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15 kat›n üzerindeki yap›lar (~ 50 metre ve daha fazla
yükseklikte yap›lar) yüksek yap› kapsam› içine
girerler. Teorik olarak 75 metre yükseklik afl›ld›¤›nda,
tasar›m kavramlar› ve tesisat sistemlerinin
modifikasyonu gerekmektedir. Bat› ülkelerinde
yenilenen baz› standartlarda ise 25 m’yi geçen her
bina yüksek yap› olarak görülmektedir. Bu tan›m
binalar›n yang›n güvenlik talepleri baz›nda
düflünülmüfl olup, temelde mant›kl›d›r.

Yüksek yap›larda tesisatta yüksek statik bas›nç
nedeniyle dikey zonlama gereksinimi ortaya
ç›kmaktad›r. Ayr›ca yüksek yap›da bütün tesisat
konular› ön plana ç›kmakta ve tasar›mda
optimizasyon büyük önem tafl›maktad›r. Her fleyin
baflar›s› mekanik tesisata ba¤l›d›r. Böyle bir yap›da en
küçük bir yer kayb› olmamal›d›r. Dolay›s› ile tesisat
flaftlar›n›n kullan›m› özel bir dikkati gerektirir. Cam
aç›lmad›¤› için mekanik havaland›rma hayati önem
tafl›r. Yang›n güvenli¤i en büyük problemdir. Bu
konuda hiçbir risk al›namaz. Her ilave edilen kat ayn›
oranda riski art›r›r. Dolay›s› ile bu optimizasyon ve
riski azaltma çabas› her türlü yap›da gerekli olmakla
birlikte, yüksek blokta sonuçlar› çok çarp›c›d›r.

Genel Kurallar

Özel ihtiyaçlar d›fl›ndaki konfor yap›lar›nda afla¤›daki
kurallar uygulanabilir:
1. Muslukdaki akma bas›nc› : 8 mSS

Klozet arkas› ve gömme rezervuar kullan›lan
binalarda 8 mSS akma bas›nc› idealdir. Bas
rezervuar veya özel armatür için (masaj, dufl vb.)
akma bas›nc› 15-20 mSS. De¤erine ulaflabilir.

2. Tesisattaki kritik ekipmanlar›n yedekli olmas›
gerekir ve bu kritik ekipmanlar mümkünse, acil
elektrik sistemine ba¤lanmal›d›r. Sistem
bas›nc›n›n istenen düzeyde tutulabilmesi için
kullan›lacak yöntemin iyi seçilmifl ve
de¤erlendirilmifl olmas› gerekir. (Yang›n sistemi,
hidrofor sistemi vb.)

3. Tesisatta statik bas›nçlar ve musluklar›n akma
bas›nçlar› alt ve üstten s›n›rl›d›r. Normal
musluklarda akma bas›nc› 1 bar (10 mSS) ve
statik bas›nçlar alt s›n›r 1 bar ve üst s›n›r 4 bar
mertebelerinde olmal›d›r. Bas rezervuarlar ve
flofbenlerde gerekli akma bas›nçlar› daha
yüksektir. Yüksek binalarda hidrofor ç›k›fl›na
mutlaka bas›nç sabitleyici monte edilmelidir.

Hidrofor alt ve üst bas›nç aral›¤›nda çal›fl›rken,
oluflacak bas›nç de¤ifliminin olumsuz etkilerini
(olumsuz konfor ve gereksiz su tüketimini)
önlemek için, bu önlem yararl› olacakt›r.

4. So¤uk ve s›cak kullanma suyu sistemleri aras›nda
bas›nç dengelenmelidir. Aksi halde bataryalarda
önemli bas›nç farkl›l›klar› oluflur ve her iki sistem
aras›nda çapraz ak›fla veya s›cak su ile so¤uk
suyun birbirine kar›flmas›na neden olabilir.

5. Yüksek yap›larda montaj malzemeleri önem tafl›r.
Destek ve tespit sistemleri her türlü genleflme,
titreflim vs. gibi dinamik ve büyük yükseklik
nedeniyle oluflan statik yükleri karfl›layacak
kapasitede olmal›d›r. Örne¤in 100 metre
uzunlukta su dolu 6’’ çap›nda bir boru, yaklafl›k
3,5 ton a¤›rl›ktad›r. Dubeller, kelepçeler vs. buna
göre seçilmelidir.

6. Yüksek bloklarda yaflayacak insan say›s›n›
tahmin etmek ve cinsiyetlerine göre ay›r›p,
planlama yapmak gerekir. Bu durum özellikle
toplant› yap›lan salonlarda daha büyük sorunlar
oluflturur. Örne¤in bir kad›n haklar› toplant›s›nda
kat›l›mc›lar›n %90’› kad›n iken, bir mühendisler
toplant›s›nda kat›l›mc›lar›n %80’i erkektir. Bu
durumda, örne¤in tuvalet dizayn›nda esnek
sistem oluflturulmal›d›r. Bu durumda baz›
kilitlenebilir kap›lar› aç›p, kapayarak kad›n ve
erkek tuvaletleri geçici olarak birbirine
dönüfltürülebilmelidir.

7. Borulardaki h›zlar 2 m/s mertebesinde olmal›d›r.
8. Borulardaki h›zlar 3 m/s de¤erini geçerse afl›r› ses

oluflur.
9. Her 10 kat (~ 35 metre yükseklik) bir bas›nç

kademesi olarak projelendirilmelidir. En fazla
zon yüksekli¤ini elde etmek için su deposundan
afla¤› do¤ru besleme yapan bir sistem seçilmelidir
ki, yerçekimi sistemle birlikte çal›fls›n. Üst
depodan afla¤›ya do¤ru do¤al ak›fl ile beslenen
sistemlerde alt katlara do¤ru boru uzunlu¤u
artt›kça boru bas›nç kayb› toplam› da artmakta,
ancak su deposundan itibaren statik bas›nç da
artt›¤›ndan uzak noktalarda kay›plar›ndan dolay›
olumsuz bir etki oluflmamaktad›r. Sonuç olarak
yukar›dan afla¤›ya da¤›t›m yap›lmas› halinde, 10
kat yükseklikteki zonda afla¤›dan yukar› da¤›t›ma
göre bir kat daha fazla yükseklikte bas›nç
zonlamas› yap›labilir.
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10. Bas›nc›n fazla olmas› borulardaki h›z›n
artmas›na neden olur. Sonuçta ses, iflletme
problemleri, bak›m ve tamir giderleri artar. Afl›r›
bas›nç ve h›z›n do¤urdu¤u sorunlar:

- Ses

- Afl›r› su sarfiyat›

- Vana yataklar›nda ar›za

- Afl›r› bas›nçl› suyun çarpma etkisi ile
kullan›mda yaratt›¤› rahats›zl›k

- Sistem ve ekipmanlarda ömür azalmas›

- Borularda afl›r› afl›nma

- Su darbesi riski, bunun yaratt›¤› tahribat

- Yüksek bas›nca dayan›kl› ekipman›n yüksek
maliyeti

11. Proje hesaplar›nda kullan›lacak akma bas›nc›
de¤eri armatür imalatç›s›ndan al›nmal›d›r. Bu
durumda tüm tesisat› yüksek akma bas›nc›
de¤eri ile projelendirmek yerine, yüksek bas›nc›
gerektiren armatürleri ayr› bir zon yapmak daha
uygun olabilir.

Bas rezervuar kullan›ld›¤› anda, so¤uk su
kolonunda bas›nç düfltü¤ü için, ayn› kolondan
beslenen komflu banyoda dufl veya lavabodan
akan so¤uk suyun debisi azal›p aniden s›cak su
akabilir. Özellikle duflu kullanan kifliler bu
andaki su s›cakl›¤›n›n de¤ifliminden rahats›z
olabilirler.

12. So¤uk su da¤›t›m›n› yukardan afla¤›ya veya
afla¤›dan yukar›ya do¤ru yapmak mümkündür.
Ancak özel nedenler d›fl›nda (mimari olanaklar
vs) so¤uk su da¤›t›m›n› yukar›dan afla¤›ya do¤ru
yapmak daha iyidir. Bu durumda alt katlara
do¤ru artan boru bas›nç kay›plar›, artan statik
bas›nç ile fazlas›yla karfl›lan›r. Üst ve alt katlar
aras›ndaki bas›nç kayb›, (dolay›s›yla bas›nç
fark›) alttan da¤›t›m sistemine göre daha az olur.

Bas›nçland›rma ve Bas›nç Kademeleri (Zonlama)

1. Düfley bas›nçland›rmada iki yöntem vard›r.
Yüksek bas›nçl› transfer pompalar› ve az say›da
ara kat su depolar› (toplamda bir veya iki adet)
kullan›p, ara zonlar bas›nç ayarlama vanalar› ile
oluflturulur.

2. Yaklafl›k her 10 kat için bir pompalama sistemi
ve bir su deposu ile çok say›da zon pompalar› ve
ara kat su depolar› ile bas›nçland›rma sistemi
oluflturulur. Bas›nçland›rma sistemlerinde iki yol
izlenebilir:

a. Transfer pompalar›na, yukar›daki su deposuna

monte edilen seviye flalterinden kumanda etmek.

b. Hidrofor sistemi kullan›p depo dolumlar›nda
flatör kullanmak.

Her bina için zon say›s›n›n belirlenmesi çok önemli
bir karard›r. Akma bas›nc›n› 10 mSS olarak kabul
edersek, kat yüksekli¤i 3 mSS olan binalarda 10 kat
bir bas›nç zonu olarak planland›¤›nda statik bas›nç
(30 mSS) + akma bas›nc›  (10 mSS) = 40 mSS
de¤erine ulaflmakta ve ideal zonlama yap›lm›fl
olmaktad›r. Her 13. Kat bir bas›nç zonu olarak
planland›¤›nda ise, 10 mSS + (13 kat x 3 metre ) =
49 mSS izin verilen en yüksek bas›nç olan 50 mSS
de¤erine ulafl›lmaktad›r. Yani kat yüksekli¤i 3 metre
olan binalarda ideal olarak her 10 kat bir bas›nç zonu
olarak projelendirilmelidir. fiartlar› zorlarsak da en
fazla 13 kat bir bas›nç zonu olarak düflünülebilir.

9.1. TEM‹Z SU TES‹SATI

Yüksek yap›larda temiz su tesisat› tek zonlu veya tek
kademeli yap›l›rsa, alt katlardaki boru, donan›m,
armatürler ve cihazlar üzerinde çok yüksek bir statik
bas›nç etkisi olacakt›r. Bu bas›nç hem tesisat› daha
pahal› hale getirecek, hem de iflletme problemleri
yaratacakt›r. Baz› hallerde ise, tesisat›n bu bas›nca
dayanmas› zaten mümkün olmayacakt›r. Bu nedenle
yüksek blok düfley do¤rultuda zonlara bölünür. Bu
bölünme ayn› zamanda ›s›tma, havaland›rma ve
klima tesisat› için de gereklidir. Dolay›s› ile tesisat
aç›s›ndan her bir düfley zonu besleyen cihazlar›n
yerlefltirilece¤i mahallere ihtiyaç vard›r. Her bir
düfley zonu beslemek üzere, yüksek blokta tesisat
katlar› oluflturulur. Örnek yüksek yap› fiekil 9.1’de
görülmektedir. Ana tesisat dairesi genellikle en alt
bodrum katta bulunur. Buradan ana yayvan blok
beslenir. Kule katlar› ise, biri bafllang›çta olmak
üzere yeteri say›da oluflturulan tesisat katlar›ndan
beslenir. Tesisat katlar›n›n yaklafl›k her 20 katta bir
(veya 60 metre’de bir) oluflturulmas› tavsiye edilir.
Her tesisat kat›ndan afla¤› ve yukar› do¤rultuda 10’ar
kat yükseklikte düfley zonlar beslenebilir.

Buna göre düfley klima zonu 20 kat, düfley s›hhi
tesisat zonu 10 kat yüksekliktedir. Her 20 katta bir
galeri kat› oluflturulmal›d›r. S›hhi tesisat buralardan
veya her 10 katta bir oluflturulacak s›hhi tesisat
merkezlerinden beslenir.

Temiz su tesisat› düzenlenirken so¤uk su yukar›dan
afla¤› do¤ru besleniyorsa, s›cak su da yukar›dan afla¤›
beslenmelidir. So¤uk su afla¤›dan yukar›
besleniyorsa, paralel olarak s›cak su da afla¤›dan
yukar› do¤ru beslenir.
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Yüksek bloklarda temiz su tesisat›nda ana problem,
flehir flebekesinden al›nan suyun katlara da¤›t›m›d›r.
Burada birinci problem bas›nçland›rma gere¤idir.
fiehir flebeke bas›nc› 4 bar civar›nda olup, ancak 6-7
kata kadar olan yap›lar›n beslenmesinde do¤rudan
kullan›labilir. Yüksek bloklarda ise mutlaka hidrofor
sistemi kullanmak gerekir. ‹kinci büyük problem ise,
su ak›tma yerlerindeki akma bas›nçlar› aras›ndaki
büyük farklard›r.

Aralar›nda 20 kat fark olan iki musluk akma bas›nçlar›
aras›nda, yaklafl›k 6 bar fark vard›r. Bu durumda en alt
kattaki musluklarda su sarfiyat› artt›¤› gibi, su koçu
olaylar› da artar. Ayr›ca conta ve s›zd›rmazl›k eleman›
problemleri oluflur, bu nedenle bas›nç fark›n›n makul
ölçülerde kald›¤› düfley zonlar yarat›lmal›d›r. Bu
uygulamada su depolanmas› mutlaka gereklidir.
Depolanmas› gerekli su miktar› büyük oldu¤u için
betonarme depolar tercih edilir. Burada bir baflka
önlem de, suyun hijyenik olarak saklanmas›d›r. Bu
amaçla kullanma suyunun depolanmadan önce kum
filtresinden geçirilmesi tavsiye edilir. Bir di¤er önlem
ise, depo alt kotundan suyu emerek üstten f›skiye
fleklinde suyu püskürten bir resirkülasyon devresi
oluflmaktad›r. Bu devrenin kendi tek ba¤›ms›z pompas›
olacakt›r. Böylece depoda suyun durgun kalmadan
hareket etmesi ve havalanmas› sa¤lan›r. Su depolar›n›n
iç yüzeyinin beyaz renkli seramik (havuz serami¤i) ile
kaplanmas› hijyenik ve temiz bir ortam sa¤layacakt›r.

Örnek yüksek yap› için alternatif su depolama,
hidrofor ve zonlama sistemleri s›ra ile üç flekilde
incelenmifltir. Alternatifler burada verilen 3 flekille
s›n›rl› de¤ildir. fiekil 9.2’deki ‘’tipik so¤uk su
zonlamas›-1’’ de esas olarak alttan da¤›t›m prensibi
uygulanm›flt›r. 5. Bodrumdaki ana su deposundan su,
hidroforla üstündeki 10 kata ve 1. Tesisat kat›ndaki
depoya bas›lmaktad›r. Yüksek bas›nçl› di¤er bir
hidroforla ise su 2. Tesisat kat›ndaki depoya
bas›lmaktad›r.

1. Tesisat kat›nda bir depo ve iki hidrofor vard›r.
Yüksek bas›nçl› birinci hidrofor üstteki ikinci 10 kata,
buna karfl›l›k alçak bas›nçl› ikinci hidrofor üstteki ilk
10 kata su basmaktad›r. 

‹kinci tesisat kat›nda da bir depo ve iki hidrofor vard›r.
Bu hidroforlardan birincisinden yine üstteki ikinci 10
kata su bas›l›r. Arada kalan 10 kat ise ikinci
hidrofordan beslenir. Böylece bütün katlar istenen
bas›nçta su ile beslenir. Buna göre iki musluk akma
bas›nçlar› aras›ndaki fark 10 katla (~3 bar)
s›n›rland›r›lm›flt›r. Ayr›ca hiçbir muslukta ve kullanma
yerinde yetersiz bas›nç söz konusu de¤ildir. Bas›nc›n
yetersiz oldu¤u yerlerde bas rezervuarlar› ve gazl›

flofbenleri çal›flt›rmak mümkün olamaz.

fiekil 9.3’deki tipik so¤uk su zonlamas› -2’de yine 5.
Bodrumda bir ana depo bulunmaktad›r. Bu ana
depodan tek hidroforla su yukar› bas›lmaktad›r. Bu
hidrofor en alttaki 10 kat› ve 1. Tesisat kat›ndaki
depoyu beslemektedir. 1. Tesisat kat›ndaki depoya iki
hidrofor ba¤l›d›r. Alçak bas›nçl› hidrofor ilk 10 kat›;
yüksek bas›nçl› ikinci hidrofor ise, ikinci 10 kat› ve 2.
Tesisat kat›ndaki depoyu besler. 2. Tesisat kat›ndan
itibaren çözüm bir öncekinin ayn›d›r.

fiekil 9.4’de görülen tipik so¤uk su zonlamas› -3’de ise
da¤›t›m kar›fl›k yap›lmaktad›r. 1. Tesisat kat›nda depo
yoktur. Ana depodan birinci hidroforla ilk 10 kat
beslenmektedir. ‹kinci hidrofor ise üçüncü 10 kata ve
2. Tesiat kat›ndaki depoya su beslemektedir. Alttan
itibaren ikinci 10 kat yukar›dan gravite ile
beslenmektedir. 2. Tesisat kat›ndaki depodan su
hidroforla üstündeki ikinci 10 kata ve çat›daki depoya
su basar. Aradaki 10 kat yine çat›dan gravite ile
beslenir.

9.1.1. Amerika’da Yüksek Blok Uygulamalar›

Örnek 1

fiekil 9.5’de Örnek bir so¤uk su da¤›t›m sisteminin
flematik olarak ak›fl diyagram› görülmektedir. Bu
örnekte 81 normal kat ve 5 bodrum kattan oluflan 86
katl› binada kullanma suyu için yukar›dan afla¤›ya
da¤›t›m sistemi uygulanm›flt›r ve ara kat depolar› en az
say›da kullan›lm›flt›r.

1. 40 m3 kapasiteli bir su deposu binan›n çat›s›na
yerlefltirilmifltir. Çat›daki su deposu 80. Kat ile
35.kat aras›ndaki katlara su vermektedir.

2. 60 m3 kapasiteli bir baflka depo ise 40. Kata
yerlefltirilmifltir. Bu depo 34. Kattan en alt kata
kadar su besleme görevini yapmaktad›r, ayn›
zamanda ise 40. Katta bulunan ve çat›daki su
deposuna su basan 2 pompa için emifl tank›
vazifesini görmektedir.

3. Bodrumdaki iki pompan›n kapasitesi tüm binan›n
ihtiyac›n› karfl›layacak flekilde seçilmifltir.

4. 40. Kattaki pompan›n kapasitesi ise, sadece
binan›n üst zonunun ihtiyac›n› karfl›layacak
flekilde seçilmifltir.

5. Her pompa yükün 2/3’ünü karfl›layacak flekilde
seçilmifltir, böylece çift çal›flan pompalardan bir
tanesi bozulsa bile di¤er pompa sistemi
çal›flt›rmaya devam edecektir. Pompalar ikiden
fazla da seçilebilir. (2 veya 3 as›l bir yedek pompa
gibi)

6. Binan›n ortas›na ve çat›s›na ara kat su depolar›
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yerlefltirerek oldukça yüksek olan bina, her biri
yaklafl›k 165 metre olan 2 parçaya bölünmüfltür.
Binan›n yar›s› hakk›nda bilgi aktaraca¤›z. Çünkü,
di¤er yar›s› tamamen ayn› tarzdad›r.

7. Ana afla¤› do¤ru besleyici kolon, su deposundan
en alt zonun en üst noktas›na kadar iner.

8. Deponun alt›ndaki 2. Zon için bas›nç yaklafl›k 48
mSS’dir. Bunun ve bunun alt›ndaki tüm zonlar›n
en düflük bas›nc› yaklafl›k 17 mSS’na (bas
rezervuar kullan›ld›¤› için) ve her kolonun
taban›nda ise 48 mSS aflmayacak flekilde
projelendirilmifltir. BAV’’er bu amaçla
kullan›lm›flt›r.

9. Bas›nç düflürme istasyonundan sonra bir branflman
al›nm›fl ve bu, zonun su ›s›t›c›s› için kullan›lm›flt›r.

10. Is›t›c›larda sistem bas›nc› her zaman 20 mSS n›n
alt›ndad›r ve bu s›cak su sirkülasyon pompalar›
için de geçerlidir.

11. Bu sistemin güzelli¤i özel bir malzeme veya a¤›r
bir yap›ya ihtiyaç göstermemesidir. Bu
uygulamada 48 mSS’den fazla bas›nca maruz
kalan borular sadece pompa at›fl hatlar› ve
tanklardan ç›kan ana kolondur.

ÖRNEK  2 (Water Tower Place)

Water Tower Place binas›n›n (fiekil 9.6) oturulan
yerleri ba¤›ms›z 4 bölüme ayr›lm›flt›r. Binan›n sahibi
her bölüme belli temel servisler verme
sorumlulu¤undad›r. Apartman daireleri kat mülkiyeti
fleklindedir ve bu yap›ya yap›lan her hizmet (borular,
pompalar, ›s›t›c›lar ve di¤er ekipmanlar, iflletme ve
bak›m) kat mülkiyeti sahiplerinin sorumlulu¤u
alt›ndad›r. Bu yüzden, bina sahibi taraf›ndan verilen
servis aç›s›ndan, su da¤›t›m sistemi binadaki tüm di¤er
sistemlerden tamamen ayr› olacak flekilde
tasarlanmal›d›r. Bina sahibi bodrumdaki tank
doldurma pompalar›ndan, ara depolar ve borular›ndan,
32. kattaki makine dairesindeki tankdan ve tanktan
sayaç ç›k›fl›na kadar olan borudan sorumludur.
Sayaçtan sonra kat mülkiyeti kompleksi binan›n geriye
kalan k›sm›ndan ayr›lm›flt›r ve bu kompleksin tüm
iflletme ve bak›m masraflar› kolayl›kla ayr›labilir
olmal›d›r.

Otel kompleksi ve büyük ma¤aza kirac›lar› için de kat
mülkiyeti kompleksindeki usül geçerlidir. Su ak›fl
diyagram› incelendi¤inde her birinin nas›l ayr›ld›¤›n›
görülmektedir. Ofis kompleksi, di¤er dükkan ve
kirac›lar bina sahibinin sorumlulu¤u alt›ndad›rlar ve
temel bina olarak adland›r›l›rlar. Böylece tüm bina ;
ana bina, 2 ayr› büyük ma¤aza, otel ve ba¤›ms›z kat
mülkiyetleri olarak ayr›lm›fl olur.

Bu binada yerçekimi tank› ve hidrofor sistemleri
kullan›lm›flt›r. Binada farkl› kompleksleri ay›rmak ve
limitler dahilinde maksimum bas›nçlar elde etmek için
zonlama yap›lm›flt›r. Hem yukar› besleme, hem de
afla¤› besleme sistemleri kullan›lm›flt›r. 

ÖRNEK  3 (John Hancock Building)

fiekil 9.7’de baflka bir yüksek bina su da¤›t›m sistemi
yorum yap›lmadan gösterilmifltir. fiematik çizimler,
yaklafl›mlar› ve farkl› projelerde mühendislerin
çözümlerini göstermek amac›yla verilmifllerdir.

9.1.2. Kullanma S›cak Suyu Tesisat›

Yüksek yap› kullan›m biçimine göre kullanma s›cak
suyu tesisat› da de¤iflir. Konut, otel vs. gibi kullanma
s›cak suyu tüketiminin yo¤un oldu¤u uygulamalarda,
merkezi boyler kullan›m› tavsiye edilir. Bu durumda
temiz so¤uk su tesisat›na paralel olarak merkezi
kullanma s›cak suyu tesisat› çekilir. Sistem yine so¤uk
su tesisat›na paralel olarak düfley zonlara bölünür ve bu
zonlar tesisat katlar›nda bulunan boylerlerden beslenir.
Yüksek bloklarda kolon borular›n›n s›cakl›k etkisiyle
uzamas› önemli mertebelerdedir. Uzamay› almak
üzere kolonlarda kompansatör kullan›lmal›d›r. Boru
içinde tesisattaki suyun gemleflmesini karfl›lamak
üzere ise kapal› genleflme kaplar› kullan›lmal›d›r.
Genleflen suyun emniyet vanalar›ndan d›flar› akmas›
uygun de¤ildir.

E¤er yüksek yap› ofis vb. amaçl› yap›l›yor ise, bu
durumda kullanma s›cak suyu ihtiyac› s›n›rl›d›r.

Bu tip uygulamalarda lavabolarda s›cak su kullan›l›p,
kullan›lmayaca¤›na karar verilmelidir. Çay oca¤› ve
mutfaklar›n da ihtiyac› dikkate al›n›p merkezi s›cak su
(boyler) tesisi planlanmal›d›r. Kullanma s›cak suyu
ihtiyac› çok s›n›rl› olan yerlerde merkezi boyler yerine
lokal s›cak su ›s›t›c›lar› tercih edilebilir. Genellikle
elektrikli flofbenler bu amaç için idealdir.

S›cak su da¤›t›m sistemi ekonominin özüdür. Is›t›c›dan
ç›kan kolon afla¤› do¤ru düfley olarak iner ve banyo -
wc’leri besler, en alt katta dönüfl yapar ve yukar› do¤ru
ç›karak ters taraftaki tuvaletleri besler ve bir kapal›
devre çizer. ‹lave bir sirkülasyon kolonuna ihtiyaç
yoktur ve sistemin dengelenme problemi yoktur. Bu
ideal uygulama birçok ofis binas›nda uygulanabilir.

Klasik her kolona sirkülasyon dönüfl borusu
yap›lmas›na göre; 4 boru iki boruya indirilmifl olup,
boru ›s› izolasyonu ve fittings maliyetleri toplamda
≈%40 azalt›lm›fl olur. Tesisat flaft boyutlar› da
küçülmüfl ve tesisat için kaybedilen yer en aza
izdirilmifltir. Ayr›ca, daha dengeli bir sirkülasyon
tesisat› yap›lm›flt›r. (fiekil 9.8, 9.9, 9.10)
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Kurallar

1. Sistem bas›nç kay›plar› en az olacak flekilde
projelendirilmelidir.

2. Her zon, di¤er zonlar ile ba¤lant›s› olmayan
komple sistem olarak düflünülmelidir.

3. Her zonun kendine ait ›s›t›c›s› (boyler), s›cak su
da¤›t›m borular›, s›cak su sirkülasyon borular› ve
sirkülasyon pompalar› olmal›d›r.

4. Ba¤lay›c› ekonomik bir gerekçe, inflai bir sorun

(statik yük problemi gibi) veya yer problemi gibi
sorunlar olmad›kça, boylerin sistemin en üstünde
olmas› tercih edilmelidir. Çat›daki ›s›t›c›ya ve
sirkülasyon pompalar›na gelen bas›nç, bu
ekipmanlar›n bodrum katta olduklar› duruma göre
çok daha azd›r. Bir çok uygulamada bodrum kata
konulan boyler ve pompalar; bas›nca dayanabilmek
için özel konstrüksiyona sahip olmak zorundad›r ve
bu yüzden yat›r›m maliyeti artmaktad›r.

5. Yüksek noktalardan hava tahliyesinin

fiekil 9.8 / T‹P‹K ZON PRENS‹P fiEMASI
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yap›labilmesi için önlem al›nmal›d›r. (Su ›s›n›nca
içerisindeki erimifl olan hava ayr›fl›r ve üst
noktalarda toplan›r.)

6. Kullanma s›cak suyu kolonu ile son tüketim yeri
aras›ndaki yatay uzunluk 12 metreden fazla ise;
sirkülasyon borusu son noktaya monte edilmelidir.

Ayn› not küçük binalarda da geçerlidir. Boyler ile
son tüketim yeri aras›ndaki uzunluk 12 metreden
daha fazla ise, sirkülasyon borusu çekilmelidir.

7. Kullanma s›cak suyunun da¤›t›m sistemi:

Kullanma so¤uk suyu üstten da¤›t›rsak; s›cak su da
üstten da¤›t›lmal›d›r.

Kullanma so¤uk suyu alttan da¤›t›l›yorsa; s›cak su da
alttan da¤›t›lmal›d›r. (Kullanma yerindeki kar›fl›mda

so¤uk ve s›cak su bas›nçlar›n›n eflit olmas›n›
sa¤lamak için.)

8. Boyler so¤uk su girifli devresine özel kapal›
genleflme kab› konulmal›d›r. Böylece emniyet
valfinden su at›lmas› önlenmifl olur.

9.1.3. Kendi Kendine Ayar Yapan fierit Is›t›c› Ve

Tek Borulu S›cak Su Da¤›t›m Sistemi

Bu uygulamayla her zon için ayr› bir su ›s›t›c›s› flart›
elimine edilebilmekte ve tüm proje için tek borulu
s›cak su da¤›t›m sistemi ve merkezi su ›s›t›c›s›
kullan›labilmektedir. Bu sistem sirkülasyon
sistemine ihtiyaç duymamaktad›r.

fiekil 9.9 / T‹P‹K ZON PRENS‹P fiEMASI
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Bu amaçla lokal s›cakl›k flartlar›na göre, kapasitesini
kendili¤inden ayarlayan elektrikli flerit ›s›t›c›lar›
gelifltirmifllerdir. Is›t›c›n›n kalbi yar› iletken
polimerdir. Bu flerit ›s›t›c›n›n çekirde¤idir ve ›s›t›c›,
bu çekirdekten ve flerit boyunca paralel olarak
ilerleyen iki bak›r telden oluflur. Bak›r teller ›s›t›c›
eleman de¤ildir, tellerin tek görevi ›s›t›c› boyunca
polimer çekirdekde voltaj potansiyeli sa¤lamakt›r.
Çekirdek içersinde bir telden di¤erine geçen elektik
ak›m› sayesinde ›s› elde edilir.

fierit ›s›t›c› uzunlu¤u boyunca borular ile temas
edecek flekilde monte edilmelidir. Polimer çekirdek
boru taraf›ndan ›s›t›ld›¤›nda, polimer çekirdek
genifller ve iletken yollar mikroskopik olarak
küçülür. Çekirde¤in termal genifllemesi artan boru
s›cakl›¤› ile birlikte artt›¤› için, daha fazla elektriksel
yol ayr›l›r, böylece sistem termal olarak stabil hale
gelene kadar ›s› kapasitesi azal›r. Boru s›cakl›¤›
düfltü¤ü zaman bu proses tam terse döner; çekirdek
yeni yollar yarat›r. ‹letken yollar›n say›s› artt›¤› için,

fiekil 9.10 / T‹P‹K ZON PRENS‹P fiEMASI
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elektrik ak›m›na karfl› direnç azal›r ve flerit ›s›t›c› ›s›
üretmeye bafllar. Bu çekirde¤in moleküler

haf›zas›n›n kendili¤inden ayar karakteristi¤idir, boru
boyunca her noktada çekirdek ba¤›ms›z olarak
termal de¤iflikliklere karfl›l›k verir. Çal›flma
esnas›nda kendili¤inden ayar yapan ›s›t›c› boru,
üzerinde meydana gelen ›s› kayb›n› karfl›lar ve
böylece suyun s›cakl›¤›n› kaynaktan s›cak su hatt›n›n
sonuna kadar korur (s›cakl›¤›n kayna¤›
konvansiyonel ›s›t›c›). Besleme hatt› üzerinde su
s›cakl›¤› korundu¤u için konvansiyonel sirkülasyon
sistemine gerek yoktur.

Kendili¤inden ayar yapan ›s›t›c›lar ticari yap›
endüstrisi için oldukça yeni olmalar›na ra¤men,
endüstriyel uygulamalarda boru içinde ak›flkanlar›n
s›cakl›klar›n› korumak için oldukça yayg›n olarak
kullan›lmaktad›r. Is›t›c›n›n yap›s› fiekil 9.11’de
gösterilmifltir. 

Tek Borulu Sistemin iki Borulu Sistem ile

Karfl›laflt›r›lmas›

Konvansiyonel s›cak su sistemleri; su ›s›t›c›s›
(gerekli oldu¤unda s›cak su depolama tank› ile
beraber), besleme borular›, sirkülasyon borular› ve

fiekil 9.11 / KEND‹NDEN AYARLI ISITICI
DETAYI 

fiekil 9.12 / TEK BORULU MERKEZ‹ S‹STEM
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sirkülasyon pompas›ndan oluflan iki borulu
sistemlerdir. Kendili¤inden ayar yapan ›s›t›c›ya sahip
olan sistemler ise; su ›s›t›c›s› (gerekli oldu¤unda
s›cak su depolama tank› ile beraber), besleme
borular› ve ›s›t›c›dan oluflan tek borulu sistemlerdir.
Tek borulu sistemde su ›s›t›c›s› (ve depolama
tank›n›n)görevi iki borulu sistemdekinin ayn›s›d›r,
so¤uk su beslemesini istenen sistem s›cakl›¤›na
ulaflt›rmakt›r. Her iki sistemde de ›s›t›c›lar›n kontrolü
ayn›d›r.

So¤uk su sistem s›cakl›¤›na ç›kar›ld›¤›nda
kendili¤inden ayar yapan ›s›t›c› su s›cakl›¤›n›
besleme borusu boyunca korur. Besleme borusu
boyunca ›s› kayb›n›n oldu¤u noktalarda,
kendili¤inden ayar yapan ›s›t›c› ›s› kayb›n› karfl›lar.
Su s›cakl›¤› sürekli korundu¤u için sirkülasyon
borular›na, balans vanalar›na, sirkülasyon
pompas›na ve kontrol ekipmanlar›na gerek yoktur.

Avantajlar

1) Düflük montaj maliyeti. Tüm sirkülasyon
borular›n›n ve izolasyonlar›n›n, sirkülasyon
kolon kontrol vanalar›n›n ve balans vanalar›n›n,
sirkülasyon pompalar›n›n ve aksesuarlar›n›n
kalkmas› sayesinde montaj maliyetlerinin
düflmesi tek borulu sistemlerin en aç›k
avantajlar›ndan biridir. 

2) Düflük enerji tüketimi. Tek borulu sistemler iki
borulu sistemlere göre daha az enerjiye ihtiyaç
duymaktad›rlar. Sirkülasyon sisteminde,
sirkülasyon borular›ndaki su sürekli olarak ›s›
kaybeder, bu da ›s›t›c› taraf›ndan karfl›lan›r.
Sirkülasyon pompas›n›n kullan›lmamas› da
önemli bir enerji tasarrufu etkenidir.

3) Sistem tasar›m› kolayl›¤›. Tek borulu sistem
konvansiyonel çift borulu sisteme göre daha
kolay tasarlan›r. Seçilecek ve çizilecek boru
say›s› daha azd›r

Kendili¤inden ayar yapan ›s›t›c› fleritler yüksek
bloklar›n s›cak su tasar›mlar›nda
kullan›ld›klar›nda çok büyük fayda sa¤larlar.
Örne¤in yüksek bas›nçlardan kurtulmak için 3
dikey zondan oluflan yüksek bir blok oldu¤unu
düflünelim. Konvansiyonel bir tasar›mda her zon
için ayr› bir su ›s›t›c›s› monte edilmelidir ve her
zon sistem içinde birbirinden ayr› olmal›d›r.
Konvansiyonel s›cak su sisteminde, her zondan
merkezi ›s›t›c›ya gelen bas›nçlar birbirinden
farkl› oldu¤u için, merkezi sistem tasarlamak
mümkün de¤ildir. Tek borulu sistemde
sirkülasyon sistemi olmad›¤› için, fiekil 9.12’de

görüldü¤ü gibi merkezi su ›s›t›c›s›na sahip
merkezi sistem tasar›m› yapmak mümkündür. Su
›s›t›c›s› binan›n tepesinde bulunmal›d›r. Su ›s›t›c›
e¤er binan›n  zemin kat›nda bulunursa afl›r›
yüksek bas›nçlara maruz kal›r.

4) Gelifltirilmifl sistem performans›

9.1.4. Merkez ‹çme Suyu Tesisat›

Ofis amaçl› yüksek bloklarda çay oca¤›nda ve içme
suyu p›narlar›nda içilebilir temiz su gereklidir. Bu
amaçla ba¤›ms›z merkezi bir sistem yap›lmas›
gerekir. Burada içilebilir temiz su kayna¤› iki türlü
oluflturulabilir.

1. D›flardan Tankerlerle Besleme

Tanker ba¤lant› a¤z›ndan su paslanmaz çelik depoya
al›n›r. Depodan pompa veya hidroforla sisteme
bas›lan su ince filtreden ve ultra viole cihaz›ndan
geçirilir.

2. fiehir fiebekesinden Besleme

fiehir flebekesinden gelen su önce ar›t›l›r. Bu amaçla
su s›ra ile kum filtresi, aktif karbon filtre, ince filtre
ve ters osmoz cihaz›ndan geçirilir. Paslanmaz çelik
depoda toplan›r. Sisteme bas›lan su burada da ultra
viole cihaz›ndan geçer.

Her iki sistemde de temiz içme suyu ayr› bir
paslanmaz çelik depoda depolan›r. Bu depodan
al›nan su hidroforla kullan›m yerlerine ayr› bir boru
flebekesi ile ulaflt›r›l›r. Borulamada bak›r boru
kullan›m› ve pompalamada özel paslanmaz çelik
veya eflde¤eri hijyenik pompalar›n kullan›m› tercih
edilmelidir. Bu sistemde düfley do¤rultuda zonlama
gerekir. Ara depolar›n da paslanmaz çelik olmas›
flartt›r. Temiz içme suyu tesisat› mümkün oldu¤u
kadar basit olmal›d›r ve mümkün oldu¤u kadar az
armatür kullan›lmal›d›r.

9.2. YÜKSEK BLOK P‹S SU TES‹SATI

Yüksek bloklar›n düfley pis su kolonlar›nda çok
yüksek h›zlar›n oluflaca¤› düflünülür. Tesisat
mühendisine her zaman kolonun en alt›ndaki bu
yüksek h›zlardan nas›l korunaca¤› sorulur. 

En alttaki fittingsleri patlamaya veya k›r›lmaya karfl›
nas›l koruyaca¤› sorulur. Halbuki yüksek h›zlara
karfl› taban fittingslerini koruyacak özel önlemlere
gerek yoktur. Çünkü afl›r› yüksek h›zlar zaten
oluflmamaktad›r.

Terminal H›zlar

Pis su tesisat›nda; yatay branflmandan kolona olan su
ak›fl h›z›na, kolon fittings tipine, kolon çap›na ve üst
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katlardan kolona olan ak›fla ba¤l› olarak,
branflmandan kolona boflalan su ba¤lant› noktas›nda
kolon kesitini tamamen doldurabilir veya
doldurmayabilir. Su kolona girer girmez 9,81 m/sn2

de¤erinde yer çekimine ba¤l› bir ivme ile h›zlanmaya
bafllar ve çok k›sa bir mesafe içerisinde borunun iç
çeperinde bir tabaka oluflturur. Bu olay› içi bofl bir su
silindirine benzetebiliriz. Bu, çekirde¤i hava olan, su
tabakas› boru çeperindeki sürtünme kuvveti
yerçekimi kuvvetine eflit olana kadar h›zlanmaya
devam eder. Sürtünme kuvveti h›z›n karesi ile
orant›l›d›r. Böylece ak›fla karfl› direnç h›zla artar.
Sürtünme kuvvetinin yer çekimi kuvvetine eflit
oldu¤u noktada su filmi pratik olarak de¤iflmeyen bir
h›zla düflmeye devam edecektir. Bu ulafl›lan düfley
h›z ‘’terminal h›z’’ olarak adland›r›l›r ve terminal
h›za ulafl›m mesafesi ‘’terminal mesafe’’ olarak
adland›r›l›r.

Terminal h›z ve mesafe afla¤›daki ba¤lant›larla
bulunabilir.

Vt = 1,96 ( q/d  )2/5

Lt = 0,17 Vt
2

q= Ak›flkan debisi L/dak.

d= Kolon çap›, mm

Bu terminal h›z›n yaklafl›k olarak 3-4,5 m/s oldu¤u
ve girifl noktas›ndan 3-4,5 m uzakta ortaya ç›kt›¤›
görülebilir. 100 katl› bir binan›n kolonunun en alt
noktas›ndaki suyun h›z›, 3 katl› bir binan›n
kolonunun en alt noktas›ndaki h›zdan sadece ihmal
edilebilecek kadar büyüktür. Kolonlar›n çap› ve
yüksekli¤ini s›n›rlamak için bilimsel bir sebep
yoktur ve kolon düz olarak, ≈ 300 m veya daha uzun
afla¤›ya do¤ru inebilir. “H›z freni’’ olarak
adland›r›lan önlemler tamamen gereksizdir ve hatta
tam tersine kolonda büyük pnömatik bas›nç
dalgalanmalar›na sebep olurlar.

Kolon Yön De¤ifltirmeleri

Bir kolonda 45°C’den daha büyük bir aç› ile yön
de¤ifltirme olursa problem yaflan›r. Düfleyden yataya
dönülen dirsekte, yatay boru giriflinde suyun ak›fl
h›z›, bir yatay boruda üniform ak›fl flartlar›nda boru
kesitin tam veya yar›m dolduran suyun ak›fl h›z›na
göre, çok daha fazlad›r. Su dirsekteki dönüfl
noktas›na ulaflt›¤›nda, orijinal düfley ak›fl yönüne dik
bir do¤rultuya döndürülür ve yatay boruda birkaç
çap uzunlu¤unda bu göreceli olarak yüksek h›zl› ak›fl
devam eder.

Yatay borunun e¤imi, suyun dirse¤e ulaflt›¤› andaki
düfley koldaki ak›fl h›z›n› devam ettirmeye yeterli

olmad›¤›ndan, yatay borudaki su ak›fl h›z› giderek
azal›r. Bu h›z azalmas› ile orant›l› olarak da, boru
içindeki suyun yüksekli¤i (kal›nl›¤›) artar. Bu
h›zdaki yavafl azalma ve buna karfl› gelen yatay
borudaki su yüksekli¤indeki art›fl kritik bir noktaya
ulaflana kadar devam eder. Söz konusu kritik noktaya
ulafl›ld›¤›nda suyun yüksekli¤i aniden artar.
Yükseklikteki bu ani art›fla “Hidrolik s›çrama’’ ad›
verilir. (fiekil 9.13) Hidrolik s›çraman›n
oluflabilece¤i mesafe de¤iflkendir. Bu mesafe, girifl
h›z›na, yatay boruda mevcut bulunan su derinli¤ine,
boru pürüzlülü¤üne, boru çap›na ve e¤ime ba¤l›d›r.
Hidrolik s›çrama hemen dirsek yak›n›nda olabilece¤i
gibi, dirsekten 10 kolon çap› kadar afla¤›da da
olabilir. Yatay ak›fl›n çap› kolondan daha büyük ise
daha az s›çrama olur. Yatay ak›fl›n e¤imini artt›rmak
da s›çramay› minimize eder. Hidrolik s›çrama
gerçekleflip ak›fl boru kesitini doldurdu¤u zaman,
boru tamamen dolu olarak ve boru üstüne do¤ru su
ile birlikte sürüklenen büyük hava kabarc›klar› ile
beraber, akma e¤ilimi gösterir. Borunun sürtünme
direnci, h›z› (düzenli ak›fl flartlar›ndaki h›za)
yavafllatana kadar ak›fl kabararak devam eder.
Kolondaki 45°’den büyük her dönüfl binan›n her
kat›nda hidrolik s›çrama meydana getirebilir.

Hidrolik s›çrama meydana gelip de uygun bir
havaland›rma sa¤lanamam›fl ise, s›çraman›n
arkas›nda çok yüksek pnömatik bas›nçlar meydana
gelir. Baz› olaylarda bu 25 mmSS mertebelerindeki
yüksek bas›nc›n kolon boyunca 12 m’ye kadar etkili
oldu¤u görülmüfltür. Üzerinde önemle durulmas›
gereken konu, bu yüksek bas›nçlar›n sadece yeterli
havaland›rma sa¤lanmad›¤› durumlarda ortaya
ç›kt›¤›d›r. Hiçbir flekilde, bir dirse¤in üzerindeki
katta bulunan kullanma yerlerinin pis su giderleri,
dirsek üst taraf›nda kalan kolona direkt olarak
ba¤lanmamal›d›r. Bu kullanma yerleri yatay boruya
dirsekten en az 10 çap kadar sonra ba¤lanmal› (fiekil
9.14) veya daha iyisi, fiekil 9.15’de görüldü¤ü gibi,
tekrar düfleye dönüldü¤ünde düfley kolona dirsekten
en az 60 santim mesafede ba¤lanmal›d›r. fiekil
9.16’de kolon kaymas› halinde kolon
boyutland›rmas› görülmektedir.

Yüksek bloklarda pis su tesisat›nda bina içinde ve
özellikle kolonlarda pik döküm mufsuz boru (duktil
boru) kullanmak, ses ve ömür aç›s›ndan tavsiye
edilir. Pik boru dayan›kl›d›r. Yüksek bloklardaki
büyük düflüfl nedeniyle dayan›kl›l›k ön plandad›r. Bu
bak›mdan pik boru tercih edilir. Mufsuz borular ise
h›zl› montaj ve bak›m onar›m kolayl›¤› avantaj›
yüzünden tercih edilir.
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Bu borular pahal› olmas›na ra¤men ticari
uygulamalarda tercih edilir.

fiekil 9.17’te flematik olarak örnek bir yüksek blok
pis su tesisat› verilmifltir. Kanalizasyon seviyesi
alt›ndaki bodrum kat pis sular› bir pis su çukurunda
toplan›p, pompa ile kanalizasyona bas›lmaktad›r. Bu
pis su çukuru havaland›r›lmaktad›r. Kule bölümünde
yard›mc› haval›k kolonlar› mevcut olup, en üstte
bunlar birleflmektedir. Kesikli çizgiler haval›k
borular›n› göstermektedir. Ayr›ca katlardaki s›ra
tuvaletler bir yard›mc› haval›k borusu ile ana kolona
ba¤lanmaktad›r.

Yatay pis su borular›nda her dirsekten ve yatay ya da
düfley branflman ba¤lant›s›ndan sonra temizleme
kapaklar› monte edilmelidir.

9.2.1. Havaland›rma Tesisat›

Yüksek bloklarda pis su tesisat›nda en önemli konu
havaland›rmad›r. Bu amaçla pis su kolonuna paralel
yard›mc› haval›k kolonu kullan›lmal›d›r.

Çok katl› bir bina için pis su havaland›rma borusu
dizayn›nda biraz daha önleyici tedbirlerin al›nmas›
gerekir. Bu havaland›rma borusunun ana amac› kat›
at›klar›n boru içinde oluflturdu¤u fazla bas›nç
dalgalanmalar›n› gidermektir. Suyun ak›fl›n›n bütün
hidrolik kurallar›na uyulmas› gibi, hava ak›fl› da
bütün gaz kurallar›na uyar. Borunun uzunluk ve çap›,

s›hhi tesisatta oluflabilecek bas›nç dalgalanmalar›n›
sifon ba¤lant›lar›n›n sayesinde maksimum (+) (-)
2,54 cm. su sütunu oynama ile giderebilecek flekilde
dizayn edilmelidir.

Su çok katl› bir binan›n s›hhi tesisat sistemi içinde
akarken, drenaj sistemi içinde ve havaland›rma
bacas› içinde sürekli bas›nç dalgalanmalar› meydana
getirir. Ana drenaj sisteminin alt taraf›nda bulunan
havaland›rma kolonundan yap›lan dallanmalar her
zaman bu dalgalanmalar› gidermez. Kesin olarak
belirlenmemifl sebeplerden dolay›, fazla bas›nç
dalgalanmalar› on veya daha fazla kat ba¤lant›s›n›
içeren pis su kolonlar›nda meydana gelmektedir. Pis
su kolonu içinden geçen bas›nc› çeflitli aral›klarla
yerlefltirilmifl olan ç›k›fl haval›klar› ile dengelemek
bunun için çok büyük önem tafl›r. Binalardaki 10
veya daha fazla kata hizmet veren kolonlar için en
üstten bafllayarak afla¤›ya do¤ru her 10 branflmanda
bir ç›k›fl haval›k ba¤lant›s› yerlefltirilmelidir.
Haval›¤›n alt ucu, kolonu branflman ba¤lant›s›n›n
alt›ndan al›nmal› ve üst uç k›sm›, kolona döflemeden
en az›ndan 1 metre üstünde ba¤lanmal›d›r. fiekil
9.18’de haval›klar›n kolon ba¤lant›s› ve fiekil
9.19’da 10 veya daha fazla dallanma içeren
kolonlar›n haval›klar› gösterilmifltir.

Haval›k branflmanlar›n›n boyutland›r›lmas› ilgili
bölümde verilmifltir.

fiekil 9.13 / YATAYA YÖN DE⁄‹fiT‹RMEDE H‹DROL‹K SIÇRAMA
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fiekil 9.14 / KAYMA HAL‹NDE YATAY HAT ÜZER‹NDEK‹ D‹REKT BA⁄LANTILAR ‹Ç‹N BORULAMA (ALTERNAT‹F 1)
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fiekil 9.15 / KAYMA HAL‹NDE YATAY HAT ÜZER‹NDEK‹ D‹REKT BA⁄LANTILAR ‹Ç‹N BORULAMA (ALTERNAT‹F 2)



404

fiekil 9.16 / YATAY YER DE⁄‹fiT‹REN KOLON BOYUTLANDIRMASI
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Genleflme ve Büzüflme

Gözönünde tutulmas› gereken bir baflka sorun ise
kolonlar›n genleflmesi ve büzüflmesidir. Bugüne

kadar s›cakl›k de¤ifliklikleri sebebiyle kolonlar›n
genleflme veya büzüflmesinden meydana gelen
herhangi bir k›r›lma kay›tlara geçmemifltir.

fiekil 9.17 / ÖRNEK YÜKSEK BLOK P‹S SU TES‹SATI fiEMASI
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fiekil 9.18 / YATAY YER DE⁄‹fiT‹REN KOLONLARDA HAVALANDIRMA
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fiekil 9.19 / 10. KATTAN YÜKSEK KOLONLAR ‹Ç‹N HAVALANDIRMA
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Suyun ak›fl›n›n boru içinde sürekli olmay›fl›, s›cakl›k
de¤iflikliklerinden borunun olumsuz yönde
etkilenmesini engellemektedir. Yüksek katl› bir
binada daha da önemli ve tehlikeli olan ve daha çok
üzerine gidilen sorun, binan›n alt  k›s›mlar›n›n
k›salmas›d›r. Üst yap›n›n büyük a¤›rl›¤›
eklendi¤inde, alt katlardaki k›salman›n 60 katl›
binada 5 cm kadar olabildi¤i gözlenmifltir.
Kalafatlara ara levhas› veya conta konulmas› yoluyla
bu tür problemler çözülmüfltür. Meydana gelebilecek
k›salma ve uzamalara karfl› önlem alabilmek için
statik mühendisine dan›fl›lmal›d›r.

Sabun Köpü¤ü Bas›nc›

Köpürme yetene¤i olan deterjanlar›n bulafl›k
makinas›, mutfak lavabosu gibi yerlerde
kullan›lmas›, yüksek katl› binalarda önemli
problemler yaratm›flt›r. Bina içinde üst katlardan
gelen at›k su ak›fl› içinde deterjan oldu¤u zaman,
köpük üreten maddeler yo¤un flekilde kolon içinde
su ve hava ile kar›fl›rlar. Bu kar›fl›m› oluflturan
köpükler kolon içinden afla¤›ya do¤ru akarlar, drenaj
sisteminin alt k›sm›nda toplan›r ve 45°‘nin üzerinde
yön de¤ifltirme olan bölgelere yap›fl›rlar. 

S›v› at›klar köpükten daha a¤›rd›rlar ve köpü¤ün
aras›ndan bunlar› tafl›madan akar giderler.

At›klarla beraber tafl›nan hava, köpükleri s›k›flt›r›r ve
onlar› uygun bir ç›k›fl yoluna tafl›nmaya zorlar. Ç›k›fl
yolu, binan›n ana drenaj hatt› veya buna ba¤l›
herhangi bir hat, havaland›rma ana kanal› veya bu
kanal›n dallar› olabilir. Bu ç›k›fl yolu konumuna ve
boyutlar›na ba¤l› olarak her zaman ak›fla elveriflli
olmayabilir veya hidrolik s›çrama ile t›kanabilir.

Fazla köpük yüksek bas›nç yaratarak gereçlerin
sifonlar›ndaki su yüksekli¤ini yener ve gereçlerden
köpük yükselir. Meydana gelen bu yüksek köpük
bas›nc› ayn› zamanda tesiat›n ba¤lant› ve ek
yerlerinde s›z›nt›lara yol açabilir.

Yüksek köpük bas›nc› bölgeleri yatay ve düfley
olarak yüzey normali ile 45°‘den büyük aç› yapan
her hatta gerçekleflebilir. Havaland›rma kolonlar›n›n
ana hatlar› veya havaland›rma kolonu dallar› yüksek
bas›nçl› köpükler için ç›k›fl yolu teflkil edebilir.
Bunlar genellikle boyut olarak köpüklerin ak›fl›na
karfl› yetersiz boyutlardad›rlar. Havaland›rma boru
hatt› boyutland›rma tablolar› hava ak›fl kapasitesi baz
al›narak hesaplanm›flt›r ve bu tablolar daha genifl
olmas› istenilen köpük ak›fl›n› sa¤lamak için gerekli
olan de¤erleri göstermezler. Bu tablolara göre imal
edilen havaland›rma boru hatlar› köpük ak›fl› için
elveriflsiz olmakta ve sistem için gerekli bas›nç ç›k›fl

yolunun temini için yetersiz kalmaktad›r.

Eflit ak›m oranlar› ve bas›nç kay›plar› için köpüklü su
kullan›lan yerlerdeki havaland›rma borusu çap›
normal hava tahliye çap›na göre %20 ile %80 aras›
daha fazla seçilmelidir.

Bulafl›k makinas›, çamafl›r makinas›, mutfak
lavabosu veya köpük üreten deterjanlar›n ba¤lant›
noktalar›ndan kolona ulaflmas› halinde, köpüklerin,
köpük bas›nc›n›n mevcut oldu¤u bölgeden, drenaj ve
havaland›rma borusu alt ba¤lant›lar› veya ba¤lant›
üst sapt›rmas›n› kullanarak tesisat›n baflka
bölgelerine geçmesi engellenmelidir.

9.2.2. Islak Kolonlar

Çok nadiren gerçekleflen bir olay olmas›na karfl›n
e¤er çok katl› bir ofis binas›n›n bütün katlar› binan›n
proje ve dizayn aflamas›nda kiralanm›fl ise
ayarlamalar ona göre yap›l›r. Kirac›n›n özellikleri ve
o kiflinin tesisat ihtiyaçlar› binan›n dizayn›
aflamas›nda genelde bilinmez. E¤er bafllang›çta
gerekli öngörüler yap›lmam›fl ve rezervler
b›rak›lmam›flsa bu gelecekte oluflacak ihtiyaçlar›
karfl›lamak için gereken hizmetin verilmesini
aksatabilir. Bu problem ‘’›slak kolonlar’’ olarak
adland›r›lan sistemin tesisata ba¤lanmas› ile
çözülmüfltür. 

Gelecekteki kirac›lar ve ilave gereçler için sa¤lanan
›slak kolonlar bir pis su ve haval›k kolonu ile
bunlar›n her katta kör tapa tak›lm›fl ba¤lant› uçlar›n›
içerir. Ayr›ca her katta ucunda vana olan ç›k›fllar›
içeren s›cak, so¤uk temiz su ve sirkülasyon suyu
kolonlar› temin edilmelidir. (fiekil 9.20)

Afla¤›da belirtilen öneriler kolonlar›n ve ç›k›fllar›n
tatmin edici flekilde yerlefltirilmesini ve
boyutland›r›lmas›n› sa¤lamaktad›r.

1. Islak kolonlar yaklafl›k olarak s›hhi tesisat›n 45
metre aç›¤›nda veya gelecekte kullan›lmas›
olas›l›¤› olan en uzak gereçten en fazla 22-25
metre yatay boru mesafesinde bulunmal›d›r.

2. Bir ›slak kolon da restorant› beslemek üzere
boyutland›r›lmal›d›r.

3. S›cak su vanal› ç›k›fllar› branflman uzunlu¤u
kolondan veya ana hattan 15 metre mesafeyi
geçmeyecek flekilde yerlefltirilmelidir. E¤er bu
olanaks›z ise, branflman hatt›na sirkülasyon
imkan› sa¤lanmal›d›r.

4. Bas›nç düflürücü vanalar s›cak ve so¤uk su vana
ç›k›fl›na statik bas›nc›n 48 mSS’nu geçti¤i
durumlarda ba¤lanmal›d›r.
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9.2.3. Ya¤mur Suyu

Yüksek binalar için uygulanacak olan ya¤mur suyu
sistemi dizayn› için üzerinde önemle durulmas›
gereken baz› noktalar vard›r. Bir çok binada
yükseklik artt›kça daralan bir mimari vard›r. En üst
çat›daki drenaj gibi alt çat›larda da çat› drenaj›
yap›lm›flt›r. Yüksek çat›dan afla¤›ya do¤ru
gerçekleflen kolondaki su ak›fl› daha afla¤› bir
çat›daki ak›fl› etkileyebilir. Bu olay ihtiyats›z bir
tasar›mc› için problem yaratabilir.

Yatay dönüfl hatt›nda bulunan hava hidrolik
s›çramadan dolay› s›k›fl›r ve afla¤› çat› drenaj›ndan

bu yüksek bas›nç alan›na olan her ba¤lant›da geriye
do¤ru f›skiye fleklinde bir su püskürtmesi oluflur.

Ayn› oluflum ya¤mur suyu bina drenajlar›n›n yüksek
bas›nç bölgelerine ba¤lant›lar›nda da meydana
gelebilir. Düflük seviyedeki bir drenaj›n yüksek
bas›nç alan›n› boflaltma olarak desteklemesi
problemini ortadan kald›rmak için, her düflük çat›
veya alan drenaj›, yatay dönüfl hatt›n›n en az 60 cm.
alt›ndan olacak flekilde ba¤lanmal›d›r.

Birçok uygulamada, klima sistemlerinin so¤utma
kuleleri veya su tanklar› çat›n›n tam üstüne veya
yukar›s›na yerlefltirilir. Çat› drenajlar› bu aletlerden

fiekil 9.20 / T‹P‹K ISLAK BORULAR
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d›flar› at›lan drenajlar› toplamak için de kullan›l›r. Bu
flartlar alt›nda çat› drenaj› ve ya¤mur kolonlar› bu
ak›fl oranlar›n› karfl›layacak flekilde
boyutland›r›lmal›d›r.

Çat› drenaj›na ba¤lant›da mutlaka bir genleflme
eleman› veya yatay kayma hatt› (offset)
kullan›lmal›d›r. Burada amaç olas› bir boru uzatmas›
sonucu çat› drenaj›n›n yükselerek çat› su
izolasyonunu bozmas›n› engellemektir.

Ya¤mur suyu tesisat›, boru tesisatlar› aras›nda en çok
genleflme daralma hareketine maruz kalan
tesisatlardan biridir, ancak en çok genleflen de¤ildir.
Boru tesisat›n›n hareketi, iç ortama göre s›k s›k
de¤ifliklik gösteren d›fl ortam s›cakl›¤›na ba¤l›d›r.
K›fl›n, düflük s›cakl›ktaki erimifl buz ve kar suyu
21°C veya daha s›cak iç ortamda bulunan drenaj
hatt›na akar. Ya¤mur suyu boru tesisat› içinde düflük
s›cakl›kl› s›v› ak›fl› binan›n boru tesisat›n›n d›fl
taraf›nda yo¤uflmaya sebep olur. Bunun için bütün
ya¤mur suyu borular›n›n, yatay kayma hatlar›nda
lekeli, kusurlu tavanlar›n oluflumunu önlemek için;
izole edilmesi tavsiye edilir.

Ya¤mur suyu sistemi yüksek katl› yap›lar için
genelde bir standart taraf›ndan kapsanmal›d›r. Fakat
bunun yan›s›ra birçok standart ise konuyu kapsamaz
ve yap›lan bu ihmal kontrollü bir çat› ak›fl drenaj›
tesisat›n›n yap›lmas›n› ço¤u zaman engeller.

E¤er çat› drenaj› standart kapsam›na al›nmam›fl ise
yetkililerle kontrollü ak›fll› çat› drenaj›n› tart›flmak
oldukça önemlidir. Geleneksel çat› drenaj›na göre,
bir çok uygulama için kontrollü ak›fll› çat› drenaj›, bu
sistemi tavsiye etmeyi gerektirecek avantajlar içerir.

Bina ne kadar yüksek ise bu yöntemlerin uygulamada
sa¤layaca¤› ekonomik fayda o kadar artar. Ekonomi,
inflaatç› firma için en önemli s›rada yer al›r. Fakat
ekonomikli¤inden de önemlisi, kontrollü çat› drenaj
ak›fl sistemi, su kirlili¤i ve fliddetli ya¤›fllar sonucu
meydana gelebilecek su bask›nlar› ile mücadele
etmenin en etkili yöntemidir.

fiiddetli ya¤murlar esnas›nda kat› at›klar›n ar›t›lmas›
görevini üstlenen sistemler ortaya ç›kan art›fl miktar›
ile bafl edemezler ve dolay›s› ile çok büyük
miktarlardaki hiçbir iflleme tabii tutulmam›fl ham kat›
at›klar, su yollar› ile ülkenin göllerine ve denizlerine
ak›t›l›r. S›hhi tesisat ve la¤›m sistemlerinin mevcut
oldu¤u yerlerde kontrollü ak›fl sistemlerinin
kullan›lmas› su bask›nlar›n› önlemek aç›s›ndan da
önemlidir. Ya¤mur suyu sistemleri kullan›larak,
fliddetli ya¤›fllar esnas›nda la¤›m kanallar› içine giren
ak›fl miktar› azalt›larak la¤›m at›klar›n›n sistem d›fl›
bölgelere tafl›nmas› önlenebilir.

Ya¤mur Suyu Tesisat› Notlar›

Ya¤mur tesisat› ayr› yap›lmal›d›r. Bina içersinden
geçen ya¤mur suyu borular› üzerine testten sonra ›s›
izolasyonu yap›lmal›d›r. K›fl›n so¤uk olan ya¤mur
suyunun, boru üzerinde oluflturabilece¤i yo¤uflmay›
önlemek ve sesi azaltmak için ya¤mur suyu
borular›n›n üzerine izolasyon yap›lmas›n› öneririz.
Teras, çat› ve balkon süzgeçlerinden toplanan su
önce bir çamur tutucudan geçirilerek, ya¤mur
toplama depolar›na ba¤lanabilir. Ya¤mur suyu
buradan ya¤mur suyu kanalizasyonuna drenajla veya
pompa ile verilebilir. Ayr›ca bu su, bahçe sulama vs.
amaçlar› ile de kullan›labilir. Öte yandan garaj,
kazan dairesi vb. mahallerin yer süzgeçleri ayr› bir
tesisatla toplan›p, önce yak›t ay›r›c›dan geçirilir ve
sonra ya¤mur suyu drenaj›na ba¤lan›r.


