deterjan faktörü,
(*): Baz› özel durumlarda (ör. Hastaneler) fdeterjan de¤eri >1.5 al›nabilir.

Mutfakta standart temizlik maddeleri 	 Karfl›l›k gelen fdeterjan de¤eri
kullan›l›yor mu?
Hay›r	 1.0
Evet	 1.3 (*)

Ay›r›c›ya gelen at›k su s›cakl›¤›	 Karfl›l›k gelen fs›cakl›k de¤eri
< 60°C	 1.0
> 60°C	 1.3

Debi	
L/s	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

GPM	 16	 32	 48	 63	 79	 95	 111	 127	 143	 159

g.	E¤er temizleme aral›¤› ana faktör ise, ç›k›fl 	
borusunun tersine ay›r›c›n›n alt›ndan 	
yüksekli¤in % 50si ya¤ içeriyorsa, genel 	
endüstri uygulamas› temizli¤i önerir. Di¤er 	
bir öneri ›slak yüksekli¤in %25i ya¤ 	
içerdi¤i zaman temizlemektir. Bir otorite 	
de, ›slak yüksekli¤in %75i ya¤ içerdi¤i 	
zaman temizli¤i önerir. 60 ile 120 gün 	
aras›ndaki temizleme zaman aral›¤› kabul 	
edilebilir bir uygulamad›r. Bu say›lar›n 	
bilimsel bir temeli yoktur, 

h.	Kabul edilmifl bir mühendislik ilkesi, su 	

s›cakl›¤› düflerken ay›rma zaman›n›n 	
artt›¤›n› ortaya koymufltur. Daha büyük 	
ay›r›c› hacmi ile, daha büyük so¤uk su 	
miktar›, yavafl ayr›lmaya sebep olur. Fakat 	
Kanada’da yap›lan testin raporlar›, 	
ay›r›c›da düflük at›k su s›cakl›¤›n›n ya¤ 	
parçalar›n›n y›¤›nlar oluflturmas›na sebep 	
olarak, ay›r›m›n kolay oldu¤unu iddia 	
ederek bu ilke ile çeliflmifltir,

i.	Günlük kifli bafl› veya servis edilen yemek 	
bafl›na üretilen FOG miktar› hakk›nda da 	
fazla bir bilgi yoktur.



6. Önerilen Ay›r›c› Boyutland›rma Rehberi
Yine kesin kodlar bulunmad›¤› için çeflitli boyutland›rma tekniklerine baflvurulur. 
Bunun için Amerikan ve Avrupa normlar› uygun ay›r›c›lar›n boyutlar›n›n tespiti için 2 ayr› yol gösterilmifltir. Avrupa normlar›na uygun 
ay›r›c›lar›n ölçümlendirilmesi. En basit ve güvenilir hesap yöntemi olarak Yük Birim De¤erlerine dayal› hesap yöntemi

NG = Qs x fyogunluk x fs›cakl›k x fdeterjan  Eflitlik 1

Bu hesap yönteminde, mutfakta bulunan her bir armatürün yol açaca¤› maksimum at›k su yük birim de¤eri (tencereler, devirme tipi kazanlar, 
bulafl›k makinalar›, vb.) toplanarak sonuç elde edilir. Mutfaktaki tüm musluk-lardan ve armatürlerden gelen toplam yük litre / saniye 
cinsinden afla¤›daki eflitlikten bulunur.

Qs = Qs1 + Qs2   Eflitlik 2

Etki faktörleri, Tablo 3, 4 ve 5'e göre belirlenerek Eflitlik 1'e göre kapasite hesaplan›r. 

a.  Ya¤ ay›r›c›ya ba¤l› olan lavabo veya cihaz toplam su kapasitesini bulunuz. 

A (cm) x B (cm) x C (cm) = Kapasite (cm3).

b. Lavabonun %25’inin bulafl›k vb. ile dolu olaca¤› varsay›larak, 1.ad›mda buldu¤unuz kapasiteyi 0.75 ile çarp›n›z.

As›l Kapasite (cm3) = Kapasite x 0.75 (cm3)

c. Galon cinsinden kapasiteyi bulunuz:

Galon kapasite = cm3 kapasite  /  3785 

d. Lavabonun tümünün boflalaca¤› süreyi belirleyiniz. Bu süre genel flartlarda 1 dakika al›n›r. ‹mkanlar elverdi¤i takdirde 2 dakika da 
al›nabilir.

Debi (gpm= galon/dakika) = Galon kapasite veya 
Debi (galon/dakika) = Galon kapasite /  2

e. Buldu¤unuz Debi de¤erine bakarak afla¤›daki tablodan uygun ay›r›c›y› seçiniz.

7. Sonuç
De¤iflik yay›n ve çal›flmalar derlenerek, elde edilen verilerden yararlan›larak, standart tasar›m kriterlerine ve test prosedürlerine ulafl›lm›flt›r. 
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