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Pis su tesisat›nda kullan›lacak borular s›zd›rmaz
olmal›, çökelmeye izin vermemeli; korozyona,
kimyasal ve fiziksel etkilere ve 45°C s›cakl›klara
dayanabilmelidirler. Boru cinsi seçiminde,

a- Kullanma amac›na bak›lmal›d›r. Evsel at›k sular,
hastane ve laboratuvar at›klar› ve endüstriyel
at›klar gibi

b- Aran›lan özelliklere bak›lmal›d›r

1- Bas›nca dayan›kl›l›k

2- S›ca¤a dayan›kl›l›k,

3- Yanmazl›k,

4- Ses ve titreflim sönümleme,

5- Korozyona dayan›kl›l›k,

6- Uzama katsay›s›n›n de¤eri

Bir tesisatta tek bir boru cinsi yerine farkl› özelliklerde
borular kullan›labilir. Ancak bunlar›n birbirlerine
ba¤lant›lar›na ve elektro korozyon oluflturmamalar›na
dikkat edilmelidir. Bu gibi hallerde izole edici ba¤lant›
parçalar› ve s›zd›rmazl›k elemanlar› kullan›labilir.

Tablo 7.1’de pis su tesisat›nda kullan›lan boru cinsleri
ve kullan›m yerleri toplu halde gösterilmifltir. Buna
göre;

P‹K DÖKÜM BORULAR

Pik dökme demir, evsel at›k su tesisat›nda
klasikleflmifl olan malzemedir. 1980’li y›llardan beri
de, mufsuz pik at›k su borular›, evsel tesisatlarda
muflu at›k su borular›n›n yerini alm›fl durumdad›r. 

Günümüzde, bas›nçs›z at›k su hatlar›nda mufsuz, 

BÖLÜM 7
7. P‹S SU BORULARI VE TES‹SATTA
KULLANILAN ELEMANLAR

Tablo 7.1 / P‹S SU TES‹SATINDA KULLANILAN BORULAR



pik döküm borulardan, bas›nçl› hatlarda ise muflu
duktil dökme demir borulardan bahsetmek do¤ru
olacakt›r. Pik dökme demir malzemenin
güvenilirli¤i, çok farkl› fitting formuna sahip
olmas› ve basit, ancak sa¤lam elemanlar ile
birlefltirilmesi, bu borular› bir yandan modern bina
tesisatlar›na ve aranan konfor flartlar›na uygun
k›larken, öte yandan da titreflim ve yang›n
dayan›m› ile de aranan emniyet özelliklerine sahip
k›lar. Bu nedenlerle, günümüzde giderek artan bir
oranda, binalar›n at›k su tesisat›nda düfley ve yatay
toplama hatlar› ile bina içi ya¤mur oluklar›nda pik
dökme demir borulara yer verilmektedir.

Malzeme Özellikleri:

Pik dökme demir borular, yüksek basma ve kopma
dayan›m›na sahip, formunu koruyabilen, gevrek,
evsel at›k su koflullar›nda yüksek korozyon
dayan›m›na haiz, yanmaz, donma ve yüksek
s›cakl›ktan kesinlikle etkilenmez özelliktedir.
Betona yak›n ›s›l uzama katsay›s› nedeniyle,
yüksek s›cakl›kl› at›k sular›n tafl›nmas›nda da
tesisat›n güvenilirli¤i süreklidir.

Is›l Uzama Katsay›s›: 0.0105 mm/mK (0° ile
100°C aras›nda)

Is› ›letim Katsay›s›: 50 ñ 60 W/mK (20°C’de)

S›cakl›k Dayan›m›: Mekanik özelliklerinde
hissedilir bir de¤ifliklik tespit edilmeden 400°C.

Kimyasal Dayan›m: Evsel kullan›mda pH 2 ñ 12
aras›nda.

Mufsuz Boru ve Ba¤lant› Parçalar› Kaplamalar›:
Buderus ML pik at›k su borular›, geçerli ÖNORM
B2570’e göre d›fltan, ba¤lant› parçalar› ise içten ve
d›fltan oksidrot boya ile kapl›d›r. ‹reticiler, bu
koruma kaplamas›n›n üzerine istedikleri farkl›
boyalar› da uygulayabilirler.

Santrifüj döküm borular, bu kaplaman›n d›fl›nda
üretim safhas›nda içten epoksi kaplanmaktad›r.
Epoksi kaplama, kimyasal d›fl etkenlere karfl›
önemli bir dayan›m sa¤larken, borunun iç
yüzeyinde elde edilen pürüzsüzlük, ak›fl tekni¤i
aç›s›ndan da ekstra mekanik dayan›m yarat›r.

Özel Pik Döküm Borular:

Pik döküm boru ve ba¤lant› parçalar›, genel olarak
tim evsel at›k su çeflitlerine karfl› dayan›kl›d›r. Özel
amaçlarla, boru ve ba¤lant› parçalar› asit ve baz
özellikli ak›flkanlar için içten emaye kaplanabilir.
Bu flekilde, standart d›fl› kimyasal ve termik
flartlara sahip laboratuvar, araflt›rma merkezi,

endüstriyel tesis ve makina üretim tesisleri gibi
iflletmelerin at›k su tesisatlar›nda optimum emniyet
sa¤lanabilir. Özel borularla birlikte ayn› tür
ba¤lant› kelepçeleri kullan›l›r. Ancak kelepçelerle
birlikte yer alan contalar ya EPDM ya da NBR
(nitrilkauçuk) malzemeden mamuldür. Ayr›ca
emaye kapl› borular sahada kesilmez fakat üretici
taraf›ndan istenilen boylarda haz›rlanmaktad›r. 

EML-Borular: Laboratuvarlar, endüstriyel tesisler
ve makina atölyeleri için, içten yüksek asit ve baz
dayan›m›na sahip emaye kaplanm›fl borular. 

VML-Borular: ‹retici taraf›ndan ›s› izolasyonu ve
terlemeye karfl› yal›t›ml› olarak üretilen mufsuz
boru ve ba¤lant› parçalar›.

KML-Borular: Agresif at›k sular›n tafl›nmas›
amac›yla özel kaplamaya sahip borulard›r. Örne¤in
ticari mutfaklar, g›da endüstrisi, termal, mineral
veya t›bbi havuzlar, endüstriyel olmayan
laboratuvarlar ve foto¤raf laboratuvarlar› gibi
tesislerin at›k sular› bu tip borularal tafl›nmal›d›r.

Pik Boru Notlar›:

Pik döküm demir borular üreticiler taraf›ndan 50
ve 70 mm çapta 3000 mm, daha yukar›daki
çaplarda ise 3000 ve 5000 mm olarak imal
edilmektedir. Bu flekilde, muflu borular›n aksine,
ba¤lant› parçalar› veya armatürlerin aras›ndaki
do¤ru hatlar, farkl› boru ve elemanlardan de¤il,
tam olarak ihtiyaca uygun boyutland›r›lm›fl borular
ile kurulabilmektedir. Böylece, farkl› boylarda
boru ve ba¤lant› parçalar›n›n stoklanmas› ve çok
say›da muflu ba¤lant›n›n zorunlulu¤u ortadan
kalkmaktad›r. 

Titreflim Sönümleme Kabiliyeti 

Pik borular, at›k su tesisatlar›nda özellikle yüksek
titreflim sönümleme kabiliyeti ile öne ç›kmaktad›r.
Bu özelli¤i 

sayesinde, pik boru ile kurulmufl tesisatlarda ak›fl
sesi duyulmaz, tam konfor sa¤lan›r. Ancak duvar
kesit 

geçifllerinde titreflim önleyici yal›t›m
malzemelerinin kullan›lmas›nda fayda vard›r. fiekil
7.2’de mufsuz pik pis su borular› ve ba¤lant›
parçalar›n›n ölçüleri verilmifltir.

BETON BORULAR

Beton borular (büz) sadece yer alt›na döflenen ana
boru tesisat›nda kullan›l›r. Korozyona dayan›kl›d›r,
ancak k›r›lgand›r.
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Tablo 7.2 / MUFSUZ P‹K DÖKÜM P‹S SU BORULARI VE F‹TT‹NGS ÖLÇÜLER‹ (mm)
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PLAST‹K BORULAR

Sert PVC borular korozyona dayan›kl›, hafif, k›r›lgan
ve ifllenebilir özelliktedir. Sese karfl› duyarl›d›r. Pis su
tesisat›nda yayg›n olarak kullan›l›r. fiekil 7.3’de boru
ve ba¤lant› parçalar› ölçüleri verilmifltir.

PVC yan›nda di¤er cins plastik borular›n pis su
tesisat›nda kullan›m› da giderek artmaktad›r. Bunlar
aras›nda astolan borular ses yutma özelli¤ine sahiptir.
S›cakl›¤a dayan›kl› pis su borular› ise yüksek dansiteli
Polietilen (PEHD) ve Polipropilen (PP) den
üretilmektedir.

7.1.  DUKT‹L BORULAR

Duktil borular sfero döküm tekni¤i ile üretilmifl pik
borulard›r. Bu borular normal döküm pik borulara göre,
yüksek  mukavemet ve esneklik de¤erleri ile fark ederler.
Bu nedenle de 40 bar’a kadar bas›nçl› s›v› ve 1 bar’a
kadar bas›nçl› gaz tafl›nmas›na uygundur. Duktil demir
borular›n en belirgin özellikleri:

Yüksek mukavemet de¤erine sahiptir.
• Yüksek afl›nma dayan›m›na sahiptir.
• Uzun ömürlüdür.
• S›ca¤a dayan›kl›d›r.

Tablo 7.3 / SERT PVC MUFLU P‹S SU BORULARI VE F‹TT‹NGS ÖLÇÜLER‹ (mm)
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• Yanmaz
• Korozyona dayan›kl›d›r.
• ‹yi bir ses yal›t›m› sa¤lar.
• Hijyeniktir.

Duktil borular sahip olduklar› bu üstün özellikleri ile
afla¤›daki alanlarda genifl ölçüde kullan›l›rlar:
• Toprak alt›ndaki flehir içme suyu da¤›t›m tesisat›nda.
• Toprak alt›ndaki bina temiz su tesisat›nda.
• Bina pis su tesisat›n›n her bölümde de (yang›na karfl›

özel önlem almaks›z›n)
• Bina içi (özellikle yüksek yap›larda) ya¤mur suyu

kolonlar›nda
• Toprak alt› pis su tesisat›nda
• Toprak alt› ya¤mur suyu kanallar›nda.
• Endüstriyel at›k sular›n ve korozif s›v›lar›n

tafl›nmas›nda.
• Düflük ve orta bas›nçl› (1 bar’a kadar) gaz hatlar›nda.

Bu kullan›m alanlar› içinde özellikle yüksek yap›larda pis
su ve ya¤mur suyu tesisat›nda bas›nca dayan›mlar›, uzun
ömürleri  ve ses yal›t›m özellikleri ile; toprak alt›ndaki
flehir içme suyu da¤›t›m hatlar› ve toprak alt› temiz su
tesisat›nda bas›nca dayan›mlar›, uzun ömürlü ve hijyenik
olmalar› ile kullan›mlar› rakipsizdir. Ayr›ca endüstriyel
at›k sular›n tafl›nmas›nda da korozyona dayan›kl›l›klar› ile
önemli bir avantaj sa¤larlar ve çok kullan›l›rlar.

Duktil Demir Borular›n Di¤er Kullan›m Alanlar›

• Do¤al ak›fll› hatlar
• Bas›nçl› at›k su hatlar›
• Ya¤mur suyu, pis su ve karma su hatlar›
• Bas›nçl› çamur hatlar›
• Çöplük depolama sahalar› s›zma su hatlar›
• Ar›tma tesisi at›k su hatlar›
• Rafineri at›k su hatlar›
• Köprü geçiflleri
• Yüksek h›zl› e¤imli hatlar
• Çeflitli sifon uygulamalar›
• Havaalan› at›k su hatlar›
• Su toplama havzalar›nda at›k su hatlar› olarak

say›labilir

7.1.1. Genel Standard›

Duktil borular uluslararas› ISO 2531 standard›
kapsam›ndad›r. Duktil boru afla¤›daki dört üretim
biçiminden biri ile üretilebilir
1. Kaplamal› veya kaplamas›z metal kal›plarla savurma

döküm.
2. Kum kal›plarla savurma döküm.
3. Kum kal›pta döküm.
4. Metal kal›pta döküm.

Fittings ve aksesuarlar ise kum veya metal kal›pta döküm
tekni¤i ile üretilir.

Boru çaplar› DN 40’tan DN 2600’a kadar de¤iflmektedir.
DN 60 borular baz› ülke standartlar›nda olmakla birlikte,
mümkünse DN 65’e de¤ifltirilmelidir.

Birlefltirne Biçimleri

Borular ve fittings çeflitli tip birlefltirmelerle kullan›labilir.
Esas  birlefltirme biçimleri elostomer contal› soketli
(muflu) birlefltirme ve flanfll› birlefltirmeleridir. Ancak
di¤er birlefltirme biçimleri de uygulanabilir. Örne¤in
birçok ülkede hala kullan›lan kurflun doldurmal› soketli
(muflu) birlefltirme bu borular için mümkündür. Boru
soket ucu d›fl çap› genel boru çaplar›na uygundur. Bu
nedenle farkl› soketli birlefltirme yöntemlerini kullanmak
mümkün oldu¤u gibi, eski gri döküm borular› yeni duktil
borularla de¤ifltirmek de mümkündür.

Boru ve Fittingsin Standart Et Kal›nl›¤› ve Boyu

Boru ve fittingsin standart et kal›nl›¤› nominal çap›n
fonksiyonu olarak afla¤›daki formulle belirlenir.
e =    K . (0,5 + 0,001 DN)
Burada e standard et kal›nl›¤› (mm), DN nominal boru
çap›d›r. K katsay›s› özel gereksinimlere cevap verecek
biçimde 8 ila 12 aras›nda de¤iflen tam bir say›d›r.

Boru d›fl çap›, uygulamaya ba¤l› olarak de¤iflen et
kal›nl›¤›ndan ba¤›ms›z olarak, sabit standart bir de¤erdir.
Ayn› nominal çaptaki boruda d›fl çap de¤iflmezken, et
kal›nl›¤› uygulamaya göre de¤iflir.

Fittings tablolar›nda görülen et kal›nl›¤› ortalama bir de¤er
olup, gerçek et kal›nl›¤› yerel gerilmeleri karfl›layacak
flekilde ve fittingsin biçimine ba¤l› olarak çeflitli
noktalarda farkl› olabilir.

Tablo 7.4 / DUKT‹L BORU MUKAVEMET DE⁄ERLER‹
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‹flaretleme

Her boru ve fittings afla¤›daki iflaretleri tafl›mal›d›r:
‹thalatç› iflareti
Borunun duktil oldu¤u
Nominal çap› (DN)
DN 300’den büyük borular ayr›ca üretim y›l›n› da
göstermelidir.

Mukavemet Testleri

Duktil boru ve fittingsin sa¤lamas› gerekli mukavemet
de¤erleri afla¤›daki Tablo 7.4’de gösterilmifltir.

Maksimum çal›flma Bas›nc› ve iç Bas›nç Testi

Maksimum çal›flma bas›nc› ülkelere ve tafl›nan ak›flkana
göre de¤iflir. Savurma döküm duktil borularda hidrolik
olarak en az 10 dk. süre ile belirlenen bas›nç uygulan›r.
‹çten bas›nç testinde, test bas›nçlar› boru çap›na göre
afla¤›daki formüllerle hesaplan›r ve belirtilen Pmax

de¤erlerini aflmaz.

DN  40 - DN 300 için p = 0,5 (K+l)2, Pmax = 100 bar 

DN 350-DN 600 için  p=0,5 K2, Pmax = 80 bar 

DN 700 - DN 1000 için p = 0,5 (K-l)2, Pmax = 60 bar 

DN 1200 - DN 2000 için p = 0,5 (K-2)2,Pmax = 40 bar 

DN 2200 - DN 2600 için p = 0,5 (K-3)2,Pmax = 25 bar 

Savurma olarak dökülmeyen boru, fittings ve aksesuarlar

da su veya hava ile s›zd›rmazl›k testine tabi tutulur. Test
koflullar› ilgili flartnamelerde belirtilir. Testlerin
tamamlanmas›ndan sonra gözle görülür hiç bir kaçak,
terleme veya baflka bir hata izine rastlanmamal›d›r.

7.1.1.1. Spigot ve Soketli Borular (Muflu Borular)

Bu borular  normal gereksinimleri karfl›lar. Bas›nç alt›nda
gaz ve su tafl›ma ve da¤›tma amac› ile kullan›l›rlar. Tablo
7.5’de içten çimento kapl›. d›fltan galvaniz korumal› bitüm
giydirmeli K9 s›n›f› DN 80 - 1000 aras› duktil demir bas›nç
borular› ölçüleri verilmifltir. Tablo 7.6’da ise ayn› borular›n
DN 40 - 65 aras› ölçüleri verilmifltir. Tablo 7.7’de d›fltan
galvaniz korumal›, içten ve d›fltan bitüm giydirmeli DN 80
- 600 aras› K9 s›n›f› duktil boru ölçüleri görülmektedir.

Bu borular›n et kal›nl›¤› hesab›nda ve çal›flma bas›nc›
hesab›nda K = 9 al›nmaktad›r. Spigot ve soketli borular›n
birlefltirilmesinde fiekil 7.8’de görülen TYTON soketli
(muflu) birlefltirmeler, fiekil 7.9’da görülen vidal›
s›k›flt›rmal› salmastral› birlefltirmeler,  fiekil 7.10’da
görülen civata s›k›flt›rmal› salmastral› birlefltirmeler
kullan›l›r. Bunlar›n d›fl›nda özel  birlefltirme flekilleri de
kullan›labilir.

7.1.1.2. Flanfll› Borular ve Flanfllar

Gri döküm borularda tek tip flanfl kullan›m›na izin
verilmifltir. Ancak duktil borularda artan bas›nç nedeniyle

Tablo 7.5 / DUKT‹L DEM‹R BORULARI ‹ÇTEN Ç‹MENTO KAPLI DIfiTAN GALVAN‹Z
KORUMALI VE B‹TÜM KAPLI K9 SINIFI
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Tablo 7.6 / DUKT‹L DEM‹R BORULARI ‹ÇTEN Ç‹MENTO KAPLI DIfiTAN GALVAN‹Z
KORUMALI VE B‹TÜM KAPLI K9 SINIFI

Tablo 7.7 / DUKT‹L DEM‹R BORULARI ‹ÇTEN B‹TÜM KAPLI DIfiTAN GALVAN‹Z KORUMALI
VE B‹TÜM KAPLI K9 SINIFI

Tablo 7.8 / TYTON SOKETL‹ (MUFLU) BUDERUS DUKT‹L BORU B‹RLEfiMELER‹
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kullan›labilecek flanfl tipleri PN 10, PN 16, PN 25 ve
PN 40’a karfl› gelen 4 tip ilavesiyle geniflletilmifltir.
Flanfllar ifllenmifl yüzeyler ve matkapla delinmifl
delikler içerebilirler veya döküm olarak hassas bir
biçimde özel üretilebilirler. Flanfllar boruya entegre
olarak dökülebilece¤i gibi ayr› dökülebilir ve kaynak
veya vidalama gibi bilinen yöntemlerle boruya tespit
edilebilir. Dolay›s› ile sabit veya sökülebilir olabilir. Yer
alt›na gömülmeyen boru flanfllar›ndaki civata

deliklerinin çap›, 1 mm daha büyük olabilir.

Et kal›nl›¤› ve test bas›nc› belirlemesinde K katsay›s›
için, 

Integral flanfll› borularda K = 12 ve 14

Vidal› flafll› borularda K = 10 ve 12 

Kaynakl› flanfll› borularda K = 9 

al›nabilir. Verilen iki K de¤erinden hangisinin geçerli
olaca¤› ulusal standartlarca belirlenir.

Tablo 7.9 / V‹DALI SALMASTRALI BUDERUS DUKT‹L BORU B‹RLEfiMES‹

Tablo 7.10 / C‹VATA SIKIfiTIRMALI  SALMASTRALI BUDERUS DUKT‹L BORU B‹RLEfiMES‹
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Tablo 7.11’de çift taraf› integral döküm flanfll› duktil
boru ölçüleri görülmektedir. Bu borular›n  içleri normal
çimento kapl›d›r.

7.1.2. Fittings

Duktil demirin daha yüksek mukavemeti olmas› daha
düflük boyutlu fittings yap›m›na imkan verir. Bu
özellikle kalabal›k ve s›k›fl›k büyük kentlerde yer
tasarrufu aç›s›ndan önem tafl›r. Duktil borularda
kullan›lan mevcut fittingsi öncelikle Spigot ve soketli
boru fittingsi ve flanfll› boru fittingsi olarak ikiye
ay›rmak mümkündür. Her iki tip için de; 

a) 90°, 45°, 22 1/2° ve 11 1/4° dirsek.
b) T parça
c) Redüksiyon

bulunmaktad›r. Ayr›ca flanfll› borular için istavroz ve
kör flanfl mevcuttur. Spigot ve soketli borularda
yukar›daki fittings ve manflon için birleflme biçimine
göre, üç flekil vard›r. Bunlar her iki ucu TYTON soket,
her iki ucu vida s›k›flt›rmal› salmastral› ve her iki ucu
soket tiplerdir. Ayr›ca bir ucu flanfll› ve di¤er ucu
yukar›daki üç flekilde soketli olan manflonlar mevcuttur.
Spigot ve soketli borular için ayr›ca 45° çatal parçalar
bulunmaktad›r.

Bir ucu flanfll› di¤er ucu soketli parçalar ve düz
manflonlar boru hatlar› seksiyonlar› aras›nda
sökülebilme, eksenel kayma ve ayarlama imkan› tan›r.

Çift soketli dirsekler dönme aç›s›na ba¤l› olarak artan
uzunluktad›r. Bunlar›n dirsek bloklar›na dayanan
tafl›y›c› yüzeyleri, eksenel kuvvetlerin büyüklü¤üne
göre ayarlanm›flt›r. 

Redüksiyon flanfllar›n ve çift flanfll› redüksiyonlar›n
kullan›m›, flanfll› T branflman parça aral›¤›n›
sadelefltirmeye imkan tan›r. Bu fittings
kombinasyonlar›n›n kullan›m› en az say›da döküm
fittings ile, en büyük say›da birleflme imkan›n›
kullan›c›ya verir. 

Bu düzenlemelerin etkisiyle hem tüketicide, hem de
üreticide stok miktar› azal›r ve temin imkan› kolaylafl›r.
Çift soket redüksiyon parça, pratik olarak en k›sa
mesafede çap› düflürür.

Çift flanfll› redüksiyonlar, genellikle iki arka arkaya
gelen çap›n aras›na konur ve de¤iflen çap oran›yla
orant›l› uzunlu¤a sahiptir. Her iki kenar eksenle 5°aç›
yapar. Böylece bas›nç düflümü minimum tutulmufltur.

7.1.3. Buderus Duktil Borular›n Özellikleri

DN-EN 598’e uygun duktil döküm borular›n yüksek
mekanik özellikleri vard›r:
Çekme dayan›m› ≥ 420 N/mm2

Kopma uzamas› ≥ %10

Kesme dayan›m› ≥ 550 N/mm2

E¤ilme dayan›m› ≥ 420 N/mm2

Çatlama dayan›m› ≥ 300 N/mm2

Bu de¤erler sürekli kullan›mda sabit kalmaktad›r.
Yüksek Döküm Boru Teknolojisine sahip Buderus
Duktil demir borular›n önemli avantajlar›:
• Tüm at›k sulara uygundur.
• Asidik ve yüksek kireç içeren sulara dayan›kl›d›r.
• Sülfat içeri¤i yüksek sulara dayan›kl›d›r.
• Biyojen sülfürik asit etkilerini tafl›yabilir.
• Yüksek bas›nçl› durulamaya uygundur.
• E¤imli hatlarda, 20 m/s’ye varan ak›fl h›zlar›na izin

verir.
• Bas›nçl› çamur hatlar›nda y›llarca kullan›labilir.

Yüksek H›zl› Ak›fllar

DIN 2614’e yap›lan eklemelerde, duktil demir borular›n
10 m/s’nin üzerindeki ak›fllarda, kavitasyon olmamas›
halinde afl›nma dayan›m›na sahip oldu¤u tarif
edilmektedir. 

Çimento iç kaplama sayesinde, laboratuvar deneyleriyle
de ispatlanan bir flekilde duktil demir borular e¤imli
hatlarda 20 m/s h›zlara dayanabilmektedir.

Fonksiyon güvenilirli¤i ve ekonomiklik, boru hatt›
projelerinde en önemli seçim kriterleridir.

Burada da bina, mazgal ve rögar ba¤lant›lar› önemli bir
rol sahibidir.

Bina ve rögar branflmanlar› en güvenilir flekilde;
branflman saplama parçalar› ile boru hatt›na ba¤lan›r.
Branflman saplama parçalar› max. 6 bar ve min. 0,5 bar
mutlak bas›nca dayan›kl›d›r.

Borular özel rögar ba¤lant› parçalar› ile rögarlara ulafl›r.
Duktil demir malzemenin esnek yap›s› ve TYTON®

soket, ba¤lant›n›n tek eksenli bir mafsal gibi
davranmas›n› ve böylece de yüksek fonksiyon güvenli¤i
sa¤lar.

At›k sular›n tafl›nmas›, varolan veya yeni yap›lan
yerleflim bölgelerinden bafllar ve at›klar›n kanallarda
herhangi bir kaçak oluflmadan ar›tma tesisine
ulaflt›r›lmas›yla devam eder. Buderus, at›k su tafl›ma
kanal ve hatlar› için komple çözümler sunmaktad›r.

Özel haller ve bas›nçl› hatlar için, eksenel yüklere
yüksek dayan›m gösteren özel soketli ba¤lant› sistemleri
bulunmaktad›r. Bu ürünler, beton mesnetlere alternatif
olarak, sifon hatlar›nda, e¤imli geçifllerde ve instabil
topraklardaki hatlarda kullan›m alan› bulmaktad›r.

Tarihi flehir merkezlerinde karfl›lafl›lan özel flartlarda,
a¤›r trafik yükü alt›nda ya da özel koflullar›n etkin
oldu¤u projelerde, duktil döküm borular öne
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ç›kmaktad›r. Bunda duktil demir malzemenin mekanik
özellikleri ile TYTON® soketli ba¤lant›lar›n yüksek iç ve
d›fl bas›nçlarda da yüksek s›zd›rmazl›k özelli¤i önemli
olmaktad›r.

Problemli yap› ve iflletme koflullar› duktil demir borular›n
konstrüktif özellikleri nedeniyle, modern ve çevreye
sayg›l› bir biçimde yerine getirilebilmekte ve
çözülmektedir.

Verimli Boru Ba¤lant›s›

Boru hatlar›n›n toplama ve da¤›tma sistemlerinin
kurulmas›nda yer almaya bafllamas›yla birlikte, boru
ba¤lant›lar›n›n da önemi artm›flt›r. Ba¤lant›n›n
güvenilirli¤i ile boru hatt›n›n verimlili¤i korunmakta veya
düflmektedir.

Uzun y›llar›n getirdi¤i tecrübeler, 35 y›ldan beri
milyonlarca kilometrelik su, at›k su ve gaz tafl›ma
hatlar›nda kullan›lan TYTON® soketli ba¤lant›lar›n
gelifltirilmesini sa¤lam›flt›r.

Verimli Boru Montaj›

6 metrelik optimum boru boyunun boru hatlar›n›n
ekonomikli¤i aç›s›ndan önemli bir faktör olmas› gibi,
“yükle ve ittir” mant›¤›yla kurulabilen TYTON® soketli
ba¤lant›lar da günlük ba¤lant› say›s›n› artt›ran önemli bir
etkendir.

Verimli Kullan›m Ömrü

Alman Köy Su ‹flleri Birli¤i LAWA’n›n maliyet hesaplar›
flartnamesinde, duktil demir borular›n ömrü olarak 50 - 80
y›l tarif edilmifltir. Hatta bunun 100 y›la ç›kt›¤› projeler de
mevcuttur. 

Döküm borular 100 y›l› aflk›n bir süredir at›k su tafl›ma
hatlar›nda kullan›lmaktad›r.

Daha önceleri a¤›rl›kl› olarak kullan›lan pik döküm
borular, son iki yüzy›lda yerini daha baflar›l› kaplama
imkanlar›na sahip bir teknolojiyle üretilen duktil borulara
b›rakmaktad›r.

Verimli Yat›r›m

Kanalizasyonlar›n ilk yat›r›m maliyeti hesab›, ana olarak
afla¤›daki alt bafll›klara toplanabilir:

• Boru imalat ve montaj masraflar› (% 70 - 75)
• Teknik ekipman masraflar› (% 15 - 20)
• Mühendislik ve ekstra masraflar (% 10 - 15)

Genel olarak infla alan›ndaki hafriyat ve örtme, rögarlar,
cadde mazgallar›, mesnetleme ve yal›t›m toplam ilk
yat›r›m maliyetinde % 85 - 94 aras›nda bir paya sahiptir.
Boru malzemesi; tafl›ma ve montaj ifllemi ise sadece % 6 -
15 aras› bir maliyet pay›na sahiptir. Hat derinli¤i artt›kça,
hafriyat, montaj ve gömme ifllemlerinin maliyeti de ayn›
oranda artmaktad›r.

Bütün bunlar›n ›fl›¤›nda, boru ve ba¤lant› parçalar›n›n
maliyetindeki %10’luk de¤iflimin, toplam projeye
maksimum %1 - 1,5 fleklinde bir etkisi oldu¤u ortaya
ç›kmaktad›r. Buna karfl›n, montaj iflleminin h›zlanmas› ve
daha verimli hale gelmesinin ise, yat›r›m maliyetine etkisi
oldukça yüksek bir oranda gerçekleflmektedir. 

Tamamlanm›fl veya yeni infla edilen yerleflim birimlerinde,
bina ba¤lant›lar›n›n, özel branflman saplama parçalar› ile
etkin bir flekilde gerçeklefltirilmesinin yat›r›m maliyetinde
daha fazla tasarruf anlam›na geldi¤i aç›kt›r.

Tablo 7.11 / Ç‹FT TARAFLI ‹NTEGRAL DÖKÜM FLANfiLI DUKT‹L BORU PN 10, ve PN 25
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Tablo 7.12 / DUKT‹L BORULAR VE POL‹ET‹LEN BORULARIN KARfiILAfiTIRILMASI

KR‹TER

Difüzyon

Kaçak Analizi

Boru Hatt›n›

Gelifltirme ve

Tamiratlar

DUKT‹L BORULAR

Duktil demir döküm borularda,
gazlar›n difüzyon yolu ile boru
içinde tafl›nan ak›flkana kar›flmas›
mümkün de¤ildir. Bu nedenle, toprak
alt›nda oluflumu oldukça h›zl› olan
metan (CH4) gaz›n›n içme suyuna
kar›flarak su kalitesini bozmas›
mümkün de¤ildir. Ayr›ca da
akaryak›t veya gaz hatlar›n›n
yak›n›ndan geçen temiz su hatlar›nda
duktil demir döküm borular›n
kullan›lmas› sorunsuz bir iflletmeyi
garanti eder.

Gömülü boru hatlar›nda kaçak
noktas›n›n do¤ru tespiti, tamirat
iflleminin en az 1.80 x 0.80 m
büyüklü¤ünde bir çukur kazarak
gerçeklefltirilebildi¤i düflünülünce,
büyük bir önem tafl›r. Bas›nç testi
yolu ile kaçaklar yaln›zca hidrantlar
veya vanalar aras›ndaki bölgelerde
tespit edilebilirken, akustik testler ile
kaçak noktas› santimetreler
mertebesinde saptanabilmektedir. Bu
nedenle, bugün çok küçüklerden en
büyük hatlara kadar akustik test
sistemleri kullan›lmaktad›r. Metal
malzemeden boru hatlar›nda, metal
malzemede ses dalga h›z›n›n
homojen olarak yay›labilmesi
sayesinde, 80 m’nin de üzerine ç›kan
mesafeler ile test yapmak ve do¤ru
sonuçlara ulaflmak mümkün
olmaktad›r.

Duktil demir döküm boru ve ba¤lant›
parçalar›nda, diflli, flanfll›, soketli,
flanfl-soketli ve kaynakl› olmak üzere
birçok birlefltirme teknik olarak
mümkündür ve kullan›lmaktad›r. Bu
nedenle, bu tip boru hatlar›nda hata
yeni bir branflman eklemek ya da
hatt›n tamiri amac›yla bir bölümünü
de¤ifltirmek kolayca gerçeklefltiri-
lebilmektedir. Kullan›lan farkl›

POL‹ET‹LEN BORULAR

‹ç yap›s›nda bulunan hacimsel boflluk
nedeniyle tüm PE esasl› borular›n, hidrokarbon
s›v› ve gazlar› diffuze etmesi çok h›zl›
gerçekleflir. Esas tehlike ise, boru cidar›
taraf›ndan emilen bu maddelerin, borular›n iç
k›sm›na geçmesi, yani difüzyondur. Özellikle
tafl›ma ve montaj s›ras›nda d›fl kaplamalar›
zarar gören PE borularda son derece h›zl› bir
flekilde gerçekleflen difüzyon, PE-MD ve PE-
LD malzemelerde çok k›sa sürede tafl›nan
ak›flkan›n kalitesinin yitirilmesine neden olur.
Günümüzde alüminyum bariyerli, koruma
k›l›fl› PE borularla difüzyonun önüne
geçilebilmekte, ancak bu kez de ilk yat›r›m
maliyetleri önemli ölçüde yükselmektedir.

PE malzemelerin iç yap›s›nda, ayn› çapa sahip
boru boyunca çeflitli fiziksel ve kimyasal
özellikler farkl›l›klar gösterir. Akustik kaçak
testlerinde, test mesafeleri ile test say›s› ters
orant›l›d›r. Ses dalgalar›n›n PE malzeme içinde
sönümlemeler ile ve de¤iflken h›zlarla
ilerlemesi nedeniyle, bu malzemeden borularda
test mesafeleri kimi hallerde 20 m’nin bile
alt›na inebilmektedir. Bu sorun, polietilen boru
hatlar›n›n iflletme, bak›m ve tamirini zorlaflt›ran
önemli unsurlardan biridir. Baz› hallerde, metal
hattan ayr›lan PE branflmandaki hiçbir kaça¤›n
noktasal olarak tespiti mümkün olmamaktad›r.

Polietilen borularda, özellikle belirli çaplar›n
üzerine ç›k›ld›¤›nda kaynakl› ba¤lant›lar
imkans›z hale gelmektedir. Küçük çaplarda da
hat çap›n›n devaml›l›¤› aç›s›ndan sorunlu olan
kaynak yerine soketli ya da s›k›flt›rma diflli
ba¤lant›lar kullan›lmaktad›r. Bu da boru hatt›na
ek yap›lmas› ya da hatta lokal yenileme
yap›lmas› ifllemini oldukça uzun, zor ve pahal›
bir hale getirir.
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Ekonomik

Ömür

Noktasal Yükler

Hasar Oluflumu

birlefltirme metodlar›ndan ifllem h›z›
aç›s›ndan en önde geleni TYTON®

contal› soketli (muflu) birleflmelerdir.
TYTON® contal› olarak DN 80 ile DN
1000 aras› tüm çaplarda uzun
metrajlar›n döflenip, devreye al›nmas›
mümkün olmaktad›r.

Boru hatlar›n›n malzemelerine göre
teknik (ekonomik) ömrünü inceleyen
DVGW W401 Öneri Bülteni’nde, içten
çimento, d›fltan bitüm kapl› duktil
demir döküm borular›n, 100-140
senelik ömür ile birinci s›rada geldi¤i
belirtilmektedir.

Boru hatlar›n›n imalinde yat›r›m
maliyetlerini artt›ran en önemli unsur,
hat güzergah›ndaki hafriyat ve max. 20
mm tanecik büyüklü¤üne sahip killi
kum dolgu malzemesidir. Bu sayede
oluflan yüksek maliyetleri ortadan
kald›rmak amac›yla düflünülen toprak
üstü hatlarda karfl›lafl›lacak en önemli
sorun, boru malzemesinin toprak üstü
ba¤lant›larda ortaya ç›kacak noktasal
yüklere dayan›p, dayanamayaca¤›d›r.
Metal malzemeden boru hatlar›n›n
toprak üstü mesnetler aras›nda
döflenmesi, uzun y›llardan beri
kullan›lan ve emniyetli bir metottur. 

Toprak alt› boru hatlar›nda mekanik
d›fl etkenler, zemin hareketleri,
korozyon, hatal› boru birleflmeleri gibi
nedenlerle çeflitli hasarlar
oluflabilmektedir. Alman gaz ve Su
Tesisat› flartnamesi DVGW’nin boru
hatlar› ile ilgili gerçeklefltir-di¤i,
istatiksel çal›flmada duktil dökme
demir boru hatlar›nda, 1995 y›l›nda
kay›tl› bulunan 13.958 km hat için
toplam 375 hasar; yani 100 km bafl›na
3 hasar tespit edilmifltir. 

1980’lerden sonra malzemenin hafifli¤i
nedeniyle kullan›m› göreceli olarak
yayg›nlaflan PE borular, ›fl›k ve UV ›fl›nlar›n›n
etkilerine karfl› koruma amaçl› olarak
boyansalar da, ortalama 40 ile 70 y›l aras›nda
teknik ömre sahiptir. Bu süre, boru hatt›n›n
döflendi¤i topra¤›n çeflitli hidrokarbonlar ile
kontamine olmas› durumunda, borunun
u¤rayaca¤› erozyon ve difüzyon nedeniyle
önemli ölçüde k›salmaktad›r.

Polietilen boru malzemelerinden birço¤u
üzerinde yap›lan noktasal yük deneyleri
göstermifltir ki, günümüzde kullan›lan hemen
tüm polietilen türleri, noktasal yükler
karfl›s›nda, daha 1000 saat test süresi dolmadan
yar›lma ve y›rt›lma gibi hasarlara u¤ramaktad›r.
Sadece deney amac›yla gelifltirilmifl olan çok
az çeflit polietilen bu tür bir deneyden sadece
akma izleri ile geçebilmifltir; ancak çapraz
ba¤l› bu polietilen türleri de ilk yat›r›m
maliyetlerini ciddi oranda artt›ran bir üretim
metoduna sahiptir. Bu nedenle bilim
adamlar›n›n ortak kan›s›, polietilen boru
hatlar›n›n toprak alt› uygulanmas›n›n do¤ru
olaca¤› ve hatta bu uygulama s›ras›nda dolgu
malzemesinin tarif edilen tanecik çaplar›n
uygun olmas›na azami özen göstermenin
gereklili¤i yönündedir.

DVGW’nin çal›flmas›nda, 1995 y›l›nda kay›tl›
bulunan 1.350 km PE boru hatt›nda, toplam
250 hasar tespit edilmifltir. Bunun anlam›, 100
km’de 18 hasard›r.

Tablo 7.12 / DUKT‹L BORULAR VE POL‹ET‹LEN BORULARIN KARfiILAfiTIRILMASI (Devam›)
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Büyük Yükler Alt›nda S›zd›rmazl›k

Duktil borular›n büyük kullan›m alan›na sahip
olmas›n›n önemli nedenlerinden biri sahip oldu¤u
yüksek güvenilirliktir.

Duktil borular, toprak ve trafik yükünden oluflan
büyük zorlanmalar› tafl›yabilir. 0,8m ile 6 m derinli¤e
gömülü duktil borular için, baraj flartlar›nda bile
statik deneyler zorunlu olmamaktad›r.

Ba¤lay›c› özelli¤i olmayan kumlu veya çak›ll›
topra¤a, 0,3 ve 30 m derinliklerde yat›r›lm›fl olan ve
çevresi %75 ile %95 yo¤unluklar›nda kum ile
desteklenmifl olan duktil borular›n, onlarca y›ld›r
sorunsuz olarak kullan›ld›¤› projeler vard›r.

K›saca duktil borular çok çeflitli toprak örtüler
alt›nda, hesaplanan veya hesaplanamayan yüklere
karfl›n bugün oldu¤u gibi gelecekte de yüksek
güvenilirlikle kullan›lmay› sürdürecektir.

Toprak Hareketlerinde S›zd›rmazl›k

TYTON® soketli ba¤lant›lar›n ifllevi ilk bak›flta
anlafl›lamayabilir. Ancak bu özel soketli ba¤lant›lar›n
yüksek iç bas›nç dayan›m›, kolay merkezleme ve
örne¤in yer alt› sular›ndan kaynaklanan yüksek d›fl
bas›nçlara karfl› dayan›m olarak özetlenebilen ifllevi
vard›r.

Bunun yan›nda toprak alt›nda yatan boru hatlar›na,
trafik yükleriyle çak›flan toprak hareketlerinin neden
oldu¤u eksenel veya aç›l› d›fl yükler de etkiyebilir.

Bir mafsal gibi davranabilen TYTON® soketli
ba¤lant›lar, boru hatt› elemanlar›n›n toprak
hareketlerine burulma veya e¤ilme gerilmelerini bir
sonraki boru veya ba¤lant› parças›na  aktarmadan
uymalar›n› garanti alt›na al›r. Bu özellik, soketlerin
yüksek dayan›ml› ve özel konstrüktif yap›lar› ile elde
edilir.

Agresif S›v›lar›n Tafl›nmas›nda S›zd›rmazl›k

Killi çimento iç kaplamal› ve d›fltan epoksi korumal›
duktil borular, yüksek yo¤unluklu sülfürik asit
etkilerine karfl› bile yüksek bir mukavemete sahiptir.

S›zd›rmaz Malzeme

Duktil döküm borular bütün ifllevlerini sorunsuz bir
flekilde yerine getirmeleri amac›yla üretim
aflamas›nda test edilirler. Homojen iç yap› ve
mekanik özellikler imalat s›ras›nda gerçeklefltirilen
deneylerle kontrol alt›nda tutulur. Difüzyon
dayan›m› ise duktil döküm malzemenin kendi
özelli¤idir.

Duktil borularla polietilen borular›n

karfl›laflt›rmas›

Duktil borularla polietilen borular›n bina d›fl› yeralt›
temiz su tesisat›nda kullan›lmalar› halinde
birbirleriyle karfl›laflt›rmas› Tablo 7.12’de verilmifltir.

7.2.  ISISAN BUDERUS DUKT‹L BORULAR -

MONTAJ TEKN‹⁄‹

7.2.1. Kullan›m Alan›,Transport ve Depolama

Kullan›m alan›:

Duktil boru ve fittingslerin montaj› DIN-EN 598
normuna uygun flekilde yap›lmal›d›r.

Montaj an›nda gerekli teknik yard›m istenirse
yap›labilir.

Kuvvetlendirilmifl d›fl korumal› ve uzunlamas›na
kuvvete dayan›m› art›r›lm›fl olan Buderus duktil
demir borular›n yerlefltirme ve montaj› için özel
ba¤lant› flekilleri mevcuttur.

Depolama ve tafl›ma için notlar

Duktil borular›n araçlara yükleme ve indirilmesinde
emniyet kay›fllar› kullan›lmal›d›r. Tafl›ma ifllemi vinç
ile yap›lacaksa, borunun çimento yüzeyinde bas›nc›n
çok büyük olmamas› için, duktil boru sar›larak
halkaya as›lmal›d›r. Özellikle büyük çapl› borularda,
vinç halkas›n›n çimento yüzeye zarar vermemesi için
boru formuna uygun papuçlar kullan›lmal›d›r.

fiantiyede s›zd›rmaz contalar›n muhafazas›;

S›zd›rmaz conta kuru,karanl›k,temiz ve so¤uk  (0°C
alt›nda olmayan) ortamlarda depolanmal›d›r. Montaj
esnas›nda s›zd›rmaz contan›n yüzey s›cakl›¤›
yaklafl›k 10°C civar›nda olmal›d›r.

Boru demeti;

Boru demeti emniyet kay›fllar› ile ba¤lanmal›d›r.

Boru izolasyonun bozulmamas›, hem de borular›n
kirlenmemesi için, boru aralar›na ve borular›n en
altlar›na tahta ara yataklar konmal›d›r.

Saç kesme makas› ile boru demetini tutan çelik
kuflaklar kesilebilir.

Keski, manivela vb. montaj s›ras›nda kullan›lan
aletlerin, boru izolasyonuna zarar vermemesine
dikkat edilmelidir.

Duktil borular›n izolasyonlar›nda zarar meydana
gelmiflse hemen de¤ifltirilmelidir.

Duktil borular, DIN-EN 598 normuna göre 10 cm
geniflli¤inde kütükler üzerine, borular›n bitim
noktas›ndan yaklafl›k 1,5m uzakl›kta olacak flekilde,
üst üste yerlefltirilebilir.
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Kaza riskine karfl› 3 mt’den daha yüksek boru y›¤›n›
yapmay›n›z.

7.2.2. Boru çukurunun aç›lmas›, borular›n

gömülmesi ve montaj 

Boru çukurunun aç›lmas› (fiekil 7.13);

Aç›lacak boru çukurlar› DIN-EN 1610, DIN 4124 ve
VBG 37 normlar›nda tarif edilmifltir.

Borular›n gömülmesi;

Boru montaj› yap›l›rken, borular›n her noktas›n›n
topra¤a de¤mesine dikkat edilmelidir. Sadece muf
yerlerinde el girecek kadar bir boflluk b›rak›lmal›d›r.

Boru yüzeyinde yo¤uflmaya sebebiyet verecek,
agresif özellikte dolgu malzemesi kullan›lmamas›na
ve yüzeyde sivri tafllar›n kalmamas›na dikkat
edilmelidir.

Yüzey doldurma ifllemi, borunun en üst noktas›ndan
itibaren min. 15 cm. olacak flekilde yap›lmal›d›r.

7.3. DUKT‹L BORU HATLARININ

SIZDIRMAZLIK TESTLER‹ VE KONTROLLER‹

7.3.1. Do¤al Ak›fll› Su Hatlar›nda Yüksek Bas›nç

Testi

DIN-EN 1610’a uygun olarak, killi çimento iç
kaplamal› duktil döküm borular, 15 dakika süresince 0,5
bar iç bas›nçta tutuldu¤unda birim iç alandan
maksimum olarak 0,02 l/m3 su s›zmas› meydana gelir.
S›zmas›na müsade edilen su miktarlar› yandaki tabloda
verilmifltir. 

7.3.2.  Bas›nçl› At›k Su Hatlar›nda Yüksek Bas›nç

Testleri

Bu borularda test DIN 4279’a göre yap›l›r. Yandaki
tabloda farkl› çaplarda test süreleri verilmifltir. 

Bu süre içinde boruya afla¤›da gösterilen büyüklüklerde
hidrolik bas›nç uygulan›r ve test süresi sonunda
bas›nçtaki düflmenin yandaki tabloda verilenden daha
büyük olmamas› istenir.

DN Kat say›s›

100-150 15

200-300 10

350-500 5

600-700 3

800-1000 2

>1000 1

Tablo.  Duktil boru demetlerinde müsaade edilen
max. boru kat yükseklikleri;

DN Demetteki boru A¤›rl›k 
say›s› (kg)

100 20 2120

125 15 2025

150 12 2040

200 6 1320

250 4 1120

300 4 1360

Tablo. Duktil boru demetleri a¤›rl›klar›

fiekil 7.13 / BORU ÇUKURU

Tafllar› ay›klanm›fl, s›zd›rmazl›k özelli¤ine sahip ve
agresif yap›da olmayan; dolgu malzemesiz zemin.

Kum dolgu ile yataklama yap›lm›fl tafll› zemin

DN 100 m Boruda S›zan Su

Miktar› [lt]
100 0.6
125 0,8
150 0,9
200 1,3
250 1,6
300 1,9
350 2,2
400 2,5
500 3,1
600 3,8
700 4,4
800 5,0
900 5,7
1000 6,3
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fiekil 7.14 / BORULARIN TEM‹ZLENMES‹

Borunun erkek taraf› iflaretli yere kadar çok iyi
temizlenmelidir.

Taranm›fl s›zd›rmaz yüzeye ince tabaka halinde
yap›flt›r›c› sürülmelidir.

Boru birleflim yerlerinin temizlenmesi;
Borular›n birleflimi yap›lmadan önce muflar›n temiz
olmas›na dikkat edilmelidir. Özellikle tutma yivi ve

s›zd›rmaz conta yüzeyindeki muhtemel boya pislikleri
temizlenmelidir. Tutma yivi f›rça yard›m›yla temizlenebilir.

fiekil 7.15 / SIZDIRMAZLIK CONTALARININ
YERLEfiT‹R‹LMES‹

S›zd›rmaz conta,
sert yüzeyi tutma
yivinin içine girecek
flekilde yerlefltirilir.
S›zd›rmaz contan›n
tam yuvas›na
oturmufl olmas›
kontrol edilmelidir.

S›zd›rmaz contalar›n
yerlefltirilmesi;
Conta temizlendikten
sonra kalp fleklinde
form verilir

Do¤ru Yanl›fl

S›zd›rmaz contan›n
muf içerisine
yerlefltirilmesinde
problem yaflan›rsa
flekilde görüldü¤ü
üzere karfl›l›kl›
yüzeylerde bo¤um
yap›l›r. Bu sayede
conta zahmetsiz bir
flekilde yerine
yerlefltirilir.

S›zd›rmaz conta
üzerine ince
tabaka halinde
yap›flt›r›c›
sürülmelidir.

S›zd›rmaz contan›n yuvas›na tam oturmas›na
ve d›flar›ya taflmamas›na dikkat edilmelidir.

Anma Çap› Süre

DN [h]

≤200 3

250 - 400 6

500 - 700 18

> 700 24

Test süreleri tablosu

Anma Bas›nc› Test Bas›nc› Max. ∆P
PN PP

[bar] [bar]

10 PN+5 0,1

16 PN+5 0,15

> 16 PN+5 2

‹zin Verilen Max. Bas›nç Düflümü tablosu
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fiekil 7.17 / BORULARIN YUVARLATILMASI VE AÇI VERME

Borulara aç› verme

Boru montaj› tamamland›ktan sonra, gerekli
aç›land›rma yap›labilir.

DN  300-5°

DN  400-4°

DN 1000-3°

6 mt’lik boruda 1°’lik sapma, bir önceki borunun
merkezinden 10 cm’lik sapma anlam›na gelir.

DN 800’den itibaren borular›n yuvarlat›lmas›;

Büyük çapl› borularda erkek taraf› oval olabilir.

Bu ovallik borunun içine yerlefltirilen özel ekipman
yard›m›yla dikkatlice düzeltildikten sonra ekipman
boru içerisinden ç›kart›l›r.

Kadran

Kadran

Önceden üzerine yap›flkan sürülen borular,
döndürülerek mufun içerisine do¤ru s›zd›rmaz contay›
merkezleyecek flekilde yerlefltirilir.

Montaj› yap›lan boru ile önceki borular›n ayn› eksen
üzerinde olmas›na dikkat edilmelidir.

Duktil boru montaj aleti yard›m›yla üzerindeki ilk çizgi
görünmeyene kadar mufun içine sokulmal›d›r.

Duktil borular›n montaj› bittikten sonra test edici
yard›m›yla, s›zd›rmaz contan›n boruyu her noktada
sar›p sarmad›¤› kontrol edilmelidir.

Dikkat!

DN 700’den DN 1000’e kadar olan fitings ve rögar
ba¤lant› parçalar› montaj› s›ras›nda iflaretli yerlerin
d›flar›da kalmas›na dikkat edilmelidir.

Kumpas

fiekil 7.16 / BORU MONTAJININ YAPILMASI

Kald›rma düzene¤i sadece ba¤lant›lar tam olarak
yap›ld›ktan sonra serbest b›rak›lmal›d›r.
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7.3.3. Do¤al Ak›fll› Hatlar›n Vakum ile (Hava ile)

S›zd›rmazl›k Testi

Düflük maliyetle ve k›sa sürede gerçeklefltirilebilecek
bir di¤er alternatif de vakum bas›nç testidir (fiekil 7.35).
Bu test için hava s›zd›rmazl›¤›na sahip malzemeden
üretilmifl bir boru ve düflük bas›nç testine mukavim
ba¤lant› sistemleri gereklidir ve DIN 28603’e uygun
TYTON® soketli ba¤lant›lara sahip, DIN-EN 598’e
uygun duktil borular bu flartlar› yerine getirmektedir.
Düflük bas›nç testi ile, 0,5 barl›k yüksek bas›nç testine
denk bir dayan›m kontrolü mümkün olmaktad›r.

Yöntem tarifi:

Eksi bas›nç testi için genel flart, hem s›zd›rmazl›¤›
olan bir boru maddesi, hem de eksi bas›nca uygun bir
birlefltirme tekni¤inin olmas›d›r.

Eksi bas›nç testinde yüksek gaz bas›nçl› hatlardaki
s›zd›rmal›k testine benzer bir fark bas›nc› ölçüm
yöntemi uygulan›r. Kanalda 500 mbar’l›k bir eksi
bas›nç oluflturulur. Bir fark bas›nç ölçer ile atmosfer
bas›nc› ile kanaldaki eksi bas›nç aras›ndaki fark
bas›nc› ölçülür. Bir hassas barometre ile ayn›

zamanda test sonuçlar›nda hesaba kat›lacak olan
atmosferdeki bas›nç de¤iflimleri ölçülebilir.

Bu  yöntem koruma bölgesi 3 ve özellikle koruma
bölgesi 2’de uygulan›r, ayr›ca kabul testi ve tekrar
testlerde uygulan›r.

Deney Kriterleri:

Afla¤›daki tablo, her 30 dakika için uygun maksimum
bas›nç art›fllar›n› göstermektedir. Bu de¤erler, 0.5 bar
ile eksi bas›nç testine tabi tutulmufl nominal kanal
boru hatlar› uzunluklar› için geçerlidir.

Test süresi 30 dakikad›r. Siparifl verenler ile uyuflma
sa¤lanmas› halinde test süresinde de¤ifliklik yapmak
mümkündür.

fiekil 7.18 / BORU MONTAJI

Boru montaj›

DN 125’e kadar montajda manivela
kullan›l›r.

DN 400’e kadar ise montaj aleti
kullan›l›r.

Uygun olmayan yükseklik düzeltmesi;

Boru yüksekli¤i, kepçe ile düzeltilmemeli
veya itilmemelidir.

Uç-Uca Ekleme 

Büyük çapl› borular›n montaj›nda hidrolik vinç
kullan›l›yorsa, borunun erkek k›sm› mufun içine
yavaflça itilir. Böylece contan›n formunun
bozulmas› engellenmifl olur.

Bu ifllem s›ras›nda kepçenin mufu bozmamas›
için araya takoz konulmal›d›r.

Boru izolasyonunun  bozulmamas› için kepçenin
boru yüzeyine temas› engellenmelidir.

DN 30 dakika için uygun

bas›nç art›fl de¤eri

100 ila 800 5 mbar/30 dak.

900 ila 1200 4 mbar/30 dak.

1400 ila 1800 3 mbar/30 dak.
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fiekil 7.19 / F‹TT‹NGS MONTAJI

Fittings montaj›

DN 125’e kadar olan düz fittingslerin
montaj›nda manivela kullan›lmal›d›r. 

DN 400’e kadar olan fittingslerin
montaj›nda özel montaj aleti kullan›l›r.

DN 500 - DN 1000 aras›ndaki
fittingslerin montj›nda ise daha farkl›
alet kullan›l›r.

Fittings ile boru ba¤lant›s› yap›l›rken, ba¤lant›n›n konsantrik olarak yap›lmas›na dikkat edilmelidir.

Bunun yap›lmas› için karfl› a¤›rl›k olarak öteki a¤z›na boru konmas›na dikkat edilmelidir.

fiekil 7.22 / BORU BA⁄LANTILARININ DEMONTAJI

Boru ba¤lant›lar›n›n demontaj› 

Boru ve fittingsler, özel aparat›n kolu
ileri geri hareket ettirilerek çözülebilir.

Tyton contal› birlefltirmeler fiekilde
görüldü¤ü üzere kelepçe ve kriko
yard›m›yla çözülebilir.

fiekilde en altta görülen ise özel
demonte edilebilen kelepçedir.
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Uygulama:

Test edilen hatt›n s›zd›rmazl›¤›, özel kesme
bileflenleri ile sa¤lan›r. Bu durumda s›zd›rmazl›k
yast›klar›n›n kullan›m›, hem h›zl› monte
edilebilmeleri, hem de düflük özel ölçümlerde büyük
nominal uzakl›k sahalar›nda kullan›labilmeleri
avantajlar›na sahiptir. S›zd›rmazl›k elementleri 0.5
bar’l›k bir eksi bas›nca dayanabilecek flekilde
sa¤lamlaflt›r›lmal›d›r.

Büyük hat çaplar› veya çift boru hatlar›ndaki çember
odalar, flanfl kapaklar› ile s›zd›rmaz hale

getirilmelidir.

Bir vakum pompas› yard›m›yla kanal içinde yaklafl›k
0.5 bar’l›k bir eksi bas›nç oluflturulur. Tecrübi olarak
100 m3 hacimli bir kanalda 0,5 bar’l›k bir eksi bas›nç
oluflturmak için 25 dakika yeterli olacakt›r.

5 ila 10 dakikal›k bir dinlenme süresi (ara) sonras›nda
test bafllayabilir.

Test süresi sonunda test sonucu protokole geçirilir.
Test hatt› yeniden hava ile dolduktan ve s›zd›rmal›k
elemanlar› söküldükten sonra, kanal iflletmeye
al›nabilir.

fiekil 7.20 / RÖGAR MONTAJI

Rogar montaj›

Halat ve zincir yard›m›yla montaj ve
hidrolik kepçe yard›m›yla montaj
olarak iki montaj tan›mlanabilir.

6 mt. uzunlu¤undaki ortadan
kesilmifl duktil borunun hidrolik
kepçe yard›m›yla rogara montaj›
flekilde görülmektedir.

Temizlenmifl (düz) yüzey

Temizlenmifl (düz) yüzey

Temizlenmifl (düz) yüzey

Kirifl; Koles
Özel teknik

terimi; Kadron

Kirifl; Koles
Özel teknik terimi;

Kadron
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Di¤er Metodlara Göre Avantajlar›:

a) Zaman Tasarrufu=Para Tasarrufu 

S›zd›rmazl›k testi su ile yap›l›rsa, ön dolum
süresi yüzünden test için yüksek bir zaman
ihtiyac› gerekebilir. Tekrar testleri esnas›nda
ortamdaki su ya bir by-pass hatt› veya bir
toplama kab› ile geri toplanmal›d›r.

Maliyet aç›s›ndan uygun bir alternatif olarak eksi
bas›nç testi söz konusudur ki, bu flekilde yaklafl›k

2,5 saatte 100 m3 hacimli bir kanal test edilebilir
ve tekrar iflletmeye al›nabilir.

Özellikle yerleflim alanlar›nda, sokak girifllerinin
ve evlere ba¤lant› hatlar›n›n test hatt›na entegre
olmas› durumunda, tekrar testleri düflük zaman
ihtiyaçlar›n›n olmas› aç›s›ndan avantajl›d›r. Su
ile yap›lan s›zd›rmazl›k testlerinde uygulanan
yüksek noktalar›n havalar›n›n al›nmas›
ifllemlerine gerek yoktur.

fiekil 7.21 / DUKT‹L BORULARIN KISALTILMASI

Duktil borular›n k›salt›lmas›

DN 300’e kadar olan duktil borular
toplam boru boyunun 2/3’si kadar
erkek taraf›ndan k›salt›l›p montaj›
yap›labilir.

DN 300 ve daha büyük çaptaki
borular üzerindeki beyaz çizgi
boyunca kesilebilir.

Bu çaptaki borular özel siparifl
edilmelidir.

Parçal› borular›n muflu taraf›nda
“SR” ibaresi vard›r.

Boru kesme s›ras›nda koruyucu
gözlük ve maske kullan›lmal›d›r.

Boru kesme s›ras›nda ortaya ç›kan
talafl›n boru içine gitmemesine özen
gösterilmelidir.

Kesilen boru yüzeyinin
düzeltilmesi;

Kesilen boru yüzeylerinin montaj
öncesi çok iyi temizlenmelidir.

Borunun kesilen erkek taraf›na
montaj öncesi, çabuk kuruyan Epoxif
reçine sürülmelidir.

∅ d1

2/3L

x

y

Markalama Ölçüleri

Form A

Normal Muf

Form B

Uzun Muf
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fiekil 7.23 a / EYER PARÇASI MONTAJI

Eyer parças› montaj›

Duktil borulara, merkezcil delik açma
makinas›yla delik aç›labilir. 

Delik çapaklar› temizlenmeli ve buraya çabuk
kuruyan Epoksid reçine sürülmelidir.

Eyer contas› yerlefltirildikten sonra eyer
parças›na aç›lm›fl olan delikler yard›m›yla
sabitlenecek noktalar iflaretlenir ve matkap

yard›m›yla Ø10 mm delikler aç›l›r.

S›zd›rmaz kovanl› vidalar içeriden yerlefltirilip
çekiçle iyice s›k›flt›r›l›r.

fiekil 7.23 b / EYER PARÇASI MONTAJI (Devam)

Bask› conta, aç›lm›fl olan deli¤e dikkatlice
yerlefltirilir. S›zd›rmaz conta ve eyer parças›na

yap›flt›r›c› sürülmelidir.

Eyer parças› önce tek noktas›ndan s›zd›rmazl›k
sa¤lanacak flekilde iyice bast›r›l›p, vidaya somun

yard›m›yla sabitlenir. Eyer parças› (Sattelstück) bir
kütük yard›m›yla gene s›zd›rmazl›k sa¤layacak

flekilde ikinci somun tak›l›r.

Somunlar ayn› anda s›k›flt›r›l›r ve üzerine
koruyucu kapaklar› tak›l›r.
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b) Test Suyu Gereksinimi Yoktur

‹mar bölgelerinin d›fl›ndan büyük kollektörlerin
s›zd›rmazl›k testi’ nde, eksi bas›nç testi, hem test
suyunun tedarik masraf›n›n, hem de bunun bir
ar›tma tesisinde ar›t›lmas› gereksiniminin
olmamas› aç›lar›ndan avantaj sa¤lar.

fiekil 7.24 / TEM‹ZLEME KAPA⁄I

DN A (mm) B±2 (mm) C (mm) L±2 (mm)

250 137 172 622

300 163

400 214 212 450 662

500 266

600* 317

700* 369 290 350 640

800* 42

Boru Aç›kl›klar›n›n Ölçüleri

*2,5 bar test bas›nc›’na uygundur.

Temizleme kapa¤›
Duktil borularda özellikle temizleme kapaklar›na

bas›nç s›zd›rmazl›k kontrolü yap›lmal›d›r.

Boru üzerindeki montaj deliklerinin gösterilmesi
ve yap›lmas›nda deliklerin borunun uzun ekseni

boyunca paralel olmas›na dikkat edilmelidir.
Örnek gösterifl fiekil 7.25’de verilmifltir.

fiekil 7.25 / ÖRNEK GÖSTER‹fi

Düz lata borunun yan›na konarak su terazisi
yard›m›yla dengeye al›n›r. Metre yard›m›yla  lata
ile borunun merkezi P aras› uzakl›k ölçülür. Gene
ayn› mant›kla ikinci P noktas› belirlenir ve iki nokta

aras› birlefltirilir. Eksen üzerinde L mesafesi
belirlenir.

DN A (mm) B±2 (mm) C (mm) L±2 (mm)

250 137 172 622

300 163

400 214 212 450 662

500 266

600* 317

700* 369 290 350 640

800* 421

Boru Aç›kl›klar›n›n Ölçüleri

*2,5 bar test bas›nc›’na uygundur.

Su Terazisi

Lata
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c) Bas›nç Yast›¤› Gereksinimi Yoktur

Bir art› bas›nç testi s›ras›nda, dirseklerde oluflan
kuvvet d›flar› do¤rudur ve bu da özel olarak
s›zd›rmazl›k testleri için bas›nç yast›¤› yap›m›n›
gerektirir. Eksi bas›nç testlerinde ise oluflan
kuvvet dirse¤in iç taraf›na do¤rudur. Böylece
dirse¤in güvenli¤i aç›s›ndan s›zd›rmazl›k testi
için al›nan önlemlere gerek kalmaz.

d) Dik Hatlarda Eflit Test Bas›nc› Sa¤lan›r

Su ile yap›lan s›zd›rmazl›k testlerinde dik

fiekil 7.26 / OVAL DEL‹K AÇILMASI

1 ve 2, Duktil boru, karotlu sondaj cihaz› ve kaya
burgusu ile iki yerden B=172, 212 veya 290 mm.

çap ölçüsü ile delinir. 
3 Kalan parça çapraz tafllama makinas› ve tafl için

kullan›lan spiral ile kesilir.

Merkezi burgu aleti, su terazisi ile
düfley konuma getirilir. 

fiekil 7.27 / KALAN PARÇANIN AYRILMASI
‹Ç‹N YAPILAN KES‹M ‹fiLEMLER‹

‹lk Kesim ‹fllemi; ‹lk kesme iflleminde;
spiral, kaymamas› için boru yüzeyine

dik olarak tutulmal›d›r.

Son Kesim ‹fllemi; ‹lk kesme ifllemi bitmifl
oyukta, düfley pozisyonda tutulan spiral ile ara
parça tamamen ay›r›l›r, gerekirse düz olmayan

yerlerin pürüzleri giderilir.



313

hatlarda dikkat edilecek bir husus da, iç bas›nc›n
hidrolik yüksekli¤e ba¤l› olmas›d›r.

Bu, test hatt› içerisinde de¤iflik test bas›nçlar›n›n
etkili olmas› demektir. Bir eksi bas›nç testinde
her noktada eflit bas›nç mevcuttur.

e) Eksi S›cakl›klarda da Uygulanabilir

Tecrübeler, bu test yönteminin eksi s›cakl›klarda
da kullan›labilece¤ini göstermifltir.

fiekil 7.28 / KAPAK MONTAJI

Boru temizleme kapa¤›n›n montaj›
Aç›lm›fl olan oval deli¤in kesilmifl kenarlar›n›n

çapa¤› al›n›r. Ara kesitlere h›zl› kuruyan epoksit
reçineli vernik sürülür.

Boru temizleme kapa¤›, alt k›sm›na tespit edilmifl,
NBR’den oluflan yuvarlak kordon izolasyon ile

teslim edilir.
Kapak oval deli¤e yerlefltirilir.

Boru temizleme kapa¤›, teslimat kapsam›na dahil
olan ba¤lama bilezikleri ile duktil kanal borusu

üzerine sabitlenir.
Vida bafllar›, muhafaza kapaklar› ile korunur.

fiekil 7.29 / BORUNUN YERLEfiT‹R‹LMES‹

De¤iflik ‹nflaat Koflullar›nda Montaj
Duktil kanal borular›n›n montaj› için çeflitli
alternatifler mevcuttur. Her defas›nda optimal
olan montaj yönteminin seçimi, flantiye ve uygun
çevre flartlar› ile ilgilidir. Buna ra¤men, duktil
kanal borular›n›n de¤iflik inflaat tipleri ve
sistemleri ile uyumlu kullan›m› için bir dayanak
vermek amac›yla, de¤iflik tip ve sistemler ile ilgili
kurulufl flartlar› analiz edilip, tablolar halinde
verilmifltir.
Borular›n montaj›, bir veya iki bölmede kurma
veya dengeleme fleklinde yap›l›r. Kesin montaj
flartlar›, somut uygulama öncesinde kontrol
edilmelidir. Bundan dolay›, uygun destek
malzemeleri, kald›rma araçlar› vs.
kararlaflt›r›lmal› ve planlama hatalar› ve yap›m
aflamas›nda oluflabilecek gecikmelerden
kaç›n›lmal›d›r.

fiekil 7.32 / DENGELEME

Dengelemede boru, a¤›rl›k noktas›ndan
dayanaklar taraf›ndan tutulur. Borunun de¤iflen
e¤ik konumlara getirilmesi ve ayn› zamanda
yatayda hareket ettirilmesi vas›tas›yla, bir
kademede boru taban› üzerinde yerlefltirilir.
E¤ik konuma getirme ve hareket ettirme iflleminin
el yard›m›yla yap›lmas› dolay›s›yla, borunun
sa¤lam yerlefltirilmifl olmas›na dikkat edilmelidir.
Borunun yüksek e¤imli yerlefltirilmesinden
kaç›n›lmal›d›r.
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f) Rahat Duyulabilir S›z›nt› Gürültüsü

Bir s›z›nt› olmas› durumunda, giren veya ç›kan
madde, metal boru maddesini bir rezonans
gövdesi olarak kullan›r; öyle ki, bir eksi bas›nç
testindeki girifl gürültüsü, bir art› bas›nç testinde
suyun ç›k›fl gürültüsünden daha fazla dikkat
çekici ve fark›na var›labilirdir.

g) Hava S›zd›rmazl›¤› Gerçekten Tam S›zd›rmazd›r

Eksi bas›nç testi, su s›zd›rmazl›k testine göre
daha anlaml› bir de¤ere sahiptir. Çünkü hava
s›zd›rmazl›¤› ayn› zamanda su s›zd›rmazl›¤›
demektir; buna karfl›n su s›zd›rmazl›¤› olan bir
tesisat›n mutlaka hava s›zd›rmaz olup olmad›¤›
kesin de¤ildir.

fiekil 7.30 / B‹R BÖLMEDE KURULUfi

Bir duktil kanal borusunun bir inflaat
kademesinde kurulufl aflamas›n›
flematik olarak göstermektedir. Boru
burada iki destek ile (biri yaklafl›k
boru ortas›nda, di¤eri muf
bölgesinde olmak üzere) tutulabilir
ve en alt sert tabaka alt›ndan çukur
içine yerlefltirilir.

fiekil 7.31 / ‹K‹ BÖLMEDE KURULUfi

Alt sert tabakan›n derinde olmas› durumunda, geometrik nedenlerden dolay›, borunun gömülmesi için tek
kademenin yetmemesi durumunda, ve iki kademede gömme gereklili¤i do¤acakt›r.
Böyle bir durum, kurulufl esnas›nda destek malzemelerinin yerlerinin de¤iflmesine yol açaca¤› için, kurulufl
aflamas›n› zorlaflt›r›r. Burada borunun sa¤lam monte edilmesi sa¤lanmal›d›r.
‹ki kademeli kurulufltan kaç›nmak için, mümkün oldu¤unca, sert tabakan›n derinlerde olmamas›na gayret
edilmelidir ve örne¤in gömme için daha büyük bir kaplama yüksekli¤i (t) uygulanmal›d›r.
‹ki kademeli kurulufltan kaç›nmak için baflka bir olas›l›k da, çukur zemininin derinlefltirilmesidir. Burada,
kaplama yüksekli¤inin uyumuna dikkat edilmelidir.
Bu alternatifler, her gömme kademesinde de¤il, uygun alanlarda uygulanmal›d›r. Daha sonra borular burada
kurulabilir ve çukur içerisinde yatay bir flekilde tafl›nabilir.

fiekil 7.33 / UÇ UCA MONTAJ

Bir borunun uç uca montaj›n› göstermektedir.
Borular burada, kaz› iflleri belli bir son derinli¤e
ulaflt›ktan sonra de¤il, kaz› iflleminin kademeli hale
getirilmesinden sonra yerlefltirilir.
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h) Patlama Tehlikesi Olmadan Test

Hava ile yap›lan art› bas›nç testine k›yasla, eksi
bas›nç testinde patlama tehlikesi yoktur.

k) K›sa Dengelenme  Süreleri

Hava ile yap›lan art› bas›nç testlerinde,
kompresörden bas›lan hava ak›m›, kanal içine ›s›
tafl›r. Bu durum, eski bas›nç uygulamas›nda
sözkonusu de¤ildir. Böylece, uzun bas›nç
dengelenme sürelerine ihtiyaç yoktur.

Ara Kontrol Testleri

Güvenlik bölgesi II’deki boru hatlar›, 5 y›lda bir
yinelenen testlerle kontrol edilir. Güvenlik bölgesi
II’de bulunan boru hatlar› ise, ihtiyaca göre

maksimum 10 y›lda bir test edilirler. Bu testler için
en uygun yöntem hava ile düflük bas›nç testidir.

Temizlik ve Bak›m

At›k su hatlar›, yüksek bas›nçl› durulama ifllemi ile
temizlenir. Bu ifllem ile, çamur, kum ve tafl y›¤›lmalar›
boru hatt›n›n d›fl›na at›l›r. Duktil demir borular,
günümüzde kullan›lan tüm durulama yöntemlerine
dayan›kl›d›r.

Kaplama

Aksi belirtilmedikçe bütün borular, fittings ve aksesuarlar
içten ve d›fltan kaplan›r. Kaplama çabuk kurumal›, iyi
yap›flmal› ve parçalanmamal›d›r. ‹ç kaplamalar suda
eriyen bileflikler içermemeli veya uygun y›kamadan sonra

fiekil 7.34 / MONTAJ PENCERES‹

Çukur, büyük bir uzunlukta aç›lm›fl ise, fiekil
7.34’de gösterilmifl olan ‘Montaj Penceresi’
kullan›labilir. 
Uygun bir yere, iki gömme bölmesinde uygun bir
flekilde döflenmifl taban levhas› monte edilir.
Bundan dolay›, gömme alan› uzunlu¤unun
yaklafl›k iki kat› uzunlu¤unda bir montaj
penceresi oluflur. Burada duktil kanal borular›
yatay olarak alçalt›l›p, çukur taban›na döflenebilir.
Montaj penceresinden montaj yerine olan tafl›ma,
boru çukur taban› üzerinde yap›l›r.

Gömme-‹nflaat iflleminin ayarlanmas›ndan
önce borular›n yerlefltirilmesi
Kaz›lan topra¤›n, bir son derinli¤e ulaflmas›na
izin verdi¤i stabil zeminlerde, borular inflaat
iflleminin tamamlanmas›ndan önce, boru taban›
üzerine konabilirler. Dayanaklar›n zarar
görmemesi için inflaat alan›na kesinlikle izinsizce
girilmemelidir. Boru dayana¤›n›n tam olarak
düzeltilmesi ve ayarlanmas› için boru, di¤er bir
inflaat bölümüne çukur taban›nda mümkün
oldu¤unca yatayda tafl›nmal› ve arada
bekletilmelidir. Aç›kta duran ve inflaas› bitmemifl
çukurlardan insanlar›n ve civarda bulunan imar
bölgesinin zarar görmemesi sa¤lanmal›d›r.

Germe tertibat› Kuflak

Zemin
betonu

fiekil 7.35 / SIZDIRMAZLIK TEST‹
UYGULAMASI

Düflük maliyetle ve k›sa sürede
gerçeklefltirilebilecek bir di¤er alternatif de vakum
bas›nç testidir (fiekil 7.35). Bu test için hava
s›zd›rmazl›¤›na sahip malzemeden üretilmifl bir
boru ve düflük bas›nç testine mukavim ba¤lant›
sistemleri gereklidir ve DIN 28603’e uygun
TYTON® soketli ba¤lant›lara sahip, DIN-EN 598’e
uygun duktil borular bu flartlar› yerine
getirmektedir. Düflük bas›nç testi ile, 0,5 barl›k
yüksek bas›nç testine denk bir dayan›m kontrolü
mümkün olmaktad›r.

Yöntem tarifi:
Eksi bas›nç testi için genel flart, hem
s›zd›rmazl›¤› olan bir boru maddesi, hem de eksi
bas›nca uygun bir birlefltirme tekni¤inin
olmas›d›r.
Eksi bas›nç testinde yüksek gaz bas›nçl›
hatlardaki s›zd›rmal›k testine benzer bir fark
bas›nc› ölçüm yöntemi uygulan›r. Kanalda 500
mbar’l›k bir eksi bas›nç oluflturulur. Bir fark
bas›nç ölçer ile atmosfer bas›nc› ile kanaldaki
eksi bas›nç aras›ndaki fark bas›nc› ölçülür. Bir
hassas barometre ile ayn› zamanda test
sonuçlar›nda hesaba kat›lacak olan atmosferdeki
bas›nç de¤iflimleri ölçülebilir.
Bu  yöntem koruma bölgesi 3 ve özellikle koruma
bölgesi 2’de uygulan›r, ayr›ca kabul testi ve
tekrar testlerde uygulan›r.
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suyun tad›na ve kokusuna etkileyen maddeler
içermemelidir. ‹çme suyu tafl›yan duktil borular›n iç
kaplamas› hiç bir zehirli madde içermemelidir.

7.4. SÜZGEÇLER

Döflemelerdeki kirli sular›n tesisata akmas›n›
sa¤layan, ancak tesisattaki pis kokular›n bina içine
geçmesini önleyen özel sifonlara süzgeç denir.

Süzgeçler banyo, döfleme (yer), bodrum, balkon, çat›
ve teras süzgeçleri gibi isimler al›rlar. Malzeme pik
döküm veya plastik olabilir.

Çat› ve teras süzgeçleri ile balkon süzgeçleri ya¤mur
sular›n›n ve y›kama sular›n›n ya¤mur tesisat›na
ak›t›lmas›nda kullan›l›r. Ba¤›ms›z ya¤mur tesisat›na
ba¤lanan bu süzgeçlerde sifon bulunmaz. Izgaran›n
formuna göre dairesel, düz ›zgaral› ve küresel
›zgaral› tipleri, ç›k›fl biçimine göre de, alttan ç›k›fll›
ve yandan ç›k›fll› tipleri bulunur.  Ayr›ca çat›da ›s›
izolasyonu uygulanm›fl ise, izolasyonlu çat› süzgeci
tipleri vard›r. Üzerinde gezilen teraslarda kullan›lan,
gizli çat›larda veya prefabrik oluklu çat›larda
kullan›lan ve yatay ç›k›fll› çat› süzgeçleri gibi özel
amaçl› çat› süzgeçleri de bulunmaktad›r.

Pik malzemeden olan çat› süzgeçlerinde gövde pik
döküm; ›zgara pik, alüminyum veya pirinç
olmaktad›r. fiekil 7.36’da düz ›zgaral› bir çat› süzgeci
görülmektedir. fiekil 7.36’da görüldü¤ü gibi
süzgecin hizmet verdi¤i alan belirlidir, seçim buna
göre yap›l›r.

Teras süzgeçleri de izolasyonlu ve izolasyonsuz
olabilir. Genel olarak çat› süzgeci karakterindedir.
fiekil 7.37’de bir teras süzgeci örne¤i görülmektedir.
Balkon süzgeçlerinin sifonlu ve sifonsuz tipleri
vard›r. Pis su tesisat›na ba¤lanacak balkon süzgeçleri
sifonlu olmal›d›r. Alttan ve yandan ç›k›fll› olabilirler.
fiekil 7.38’de plastik balkon süzgeci görülmektedir.
ABS plastik malzemeden ve sifonlu olan bu süzgeç
φ100 ve φ70 olarak iki tiptedir. Do¤rudan ya¤mur
inifl borusuna ba¤lan›r ve koku yapmaz.

Yer süzgeçleri ›slak hacimlerdeki y›kama sular›n›n
pis su tesisat›na ak›t›lmas›nda kullan›l›r. Banyo,
mutfak, duflalar, tuvaletler, bodrum döflemesi gibi
kullan›lma yerlerine göre farkl› tipte ve yap›dad›rlar.
Bunlar sifonlu, temizleme delikli, koval›, alçak tip,
yandan ç›k›fll›, alttan ç›k›fll›, büyük veya küçük
olarak isimlendirirler. fiekil 7.39’da alçak tip küçük
yer süzgeci, fiekil 7.40’da ise temizleme delikli,
koval› büyük tip yer süzgeci görülmektedir.

Malzeme pik döküm olup, birincisi banyo vs. gibi
›slak hacimlerde, di¤eri bodrum katta, döfleme

süzgeci olarak kullan›labilir. fiekil 7.41’de ise plastik
yer süzgeçleri görülmektedir. ABS üst gövde ve
›zgara ve polipropilen alt gövdeden oluflur. Sifonlu
ve dekoratiftir, üst çerçeve hareketli olup, seramik
montaj›nda kolayl›k sa¤lamaktad›r.

Yandan ve alttan ç›k›fll› tipleri vard›r. Izgara conta ile
gövdeye s›k› oturur, koku içermez.

Bu plastik  yer süzgecinin en önemli özelli¤i, sifon
yüksekli¤inin 60 mm olmas›d›r. Bu sayede sifon
boflalmas› ve kuruma gibi nedenlerle banyoya koku
yay›lmas›  kesinlikle önlenmifltir. Sifon yüksekli¤i az
olan banyo yer süzgeçleri montaj aç›s›ndan avantajl›
gibi gözükse de, fonksiyonunu tam yerine getiremez
ve banyoda kokuya neden olur. Ayr›ca bu süzgeçte
sifon içindeki su h›z› yavafl oldu¤undan, tortular›n
tesisat› t›kamas› riski ortadan kalkmaktad›r.

Banyolarda yer süzgecinin monte edilece¤i ideal yer,
genellikle klozet ile küvet aras›d›r. Klozetlerin
taharet musluklar› s›k aç›l›p kapat›ld›klar› için
damlatabilir. Küvet ve dufl teknelerinden de d›flar›ya
su s›çrayabilir. Banyo süzgecini duvara yak›n monte
etmek, üzerine bas›lma ve k›r›lma riskini azaltmak
için de uygundur.

7.4.1. Avlu Süzgeçleri

Ya¤mur suyu kolonlar›n›n kanalizasyona
ba¤lant›s›nda fiekil 7.42’de görülen ISISAN
BUDERUS GUSS süzgeçler kullan›labilir. Bu
süzgeçler yaprak vs. gibi yabanc› maddelerin
ayr›lmas› ve koku geçmemesi amac› ile kullan›l›r.
Üst ve alt gövde pik döküm, kova plastiktir.

Avlu, bahçe vb. yerlerde ya¤›fl sular›n›n pis su ya da
ya¤mur kanal›na iletilmesinde genellikle kagirden
yap›lan sulu süzgeçler kullan›l›r. Ayr› bir flehir
ya¤mur kanal› mevcut ise, süzgeç sifonsuz
yap›labilir. Sifonsuz avlu süzgeci, a¤z›na zemin
seviyesinde ›zgara konulmufl rögara benzer. Ç›k›fl
borusu 0,40 metre kadar yüksekten al›narak, dipte
çamur, kum vb. kat› kirlerin toplanabilece¤i bir
hacim sa¤lan›r. Baz› durumlarda, avlu süzgeci içine
girebilecek yaprak vb. bitkisel maddelerin kanala
geçmesinin önlenmesi için bir tel sepet kullan›l›r.

Kagir  avlu süzgeci en az 0,45 x 0,45 metre
boyutunda yap›lmal›d›r. ‹çine girilmesi ve
temizlenebilmesi için 0,60 x 0,60 metre boyutu daha
uygundur. Süzgeçin iç yüzeyleri çimento harc› ile
s›vanmal›d›r. Sifonlu avlu süzgeci bodrum süzgecine
benzer. Ç›k›fl borusu bir dirsekle süzgeç içindeki
suya dald›r›lm›flt›r. Borunun suya 0,30 - 0,35 metre
dald›r›lmas› ve dipte ayr›ca bir tortu birikme hacmi
b›rak›lmas› gerekir.
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Burada birikecek suyun donmamas› için toprak
seviyesinden en az 1 m derinde olmas› do¤ru olur.
(Bak›n›z fiekil 7.43)

Avlu süzgeci tu¤la, beton, künk ya da dökme demirden
yap›labilir. Biçimleri dörtgen, dairesel ya da oval
olabilir. fiekil 7.44’de ISISAN BUDERUS GUSS

cadde/avlu süzgeci görülmektedir. Bu süzgeç muflu
parçal› bir yap›da olup sifonludur. Bu sayede kokuya
neden olmaz. Bu süzgeç betondan mamüldür.

Bak›mlar› özen ister. Çünkü s›cak aylarda içindeki su
buharlaflarak eksilir ve süzgeç sifon özelli¤ini yitirir.
‹çinde bulunan durgun su, sineklerin üremesine neden

fiekil 7.36 /  ÇATI SÜZGEC‹ Malzeme: Pik döküm
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olur ve kokar. Bu nedenle avlu süzgeçlerinin s›k s›k
temizlenmesi, suyunun yenilenmesi ve gerekiyorsa
dezenfekte edilmesi do¤ru olur.

7.4.2. Ya¤mur Suyu Giderleri

Ya¤mur suyu giderleri, kanallar ile toplanan ya¤mur

suyunun kanalizasyon flebekesine ba¤lant›s›n›
gerçeklefltirmektedir. Giderler, mazgal sistemlerinin
alt›nda bulunan yap›d›r. Demir dökümden mamul ve
tek parçal› giderler olsa da genelde karfl›lafl›lan
kapasiteler, mazgallar›n alt›nda bulunan beton bir
yap› olmas›n› gerektirir.

fiekil 7.37 / TERAS SÜZGEC‹ Malzeme: Alt gövde pik döküm, Üst ›zgara pik, alüminyum pirinç
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fiekil 7.38 /  BALKON SÜZGEC‹ Ya¤mur inifl borusuna ba¤lan›r. Koku yapmaz. ø100 ve ø70 iki tip mevcuttur

fiekil 7.39 /  S‹FONLU YER SÜZGEC‹
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fiekil 7.40 /  ZEM‹N T‹P‹ S‹FONLU YER SÜZGEC‹ ø100, Servis alan› 150 m2

fiekil 7.41 /  YER SÜZGEC‹ Sifon yüksekli¤i 60 mm
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Dökme Demir Ya¤mur Suyu Gideri

Binalar›n d›fl duvar›n›n hemen yan›nda, ya¤mur
oluklar›n›n alt›nda yer alan bu tür giderlerde, ya¤mur
suyu ile birlikte gelebilecek tafl veya yaprak gibi
yabanc› parçalara karfl›, süzgeçli bir toplama kab›
entegredir. Bu kab›n boflalt›lmas› için bir kapa¤a sahip
olan bu giderler, DN 100 çapl› muflu ya¤mur olu¤u ve
düz boru kanalizasyon ba¤lant›s› içerir. Kapak ise
sadece yaya yüküne uygundur.

DIN 1236’ya Uygun Genifl Alan Giderleri

DIN 1236’ya uygun giderler, Ø300 mm iç çapl› beton
halkalar, galvanizlenmifl çelik ya da plastik çamur kab›
ve sifonlu veya sifonsuz kanalizasyon ba¤lant›s›ndan
oluflur. Kanalizasyon ba¤lant›s›, DN 100 veya DN 150
olarak debiye ba¤l› olarak de¤iflebilir.

DIN 4052’ye Uygun Cadde Giderleri

DIN 4052’ye uygun giderler, iç çap› Ø450 mm olan
beton halkalar, flaftlar, ara parçalar, oturma ringleri,
çelik süzgeçler gibi parçalardan, ihtiyaca uygun
kombinasyonlarla oluflturulur. 

7.4.3. Köprü Giderleri

Köprülerde yüzeyde toplanan suyun h›zl› ve etkin bir
flekilde at›lmas› son derece önemlidir. Köprünün
inflas›n›n ard›ndan, at›k su sisteminin elemanlar›na
ulafl›m ve de¤ifliklik oldukça zor oldu¤undan dolay›,
bu sistemlerde güvenilirlik ve emniyet en üst seviyede
sa¤lanmal›d›r. Bu amaçla bu sistemleri tarif eden çok
say›da flartname ve yönetmelikler vard›r. Almanya’da
kullan›lan “Hassas Yap›lar için Ek Teknik fiartname”
ve “Ulusal Köprü ve ‹nflaat Mühendisli¤i WAS
fiartnamesi”nde, köprülerde kullan›lan, trafik yükü
alt›ndaki veya sadece bekleme yükü alt›nda
kalabilecek tüm at›k su elemanlar› için D 400 s›n›f›n›n
seçilmesi flart koflulur.

Köprü Gideri Çeflitleri

Bugün kullan›lan köprü giderlerinin hemen hepsi çok
parçal› olmaktad›r ve direkt olarak köprü kanallar›na
ba¤lan›r. (Köprü kanallar›nda artt›r›lm›fl emniyet
amac›yla mufsuz pik döküm borular›n kullan›lmas›
önemlidir.) Ayr›ca giderler do¤rudan köprü gövdesine
betonla sabitlenir. 

Giderlerin ›zgaralar›, yüksekli¤i ve konumu
ayarlanabilir, döndürülebilir HSD tipindedir. Böylece
montaj›n ard›ndan son konum ve ak›fl ayarlar›
gerçeklefltirilebilir. Giderler aras›ndaki mesafe, gerekli
ak›fl kesidi, e¤im, ›zgara boflluklar›, trafik tipi ve
yüküne göre seçilir. Bu mesafe kimi hallerde 5 m’ye
kadar düflebilir. Normal flartlar alt›nda, gider bafl›na su
toplama alan› max. 250 m2 olmal›d›r.

WAS 1’e uygun, standart HSD 2 (300/400 mm) ve
HSD 5 (500/500 mm) tipi giderler afla¤›daki
özelliklere sahiptir:
- Yandan veya alttan DN 150 kanal ba¤lant›s›

yap›labilir.
- Kilit sürgüsü ile ›zgaran›n yetkisiz kiflilerce

aç›lmas› önlenir.
- Flanfll› yüzey ba¤lant›s› ile köprü gövdesine

montaj› daha sa¤lam gerçeklefltirilebilir.

fiekil 7.42 / YA⁄MUR SUYU SÜZGEC‹
ALT VE ÜST BA⁄LANTI ÇAPI ø100

fiekil 7.43 / KAG‹R AVLU SÜZGEC‹

fiekil 7.44 / ISISAN BUDERUS GUSS
BETON CADDE / AVLU SÜZGEC‹ (Sifonlu)
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- BUDAPREN®-Destek ile trafik yükü alt›nda
›zgaran›n oynamas› ve gürültü ç›karmas›
engellenir.

- Ayr›ca da 3 montaj kolu ve 4 civata ile emniyetin
artt›r›lmas› mümkündür.

Bu tür giderlerde, mazgallarda oldu¤u gibi, çift eklem
ile ›zgaran›n hasar görmesi engellenebilir. Ayr›ca
›zgaran›n 180° döndürülmesi de mümkün olur.

Köprü giderlerinde, kanal ba¤lant›s›n›n ayr›ca bir boru
parças› ile gerçeklefltirilebildi¤i modeller de vard›r. Bu
modellerde kanal ile köprü yüzeyi aras›ndaki
yükseklik fark› ne olursa olsun, sa¤lam ve emniyetli
bir birleflim sa¤lanabilir.

Ayr›ca, köprü yüzey kaplamas›n›n yenilenmesi
durumunda, gider alt gövdesinin ve ›zgaras›n›n yerinin
de¤iflmesi bir sorun olmaktad›r. Bu duruma karfl›,
›zgara ve ›zgara çerçevesi sökülebilir giderler
kullanarak, yeni yüzey kaplamas› durumunda, gerekli
yükseklik fark›, ürün yenilenmeden sa¤lanabilir. Izgara
ve çerçevesi, yeni kaplama yap›ld›ktan sonra özel
parçalar ve mesafe çubuklar› ile yard›m›yla ayn› alt
gövdeye monte edilir.

Armatür Kapaklar›

Armatür kapaklar›, trafik yükü alt›ndaki cadde ve
sokaklar›n alt›ndaki su flebekelerinin, topra¤a gömülü
armatürlerini korumak ve gerekti¤inde armatürlere
ulaflmak amac›yla kullan›l›r. DIN 3580’de tarif edilen
bu kapaklar, standarda göre minimum SLW 60 (10 ton
tekerlek yükü) dayan›ma sahip olmal›d›r. Kapaklar›n
çerçeveleri 400 kN, kapaklar 200 kN yük ile test
edilmelidir.

Normal modellerin yan›s›ra, iki parçal› ve yüksekli¤i
ayarlanabilen modeller de kullan›l›r.

7.5. RÖGARLAR, KONTROL VE TEM‹ZLEME

KAPAKLARI

Bina içinde bodrum kat döflemesi alt›nda ve bina
d›fl›nda toprak alt›nda giden yatay ana borularda
(drenaj borular›nda) t›kanmaya karfl› iki sistem
gelifltirilmifltir.

Yafl Rögarl› Sistem

Pis su borular› içindeki yabanc› maddelerin yatay
borularda t›kanmaya neden olmamas› için klasik
sistemlerde yafl rögarlar kullan›l›r. Yafl rögarlar içine
ulafl›labilir s›zd›rmaz haznelerdir. Yön ve e¤im
de¤ifltirmelerde ve belirli uzunlukta düz hatlarda yafl
rögarlar oluflturulur ve yatay borular bu hazneye girer
ve ç›kar. Pis su bu haznede dinlendi¤i gibi, bu

hazneden borulara ulaflmak ve müdahale etmek
mümkündür. fiekil 7.45’de yafl rögar detay› verilmifltir.

a- Rögara kadar ve bina içinde rögarlar aras›nda PVC
veya pik boru, rögarlar aras›nda bina d›fl›nda büz
(beton) boru kullan›l›r.

b- Bu binadan kanalizasyona bir ba¤lant› vard›r. Bina
içindeki rögarlarla toplanan pis su birleflerek tek
hatla kanalizasyona ba¤lan›r. Birleflme
noktalar›nda yine yafl rögar kullan›l›r. (fiekil 7.46)

c- Ana boru tesisat›nda 250 mm çap›n üzerinde her
yön ve e¤im de¤ifliminde bir rögar konulmal›d›r.
(fiekil 491)

d- Düz hatlarda 90 metre üzerindeki aral›klarda bir
rögar konulmal›d›r. (fiekil 7.47)

e- Rögarlar betondan yap›lmal› ve derinlikleri 80
cm’yi geçen rögarlarda sabit demir basamak
yap›lmal›d›r.

f- Rögar taban› rögardan ayr›lan pis ve kirli su
ak›m›n›n alt yüzeyinden daha derinde olmamal›d›r.
Taban yüzeyi suyun da¤›lmas›na engel olacak bir
oluk içinde akmas›n› sa¤layacak flekilde
yap›lmal›d›r.

Kuru Rögarl› ve Temizleme Kapakl› Sistem

Modern yap›larda ise, bina içindeki yatay ana borular
gerekli e¤im verildikten sonra, herhangi bir yafl rögar
kullan›lmaks›z›n tesis edilmekte; yafl rögar sadece bina
d›fl›nda ana kanalizasyonla bina aras›ndaki ba¤lant›da
kullan›lmaktad›r.  

Bu sistemde, gerekti¤inde müdahale edebilmek üzere,
afla¤›da tariflenen noktalara s›zd›rmaz temizleme
kapaklar› konulmakta ve döfleme alt›ndan giden
borularda bu kapaklara ulaflabilmek için kuru rögar
teflkil edilmektedir. fiekil  7.48’de böyle bir kuru rögar
veya kontrol kapa¤› görülmektedir. Bu kapak
s›zd›rmaz ve su geçirmez olmal›d›r.

a- S›ra gereçlerin müflterek ba¤lant› hatt›n›n üst
sonuna, 

b- Do¤rudan rögara inmeyen kolonlarda ana boruya
birleflmeden önce, temizleme kapa¤› konulmas›
gerekir.

c- Yatay ana toplama hatlar›nda çap› DN 150 mm’ye
kadar borularda en az her 20 metre’de, daha büyük
çapl› borularda ise en az her 40 metre’de bir
temizleme kapa¤› konulmas› gerekir.

d- Yine yatay ana toplama hatlar›nda 45° ve daha
üzerinde her yön de¤ifltirmeden önce bir
temizleme kapa¤› konulmas› gerekir. Temizleme
kapaklar› gaz ve su s›zd›rmaz olmal›d›r.
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Dikdörtgen temizleme kapaklar› bütün hatlarda
kullan›labilir. Yuvarlak kapaklar ise sadece ba¤lant› hatt›,
kolon ve toplama hatlar›nda kullan›labilir. Zemin alt›na
döflenen borularda kullan›lacak olan temizleme delikleri
üzerinde birer kuru rögar yap›lmal›d›r.

7.5.1. Rögar Kapaklar›

Rögar kapaklar›, sokaklar, caddeler, aç›k alanlar ve hatta
bina içlerindeki rögar ve aç›kl›klar›n emniyete al›nmas›
amac›yla kullan›lan elemanlard›r. Alt yap› tesisleri için
önemli bir fonksiyona sahip bu elemanlar, DIN EN 124
ve DIN 1229 normlar›nda tarif edilmektedir. 

Rögar kapaklar› esas olarak montaj yerlerine göre
s›n›fland›r›l›r ve bu s›n›fland›rmada ikilemde kal›nmas›
halinde bir üst s›n›f seçilir. Her s›n›f isminde görülen
numaralar, o s›n›fa dahil elemanlar›n nominal k›r›lma
dayan›m›n› [kN] gösterir. Asl›nda bu de¤er sadece üretici
ve kontrol firmalar› için önemlidir; çünkü kapa¤›n gerçek
k›r›lma dayan›m› bu numaran›n sadece bir k›sm›d›r.
Örne¤in D 400 s›n›f› bir rögar kapa¤›, asl›nda 100 kN
tekerlek yüküne, yani orta boyutlu bir kamyonun
üzerinden hareketine uygundur.

Montaj Bilgileri

Rögar kapaklar› ve çerçevelerinin monte edilece¤i
yüzeyler, DIN EN 124/DIN 1229’a göre, stabil ve
düzgün bir oturma alan›n› sa¤lamal›d›r. D 400 ve F 900
s›n›f› rögar kapaklar›n›n montaj yüzeylerinin ise mekanik
olarak haz›rlanm›fl ve/veya titreflim sönümleyici
donan›ma sahip olmas› gereklidir.

Budapren® Destekler

Buderus rögar kapaklar›yla beraber sunulabilen
Budapren® destekler, polikloropren malzemeden imal
edilmektedir ve rögar kapaklar›n›n oturma yüzeyinin
alt›nda bulunan trapez formlu kanala monte edilir. fiekil

7.49’da söz konusu destekler ve montaj biçimi
görülmektedir. Budapren® destekler ile, rögar kapa¤›n›n
üzerinde araç geçmesi durumunda oluflacak gürültü
engellenir. D 400 ila F 900 s›n›f› birçok rögar kapa¤› bu
flekilde teslim edilebilir. Ekstrem yo¤un alanlarda
kullan›lan (örne¤in otoyollar) D 400 ila F 900 s›n›f› rögar
kapaklar›nda, kapak ve çerçeve de Budapren® destekler
ile birlikte temin edilebilir.

Montaj Derinli¤i

Rögar kapa¤›n›n, çerçeve içine D 400 ila F 900
s›n›flar›nda en az 50 mm derinlikte montaj› zorunludur.
Bu flarta, kapa¤›n çerçeveye veya montaj yüzeyine, trafik
aç›s›ndan emniyetli bir flekilde montaj› (civatalanarak ve
s›k›flt›r›larak) halinde uyulmayabilir.

Birim A¤›rl›k

D 400 ile F 900 s›n›flar› aral›¤›ndaki rögar kapaklar›n›n
birim a¤›rl›¤› minimum 300 kg/m2 olmal›d›r. Bu
büyüklük, kapak büyüklü¤ünün, toplam çerçeve
aç›kl›¤›na bölünmesi ile elde edilir. Örne¤in, Ø610
mm’lik, D 400 s›n›f› bir kapak, bu flarta göre min. 88 kg
(300 kg/m2 x 0,2921 m2) a¤›rl›¤›nda olmal›d›r. Çerçeve
ve kapa¤›n trafik aç›s›ndan emniyetli bir flekilde montaj›
durumunda, montaj derinli¤inde oldu¤u gibi, bu flart da
ihmal edilebilir.

Montaj Emniyeti

Kapak ve çerçevede bulunan, ön ve arka montaj emniyeti
sayesinde, kapa¤›n çerçeve içinde hep belirlenen
pozisyonda monte edilmesi sa¤lan›r. Bu önlem, özellikle
kilitleme mekanizmal› rögar kapaklar›n›n montaj›
aç›s›ndan önemli bir kolayl›k sa¤lamaktad›r.

Yükseltilebilir Rögar Kapaklar›

Tamamen dökme demir malzemeden mamul ve düz
(flanfls›z ve çerçeve emniyetsiz) çerçeveye sahip rögar
kapaklar›, asfalt yenileme zaman›nda bir hidrolik eleman
yard›m›yla yükseltilebilir. Daha sonra çerçevenin alt›
uygun dolgu malzemeleri ile sa¤lamlaflt›r›l›p kapak
yeniden monte edilebilir. Böylece yeni asfaltlama
s›ras›nda rögar kapa¤›ndan kaynaklanacak ek
maliyetlerden kurtulunabilir. Ancak beton ve demir
malzemeye sahip rögar kapaklar›nda, bu flekilde bir
yükseltme s›ras›nda beton yap›n›n bozulma riskine karfl›
asfalt yenileme s›ras›nda, kapak da de¤ifltirilmelidir.

Yüzey Kaplamalar›

“Dökme Demirden mamül ürünler, korozyona karfl› bir
yüzey korumas›na ihtiyaç göstermez. Ancak optik ve
estetik kayg›lar ile yap›labilecek kaplamalar, üretici
firman›n inisiyatifindedir.”

Kapak S›n›f› Montaj Yeri

A 15 Sadece yayalar ve bisikletlilerin kullan›m›na
aç›k alanlar (Grup 1)

B 125 Yaya yollar›, kald›r›mlar ve düflük yüklü araç
alanlar› (Örne¤in sadece otomobiller için 
park alanlar›) (Grup 2)

C 250 Bu s›n›f rögar kapaklar› için iptal edilmifltir. 
Sadece mazgallarda kullan›l›r.

D 400 Cadde ve otoyollar, otoparklar ve orta, üst 
yüke uygun trafik alanlar› (Grup 4)

E 600 Kamuya kapal›, a¤›r yüke uygun trafik 
alanlar› (Örne¤in bir endüstriyel tesisin özel
yollar›) (Grup 5)

F 900 Özel alanlar (Örne¤in havaliman› uçak 
kalk›fl ve inifl pistleri) (Grup 6)

S›n›fland›rma
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fiekil 7.45 / YAfi RÖGAR DETAYI
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Bu tan›mlamaya, dünya çap›nda geçerli olan tüm
standartlarda rastlanmaktad›r. Sadece estetik amaçl› olan
yüzey kaplamalar, uzun y›llardan beri birçok üreticinin
standart üretim program›nda yer almazken, Alman
“Döküm Kanalizasyon Elemanlar› Kalite fiartnamesi” ek
bir bilgilendirme föyü ile konuyu flöyle özetlemifltir:
“Bilimsel araflt›rmalar göstermifltir ki, döküm
kanalizasyon elemanlar› için yüzey kaplamalar› sadece
estetik bir amaçla kullan›l›r. Dökme demir malzeme, k›fl
süresince yo¤unlaflan tuz çözeltilerine karfl› do¤al bir
dayan›ma sahiptir.”

Dökme demir malzeme, üretim sonras›nda gerçekleflen
yüzey oksidasyonu sonucunda oluflan, grafit ve perlit
esasl› bir koruyucu tabaka kazan›r. Bu tabaka,
malzemenin zarar görmesine neden olacak bir korozyonu
engeller.

7.5.1.1.  Rögar Kapa¤› Modelleri

Normal Rögar Kapaklar›

Bu gruba, fiekil 7.50’de görülen kapa¤›n çerçeve
içine serbestçe oturtuldu¤u, A 15’ten D 400’e kadar
olan s›n›flardaki, sadece standartlara uygun olarak
üretilmifl rögar kapaklar› girer.

Kilitli Rögar Kapaklar›

Bu gruba dahil olan sistemlerde, rögar kapaklar›n›n
ilgisiz kiflilerce aç›lmas›n› veya al›nmas›n›
engelleyen ve fiekil 7.51’de görülen kilit tertibat›
mevcuttur. Kilit tertibat› olarak, sadece özel
anahtarla ile aç›labilen bir çift emniyet civatas›
kullan›l›r.

fiekil 7.46 / B‹RLEfiT‹RMELERDE YAfi RÖGARLAR

fiekil 7.47 YÖN DE⁄‹fiT‹RMELERDE YAfi RÖGARLAR

fiekil 7.48 /  KURU RÖGAR ÇAPI EN AZ 1 METRE OLMALIDIR

fiekil 7.49 / RÖGAR KAPAKLARI, BUDAPREN
DESTEKLER VE MONTAJ B‹Ç‹M‹
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H›rs›zl›k ve Sabotaj Emniyeti

Kimi hallerde, genel bir kilit sistemi iflletmeden
istenen flartlar› karfl›lamaya yetmez. Örne¤in data
hatlar›n›n geçti¤i kanallara ait rögarlar›n
kapaklar›nda fiekil 7.52’de görülen daha farkl› kilit
civatalar› da kullan›lmaktad›r.

Su S›zd›rmaz Rögar Kapaklar›

Bu tip rögar kapaklar›n›n kullan›m amac›, bas›nçs›z
bir ak›flla ya¤mur sular›n›n rögara dolmas›n›
önlemektir. Üretici kapak ile çerçevenin s›zd›rmaz
bir flekilde ba¤lant›s›n›, uygulay›c› da çerçevenin de
rögara s›zd›rmaz bir flekilde montaj›n›
gerçeklefltirmelidir. 

Su s›zd›rmazl›¤› iki ayr› flekilde sa¤lan›r:

- Conta ve civatalar ile: Kapak ile çerçeve
aras›nda bulunan elastomer conta, fiekil 7.53’de
görüldü¤ü gibi montaj s›ras›nda civatalar ile
s›k›flt›r›l›r ve tam s›zd›rmazl›k sa¤lan›r. D 400
s›n›f› rögar kapaklar›nda, halka fleklinde bir
conta ile s›zd›rmazl›¤›n daha kolay
sa¤lanabildi¤i konstrüksiyonlar da bulunur.

- Yüksek konstrüksiyon: Özellikle kaynak ve içme
suyu kuyusu kapaklar›nda öne ç›kan bu

fiekil 7.50 / NORMAL RÖGAR KAPAKLARI

fiekil 7.51 / K‹L‹TL‹ RÖGAR KAPAKLARI

fiekil 7.52 / EMN‹YET K‹L‹TL‹ RÖGAR KAPAKLARI

fiekil 7.53 / SIZDIRMAZ RÖGAR KAPAKLARI

1- Kapak
2- Kulak (Çerçevede)
3- Sabitleme Pimi
4- Dört Köfle Bafll› Civata
5- Conta
6- Emniyet Kapa¤› (Paslanmaz Çelik)
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konstrüksiyonda (fiekil 7.54), kapak montaj
düzleminden daha yüksekte bulunur. Böylece
montaj düzleminde akan ya¤mur suyu,
havaland›rma delikli olsun veya olmas›n kapa¤›n
çevresinden dolaflarak ak›fla devam eder. Bu tür
rögar kapaklar›ndaki contalar›n di¤er görevi de
böceklerin kuyuya girmesini engellemektir.
Havaland›rma deli¤inde yer alacak bir süzgeç de
ayn› amaca sahip bir önlem olacakt›r.

Taflma Emniyetli Rögar Kapaklar›

Toprak alt› sular›n›n rögara dolma veya kanal suyunun
yüksek bas›nçla taflma ihtimalinin oldu¤u tesisatlarda
bu tip, taflma emniyetli rögar kapaklar› seçilir. Üretici
taraf›ndan kapak ile çerçeve aras›nda 0.5 ile 2 bar
aras›nda s›zd›rmazl›k sa¤lan›rken, benzer olarak
uygulay›c›n›n da çerçevenin montaj›nda ayn›
s›zd›rmazl›¤› garanti etmesi gereklidir.

Taflma emniyetine rögar kapaklar›nda farkl› flekillerde
gerçeklefltirilebilir:

- Conta ve civatalar ile: Kapak ile çerçeve aras›nda
bulunan elastomer conta, montaj s›ras›nda fiekil
7.55’de görüldü¤ü gibi civatalar ile s›k›flt›r›l›r ve
tam s›zd›rmazl›k sa¤lan›r. Çerçevede bulunan ve
civatalar›n ba¤land›¤› kulaklar sayesinde daralan
rögar kesiti de bu yöndeki bir s›zd›rmazl›¤› artt›r›c›
bir etkiye sahiptir. Projede bu daralma hesaba
kat›lmal›d›r.

- Civatal› iç kapak ile: Bu tip rögar kapaklar›n›n iç
k›sm›nda, çerçeve ile elastomer contal› ve civatal›
bir ba¤lant›ya sahip olan bir iç kapak daha yer al›r
ve taflma emniyeti bu flekilde sa¤lan›r (fiekil 7.56).

fiekil 7.55 / CONTALI TAfiMA EMN‹YETL‹ RÖGAR
KAPAKLARI

fiekil 7.56 / ‹Ç KAPAKLI TAfiMA EMN‹YETL‹ RÖGAR
KAPAKLARI

fiekil 7.57 / KOMPLE ‹Ç KAPAKLI TAfiMA
EMN‹YETL‹ RÖGAR KAPAKLARI

fiekil 7.54 / YÜKSEK KONSTRÜKS‹YONLU RÖGAR
KAPAKLARI
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Üst kapaktan s›z›p, alt kapa¤›n üzerinde toplanan
ya¤mur suyu için, kapaklar aras›ndaki bölgeden
bir su ç›k›fl› bulunmaktad›r. Bu flekilde bu fazla su
kontrollü olarak mazgallara veya gidere tafl›nabilir.
Bu noktaya proje aflamas›nda dikkat edilmelidir.

- Komple iç kapak ile: Taflma emniyeti sa¤lamak
için, komple bir çerçeve ve buna conta ve civatalar
ile ba¤l› bir kapaktan oluflan bir iç kapa¤a sahip
özel tasar›mlar kullan›labilir (fiekil 7.57). ‹ç
kapa¤a üstteki kapak arac›l›¤›yla
ulafl›labilindi¤inden dolay›, iç kapak çap›, yani
rögar kesiti önemli ölçüde daral›r. Örnek olarak
Ø610 mm’lik bir kapa¤›n, Ø485 mm çapa
düfltü¤ü, yani insan giremeyecek boyuta indi¤i
söylenebilir. Bu nokta ve her iki kapak aras›ndaki
suyun tahliyesi için b›rak›lan a¤›z proje
aflamas›nda göz önünde bulundurulmal›d›r.

Koku ve Gaz S›zd›rmaz Rögar Kapaklar›

Su s›zd›rmaz ve taflma emniyetli rögar kapaklar›, esas
olarak flehir at›k ve pis sular›ndan oluflabilecek gazlar›
(dolay›s›yla da kokuyu) s›zd›rmaz yap›ya sahiptir.
Bunun d›fl›nda özel gaz oluflabilecek spesifik kanallar
için farkl› conta ve kapak sistemlerine ihtiyaç olacakt›r. 

Ayr›ca, kum s›zd›rmazl›¤› için U profilden halka
fleklinde üretilen çerçevelerin kapaklar ile temas eden
yüzeylerinde zaman için ya¤mur suyu ile tafl›nan kum
ve tuzlar, koku s›zd›rmazl›¤› sa¤layan özel bir çökelti
oluflturur. Bu tür bir yap›, özellikle kapaklar›n herhangi
bir flekilde s›k› ba¤lant›s›na izin verilmeyen hafif
ak›flkan ay›r›c›lar›n rögar kapaklar›nda önemle istenir.

Montaj Yerinde Doldurulan Rögar Kapaklar›

Rögar kapa¤› dolgusu ile çevre düzenlemesinin uyumu
aran›lan uygulamalarda, kapak dolgusunun yerinde
gerçeklefltirilmesi söz konusudur. Burada dikkat
edilmesi gereken husus, dolgunun fiziksel kalitesinin
üretici taraf›ndan tan›mlanan flartlara uygun olmas›d›r
(fiekil 7.58 ).

fiekil 7.58 / MONTAJ YER‹NDE DOLDURULAN
RÖGAR KAPAKLARI

fiekil 7.59 /  YUVARLAK FORMDA ISISAN BUDERUS GUSS A⁄AÇ IZGARASI
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fiekil 7.60 / D‹KDÖRTGEN A⁄AÇ  KORUMA KAFES‹,
IZGARASI VE ÖZEL OTURMA R‹NG‹

fiekil 7.61 / YUVARLAK A⁄AÇ IZGARASI VE KAFES‹
ÖRNE⁄‹
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7.5.1.2. Rögar Kapa¤› Montaj Notlar›

Rögar kapaklar›n›n, tam dolgulu ve istenen tafl›ma
kabiliyetine sahip olarak montaj› gereklidir. Yetersiz alt
dolgu veya sa¤lam olmayan montaj, erken yükleme
gibi nedenler ile zaman içinde artan oranda oynakl›k,
titreme hatta k›r›lma gibi problemler meydana
gelebilir. Rögar kapaklar›n›n aç›lma ve
kapat›lmas›nda, üretici taraf›ndan kapakla beraber
verilen anahtar ve kald›rma kollar› kullan›lmal›,
bunlar›n olmamas› durumunda da levye ve benzeri
aletler ile de¤il, vinç yard›m›yla kapak hareket
ettirilmelidir. Kapak çerçeveye oturtulmadan önce,
oturma yüzeyi temizlenmeli, contan›n ve civata
boflluklar›n›n konumlar› ve temizli¤i kontrol
edilmelidir.

7.5.2. A¤aç Izgaralar› 

Cadde kenarlar›ndaki a¤açlar›n diplerinin korunmas›
için, özel alafl›m dökme demirden paslanmayan
›zgaralar kullan›l›r. Bu ›zgaralar hem toprak kayb›n› ve
toz oluflumunu önler, hem de a¤açlar› korur. Ayr›ca
a¤aç diplerinin temizli¤ini sa¤lar. Bir baflka faydas› da
estetik görünüflleridir. fiekil 7.59’da yuvarlak tip bir
ISISAN BUDERUS GUSS a¤aç ›zgaras› örne¤i
görülmektedir. A¤aç ›zgaralar› parçal› olarak dökme
demirden üretilmektedir. Çok çeflitli formlarda olup,
›zgara aral›klar› ve dolu k›s›mlar› özel olarak
tasarlanm›flt›r. Izgara yüksekli¤i 40 mm’dir.

fiehirlerde bulunan a¤açlar›n birço¤u, yol ve cadde
kenarlar›nda, kald›r›mlar›n içinde veya yan›nda yer
almaktad›r. Gerek mimari aç›dan, gerekse de kald›r›m
alan›n›n daralmamas› amac›yla a¤açlar›n ihtiyaç
duydu¤u beslenme alan›n›n örtülmesi söz konusudur.
Bu örtme iflleminde ise en önemli konu, a¤ac›n
yaflam›n›n süreklili¤i için gerek duydu¤u su ve benzeri
maddelerin a¤aca erifliminin engellenmemesidir.

Bu amaçla, a¤açlar›n çevresinde a¤aç mazgallar› kullan›l›r.
A¤aç mazgallar› beton ve metal gibi farkl› malzemelerden
imal edilse de, yük alt›ndaki dayan›m› ve ömür gibi
nedenlerle dökme demirden mazgallar öne ç›kar.

Buderus 1974’ten beri a¤aç mazgal› üretmektedir ve
ürünleri flehir planlama elemanlar›n› standardize eden
Werkbund Bayern taraf›ndan yüksek kalite belgesine
sahiptir.

A¤aç mazgallar› çok parçal› olarak üretilip, a¤aç
çevresinde biraraya getirilir. DIN 1961’e göre dökme
demirden mamul mazgallar, dökme demirin korozyon
dayan›m›, form stabilitesi ve mukavemeti nedeniyle
tercih edilir. 

A¤aç mazgallar›nda en önemli kriter, mazgal›n kendi
ayaklar› üzerinde monte edilebilmesi, yani hiçbir

flekilde a¤aç çevresindeki kök veya topra¤a
de¤memesidir. Bu özelli¤i garanti alt›na almak
amac›yla özel çerçevelere sahip mazgallar veya
mazgal oturma ringi kullan›labilir (fiekil 7.60).

Normal halde ya¤mur suyunun topra¤a ulafl›m›na izin
veren mazgallar, sulama s›ras›nda hortumun topra¤a
daha yaklaflabilmesi için de bir kapa¤a sahiptir. 

Dökme demir malzemenin korozyon dayan›m›
nedeniyle mazgallar›n ek bir yüzey kaplamas›na
ihtiyaç göstermemesine ra¤men, genelde parafin
kaplama ile tafl›ma ve montaj s›ras›nda oluflabilecek
hasarlar engellenebilir. Estetik amaçl› olarak mazgal›n
yüzeyinde oluflan koruma tabakas›n›n renginin
görünmesinin istenmed¤i durumlarda da, mazgallar
KTL ile kaplanabilir.

A¤aç mazgallar› montaj yerlerine göre 15 kN (1,5 ton)
veya 50 kN (5 ton) dayan›ma sahip iki çeflittir. Bu
dayan›m›n yeterli olmad›¤› yerlerde, mazgallar çeflitli
refüj benzeri elemanlar ile koruma alt›na al›nmal›d›r.

A¤aç mazgallar› ile birlikte kullan›lan di¤er bir eleman
da a¤aç koruma kafesleridir (fiekil 7.61). A¤aç koruma
kafesleri istenen formda yerinde üretilebildi¤i gibi,
çeflitli üreticiler taraf›ndan standart modeller de temin
edilebilir.

7.5.3. Mazgallar

Mazgallar, her türlü trafik alan›nda toplanan yüzey
sular›n›n toplanmas› amac›yla kullan›l›r. DIN 1236’ya
uygun Ø300 mm çapl› aç›k alan giderleri ve DIN
4052’ye uygun Ø450 mm  çapl› cadde giderlerinin, en
üst, görünür parças›n› oluflturur. A 15 ve B 125 s›n›f›
mazgallar, genel döfleme büyüklü¤üne efl boyutta
üretilirken, daha büyük s›n›flardaki mazgallar,
bordürlere uygun olarak 300 ile 500 mm geniflli¤inde
olur. 

Mazgal S›n›f› Montaj Yeri

A 15 Sadece yayalar ve bisikletlilerin kullan›m›na
aç›k alanlar (Grup 1)

B 125 Yaya yollar›, kald›r›mlar ve düflük yüklü araç
alanlar› (Örne¤in sadece otomobiller için 
park alanlar›) (Grup 2)

C 250 Caddeye max. 0,5m, kald›r›ma ise max. 0,2
m taflan kald›rm› bordürleri ile ikincil yollar 
(Grup 3)

D 400 Cadde ve otoyollar, otoparklar ve orta, üst 
yüke uygun trafik alanlar› (Grup 4)

E 600 Kamuya kapal›, a¤›r yüke uygun trafik alan
lar› (Örne¤in bir endüstriyel tesisin özel 
yollar›) (Grup 5)

F 900 Özel alanlar (Örne¤in havaliman› uçak 
kalk›fl ve inifl pistleri)  (Grup 6)

S›n›fland›rma
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Mazgallar, genel hatlar› ile DIN EN 124 ve DIN
1229’da, s›n›flar›na ve tiplerine göre ise DIN 19 571,
19 583, 19 590, 19 593 ve 19 594’te tarif edilir.
Örne¤in Buderus Guss bu son befl standarda uygun
olarak üretim yapar.

Montaj Kurallar›

Rögar kapaklar› ve çerçevelerinin monte edilece¤i
yüzeyler, DIN EN 124/DIN 1229’a göre, stabil ve
düzgün bir oturma alan›n› sa¤lamal›d›r. D 400 ve F
900 s›n›f› rögar kapaklar›n›n montaj yüzeylerinin ise
mekanik olarak haz›rlanm›fl ve/veya titreflim
sönümleyici donan›ma sahip olmas› gereklidir.

BUDAPREN®-Destekler

Buderus rögar kapaklar›yla beraber sunulabilen
Budapren® destekler, polikloropren malzemeden imal
edilmektedir ve rögar kapaklar›n›n oturma yüzeyinin
alt›nda bulunan trapez formlu kanala monte edilir.
Budapren® destekler ile, rögar kapa¤›n›n üzerinde
araç geçmesi durumunda oluflacak gürültü engellenir.
D 400 ila F 900 s›n›f› birçok rögar kapa¤› bu flekilde
teslim edilebilir. Ekstrem yo¤un alanlarda kullan›lan
(örne¤in otoyollar) D 400 ila F 900 s›n›f› rögar
kapaklar›nda, kapak ve çerçeve de Budapren®

destekler ile birlikte temin edilebilir.

Çamur Toplama Kab›

Tüm mazgallar›n, beton veya dökme demir
çerçevelerinde entegre süzgeç tipi bir çamur toplama
kab›na sahiptir. fiekil 7.62’de görülen çamur toplama
kab›, çerçeveye as›l› durumda kullan›l›r.

Montaj Derinli¤i

Rögar kapa¤›n›n, çerçeve içine D 400 ila F 900

s›n›flar›nda en az 50 mm derinlikte montaj›
zorunludur. Bu flarta, kapa¤›n çerçeveye veya montaj
yüzeyine, trafik aç›s›ndan emniyetli bir flekilde
montaj› (civatalanarak ve s›k›flt›r›larak) halinde
uyulmayabilir.

Birim A¤›rl›k

D 400 ile F 900 s›n›flar› aral›¤›ndaki rögar
kapaklar›n›n birim a¤›rl›¤› minimum 300 kg/m2

olmal›d›r. Bu büyüklük, kapak büyüklü¤ünün,
toplam çerçeve aç›kl›¤›na bölünmesi ile elde edilir.
Örne¤in, Ø610 mm’lik, D 400 s›n›f› bir kapak, bu
flarta göre min. 88 kg (300 kg/m2 x 0,2921 m2)
a¤›rl›¤›nda olmal›d›r. Çerçeve ve kapa¤›n trafik
aç›s›ndan emniyetli bir flekilde montaj› durumunda,
montaj derinli¤inde oldu¤u gibi bu flart da ihmal
edilebilir.

Montaj Emniyeti

Kapak ve çerçevede bulunan, ön ve arka montaj
emniyeti sayesinde, kapa¤›n çerçeve içinde hep
belirlenen pozisyonda monte edilmesi sa¤lan›r. Bu
önlem, özellikle kilitleme mekanizmal› rögar
kapaklar›n›n montaj› aç›s›ndan önemli bir kolayl›k
sa¤lamaktad›r.

Dik veya Paralel Izgaral› Mazgallar›

Mazgallar›n ›zgaralar›n›n, cadde boyuna göre dik
veya paralel olmas›na göre, üretim ve uygulama
flartlar›nda da farklar mevcuttur. Cadde boyuna dik
›zgaral› mazgallarda, ›zgara geniflli¤i 42 mm’yi
geçemez iken, paralel ›zgaral› mazgallarda bu
s›n›rlama 32 mm’ye iner ve de ›zgara uzunlu¤u da
170 mm ile s›n›rl›d›r.

fiekil 7.62 / ÇAMUR TOPLAMA KABI fiekil 7.63 / ATIK SU EMN‹YET‹

1) Taban DIN 4052 -
1a betondan
mamül, DIN 150

2) Ara parça DIN
4052 - 6b
betondan mamül

3) fiaft DIN 4052 -
K›s›m - 11

4-) Oturma
çerçevesi DIN
4052 - k›s›m 10b

5) Çamur toplama
kab› DIN 4052
k›s›m C3
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Ak›fl Kesidi

Mazgallar›n ak›fl kesidi, tüm ›zgara aral›klar›n›n
toplam›d›r ve toplam mazgal yüzeyine (çerçeve alan›)
ba¤l› bir orana sahiptir. Kimi mazgallarda görülen,
farkl› yüksekliklere sahip ›zgaralar aras›ndaki aral›k
da bu ak›fl kesidine dahil edilmelidir.

Art›k Su Emniyeti

Kald›r›m bordürleri boyunca akan ince yüzey sular›n›
da toplamak amac›yla kimi mazgallarda e¤imli ve
ince ak›fl kenarlar› bulunurken, kimi mazgallar›n
›zgaralar›, bordür tafl›na bir tarak gibi dayanarak,
ak›fl›n üzerinden geçmesini sa¤lar (fiekil 7.63).

Yükseltilebilir Mazgallar

Tamamen dökme demir malzemeden mamul ve düz
(flanfls›z ve çerçeve emniyetsiz) çerçeveye sahip
rögar kapaklar›, asfalt yenileme zaman›nda bir
hidrolik eleman yard›m›yla yükseltilebilir. Daha
sonra çerçevenin alt› uygun dolgu malzemeleri ile

sa¤lamlaflt›r›l›p kapak yeniden monte edilebilir.
Böylece yeni asfaltlama s›ras›nda rögar kapa¤›ndan
kaynaklanacak ek maliyetlerden kurtulunabilir.
Ancak beton ve demir malzemeye sahip rögar
kapaklar›nda, bu flekilde bir yükseltme s›ras›nda
beton yap›n›n bozulma riskine karfl› asfalt yenileme
s›ras›nda, kapak da de¤ifltirilmelidir.

Yüzey Kaplamalar›

“Dökme demirden mamül ürünler, korozyona karfl›
bir yüzey korumas›na ihtiyaç göstermez. Ancak
optik ve estetik kayg›lar ile yap›labilecek
kaplamalar, üretici firman›n inisiyatifindedir.”

Bu tan›mlamaya, dünya çap›nda geçerli olan tüm
standartlarda rastlanmaktad›r. Sadece estetik amaçl›
olan yüzey kaplamalar, uzun y›llardan beri birçok
üreticinin standart üretim program›nda yer almazken,
Alman “Döküm Kanalizasyon Elemanlar› Kalite
fiartnamesi” ek bir bilgilendirme föyü ile konuyu flöyle
özetlemifltir: “Bilimsel araflt›rmalar göstermifltir ki,
döküm kanalizasyon elemanlar› için yüzey
kaplamalar› sadece estetik bir amaçla kullan›l›r.
Dökme demir malzeme, k›fl süresince yo¤unlaflan tuz
çözeltilerine karfl› do¤al bir dayan›ma sahiptir.”

Dökme demir malzeme, üretim sonras›nda gerçekleflen
yüzey oksidasyonu sonucunda oluflan, grafit ve perlit
esasl› bir koruyucu tabaka kazan›r. Bu tabaka,
malzemenin zarar görmesine neden olacak bir
korozyonu engeller.

7.5.3.1. Mazgal Tipleri

Normal Mazgallar

Bu tip genel standartlara göre üretilen mazgallar, A 15
ile D 400 aras›ndaki, çerçeveye serbest olarak
oturtulur. Kald›r›m bordürlerine uygun olarak, mazgal
yüzeyleri düz veya kavisli olabilir (fiekil 7.64).

fiekil 7.64 / NORMAL MAZGALLAR

fiekil 7.65 / C‹VATA K‹L‹TL‹ MAZGAL fiekil 7.66 / C‹VATA K‹L‹TL‹ MAZGAL
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Kilitli Mazgallar

Bu tip mazgallarda, ›zgaralar çerçeveye çeflitli
sistemler ile sabitlenir. Sabitleme sistemleri olarak
civatalar, mentefleler ya da kilitler kullan›l›r.
Böylece yetkisiz kiflilerce ›zgaralar›n aç›lmas›
önlenmifl olur.

- Civatalar ile: Dökme demirden mazgallarda
kullan›lan bu kilitler, 4 iç a¤›zl› civatan›n yayl›
rondelalar ile birlikte ›zgaray› çerçeveye
sabitlemesi ile gerçeklefltirilir (fiekil 7.65 ve
fiekil 7.66).

- Vidal› sürgü ile: Bu sistemde, bir dört köfle bafll›
civata, bir iç diflli sürgü ve bir sabitleme çubu¤u
ile ›zgara çerçevede kilitlenir. Bu tip kilitler
genelde mentefleli mazgallarda kullan›l›r.
Örne¤in Buderus Guss’un AVUS 5 ve AVUS 6
isimli mazgallar› mentefleli ve vidal› sürgülü
modellerdendir (fiekil 7.67).

fiekil 7.68 / MENTEfiEL‹ K‹L‹TL‹ MAZGAL

Resim 7.69 / MAZGAL MENTEfiES‹

fiekil 7.70 / MENTEfiEL‹ MAZGAL

fiekil 7.71 / KAPANMA EMN‹YETL‹ MAZGAL

fiekil 7.67 / SÜRGÜLÜ K‹L‹TL‹ MAZGAL
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fiekil 7.72 / BA⁄LANTI HALKALARI

fiekil 7.73 / BA⁄LANTI HALKALARI fiekil 7.74 / HAZIR ROGAR PARÇASI

Haz›r rögar parças› fiekil 7.74’de görülmektedir.
Çap de¤erleri DN 1000,1200,1500 olup, cam elyaf
katk›l› plastik rögar borusunun flekilde görülen
numaralar›n karfl›l›¤› parçalar afla¤›da verilmifltir:
1) DIN-EN 598’ e göre rögar ba¤lant› parças›

DIN 28603 (TYTON) muf ba¤lant› parças›
2) DIN 4034 Rögar alt destek parças›
3) Kanal ç›k›fl›: GFK
4) DIN-EN 681 Conta (detay resmi fiekil 7.75’de
verilmifltir. 
Conta, rögar teslimatç›s› taraf›ndan verilmelidir)
5) Merdiven (Çinko kapl› çelik veya paslanmaz
çelik)
6) DIN 19565 GFK malzemesinden rögar borusu
7) GFK- Inliner
8) Kapama pla¤› (AP-M-S) DIN 4034

(*Opsiyonel olarak GFK Inliner ile)
9) Tafl›y›c› halka DIN 4034
*GFK alt bas›nç testi için Inliner mutlaka bulunmal›

1) Taban DIN 4052 - 2a betondan mamül, DIN 150
2) Ara parça DIN 4052 - 6a betondan mamül
3) Muflu ara parça DIN 4052 - 3a betondan mamül
5) fiaft DIN 4052 - K›s›m - 11
6) Oturma ringi DIN 4052 - k›s›m 10b

1) Taban DIN 4052 - 2a betondan mamül, DIN 150
4) Muflu ara parça 3/G beton - DIN 150
5) fiaft DIN 4052 - K›s›m - 11
6) Oturma ringi DIN 4052 - k›s›m 10b
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- Mentefleler ile: Izgaralar›n yetkisiz kiflilerce
al›nmas›na karfl› ›zgaran›n çerçeveye mentefleler
arac›l›¤›yla tutturulmas›, mazgal›n temizlik ve
bak›m amac›yla aç›l›p kapanmas›n› da
kolaylaflt›r›l›r. Bu tip mazgallar›n, kapanman›n
trafik yönünde gerçekleflece¤i flekilde montaj›na
dikkat edilmelidir.

Mentefleli mazgallarda son derece önemli olan bir
husus da, ›zgaran›n kapanmadan önce çerçevedeki
oturma yüzeyinin tamamen temizlenmifl olmas›d›r. 

Aksi takdirde ›zgaran›n aradaki tafl veya baflka
cisimler nedeniyle yük alt›nda k›r›lmas› söz
konusudur. Buderus Guss bu gibi bir riske karfl›, çift
eklemli ›zgaralar sunmaktad›r. Böylece k›r›lma
etkisi, ikinci eklem ile dönmeye çevrilerek hasar
önlenebilir. Ayr›ca ikinci eklem sayesinde ›zgaran›n
180° aç›lmas› da mümkün olmaktad›r (fiekil 7.68 ,
fiekil 7.69 ve fiekil 7.70).

Kapanma Emniyet Sistemli Mazgallar

Bu tip mazgallar, sahip olduklar› emniyet sistemi ile
ya özel bir anahtarla mekanik olarak ya da uzaktan
kumanda ile pnömatik olarak ak›fl sistemini
kapatabilir. Özellikle kanalizasyon flebekesine
kar›flmas› halinde tehlike oluflturabilecek
maddelerin depoland›¤›, tafl›nd›¤› ya da üretildi¤i
alanlarda kullan›lan bu tür mazgallar ile, bu
maddelerin kanalizasyon flebekesine akmas›na
neden olabilecek özel hallerde (kaza vb.)
kanalizasyon flebekesi k›sa sürede emniyet alt›na
al›nabilir (fiekil 7.71).

Bu tür mazgallar, genelde C 250 ve D400 s›n›f›nda,
düz veya kavisli yüzeyli olarak kullan›l›r. NBR,
EPDM veya FPM s›n›f contalar, bu mazgallarda
hedeflenen s›zd›rmazl›¤› artt›r›c› etkiye sahiptir.

Cadde Gider Ba¤lant› Halkalar›

DIN 4052’ye göre, mazgallar›n cadde giderlerine
ba¤lant›lar›nda, 60 mm’lik beton halkalar
kullan›lmal›d›r (fiekil 7.72 ve fiekil 7.73). Kimi
hallerde, küçük yükseklik farklar›n› kapatmak
amac›yla tahta, demir veya baflka maddeler bilinçsiz
kiflilerce kullan›labilir. Bu durum, mazgal taraf›ndan
gelen trafik yükünün, gidere do¤ru bir flekilde
aktar›lmas›n› engeller. Bu tür bir uygulama ile
mazgal›n ve giderin k›sa sürede hasar görmesine
neden olunur.

7.6. DUKT‹L BORULARDA BUDERUS

RÖGAR S‹STEMLER‹ 

7.6.1. Haz›r Rögar Parçalar›

Haz›r rögar parças› fiekil 7.74’de görülmektedir. Çap
de¤erleri DN 1000,1200,1500 olup, cam elyaf katk›l›
plastik rögar borusunun flekilde görülen numaralar›n
karfl›l›¤› parçalar afla¤›da verilmifltir:
1) DIN-EN 598’ e göre rögar ba¤lant› parças›

DIN 28603 (TYTON) muf ba¤lant› parças›
2) DIN 4034 Rögar alt destek parças›
3) Kanal ç›k›fl›: GFK
4) DIN-EN 681 Conta (detay resmi fiekil 7.75’de

verilmifltir. Conta, rögar teslimatç›s› taraf›ndan
verilmelidir)

5) Merdiven (Çinko kapl› çelik veya paslanmaz çelik)
6) DIN 19565 GFK malzemesinden rögar borusu
7) GFK- Inliner
8) Kapama pla¤› (AP-M-S) DIN 4034

(*Opsiyonel olarak GFK Inliner ile)
9) Tafl›y›c› halka DIN 4034

*GFK alt bas›nç testi için Inliner mutlaka bulunmal›

7.6.2. Rögar Alt Parças›

fiekil 7.74’de 2 numara ile verilen rögar alt parças› ve
boyutlar› fiekil 7.76’de görülmektedir. DN
1000,1200,1500 olarak üç ana boyut söz konusudur. 

7.6.3. Rögar Sistemleri Boru Kapak Örnekleri

7.6.3.1. Duktil Kanallarda Kontrol Ve Temizleme

Kapaklar›

A) Boru Temizleme Kapa¤› (RD) (fiekil 7.77a)

DIN-EN 598 kapsam›nda kontrol kapa¤› olarak
dizayn edilmifltir 

B)  Flanfll› Çift Muf Parças› (fiekil 7.77b)

DIN-EN 545 ‘e göre muflu ba¤lant› DIN 28603
(TYTON)’e göre DN 400/400 den itibaren kontrol
kapa¤› olarak dizayn edilmifltir.fiekil 7.75 / CONTA

4) DIN-EN 681 Conta
(detay resmi fiekil
7.75’de verilmifltir.
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C) Boru Temizleme Kapaklar› (RRM) (fiekil 7.77c)

DIN-EN 598’e göre muflu ba¤lant›, DIN 28603
(TYTON)’e göre kontrol kapa¤› olarak dizayn
edilmifltir

D) Boru Temizleme Kapaklar› (fiekil 7.77d)

DIN-EN 598’e göre flanfl ba¤lant›l› olarak DIN-
EN 1092-2, PN 10 RHO-vanas› ve EU parças›
kontrol kapa¤› olarak dizayn edilmifltir.

E) Boru Temizleme Kapaklar› (RS) (fiekil 7.77e)

Kaynak konstruksiyonlu, kontrol kapa¤› olarak
dizayn edilmifltir.

7.6.3.2. Duktil Kanallarda Kontrol Ve Temizleme

Kapaklar› Plan Görünüflleri

A) Boru Temizleme Kapaklar› (RSI) (fiekil 7.77f)

Kaynakl› imalat paslanmaz çelik ba¤lant›l›
(sadece çelik bantla kullan›lmal›), DN 350’e
kadar sökülmesi halinde kontrol kapa¤› olarak
dizayn edilmifltir.

B) Boru Temizleme Kapaklar› (RSM) (fiekil 7.77g)

Kaynakl› imalat muflu ba¤lant› DIN 28603
(TYTON). DN 400-1000 aras› boyutlarda
gözetleme aç›kl›¤› olarak dizayn edilmifltir. 

C) Boru Temizleme Kapaklar› (RSI) (fiekil 7.77h)

Kaynakl› konstrüksiyon düz ba¤lant›

D) Boru Temizleme Kapaklar› (RSI) (fiekil 7.77k)

Kaynakl› konstrüksiyon 6˚-22,5˚  aç›l› ba¤lant›.

E) Boru Temizleme Kapaklar› (RSI) (fiekil 7.77m)

Kaynakl› konstrüksiyon 22,5˚-45˚  aç›l› ba¤lant›.

7.6.3.3. Rögar Ba¤lant›lar› ‹çin Boru Geçifl

Örnekleri

A) Contalarla (fiekil 7.78a)

B) Halka Conta ile (fiekil 7.78b)

C) Kaynakl› duvar flanfl ba¤lant›s› (fiekil 7.78c)

D) Teddington- duvar içinden geçme (fiekil 7.78d)

7.6.4. ATV-fiartnameleri A 142 Ve M 146 Göre

At›k Su Hatlar›nda Tek Cidarl› Boru Sistemleri

Rögar cinsleri

-Aç›k boru hatt›nda bas›nca dayan›kl› yafl rögar

-Kapal› boru hatt›nda rögar ve revizyon aç›kl›¤›
(kuru rögar)

fiekil 7.79’da yafl rögar görülmektedir. Çap DN 1200
olup, DN 200 - DN 500 borular için kullan›l›r.
fiekildeki numaralar afla¤›daki parçalar›
göstermektedir:

1) Rögar ba¤lant› parças› (SCH)

2) Düz borular (GL) (Alt bas›nçl› s›zd›rmazl›k testi
için düz borular)

3) TYTON - ba¤lant›s› (MM)

4) Rögar ç›k›fl›

Cadde kanal›n›n kelepçe (UR) ile duktil kanala
ba¤lant›s› fiekil 7.80’de görülmektedir. Buradaki
elemanlar:

1) Alt bas›nçl› s›zd›rmazl›k testi için düz borular
DN 150 (GL)

2) Kelepçe (UR)

Farkl› cadde kanal konfigürasyonlar› mümkündür,
ancak contalar›n yerleflimi ayr›ca de¤erlendirilmelidir.

fiekil 7.76 / ROGAR ALT PARÇASI

Ebatlar (mm)

DN Ø d1 s Ø dR3 h2 h3 f Komple

(min.) (max.) (min.) (min.) A¤›rl›k(kg)

1000 1000 150 150 150 550 150 1500

1000 1000 150 200 200 600 150 1550

1000 1000 150 250 250 650 150 1600

1000 1000 150 300 300 700 150 1650

1000 1000 150 400 400 800 150 1700

1000 1000 150 500 500 900 150 1750

1000 1000 150 600 600 1000 150 1800

1200 1200 150 200 200 600 150 2800

1200 1200 150 250 250 650 150 2900

1200 1200 150 300 300 700 150 3000

1200 1200 150 400 400 800 150 3100

1200 1200 150 500 500 900 150 3200

1200 1200 150 600 600 1000 150 3300

1200 1200 150 700 500 1100 150 3400

1200 1200 150 800 500 1200 150 3500

1500 1500 150 900 500 1300 150 4500

1500 1550 150 1000 500 1400 150 5000
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fiekil 7.77 a, b, c, d, e, f / KONTROL VE TEM‹ZLEME KAPAKLARI

A) Boru Temizleme Kapa¤› (RD) (fiekil 7.77a)
DIN-EN 598 kapsam›nda kontrol kapa¤› olarak
dizayn edilmifltir D) Boru Temizleme Kapaklar› (fiekil 7.77d)

DIN-EN 598’e göre flanfl ba¤lant›l› olarak DIN-
EN 1092-2, PN 10 RHO-vanas› ve EU parças›
kontrol kapa¤› olarak dizayn edilmifltir.

E) Boru Temizleme Kapaklar› (RS) (fiekil 7.77e)
Kaynak konstruksiyonlu, kontrol kapa¤› olarak
dizayn edilmifltir.

F) Boru Temizleme Kapaklar› (RSI) (fiekil 7.77f)
Kaynakl› imalat paslanmaz çelik ba¤lant›l›
(sadece çelik bantla kullan›lmal›), DN 350’e
kadar sökülmesi halinde kontrol kapa¤› olarak
dizayn edilmifltir.

B)  Flanfll› Çift Muf Parças› (fiekil 7.77b)
DIN-EN 545 ‘e göre muflu ba¤lant› DIN 28603
(TYTON)’e göre DN 400/400 den itibaren kontrol
kapa¤› olarak dizayn edilmifltir.

C) Boru Temizleme Kapaklar› (RRM) (fiekil 7.77c)
DIN-EN 598’e göre muflu ba¤lant›, DIN 28603
(TYTON)’e göre kontrol kapa¤› olarak dizayn
edilmifltir
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fiekil 7.77 g, h, k, m / KONTROL VE TEM‹ZLEME
KAPAKLARI

G) Boru Temizleme Kapaklar› (RSM) (fiekil 7.77g)
Kaynakl› imalat muflu ba¤lant› DIN 28603
(TYTON). DN 400-1000 aras› boyutlarda
gözetleme aç›kl›¤› olarak dizayn edilmifltir. 

H) Boru Temizleme Kapaklar› (RSI) (fiekil 7.77h)
Kaynakl› konstrüksiyon düz ba¤lant›

M) Boru Temizleme Kapaklar› (RSI) (fiekil 7.77m)
Kaynakl› konstrüksiyon 22,5˚-45˚  aç›l› ba¤lant›.

K) Boru Temizleme Kapaklar› (RSI) (fiekil 7.77k)
Kaynakl› konstrüksiyon 6˚-22,5˚  aç›l› ba¤lant›.

fiekil 7.78 a, b, c, d / KANAL ÇIKIfi ÖRNEKLER‹

A)  Contalarla (fiekil 7.78a)

B)  Halka Conta ile (fiekil 7.78b)

C)  Kaynakl› duvar flanfl
ba¤lant›s› (fiekil 7.78c)

D)  Teddington- duvar içinden
geçme (fiekil7.78d)
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Kapal› boru geçiflli kontrol rögarlar› (kuru rögar) ve
kapama armatürleri fiekil 7.81’de görülmektedir. DN
1500 çap, DN 200 - DN 250 borular için,  DN 2000
çap, DN 300 - DN 400 borular için kullan›l›r. Rögar
ç›k›fl› Özel kullan›mda > DN 400 olabilir. fiekildeki
numaralar afla¤›daki parçalar› göstermektedir: 

1) Duktil kanal

2) MMK-parças› 11°, 22°, 30°, 45°

3) Rögar ba¤lant›s›

(Örnek daire conta  sayfa 72’ye bak›n›z)

4) EU - parças›

5) Kapama armatürü

(örn. RHO - vanas›,VAG - armatürleri ve
benzerleri)

6) Rögar

7) X-parças›

8) T-parças›

T-PARÇASI (8 numara)

DN 350’den küçük boyutlarda gözetleme aç›kl›¤›
olarak dizayn edilmemifltir (alternatif, özel form
parças› veya temizleme kapa¤›). DN 400/400’den
büyük parçalar gözetleme aç›kl›¤› olarak dizayn
edilmifltir.

D‹RSEKLER (2 numara)

fiekil 7.79 / YAfi RÖGAR

Çap DN 1200 olup, DN 200 - DN 500
borular için kullan›l›r. fiekildeki
numaralar afla¤›daki parçalar›
göstermektedir:
1) Rögar ba¤lant› parças› (SCH)
2) Düz borular (GL) (Alt bas›nçl›
s›zd›rmazl›k testi için düz borular)
3) TYTON - ba¤lant›s› (MM)
4) Rögar ç›k›fl›

fiekil 7.80 / CADDE YA⁄MUR RÖGARI

Cadde kanal›n›n kelepçe (UR) ile duktil
kanala ba¤lant›s› fiekil 7.80’de
görülmektedir. Buradaki elemanlar:
1) Alt bas›nçl› s›zd›rmazl›k testi için düz
borular DN 150 (GL)
2) Kelepçe (UR)
Farkl› cadde kanal konfigürasyonlar›
mümkündür, ancak contalar›n yerleflimi
ayr›ca de¤erlendirilmelidir.
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Kanalda yön de¤iflimleri, h›zl› ve basit bir demontaja
uygun yap›lmal›d›r.

Kapal› boru geçiflli bir di¤er tip kontrol rögarlar›
(kuru rögar) fiekil 7.82’de görülmektedir. DN 1200
Çap, DN 200 - DN 250 borular için,  DN 1500 çap,
DN 300 - DN 600 borular için kullan›l›r. fiekildeki
numaralar afla¤›daki parçalar› göstermektedir: 

1) Duktil kanal

2) Rögar ba¤lant›s›

3) MMK - parças› 11°, 22°, 30°, 45°

4) MMA - parças›

5) X - parças›

6) Rögar

MMA - PARÇASI (4 numara)

DN 350’den küçük boyutlarda gözetleme aç›kl›¤›
olarak dizayn edilmemifltir (alternatif, özel form
parças› veya boru temizleme kapa¤›). DN 400
/400’den büyük boyutlarda gözetleme aç›kl›¤› olarak
dizayn edilmifltir

D‹RSEKLER (3 numara)

Kanalda yön de¤iflimleri, h›zl› ve basit bir demontaja
uygun yap›lmal›d›r.

fiekil 7.81 / KURU RÖGAR VE KAPAMA
ARMATÜRÜ

Kapal› boru geçiflli kontrol rögarlar› (kuru rögar)
ve kapama armatürleri fiekil 7.81’de
görülmektedir. DN 1500 çap, DN 200 - DN 250
borular için,  DN 2000 çap, DN 300 - DN 400
borular için kullan›l›r. Rögar ç›k›fl› Özel
kullan›mda > DN 400 olabilir. fiekildeki
numaralar afla¤›daki parçalar› göstermektedir: 
1) Duktil kanal
2) MMK-parças› 11°, 22°, 30°, 45°
3) Rögar ba¤lant›s›
(Örnek daire conta  sayfa 72’ye bak›n›z)
4) EU - parças›
5) Kapama armatürü
(örn. RHO - vanas›,VAG - armatürleri ve
benzerleri)
6) Rögar
7) X-parças›
8) T-parças›

T-PARÇASI (8 numara)
DN 350’den küçük boyutlarda gözetleme aç›kl›¤›
olarak dizayn edilmemifltir (alternatif, özel form
parças› veya temizleme kapa¤›). DN
400/400’den büyük parçalar gözetleme aç›kl›¤›
olarak dizayn edilmifltir.

D‹RSEKLER (2 numara)
Kanalda yön de¤iflimleri, h›zl› ve basit bir
demontaja uygun yap›lmal›d›r.

fiekil 7.82 / KURU RÖGAR VE ARMATÜRLER‹

Kapal› boru geçiflli bir di¤er tip kontrol rögarlar›
(kuru rögar) fiekil 7.82’de görülmektedir. DN
1200 Çap, DN 200 - DN 250 borular için,  DN
1500 çap, DN 300 - DN 600 borular için
kullan›l›r. fiekildeki numaralar afla¤›daki parçalar›
göstermektedir: 
1) Duktil kanal
2) Rögar ba¤lant›s›
3) MMK - parças› 11°, 22°, 30°, 45°
4) MMA - parças›
5) X - parças›
6) Rögar

MMA - PARÇASI (4 numara)
DN 350’den küçük boyutlarda gözetleme aç›kl›¤›
olarak dizayn edilmemifltir (alternatif, özel form
parças› veya boru temizleme kapa¤›). DN 400
/400’den büyük boyutlarda gözetleme aç›kl›¤›
olarak dizayn edilmifltir

D‹RSEKLER (3 numara)
Kanalda yön de¤iflimleri, h›zl› ve basit bir
demontaja uygun yap›lmal›d›r.
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Kapal› boru geçiflli kontrol rögarlar› (kuru rögar) ve
sökülebilir temizleme kapa¤› plan görünüflü fiekil
7.83’de görülmektedir. fiekildeki numaralar afla¤›da
verilmifltir:
1) Duktil kanal
2) Rögar ba¤lant›s›
3) Paslanmaz çelik ba¤lant›s› (sadece çelik

bantlarla kullan›lmal›d›r.)
4) (RSI) Kaynakl› boru temizleme parças›
5) Kontrol aç›kl›¤›
6) Rögar

BORU TEM‹ZLEME PARÇASI (RSI) (4 numaral›
parça)

DN 350’ye kadar sökülerek gözetleme aç›kl›¤›
olarak kullan›labilir.

Kapal› boru geçiflli kontrol rögarlar› (kuru rögar)
plan görünüflü fiekil 7.84’de görülmektedir. Örn. DN
700 -1000 ve boru temizleme parças› (RSM).
fiekildeki numaralar afla¤›da verilmifltir:

1) Rögar

2) Muf ba¤lant›l› kaynakl› boru temizleme parças›

DIN 28603’e göre (TYTON)

3) Revizyon aç›kl›¤›

_≥DN 400

BORU TEM‹ZLEME PARÇASI (RSM) (2 numaral›
parça)

Gözetleme aç›kl›¤› olarak dizayn edilmifltir.

Kapal› boru geçiflli kontrol rögarlar› (kuru rögar)
plan görünüflü fiekil 7.85’de görülmektedir. Örn. DN
700 -1000 ve boru temizleme parças› (RSM) 22,5˚.
fiekildeki numaralar afla¤›da verilmifltir:

1) Rögar

2) Muf ba¤lant›l› kaynakl› boru temizleme parças›
(RSM)

DIN 28603’e göre (TYTON)

3) Revizyon aç›kl›¤›

BORU TEM‹ZLEME PARÇASI (RSM) (2 numaral›
parça) 

fiekil 7.83 / KURU RÖGAR SÖKÜLEB‹L‹R
TEM‹ZLEME PARÇASI

Kapal› boru geçiflli kontrol rögarlar› (kuru rögar) ve
sökülebilir temizleme kapa¤› plan görünüflü fiekil
7.83’de görülmektedir. fiekildeki numaralar
afla¤›da verilmifltir:
1) Duktil kanal
2) Rögar ba¤lant›s›
3) Paslanmaz çelik ba¤lant›s› (sadece çelik
bantlarla kullan›lmal›d›r.)
4) (RSI) Kaynakl› boru temizleme parças›
5) Kontrol aç›kl›¤›
6) Rögar

BORU TEM‹ZLEME PARÇASI (RSI) (4 numaral›
parça)
DN 350’ye kadar sökülerek gözetleme aç›kl›¤›
olarak kullan›labilir.

fiekil 7.84 / TEM‹ZLEME PARÇASI

Kapal› boru geçiflli kontrol rögarlar› (kuru rögar)
plan görünüflü fiekil 7.84’de görülmektedir. Örn.
DN 700 -1000 ve boru temizleme parças› (RSM).
fiekildeki numaralar afla¤›da verilmifltir:
1) Rögar
2) Muf ba¤lant›l› kaynakl› boru temizleme parças›
DIN 28603’e göre (TYTON)
3) Revizyon aç›kl›¤› ≥DN 400

BORU TEM‹ZLEME PARÇASI (RSM) (2 numaral›
parça)
Gözetleme aç›kl›¤› olarak dizayn edilmifltir.

1

2

3
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Gözetleme aç›kl›¤› olarak dizayn edilmifltir

Kapal› boru geçiflli kontrol rögarlar› (kuru rögar)
plan görünüflü fiekil 7.86’da görülmektedir. Örn. DN
700 -1000 ve boru temizleme parças› (RSM) 45˚  .
fiekildeki numaralar afla¤›da verilmifltir:
1) Rögar
2) Muf ba¤lant›l› kaynakl› boru temizleme parças›

(RSM)
DIN 28603’e göre (TYTON)

3) Revizyon aç›kl›¤›
≥DN 400

BORU TEM‹ZLEME PARÇASI (RSM) (2 numaral›
parça)

Gözetleme aç›kl›¤› olarak dizayn edilmifltir.

7.6.5. Kapal› Boru Geçiflli ve Boru Temizleme

Kapakl› (Rs›) Çift Cidarl› Boru Sistemlerinde

Kuru Rögarlar (fiekil 7.87)

Bu flekildeki numaralar›n karfl›l›¤› parça isimleri

afla¤›da verilmifltir:

1) Duktil kanal›n d›fl kanal olarak kullan›m›

2) Duktil kanal›n ara kanal olarak kullan›m›

3) Paslanmaz çelil ba¤lant›s›

(sadece çelik bantlarla kullan›lmal›d›r)

4) Ray sistemi

5) TYTON - ba¤lant› (MM)

6) Duvar içinden geçifller

7) Rögar

8) Kaynakl› boru temizleme parças› (RSI)

9) Kontrol kapa¤›

10) Pompa drenaj›

BORU TEM‹ZLEME KAPA⁄I (RSI) (7 numaral›
parça)

DN 350’ye kadar sökülerek gözetleme aç›kl›¤›
olarak dizayn edilmifltir.

fiekil 7.85 / TEM‹ZLEME PARÇASI

Kapal› boru geçiflli kontrol rögarlar› (kuru rögar)
plan görünüflü fiekil 7.85’de görülmektedir. Örn.
DN 700 -1000 ve boru temizleme parças› (RSM)
22,5˚.   fiekildeki numaralar afla¤›da verilmifltir:
1) Rögar
2) Muf ba¤lant›l› kaynakl› boru temizleme parças›
(RSM)
DIN 28603’e göre (TYTON)
3) Revizyon aç›kl›¤›

BORU TEM‹ZLEME PARÇASI (RSM) (2 numaral›
parça) 
Gözetleme aç›kl›¤› olarak dizayn edilmifltir

fiekil 7.86 / TEM‹ZLEME PARÇASI

Kapal› boru geçiflli kontrol rögarlar› (kuru rögar)
plan görünüflü fiekil 7.86’da görülmektedir. Örn.
DN 700 -1000 ve boru temizleme parças› (RSM)
45˚  . fiekildeki numaralar afla¤›da verilmifltir:
1) Rögar
2) Muf ba¤lant›l› kaynakl› boru temizleme parças›
(RSM)
DIN 28603’e göre (TYTON)
3) Revizyon aç›kl›¤›
≥_DN 400
BORU TEM‹ZLEME PARÇASI (RSM) (2 numaral›
parça)
Gözetleme aç›kl›¤› olarak dizayn edilmifltir.
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Kapal› boru geçiflli ve boru temizleme kapakl› (RSI)
< 22.5°  çift cidarl› boru sistemlerinde rögarlar fiekil
7.88’de görülmektedir. Bu flekildeki numaralar›n
karfl›l›¤› parça isimleri afla¤›da verilmifltir:
1) Duktil kanal›n ara kanal olarak kullan›m›
2) TYTON - ba¤lant› (MM)

3) Rögar ba¤lant›s›
4) Paslanmaz çelik ba¤lant›s› (sadece çelik

bantlarla kullan›lmal›d›r)
5) Kaynakl› boru temizleme parças› (RSI)
6) Revizyon aç›kl›¤›
7) Rögar

fiekil 7.87 / Ç‹FT C‹DARLI BORU
S‹STEMLER‹NDE RÖGARLAR

Bu flekildeki numaralar›n karfl›l›¤› parça isimleri
afla¤›da verilmifltir:
1) Duktil kanal›n d›fl kanal olarak kullan›m›
2) Duktil kanal›n ara kanal olarak kullan›m›
3) Paslanmaz çelil ba¤lant›s›
(sadece çelik bantlarla kullan›lmal›d›r)
4) Ray sistemi
5) TYTON - ba¤lant› (MM)
6) Duvar içinden geçifller
7) Rögar
8) Kaynakl› boru temizleme parças› (RSI)
9) Kontrol kapa¤›
10) Pompa drenaj›

BORU TEM‹ZLEME KAPA⁄I (RSI) (7 numaral›
parça)
DN 350’ye kadar sökülerek gözetleme aç›kl›¤›
olarak dizayn edilmifltir.

fiekil 7.89 / BORU S‹STEMLER‹NDE
HAVALANDIRMA

Bu flekildeki numaralar›n karfl›l›¤› parça isimleri
afla¤›da verilmifltir:
1) Kaynakl› boru temizleme parças› (RSM)
2) X - parças›
3) Flanfll› kaynak ba¤lant›lar›
4) Q - parças›
5) Kapama armatürü
(örn. RHO - vana VAG armatür veya benzerleri)
6) Çekvalf emniyet sistemi
(örn. Tip 408 F havaland›rma ventili, Wolf
armatürleri veya benzerleri)
7) Havaland›rma borusu (Rögar kapa¤›
üzerinden havaland›rma ve egzost borusu)
Rögar kapa¤›n›n s›zd›rmaz olup olmamas›na
göre egzoz borusu ba¤lant›s› farkl› olacakt›r. 
8) FF - parças›
9) F - parças›
10) EU - parças›
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8) Duktil kanal›n d›fl kanal olarak kullan›m›
9) Ray sistemi

BORU TEM‹ZLEME KAPA⁄I (RSI) (5 numaral›
parça)

DN 350’ye kadar sökülerek gözetleme aç›kl›¤›
olarak dizayn edilmifltir.

7.6.6. Boru Sistemlerinde Havaland›rma ve

Egzost Rögarlar› (fiekil 7.89)

Bu flekildeki numaralar›n karfl›l›¤› parça isimleri
afla¤›da verilmifltir:
1) Kaynakl› boru temizleme parças› (RSM)
2) X - parças›
3) Flanfll› kaynak ba¤lant›lar›
4) Q - parças›
5) Kapama armatürü

(örn. RHO - vana VAG armatür veya benzerleri)
6) Çekvalf emniyet sistemi

(örn. Tip 408 F havaland›rma ventili, Wolf
armatürleri veya benzerleri)

7) Havaland›rma borusu (Rögar kapa¤› üzerinden
havaland›rma ve egzost borusu)

Rögar kapa¤›n›n s›zd›rmaz olup olmamas›na
göre egzoz borusu ba¤lant›s› farkl› olacakt›r. 

8) FF - parças›

9) F - parças›

10) EU - parças›

7.7. AYIRICILAR

Garajlar, tamirhaneler, benzin istasyonlar›, ticari
mutfaklar, mezbahalar gibi iflletmelerin at›k sular›,
içerdikleri çeflitli hidrokarbonlar; yak›t (benzin,
motorin vb.) ve ya¤lar  (mineral ya¤, hayvani ya¤,
bitkisel ya¤ vb.) nedeniyle yer üstü ve yar alt› sular›,
bitki örtüsü ve insan sa¤l›¤› aç›s›ndan tehlike
oluflturur. Bu tehlikelerin en baflta geleni, yer üstü ve
yer alt› su bölgelerinin kirlenmesi, fauna ve
floras›n›n yokolmas›, içme suyu kaynaklar›n›n
kullan›lmaz hale gelmesi, toprak kalitesinin pratikte
bir daha kullan›lamayacak flekilde bozulmas› ve
herfleyden önemlisi, insan sa¤l›¤›n›n, su bölgesinin
çevresinde ortalama yaflam süresinin k›salmas›na
neden olacak denli tehdit edilmesidir.

fiekil 7.88 / Ç‹FT C‹DARLI BORU S‹STEMLER‹NDE RÖGARLAR

Kapal› boru geçiflli ve boru temizleme
kapakl› (RSI) < 22.5°  çift cidarl› boru
sistemlerinde rögarlar fiekil 7.88’de
görülmektedir. Bu flekildeki numaralar›n
karfl›l›¤› parça isimleri afla¤›da
verilmifltir:
1) Duktil kanal›n ara kanal olarak
kullan›m›
2) TYTON - ba¤lant› (MM)
3) Rögar ba¤lant›s›
4) Paslanmaz çelik ba¤lant›s› (sadece
çelik bantlarla kullan›lmal›d›r)
5) Kaynakl› boru temizleme parças›
(RSI)
6) Revizyon aç›kl›¤›
7) Rögar
8) Duktil kanal›n d›fl kanal olarak
kullan›m›
9) Ray sistemi

BORU TEM‹ZLEME KAPA⁄I (RSI) (5
numaral› parça)
DN 350’ye kadar sökülerek gözetleme
aç›kl›¤› olarak dizayn edilmifltir.
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Yerel yönetimler ve hükümetler taraf›ndan
kanalizasyon flebekelerinde su ar›tma tesisleri ile
engellenmeye çal›fl›lan bu durum, ar›tma tesisat›n›n
da çal›flmas›n›n ve devaml›l›¤›n›n riske
sokulabilece¤i bir boyuta sahiptir.

Bu gibi tehlikelerin önüne geçmek ve ekolojik
dengenin zarar görmesini önlemek amac›yla, çeflitli
ülkelerde at›k sular›n›n içerdi¤i hidrokarbon oran›,
at›k suyun kanalizasyon flebekesine do¤rudan veya
dolayl› olarak ba¤lanmas›na göre s›n›rland›r›lm›flt›r. 

Alman DIN 1986’ya göre hidrokarbon s›n›rlar›
afla¤›daki gibidir:

Dolayl› ba¤l› tesisatlar ≤ 20 mg/lt

Do¤rudan ba¤l› tesisatlar ≤   5 mg/lt

Bu s›n›rlar›n sa¤lanmas› amac›yla, at›k su kalitesinin
iyilefltirilmesi için çeflitli tesisat elemanlar›
kulan›lmaktad›r. Bunlardan ay›r›c›lar, gerek
basitlikleri, gerekse de iflletme kolayl›¤› nedeniyle
bafllang›çta say›lan iflletmeler için zorunlu
koflulmaktad›r. Ay›r›c›lar›n da yeterli gelmedi¤i
çeflitli tesisatlarda (bas›nçl› motor y›kama tesisleri

gibi), emülsiyon ay›r›c›lar ve ozonlu ar›tma sistemleri
de kullan›lmaktad›r.

Ay›r›c›lar›n incelenmesinde tüm ürünler, ayr›lacak
hafif ak›flkan tipine (ve dolay›s›yla ak›flkan›n tehlike
türüne ba¤l› olarak) iki ana s›n›fta toplanabilir:

- Benzin Ay›r›c›lar (Klasik tip ve çarpmal› tip):
Hidrokarbonlar ve madeni ya¤lar için

- Ya¤ Ay›r›c›lar: Hayvani ve bitkisel ya¤lar için

7.7.1.  Benzin Ay›r›c›lar:

Yüzy›l›n baflar›nda, benzini yeniden kullanma
amac›yla gelifltirilen benzin ay›r›c›lar, daha sonra su
kalitesinin korunmas› amac›yla bu kez de benzini
emniyetli bir flekilde at›k sudan deflarj etme hedefiyle
yeniden tasarlanm›fl ve DIN 1999 normu ile
standartlaflt›r›lm›flt›r. 

DIN 1999’a göre, benzin ay›r›c›lar ile ayr›labilecek
ak›flkan yo¤unluklar› (ki hepsi suyun yo¤unlu¤u olan
1,00 gr/cm3 de¤erinden düflüktür) üç s›n›fa
ayr›lm›flt›r:
A) Yo¤unlu¤u ≤ 0,85 g/cm3 olan ak›flkanlar; örne¤in

motorin
B) Yo¤unlu¤u 0,85 < ρ ≤  0,90 g/cm3 olan

ak›flkanlar; örne¤in hidrolik ya¤›, motor ya¤›
C) Yo¤unlu¤u 0,90 < ρ ≤  0,95 g/cm3 olan

ak›flkanlar; örne¤in a¤›r diflli ya¤›, fuel-oil

Son s›n›fa dahil olan ak›flkanlar›n tesisatlarda
bulunmas›, bu tip ak›flkanlar›n ›s›t›lmadan ak›c› hale
gelmemesi nedeniyle oldukça seyrek rastlan›lan bir
durumdur. 

Ay›r›c›lar›n boyut ve tipi, ayr›lacak ak›flkanlar içinde
en a¤›r olan›na göre belirlenir ve hesaplarda tüm hafif
ak›flkan›n, rastlan›lan en a¤›r› oldu¤u kabulü yap›l›r.

fiekil 7.90 / PLANDA GARAJ DRENAJ GÖSTER‹M‹

fiekil 7.91 / GARAJ YER SÜZGEC‹ KES‹T‹
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Zaman içinde, hidrokarbonlar için tan›nan s›n›rlar›n
ekolojik kayg›lar ile afla¤› çekilmesi, benzin
ay›r›c›larda yeni tasar›mlar› zorunlu k›lm›flt›r. Bu
amaçla, DIN 1999 normu da revize edilmifl ve klasik
tip, salt yer çekimi ile çal›flan benzin ay›r›c›lar K›s›m
1, 2 ve 3’te, yeni tip adsorpsiyon ve koalisyon
prensibi ile çal›flan benzin ay›r›c›lar ise K›s›m 4 ve
5’te tarif edilmifltir. Afla¤›da her iki benzin ay›r›c› tipi
ayr›nt›l› olarak incelenmektedir.

7.7.1.1. Klasik Tip Mineral Hafif S›v› Ay›r›c›lar

(Benzin Ay›r›c›lar)

Büyük garajlarda y›kama sular›n›n do¤rudan
kanalizasyona ba¤lanmamas› yönündeki bir
uygulama örne¤i fiekil 7.90’da planda gösterilmifltir.
Yer süzgeçleri her 50 m2 alana bir adet olmak üzere
düzenlenmifllerdir. Yer süzgeçlerinde toplanan su
drenaj hatt› ile benzin ay›r›c›ya gelir. Burada hafif
ya¤lardan temizlenen at›k su daha sonra flehir
flebekesine verilir. fiekil 7.91’de ise garaj yer süzgeci
görülmektedir.

Kirli suyun içindeki ayr›labilir hidrokarbonlar için
müsade edilen s›n›r de¤erlerin üzerinde hidrokarbon
içeren kirli sular önce bir benzin ay›r›c›dan
geçirilmek zorundad›r.

fiekil 7.92’de gravite yöntemi ile çal›flan klasik tip
BUDERUS COMPACT benzin ay›r›c› sistemi
prensip flemas› görülmektedir. Sistemde önce bir
çamur tutucu bulunmaktad›r.

Çamur Tutucu

Burada ak›fl, genifl kesitli (dolay›s› ile daha büyük
hacimli ve yüzeyli) bir çukurdan geçirilerek, su
dinlendirilir ve içindeki as›l› çamur oluflturan
maddelerin çökelmesi sa¤lan›r. Çamur tutucu yaln›z
bafl›na olabilece¤i gibi ay›r›c›n›n integral bir parças›
da olabilir. fiekil 7.93’da demirli betondan çamur
ay›r›c›lara ait ölçüler verilmifltir.

fiekil 7.92 / BUDERUS KOMPAKT T‹P ÇEL‹KL‹ BETONDAN GRAV‹TE PRENS‹B‹YLE ÇALIfiAN
BENZ‹N AYIRICI (Birinci göz çamur tutucu, ikinci göz benzin ay›r›c›)

fiekil 7.93 / ÇAMUR AYIRICI ÖLÇÜLER‹
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Benzin Ay›r›c›

Ayr›lma olmas› için ayr›lacak s›v› (benzin)
yo¤unlu¤u en fazla 0,95 gr/cm3 olmal›d›r. Ak›fl
kesitinin ve s›v› d›fl yüzeyinin büyütülmesi ile hafif
ak›flkan ayr›lmas› gerçeklefltirilir. Özgül a¤›rl›¤›
düflük olan hafif k›s›m (benzin, ya¤ gibi
hidrokarbonlar) kar›fl›mdan ayr›larak yüzeye ç›kar ve
orada yüzen bir tabaka oluflturur. Bir flamand›ra
yard›m› ile aç›l›p kapanan ç›k›fl yolu, su ve ya¤
tabakalar›n› ay›ran yüzeyin alt›ndan sadece suyun
d›flar› akmas›n› sa¤lar.

Ay›r›c›n›n verimi en az %97 olmal›d›r. Yani ç›kan
suda en fazla %3 hafif ya¤ kalabilir. Bu söz konusu
miktarlar günümüzdeki yönetmeliklerde giderek
afla¤› çekilmelidir. Örne¤in Almanya’da art›k bu tip
gravite ile benzin ay›r›c›lar, daha verimli olan
çarpmal› ay›r›c›lardan önce, ön ay›r›c› olarak
kullan›lmaktad›r.

Benzin Ön Ay›r›c›lar› (Çamur Odal›) fiekil 7.94

Yukar›da aç›klanan gravite prensipli benzin ön
ay›r›c›larda çamur ay›rma ifllemi de ayn› gövdede
kombine edilebilmektedir. E¤er benzin ön ay›r›c›da
alt tarafta çamur çökelmesi için de yeterli hacim
b›rak›l›rsa, bu durumda çamur tutucu ile benzin ön

ay›r›c› ayn› gövdede birlefltirilebilir. Çamur alta
çökerken, benzin üste ayr›l›r ve orada birikir. Su
gideri ise orta seviyeden, serbest temiz bölgeden
al›n›r.

Ön ay›r›c›dan sonra afla¤›da aç›klanan bir çarpmal›
ay›r›c› gelmektedir. Böylece çamur ay›rma, benzin ön
ay›rma ve benzin son ay›rma kademeleri pratikte 2
kademeli bir ay›rma düzlemesi ile
sa¤lanabilmektedir.

7.7.1.2. Çarpmal› Ay›r›c›lar

DIN 1999 K›s›m 1-3 gravite (a¤›rl›k) esas›na dayanan
benzin / hafif ya¤ ay›r›c›lar› tarif etmekle birlikte,
BUDERUS çarpmal› ay›r›c›lar› fiziksel absorpsiyon
ve birleflme prensibine dayal›d›r. Özel fonksiyonlu
elemanlardan geçen at›k su içindeki  mikroskopik
büyüklükteki yay›l› yak›t tanecikleri burada yutulur. 

Çarpmal› ay›r›c› kaide olarak daima ay›rma
sisteminin sonunda oluflturulur. Böylece son bir
emniyet eleman› gibi çal›fl›r. Bu tip ay›r›c›lar›n kabul
testleri DIN 1999 K›s›m 4’e göre yap›l›r. Buna göre
yo¤unlu¤u 0,85 olan bir test s›v›s› deriflikli¤i ç›k›flta 

≤ 5 mg/L olmal›d›r.

Bu ay›r›c›da sadece ayr›labilir hidrokarbonlar
tutulabilir.

fiekil 7.94 / ÇAMUR ODALI (Hacimli) BENZ‹N ÖN AYIRICI
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Aristo Çarpmal› Ay›r›c›lar

Bu tip ay›r›c› prensip flemas› fiekil 7.95’de
görülmektedir. Yay›l› haldeki küçük benzin
zerrecikleri içeren at›k su özel bir hazneden geçer.
Bu haznenin içi polypropilenden yap›lm›fl özel
dolgu maddesi ile doldurulmufltur. Bu dolgu
maddesi içten ve d›fltan kanatl› olup, bu
geniflletilmifl yüzeylerden geçen su içerisindeki
benzin, dolgu maddesi taraf›ndan yüzeyde absorbe
edilerek tutulur ve bir film oluflturur. 1 litre/saniye
su için 48 litre ayr›lma hacmi ve yaklafl›k 70 m2

ayr›lma yüzeyi yarat›lm›flt›r. Yüzeylerde biriken
benzin burada yo¤unlaflarak ve bütünleflerek büyük
parçalar halinde yüzeylerden kopar ve ay›r›c›n›n üst
taraf›ndan toplan›r.

Aristos-S Çarpmal› Ay›r›c›lar

1995 y›l›nda yeni gelifltirilen ARISTOS-S tipinde
(fiekil 7.96) çarpma ile ay›rma bölümleri için daha
çok miktarda ve üst üste bir düzenleme getirilmifltir.

Bu ay›r›c›lar›n ay›rma verimi yüksektir, ay›rma
debisi yüksektir, çal›flma emniyeti yüksektir, bak›m›
kolay, ömrü uzun ve daha düflük maliyetlidir.

fiekil 7.95 / AR‹STOS ÇARPMALI T‹P BENZ‹N AYIRICILARIN PRENS‹P fiEMASI

fiekil 7.96 / AR‹STOS - S ÇARPMALI T‹P BENZ‹N
AYIRICILARIN PRES‹P fiEMASI
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Kratos Çarpmal› Ay›r›c›lar

Bu ay›r›c›da absorpsiyon ve ayr›lma ak›fl› dik bir
elyafl› yüzey üzerinde yarat›l›r. Bu yüzey polyamid
esasl› lifli malzeme ile kapl› perfore plaka ile
oluflturulmufltur. (Bak›n›z fiekil 7.97) Burada da yine
lifler üzerinde absorbe edilen benzin zerreleri
birleflerek bir film ve örtü oluflturur. Buradan kopan
büyük parçalar ise üstte toplan›r. Bu filtre yüzeyinin
zaman zaman y›kanmas› gerekir. Su içindeki as›l›
ince çamur tanecikleri zamanla filtreyi t›kar.

Eurolizer Çarpmal› Ay›r›c›lar

Çarpmal› ay›r›c›lar›n ilk yat›r›m ve bak›m maliyetlerini
afla¤› çekmek amac›yla, ay›r›c› yüzeylerde yap›lan
de¤iflikliklerin son aflamas›, Eurolizer modelinde
görülmektedir. Eurolizer’daki ay›r›c› yüzey,
polypropilenden mamül bir süzgeç görünümündedir.
Ay›rma yetene¤i olarak Kratos’un da üzerine ç›kabilen
bu yeni ay›r›c› yüzeyin bak›m ve temizlik süreleri de 7
dakikaya kadar düflmektedir. (fiekil 7.98)

Genel ‹flletme Kurallar›

1- Gerek gravite prensibi ile, gerek çarpma prensibi
ile çal›flan ay›r›c›larda belirli bir seviyede benzin
tabakas› birikince, ya bir alarm ile veya
flamand›ral› otomatik sistem ile bu k›s›m d›flar›
at›lmal›d›r.

2- Çarpmal› ay›r›c›lar›n y›kanmas› (rejenerasyon)
gereklidir. ‹nce çamur zamanla geçifli t›kar. Bu
durum bir ikaz sistemi ile belirlenip sinyal
verilmelidir.

3- Sistemin zaman zaman genel temizli¤i
yap›lmal›d›r. Burada çamur tabakas› emilir,
ay›r›c›lar temizlenir ve bak›m yap›l›r. 

4- Sistemin çal›flmas› gözetlenmelidir. Yanl›fl bir
çal›flma halinde müdahale edilmelidir.

5- DIN 1999’a göre bak›m talimatlar›nda baflka bir
kay›t yoksa, ay›r›c› hacminin 4/5’i çamur
hacminin yar›s› doldu¤unda veya her 6 ayda bir
boflaltma yap›lmal›d›r.

7.7.1.3.  Ay›r›c› Anma Büyüklü¤ünün Belirlenmesi

Benzin ay›r›c›lar›n büyüklü¤ü NG ile ifade edilirse,
de¤eri

NG= (Qr+ 2.Qs). fd eflitli¤i ile belirlenebilir. Burada,

Qr= Ya¤mur suyu debisi (L/s)

Qs= Kirli su debisi (L/s) 

olup, ya¤mur suyu debisi ve e¤er garaj gibi üstü
kapal› yerler söz konusu ise, yer süzgeçlerinin çap›
ve yük de¤erine göre kirli su debisi, Qs afla¤›daki
tablolardan bulunabilirler.

fiekil 7.97 / KRATOS ÇARPMALI AYIRICI PRENS‹P fiEMASI

Ya¤mur h›z› (L/s.ha)

Yüzey alan› (m2)

150(L/s.ha) 200(L/s.ha) 300(L/s.ha) Qr (L/s)

70 m2 50 m2 35 m2 1

100 75 50 1,5

140 100 70 2

200 150 100 3

270 200 135 4

340 250 170 5

400 300 200 6

670 500 335 10

1000 750 500 15

1400 1000 700 20

1700 1250 850 25

Benzin ay›r›c›larda yüzey ak›fl de¤eri 1 için ya¤mur suyu debisi, Qr
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Araba y›kama yerlerindeki benzin ay›r›c›lar›n hesab›
için Qs araba bafl›na 2 L/s al›nabilir. 

fd= Ay›r›lacak ak›flkan›n yo¤unluk faktörü olup,
yo¤unlu¤u 0,85 g/cm3 olan s›v›lar için fd= 1
de¤erindedir. Ay›r›c› cinsine göre farkl› yo¤unluktaki
s›v›lar için fd de¤erleri afla¤›da verilmifltir.

Anma büyüklü¤üne göre ay›r›c› boyutlar› ve
de¤erleri Tablo 7.99’de verilmifltir. NG 10’a kadar
büyüklükteki benzin ay›r›c› önündeki çamur
tutucular›n minimum hacmi, benzin ay›r›c› anma
büyüklü¤üne göre afla¤›da verilmifltir.

Ay›r›c› girifl ve ç›k›fl çaplar› ise anma büyüklü¤üne
göre en az afla¤›daki de¤erlerde olmal›d›r.

7.7.1.4. Kompakt Pis Su Çukurlu ve Pompal›

Modüler Benzin Ay›rma Sistemleri

Modüler biçimde oluflturulan ve flematik olarak fiekil
7.100’de görülen bu sistemde son modül pis su
çukurudur. Burada mevcut 1 veya 2 yafl motorlu
pompa ile 200 litre/saniye debiye ve 5 metre basma
yüksekli¤ine kadar de¤erlerde su pompalan›r.

Bu, ay›r›c›dan geçen suyun kendili¤inden flehir
kanalizasyonuna ak›fl›n›n mümkün olmad›¤› hallerde
kullan›l›r.

Bu sistemde görülen yafl rögar, sistemin kontrolu ve
numune al›m› için kullan›lmaktad›r.

7.7.1.5. Uygulama ve Seçim Notlar›

Tüm benzin ve çarpmal› ay›r›c›lar toprak alt›
montaj›na uygun olarak, yat›k silindir görünümünde
PROTOS versiyonuna ya da dik silindir fleklinde
COMPACT versiyonuna sahiptir. Ay›r›c›lar içinde

Yo¤unluk fd faktörü

g/cm3 Graviteli ay›r›c› Çarpmal› ay›r›c›

0,85 1 1

0,85-0,90 2 1,5

0,90-0,95 3 2

Ay›r›c› anma Çamur tutucu

Büyüklü¤ü, NG Minimum hacmi, L

3’e kadar 650

3-10 aras› 2500

NG 4’e kadar DN 100

NG 8’e kadar DN 125

NG 10’a kadar DN 150

NG 20’ye kadar DN 200

Anma Yer süzgeci yük de¤eri (Av say›s›)

ölçüsü

1 2 3 4 7 10

15 0,5 1 1,5 2 3 4

20 1 2 3 4 6 8

25 1,7 3,5 5 7 10 15

Yer süzgeçlerinden olan kirli su debisi, Qs (L/s)

fiekil 7.98 / EUROLIZER®  ÇARPMALI T‹P AYIRICI

fiekil 7.99 / AYIRICI ANMA BÜYÜKLÜ⁄Ü



351

seri üretimde en yüksek at›k su kapasitesine 200 L/s ile
ARISTOS-S ç›karken, yine ARISTOS prensibine
uygun ve özel projeler için üretilen, 2000 L/s
kapasitenin de üzerine ç›kan ay›r›c›lar vard›r. Bu tip
kapasitelerde, ay›r›c›lar fabrikada yar› mamül olarak
tamamlan›p, flantiyede biraraya getirilmektedir.

Ayr›ca, hafif ak›flkan›n agresifli¤inin yüksek olmas›
durumunda, benzin ay›r›c›lar›n ay›r›c› hacminin içten
polietilen kapl› oldu¤u özel tipler de bulunmaktad›r.
Burada amaç, hafif ak›flkan›n ay›r›c›da bekleme
süresinde, ay›r›c›n›n iç yüzeyinden bafllayabilecek bir
erozyonun önüne geçmektir.

Benzin ay›r›c›larda, ay›r›c› hacminin dolmas› halinde
ak›fl› kesen, flamand›ral› tip kapama tertibat›
bulunmaktad›r. Ay›r›c› rögar yüksekli¤i ile at›k su
tesisat›n›n en üst kottaki giderinin aras›nda, emniyet
aç›s›nda ay›r›lan hafif ak›flkana gerekli depolama
hacminin sa¤land›¤› yükseklik fark›n›n
sa¤lanamayaca¤› tesislerde (fiekil 7.101), ay›r›c›lar›n
doldu¤unu iflletmeciye bildiren bir alarm sistemi
kurulmal›d›r. Her iki yöntemde de ay›r›c›n›n bir
vidanjör ile boflalt›l›p, temizlenmesi gereklidir.

Herhangi bir flekilde, ay›r›c›larda oluflabilecek gaz
s›k›flmas›na karfl›, ay›r›c› rögarlar›nda bulunan rögar
kapaklar› kesinlikle contas›z tip olup, kapak
cidarlar›ndan hava-gaz hareketine izin verilir. Ayn›
nedenle, benzin ay›r›c›lar›n su girifl ve ç›k›fllar› afla¤›ya
do¤ru yönlendirilmifl, böylece de ay›r›c› hacmi ile
çamur hacmi aras›nda ve dolay›s›yla da at›k su ve
kanalizasyon flebekesi aras›nda herhangi bir hava-gaz
ak›fl› önlenmifl, bir çeflit sifon yap›s› elde edilmifltir.

Öte yandan d›flar›dan at›labilecek s›cak veya alevli
cisimlerin (sigara, kibrit vs.) ay›r›c›da toplanan yan›c›
ve ço¤u zaman da patlay›c› hafif ak›flkan ile temas›n›
engellemek amac›yla, ay›r›c› rögar kapaklar›nda
kesinlikle herhangi bir havaland›rma deli¤i ya da
bofllu¤u bulunmaz.

fiekil 7.100 / MODÜLER KOMPAKT ÇAMUR TUTUCU, BENZ‹N AYIRICI VE POMPALI P‹S SU ÇUKURU S‹STEM‹

fiekil 7.101 / ATIK SU TEKN‹⁄‹

Hafif mineral ak›flkan ay›r›c›lar flematik gösterimi - hü
yükseklik farkl› sistem (DIN 1999, K›s›m 1, Pr. 2.4)

1. ‹flletme hali

2. fiamand›ra kapal›

3. Ak›fl›n devam
etme hali

hü

4. Alarm sisteminin
olmas› hali
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Benzin ay›r›c›s› boyutlanmas›nda, hesab›n en zor k›sm›
at›k su içindeki hafif ak›flkan oran›n› tespit etmektir.
Burada iflletmenin tipi (benzin istasyonu, tamirhane,
oto y›kama tesisi vb.), ya¤mur sular›n›n topland›¤›
yüzey büyüklü¤ü, ya¤mur suyu mazgal say›s› ve

debisi, ya¤mur suyu ile örne¤in oto y›kamadan gelen
suyun efl zamanl› olarak ay›r›c›ya girip, girmeyece¤i,
hafif ak›flkan tipi, ay›r›c› tipi vs. ayr› ayr› hesaba dahil
edilmeli, ve ortaya ç›kacak ay›r›c›, tesisin tüm at›k
suyunun standartlara uygun halde hidrokarbonlardan
ar›nd›r›lmas›n› sa¤lamal›d›r. Bu hesaplar›n, projeciden
al›nan veriler ile üretici firma taraf›ndan yap›lmas›, en
uygun ve genifl kapsaml› sonucu garanti edecektir. Bu
amaçla, benzin ay›r›c› tesisatlar› için fiekil 7.102’deki
formun doldurulmas› hesab›n ayr›nt›l› bir flekilde
gerçeklefltirilmesi aç›s›ndan yararl›d›r.

7.7.2. Ya¤ Ay›r›c›lar

Hayvansal veya bitkisel ya¤ içeren kirli sular do¤rudan
kanalizasyona verilemez. Kokuya neden olmalar› ve
t›kama tehlikeleri dolay›s› ile mezbaha, ticari mutfak,
ya¤l› g›da ürünleri endüstrisi vs. gibi yerlerin at›k sular›
kanalizasyona verilmeden önce, tehlikeleri dolay›s› ile,
bir ya¤ ay›r›c›dan geçirilmesi gerekir. Ancak ya¤
ay›r›c›ya gönderilen at›k su sadece ya¤ içermelidir.
D›flk› vs. içeren pis sular ya¤ ay›r›c›ya gönderilmez.fiekil 7.103 YA⁄ AYIRICI (DIN 4041)

fiekil 7.104 / YER ÜSTÜ YA⁄ AYIRICILARI BUDERUS - FETTEXIDER
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Dolay›s› ile ya¤ ay›r›c›lar, at›k suyu önemli ölçüde ya¤
içeren yerlerin özel tesisat›na ba¤lan›r. Buna pis su
kar›flt›r›lmaz ve buradan ç›kan at›k su, sonra pis su
tesisat›na veya kanalizasyona birlefltirilir. Ya¤ ay›r›c›lar
paslanmaz çelikten yer üstü ve gömme flekilde
yap›labildi¤i gibi, betonarmeden toprak alt› ay›r›c›lar›
da yap›labilir.

Girifl Hatt›

Bu hat bir yer süzgecinden veya su giderinden bafllar.
Burada bir sifon bulunmal›d›r. Bu ya¤l› ve çamurlu su,
kirli su karakterindeki di¤er tesisatla birleflebilir ve
kapal› bir boru sistemi ile ya¤ ay›r›c›dan önce çamur
tutucuya ba¤lan›r.

Çamur Tutucu

DIN 1986’ya göre ya¤ ay›r›c›dan önce bir çamur tutucu
olmal›d›r. Çamur tutucu ak›fl kesiti ve yüzey alan› öyle
tasarlanmal›d›r ki, su burada durgun hale geçebilsin ve
içindeki as›l› a¤›r kat› maddeler çökebilsin.

Ya¤ Ay›r›c›

DIN 4040’da tariflenen ya¤ ay›r›c›lar yo¤unluk fark› ve
gravite yöntemi ile çal›fl›rlar. Daha hafif olan ya¤ sudan
ayr›larak üst düzeyde birikir. Burada yüzen, büyüyen
bir ya¤ tabakas› oluflturur. DIN 4040’a göre ya¤ ay›r›c›
ya¤ depolama kapasitesi her 1 litre/saniye debi için en
az 40 litre olmal›d›r.

Ya¤ ay›r›c› verimi ise 0,94 g/cm3 ya¤ yo¤unlu¤una
kadar en az %92 olmal›d›r. (fiekil 7.103)

Anma Büyüklü¤ü / Yo¤unluk / Güç

Bir ya¤ ay›r›c›n›n anma büyüklü¤ü boyutsuz bir
say›d›r. Ya¤ yo¤unlu¤u 0,94 g/cm3 oldu¤unda,

ay›r›c›n›n anma büyüklü¤ü at›k su debisinin 1 1/2 misli
olmal›d›r. 0,94 g/cm3 yo¤unlu¤a kadar anma
büyüklü¤ü, efektif su debisi ile orant›l›d›r. 

Yer Üstü Ya¤ Ay›r›c›lar

Kokusuz olarak at›k su ç›k›fl› için, DIN 4040’a göre ya¤
ay›r›c› BUDERUS FETTEXIDER (paslanmaz
çelikten), bina içinde yerlefltirilmek üzere yer üstü tank›
olarak tasarlanm›flt›r. Bu cihaz›n iç yap›s› fiekil
7.104’de görülmektedir.

Koku oluflmaks›z›n at›k suyun d›flar› tafl›nmas›,
tamamen kapal› konstrüksiyonu ile
gerçeklefltirilmektedir. Bina içine veya d›fl›na
yerlefltirilebilir. Emifl ve y›kama için d›fltan yanaflacak
bir vidanjöre ba¤lant› kaplinleri mevcuttur.

Ayr›ca gözetleme cam›, s›cakl›k göstergesi ve zaman
saatli ›s›t›c› donan›m› vard›r. 

Is›t›c›, ya¤ emiflinin yap›labilmesi için, ya¤›n ›s›t›larak
s›v› hale getirilmesini sa¤lar. So¤ukta ya¤ tabakas› kat›
haldedir. Is›tma ile s›cakl›k 250°C’ye kadar
yükseltilebilir ve süre 0-8 saat aras›nda ayarlanabilir.
Ayarlanacak de¤erler ya¤›n cinsine ba¤l›d›r.

Paslanmaz çelikten yeralt›na gömülen tip ya¤ ay›r›c›lar
ve betonarme ya¤ ay›r›c›lar da mevcuttur. fiekil
7.105’de betonarme tip ya¤ ay›r›c›lar görülmektedir.

Günümüzde, paslanmaz çeli¤in de zaman içinde
korozyona u¤rayabilece¤inden ve konstrüksiyonun
a¤›rl›¤›ndan hareketle, giderek artan bir oranla yer üstü
tesisatlarda EUROPACT ve yer alt› tesisatlarda
EUROPACT-SUB adl›, polietilen malzemeden ya¤
ay›r›c›lar kullan›lmaktad›r. (fiekil 7.106)

fiekil 7.105 / PROTOS T‹P‹ BUDERUS BETONARME YA⁄ AYIRICI



Tesis ve Bak›m tavsiyeleri

1- Tesisat yap›l›rken çamur tutucu ve ya¤ ay›r›c›n›n suyla
dolaca¤› dikkate al›nmal› ve ç›k›flta suyun do¤al ak›flla
kanalizasyona ulaflmas› sa¤lanmal›d›r.

2- Çamur tutucu ve ya¤ ay›r›c› baflka bir tarif yoksa,
mümkünse ayda 2 kere, yoksa en az ayda bir defa
tamamen boflalt›larak y›kanmal›d›r.

3- Tekrar çal›flt›r›lmaya bafllamadan önce sistem, kanala su
tafl›ncaya kadar suyla doldurulmal›d›r.

7.7.2.1. Büyüklük Belirlenmesi

Ya¤ ay›r›c› büyüklü¤ü at›k su debisi, ya¤ oran› ve yo¤unlu¤u
de¤erlerine göre belirlenir. Aksi belirtilmedikçe, ay›r›c›
anma büyüklü¤ü say›s› afla¤›daki formülle belirlenir.
NG= Qs.fd.ft.fr.fm

Burada,
NG = Ay›r›c› anma büyüklü¤ü
Qs = At›k su toplama debisi (L/s)
fd = Ya¤›n yo¤unluk faktörü
ft = S›cakl›k faktörü
fr = Temizlik maddeleri faktörü
fm = Ya¤ miktar› faktörü
Qs’in hesab› daha önce anlat›lm›flt›. fd Yo¤unlu¤u 0,94
g/cm3’e kadar olan ya¤larda 1, daha büyük yo¤unluktaki
ya¤larda 1,5 de¤erindedir. Normal yo¤unluk 0,94 g/cm3

de¤erindedir.
At›k su s›cakl›¤›n›n yükselmesi, ay›rma verimini etkiler. 50
°C’ye kadar olan sularda ft =1, daha yüksek s›cakl›klarda ft

=1,5-2 de¤erindedir. Bu nedenle bulafl›k makinas›
ç›k›fl›ndaki gibi çok s›cak sular, so¤uk suyla kar›flt›r›larak
so¤utulur.
Temizlik maddeleri (deterjan, sabun vs.) ay›r›c›n›n verimini
olumsuz yönde etkiler. Bu faktörü fr =1,3 almak
mümkündür.
Ya¤ miktar› faktörü suyun içindeki ya¤ oran›na ba¤l›d›r.
Mutfak at›k suyu gibi normal hallerde  fm =1 al›nabilir.
Afla¤›daki tabloda ticari mutfaklarda kullan›lmas› tavsiye
edilen ya¤ ay›r›c› büyüklükleri verilmifltir.
Kullan›lacak çamur tutucu ölçüleri ise kaide olarak (NG
ay›r›c›n›n büyüklü¤ü olmak üzere), 
Çamur tutucu büyüklü¤ü= 100.NG

olarak hesaplanabilir. Mezbaha ve benzeri yerlerde ise,
Çamur tutucu büyüklü¤ü= 200.NG al›nabilir.
Ya¤ ay›r›c›s› boyutlanmas›nda, yukar›da ifade edildi¤i gibi,
iflletme tipi, iflletmenin piflirme kapasitesi, toplam at›k su
gider say›s› ve debisi gibi büyüklükler kullan›lmal›d›r. Bu
hesaplar›n, projeciden al›nan veriler ile üretici firma
taraf›ndan yap›lmas›, en uygun ve genifl kapsaml› sonucu
garanti edecektir. Bu amaçla, ya¤ ay›r›c› tesisatlar› için fiekil
7.107’deki formun doldurulmas› hesab›n ayr›nt›l› bir flekilde
gerçeklefltirilmesi aç›s›ndan yararl›d›r.

Günde yemek porsiyonu Ya¤ ay›r›c› anma 
büyüklü¤ü

200’e kadar 2
200-400 aras› 4
400-700 aras› 7
700-1000 aras› 10
1000-1500 aras› 15
1500-2000 aras› 20
2000-2500 aras› 25

fiekil 7.106 / BUDERUS POL‹ET‹LEN MALZEMEDEN
YA⁄ AYIRICILAR
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