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ÖNSÖZ 

Yapılarda çatı drenaj sistemleri çoğu zaman tasarım ve kurulumda hak ettiği ilgiyi 

görememektedir. Aşırı olaylarda drenaj sisteminin çökmesi durumunda oluşan zarar 

ve yıkım çok fazla olmaktadır. Sistemin kurulumu ise diğer unsurlara göre daha 

düşük bir maliyete sahiptir.  Dolayısıyla sisteme gereken önem verilmelidir. 

Bu çalışmada, binaların çatılarına düşen yağmur suyunun rögarlara iletilmesi 

yöntemlerinden sifonik yağmur suyu drenaj sistemleri incelenmiştir. Sifonik drenaj 

sistemleri hakkında yapılan geniş literatür araştırmalarının ardından sifonik 

sistemlerin çalışma prensipleri, hesaplama yöntemleri ve parametreleri üzerinde 

durulmuştur. Ayrıca tasarım programından faydalanarak drenaj parametreleri 

değerlendirilmiştir. 
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SĠFONĠK SĠSTEM ÇATI DRENAJINA ETKĠYEN PARAMETRELERĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

ÖZET 

Çatı drenaj sistemleri yapıların kurulumunda ve bakımında çoğu zaman hak ettiği 

ilgiyi görememektedir. Drenaj sistemler maliyetinin yapılarda toplam maliyete oranı 

çok küçük olmasına rağmen olası bir drenaj problemi durumunda çok daha fazla 

zarar oluşabilmektedir.  

Çatılarda yağmur suyu drenajının temelini klasik (konvansiyonel) ve sifonik 

(vakumlu) sistemler oluşturmaktadır. Klasik çatı drenaj sistemleri genel olarak 

çatıdaki yağmur sularının oluşturduğu akışı toplayan oluklar, oluklardaki akışı 

uzaklaştıran çıkışlar ve akışı yer altı drenaj ağına aktaran iniş borularından meydana 

gelmektedir. Klasik sistemlerde kritik nokta çıkışlardır. Çünkü çıkışların kapasitesi 

sistemten uzaklaştırılan akış miktarı ile oluklardaki su derinliğini etkilemektedirler. 

Normal olarak bu değer 100 mm civarında olmaktadır. İlave olarak eğimli olacak 

şekilde yatay boru çalışması hem yeterli akış kapasitesini hem de kendi kendine 

temizlenmeyi sağlayacak şekilde boyutlandırılmalıdır.  

Sifonik çatı drenaj sistemleri klasik sistemlerden prensipte iki yolla ayrılmaktadır. 

Bunlardan birincisi sifonlu çıkışların sisteme hava girmesini engellemedeki etkinliği, 

ikincisi ise sistem boru ağının dolu kesit akış koşullarında tasarlanmasıdır. Belirli 

yağış koşullarında boru ağı zemin seviyesinde veya altında tahliye olacak  ve 

genellikle atmosfer basıncının altında  kalacak  şekilde tasarlanmaktadır. Dolu kesit 

akış koşullarının oluştuğu yemlenme sürecinde sistemin sifonik olarak çalışabilmesi 

için akış miktarının artması gerekmektedir. Havanın bir kısmı su ile yer değiştirerek 

diğer bir kısmı ise türbülansın etkisi ile hızla sistemden uzaklaştırılmaktadır. Sifonlu 

çıkışlar havanın içeriyi girmesini engellemelidir. Aksi durumda boru ağı dolu kesit 

akış koşullarından uzaklaşmakta ve sifonik olarak çalışamamaktadır. Sifonik 

sistemlerin asıl avantajı sifonik harekat sırasında etkili düşünün sifonlu çıkışla 

tahliye noktası arasındaki yükseklik farkına eşit olmasıdır. 

Eş değer boyutlandırılmış sifonik sistemlerle klasik sistemler karşılaştırıldığı zaman 

sifonik sistemlerin boru ağının dolu kesit akışı sayesinde sifonlu çıkışla tahliye 

noktası arası yükseklik kullanılabildiği için yüksek kapasiteye sahip olduğu 

bilinmektedir. Hesaplama sonucunda bulunan küçük çaplar ile sistemin önce tam 

olarak su ile dolması sağlanmaktadır. Tam olarak su ile dolan ve içinde hava 

barındırmayan ortamda su yatay hattan düşey hatta geçerken beraberinde vakum 

etkisi oluşturmakta ve bu vakum sayesinde suyun hızıyla debisi artmaktadır. Sifonik 

sistemlerde tasarım koşulları altı bir akış tahliye edildiği zaman sistem düzensiz akış 

koşulları ile sonuçlanmaktadır. Tasarım koşullarını aşan bir akış ile karşılaşıldığı 

zaman taşma ile sonuçlanmaktadır. 
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Sifonik sistemlerde boru ağındaki hava sistemden tamamen uzaklaştırılabilirse 

sistemin akış kapasitesi yerleşmiş hidrolik prensiplerle beraber borulardaki ve 

bağlantı elemanlarındaki sürtünme kayıpları ile hesaplanabilmektedir. 

Sifonik yağmur suyu drenaj sistemleri, klasik sistemlere oranla yüksek akış 

kapasiteleri, suyu çok daha hızlı tahliye etmeleri, iniş borularının yerleşimi 

konusundaki esneklik ve iniş sayısı azlığı, minimum sayıda alt yapı gerektiren 

özelliği ve mimari anlamda getirdiği kolaylıklar nedeniyle tercih edilmektedir.  

Sifonik sistemlerin işletim karakteristikleri klasik sistemlere göre daha karışıktır. 

Sistemleri tasarlamak için gelişmiş analitik tasarım programları kullanılmaktadır. Bu 

tasarım programları estetik ve teknik olarak faydalar sağlamaktadır. Sifonik drenaj 

sistemleri çatılarda drenaj problemlerine mühendislik çözümüdür ve doğru olarak 

boyutlandırılması çok önemlidir. Sifonik sistemlerde etkili düşü sistem boru ağında 

oluşan sürekli ve yerel kayıplara karşı gelebilecek büyüklükte olmalıdır. Ayrıca 

sistemde birden fazla sifonlu çıkış olduğu zaman her bir akış yolunda meydana gelen 

yük kayıpları sistem boru ağının çaplarında değişikliklere gitmek yoluyla 

dengelenmelidir.  

Bu çalışmada önce sifonik sistemin bileşenleri detaylandırılmış, tasarım işleminin 

ana hatları açıklanmış ve sonra sağlanan bir yazılım programı ile sifonik sistemin 

işletimine etki eden parametreler değerlendirilmiştir.  
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EVALUATION OF THE PARAMETERS THAT EFFECT SIPHONIC ROOF 

DRAINAGE SYSTEMS 

SUMMARY 

Roof drainage systems for buildings do not always receive the attention they deserve 

in the areas of design, construction and maintenance. Although the cost of a system 

is usually only a small proportion of the total, it can be far outweighed by the costs of 

the damage and disruption resulting from a failure of the system to provide the 

degree of protection which is required. 

The rainwater drainage in roofs based on classic (conventional) and siphonic 

systems. A conventional roof drainage system normally comprises the gutters which 

collect the water from the roof, the outlets which remove the water from the gutters 

or box receivers, and the rainwater pipes which convey the water from the outlets to 

the belowground drainage system. The rainwater pipes are designed to flow at 

atmospheric pressure; as a result, design rules for vertical pipes generally require that 

only one-third or one-quarter of the cross-sectional area of the pipe should be 

occupied by flowing water. The critical point in a conventional system is often the 

outlet, because its capacity determines the rate of flow in the rainwater pipe and 

frequently also affects the depth of water in the gutter. Since the pressure in the 

rainwater pipe is atmospheric, the effective head acting on the outlet is equal to the 

depth of water in the gutter; typically this depth is approximately 100 mm.  

Siphonic roof drainage systems differ from conventional ones in two main ways: 

specially designed outlets which restrict the entry of air, and the rainwater pipes 

which are designed to run full. The pipes connected to a discharge point at, or below 

ground level, at pressures significantly lower than atmospheric for specified rainfall 

conditions. The “priming” process, which is needed to make the system operate 

siphonically, occurs naturally as the flow rate through the system increases. Some of 

the air in the pipes is displaced by the incoming flow, and the remainder is entrained 

or drawn along by the speed and turbulence of the water. The outlets must prevent 

any significant amount of new air entering the system, otherwise the pipes will not be 

able to run full and act siphonically. The main advantage resulting from the siphonic 

action is that the head acting on the outlet and pipework is equal to the difference in 

level between the water in the gutter and the discharge point, which will normally be 

at, or close to, ground level.  

When compared to classic systems, an equivalent-sized siphonic system can have a 

significantly higher capacity as the pipework is enabled to flow full, the driving head 

becomes equal to the vertical height between the roof and the point of discharge. A 

siphonic system draining a roof normally consists of any storm drained which is 

below the design condition will result in unsteady flow conditions developing within 

the system. Storms which exceed the design condition will result in flooding.  

If all the air has been removed from the pipework connecting the outlets to the 

discharge point, the flow capacity of a siphonic system can be determined using 

established hydraulic principles together with data on the hydraulic resistance of the 
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pipes and fittings. The change in flow conditions between two points in a system can 

be described by Bernoulli's energy equation. Also the losses  at fittings such as 

bends, junctions and changes in  cross-sectional area and tle losses due to the 

frictional resistance of the length of pipe can be calculated from a suitable resistance 

equation such as the Colebrook-White formula. 

In practice, siphonic systems have mainly been used in large industrial and 

commercial buildings where the higher capacity makes it possible to drain all the 

outlets in a long gutter by means of a single collecting pipe which conveys the water 

to the perimeter of the building. In a typical layout of a siphonic system the 

collecting pipe can be set horizontally just below the roof; it does not require the 

gradient and much larger pipe size that would be needed for a conventional system 

operating under atmospheric pressure. The basic theory behind siphonic roof 

drainage is very simple and all systems work in the same way. Water dropping down 

the downpipe creates a negative pressure at the highest point. This negative pressure 

is harnessed to draw water along a horizontal collector pipe, removing the need for 

many downpipes in the building. This gives a number of benefits compared to a 

traditional system: 

 Internal underground drainage can be eliminated in the building, and 

significant reductions can be made in external underground drainage. This 

can provide considerable cost savings and enhance the construction 

programme on all sites, and particularly on contaminated ones. 

 Pipe sizes are reduced overall, reducing the loads on the structure, when 

compared with lateral gravity drainage. 

 There will be a significantly reduced number of downpipes for each gutter, 

which can be located at the end of the gutter. This can free flor space and 

allow columns to be omitted. 

 The collector pipe, which runs horizontally, can be very close to the roof or 

gutter, allowing full use of internal space. 

 For sites with a requirement for a sustainable drainage solution, siphonic 

drainage will allow water to be delivered to a specific point on the site, at a 

shallow depth. This can significantly reduce the storage construction costs, 

especially for pond based designs. 

 Water is collected from the gutter in small diameter “tailpipes”, which fill 

with water (or “prime”) very quickly, and then fill the rest of the system. 

Once the whole system is primed, full siphonic action occurs, and flow rates 

achieve the design level. 

There are three vitally important concepts to ensure in design of a system, which 

mean that it is a task for a specialised company. These are: 

 The system must be carefully balanced, so that the friction losses in the 

pipework ensure that the correct amount of water passes through each outlet.  

 The system must fill quickly enough (or “prime”) to operate in a 2 minute 

storm. All siphonic systems must be able to fill the collector pipe using only 

the flow from the primed tailpipes. This flow will be much smaller than the 

fully primed capacity of the system. If this does not happen within 
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approximately 50-60 seconds, the gutter may be overcome before the system 

operates.  

 The system must have sufficient drop between gutter and collector pipe to 

allow enough flow to be generated to fill the downpipe.  

The operating characteristics of siphonic systems are somewhat different from those 

of conventional units, and more precision is needed. For  designing systems 

accurately advanced analytical design software programmes was developed with the 

ability to calculate using different pipework materials  even within a single piping 

system. This offers additional aesthetic or technical benefits to the building design 

team. Siphonic systems are an engineered solution to the problem of draining 

building roofs and it is important that the pipework is correctly sized. When a 

number of roof drains are connected together through a horizontal collector pipe, the 

available head at each roof drain must be the same if they are to transport equal flow 

rates. The driving head is given by the difference in level of the water at the roof 

drain and the point of discharge. This available head has to be resisted by the energy 

lost in friction against the pipe walls and at bends, joints, junctions, size changes and 

other fittings, which would not be the same if all pipework is installed at the same 

diameter. As a result a siphonic system has to be carefully designed to give equal 

energy losses along the route to each roof drain. This process is called „balancing the 

system‟ and is normally done by changing pipe diameter sizes throughout the system. 

In this study the components of the siphonic system were detailed, backbone of the 

design procedure were explained  and the parameters that effect the operation of 

system were analysised by using a software program upon siphonic system. 
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1. GĠRĠġ 

1.1 ÇalıĢmanın Konusu 

Çatılarda yağmur suyu drenajı sistemleri iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar klasik 

(konvansiyonel) sistemler ve sifonik sistemlerdir. 

Bugüne kadar genel olarak yağmur suyu sisteminin drenajı ile ilgili olarak klasik 

sistemler kullanılmıştır. Klasik yağmur suyu drenajı; yağmur sularının kendi doğal 

akışıyla hava ile yer değiştirerek borular içinden akıtılması, bu esnada yatay hatta 2-3 

% eğim verilmesi ile sağlanmaktadır (Gençgel, 1999). Su ile hava arasındaki denge, 

suyun sağlıklı bir şekilde drene edilebilmesindeki en önemli etkendir. Bu sistemde 

boruda su ve hava beraber çalıştığından boru tam kapasite su ile çalışamamaktadır.  

Sifonik sistemlerde (vakumlu sistemler) yağmur suyu drenaj sistemi; boruların dolu 

kesit çalışma prensibi ile sağlanmaktadır. Yatay hatta eğim verilmemekte ve 

hesaplama sonucunda bulunan küçük çaplar ile sistemin öncelikle tam olarak su ile 

dolması sağlanmaktadır. Tam olarak su ile dolan ve içinde hava barındırmayan 

ortamda su yatay hattan düşey hatta geçerken beraberinde vakum etkisi 

oluşturmaktadır. Bu vakum sayesinde suyun hızı ve dolayı ile debisi artmaktadır. 

Akış hızının yüksek oluşu sayesinde borularda atıklar birikmemektedir. Boruların 

tamamen dolması ile boru çapları klasik sistemlere göre önemli derecede 

azalmaktadır.  

Sifonik sistemlerle klasik sistemler arasında prensipte iki farklılık vardır. İlki çıkışın 

borulara hava girişini engelleyen özel yapısıdır. İkinci fark ise çatıdan rögara kadar 

dolu olarak akan boru ağıdır. Sifonik yağmur suyu drenaj sistemleri dolu kesit akış 

rejimi (yemlenme) kabulü yapılarak tasarlanmaktadır.  Sifonik çatı drenaj 

sistemlerinde yemlenme havanın sistemden tamamen uzaklaştırılması ile sadece 

suyun akması sürecidir. Çatı yüzeyinden yer altı rögar noktasına kadar kapalı bir 

sistem oluşturulup su çok daha hızlı bir şekilde tahliye edilebilmektedir. 
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Sifonik sistemler, klasik sistemden daha yüksek teknoloji düzeyine sahiptir ve daha 

fazla uzmanlık gerektirmektedir. Sifonik sistemler, klasik sistemlere oranla yüksek 

akış kapasiteleri, suyu çok daha hızlı tahliye etmeleri, iniş borularının yerleşimi 

konusundaki esneklik, iniş sayısı azlığı, minimum sayıda alt yapı gerektiren özelliği 

ve mimari anlamda getirdiği kolaylıklar nedeniyle tercih edilmektedir (Şekil 1.1). 

Sifonik sistemlerde boru ağında kullanılan malzemeler özenle seçildiği ve birleşimi 

itina ile yapıldığı için sızıntı sorunu yaşanmamaktadır. Sistem dolu kesitte aktığı için, 

gürültü problemi yaşanmamaktadır. Yatay borularda eğime gerek duyulmamakta 

(Şekil 1.2) ve yer altı drenaj ağı azalmaktadır (Şekil 1.3). 

           Klasik sistemler                                       Sifonik sistemler 

             

ġekil 1.1: Klasik ve sifonik sistemlerde boru ağı. 

 

ġekil 1.2: Klasik ve sifonik sistemlerde boruların eğimlendirilmesi. 

 

ġekil 1.3: Klasik ve sifonik sistemlerde altyapı drenaj ağı. 

Yapılan çalışmada ile öncelikle konu üzerine geniş bir literatür taraması yapılarak 

bugüne kadar sifonik ve klasik sistemlerle yapılan çatı drenajları hakkında genel 

bilgiler verilmiştir.  
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Daha sonra sifonik sistemler ve klasik sistemlerin başlıca çalışma prensipleri ve 

hesaplama yöntemleri üzerinde durulmuştur. Ayrıntılı bir şekilde sifonik sistemlerin 

işletilmesine yönelik özel karakteristiklerden bahsedilmiş ve sifonik sistemlerin 

tasarımlarında dikkat edilmesi gereken noktalara vurguda bulunulmuştur. 

Verilen temel mühendislik bilgilerinin ardından konu üzerine tedarik edilen bir 

sifonik yazılım programından faydalanarak çatı drenajına etkiyen parametreler 

değerlendirilmiş ve sifonik sistemler hakkında verilere ulaşılarak literatür 

çalışmalarına katkıda bulunulmuştur. 

1.2 Literatür ÇalıĢmaları 

Sifonik Yağmur Suyu Drenaj Sistemleri hali hazırda uluslararası düzeyde ve 

Avrupa‟da kentsel altyapı drenajında yaygın olarak kullanılmaktadır. Sifonik 

sistemler ilk defa 1970‟li yıllarda İskandinavya ülkelerinde geliştirilmiş ve daha 

sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Şu an Fillandiya, İngiltere, Almanya, 

İsviçre, İsveç ve daha birçok ülkede sifonlu çıkışlar değişik yapılarda tasarlanmakta 

ve kullanılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, özellikle çatı yüzeyi geniş olan endüstriyel 

yapılarda, havaalanlarında, prestij yapılarında, mimari anlamda getirdiği kolaylıklar 

nedeniyle yaygın şekilde kullanılmaktadır. Hali hazırda konu üzerine yapılmış ve 

devam eden birçok çalışma bulunmaktadır.  

May (1995) yaptığı çalışmada klasik sistemler ve sifonik sistemlerde bulunan 

hidrolik prensipleri açıklamış ve karşılaştırmıştır. Sifonik sistemlerin işletilmesine 

yönelik bazı özel karakteristiklerden bahsetmiş ve tasarımlarında dikkat edilmesi 

gereken noktalara vurgu yapmıştır. 

Bowler ve Arthur (1999) sifonik sistemlerde Yüksek Yoğunluklu Polietilen “HDPE” 

(High Density Poly Etheylene) boru ağının kısa ve uzun süreli eksi basınçlar altında 

nasıl çalıştığını açıklamışlardır. Yapılan çalışma ile artı basınç dayanımı PN 3,2 (320 

kN/m
2
) olan HDPE boruların atmosfer basıncı altında dahili boru basıncının 86 

kN/m
2
‟
 
den düşük olduğu zaman burkulduğu gösterilmiştir. Borunun burkulma 

kapasitesinin belirsizliği nedeniyle bu değer güvenlik katsayısı 6 sayısı ile çarpılarak 

516 kN/m
2 

değerine ulaşılmıştır. Bazı sifonik sistem tasarımcıları bu değeri 

minimum PN 6,3 (630 kN/m
2
) olarak almaktadırlar. 
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Bramhall ve Saull (1999) çıkışların oluk içerisindeki pozisyonu üzerine araştırma 

yapmışlardır. 

Slater ve diğerleri (1999) sifonik sistemde oluşan yerel kayıplar üzerine araştırma 

yapmışlardır.  

Arthur ve Swaffield (2000) yaptıkları çalışmada sifonik sistemde koşulları simule 

eden bir düzensiz akış modeli geliştirmişlerdir. Geliştirilmiş model ile bir yağmur 

suyu drenaj sisteminde akış koşulları; başlangıçta fırtınanın oluşmaya başladığı an 

serbest yüzeyli akışı, sonrasında iki fazlı akışın olduğu hava-su karışımını ve 

sonunda da dolu kesit akışına ulaşılan yemlenme sürecini ifade etmektedir. Bu model 

ile uyumlu olarak deneysel ve sayısal çalışmalar yaparak bir sifonik sistemde 

meydana gelen yemlenme sürecini açıklamışlardır. Sayısal modeli çalıştırmak için 

gereken hidrolik denklemlerin detaylarını vermişlerdir. Yapılan çalışmada üç farklı 

amaca yönelme olmuştur. İlk olarak sifonik sistemde meydana gelen basınç geçişleri 

ve yayılımları araştırılmıştır. Daha sonra karakteristik yöntemlere bağlı olarak hem 

durağan halde hem de hareketli halde sınır koşulları oluşturulmuştur. Son olarak 

sistem kullanıcılarına ve işleticilerine bilgisayar tabanlı bir tasarım imkanı 

sağlanmıştır.  Yapılan testlerde akışın düzensiz olmasından kaynaklanan devresel 

formlar görülmüş ve bunlara bağlı olarak gürültü ve titreşimler meydana geldiği 

gözlemlenmiştir.  Yine yapılan testlerde yatay toplama borusu kullanmadan sadece 

düşey iniş borusu kullanıldığında dolu kesit akış koşullarının oluşmadığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca yapılan testlerde sisteme çeşitli oranlarda hava girişi sağlanarak 

akış koşulları incelenmiş ve modellemeye gidilmiştir. Düzensiz akış koşulları 

momentum ve süreklilik denklemlerinin tanımlarını içeren (Swaffield ve diğ.,1998), 

(Arthur ve Swaffield, 1999) ve karakteristik yöntemleri de kullanan (Lister, 1960), 

(Swaffield ve Boldy, 1993), (Wylie ve Streeter, 1978)  bir sayısal model ile simule 

edilmiştir.   

 Arthur ve Wright (2000) yaptıkları çalışmada yemlenme sürecini anlamak için 

deneysel çalışmalar yapmışlardır. Yaptıkları çalışmada yemlenme sürecinde 

gerçekleşen olayları şu şekilde açıklamışlardır: 

 Başlangıç oluk akışı 

 Tali boru (çıkış ile yatay toplama borusu arası küçük uzunluktaki düşey boru) 

yemlenmesi 
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 Hidrolik sıçramanın oluşumu ve hareketi 

 Dolu kesit akışının oluşumu ve hareketi 

 Akışın deprese (eksi basınçların oluşması) olması 

 Akışın kısmi represe (basıncın eksiden artıya doğru artması) olması 

 Tamamen sistemin yemlenmesi. 

Yapılan çalışmada yemlenmenin her ne kadar basit olaylardan oluşsa da büyük 

boyutlu ve çoklu çıkışlı sifonik sistemlerde yemlenme için daha detaylı çalışma ve 

değerlendirme yapılması gerektiği üzerinde durmuşlardır. Yine yapılan testlerde 

deşarj noktalarının çeşidine göre yemlenme zamanları ve deşarj miktarları 

karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda iniş borularında ucu atmosfere 

açık olanların daldırılmış sistemlere göre daha çabuk yemlendiği ve daha yüksek akış 

drene ettikleri gözlemlenmiştir. Yapılan testler sonucu tali boru kullanılan 

sistemlerin yemlenme sayesinde daha büyük akış oranlarına ulaştığı görülmüştür. 

Tek çıkışlı ve çift çıkışlı kurulan sistemlerde yemlenme süreci takip edilmiştir. 

Havanın sistemden uzaklaştırılmasıyla basınçlarda meydana gelen değişimler 

izlenmiştir. Ayrıca çift çıkışlı sistemler için yapılan deneylerde çıkışların birinin 

tıkanması durumunda sistemin tek çıkışlı yapı şeklinde yeniden akış oranlarını 

düzenlediği görülmüştür. Çıkışlardan biri tıkandığı zaman sistemde daha düşük 

basınçların oluştuğu ve açık olan çıkışın akış kapasitesinin arttığı tespit edilmiştir.  

Arthur ve Swaffield (2001) yaptıkları çalışmada sifonik sistemlerin çalışma 

prensiplerini açıklamışlardır. Güncel endüstriyel tasarım prosedürlerini 

tartışmışlardır. Sistem işleyişinin çeşitli elemanları hidrolik açıdan vurgulanmış, 

sistemde ve havada bulunan havaya bağlı olarak karşılaşılan problemler 

belirtilmiştir. Sistemin yemlenme süreci detayları ile açıklanmıştır. Sistemin 

çalışmasını temsil eden bir sayısal modelleme tartışılmıştır. Bulunan değerlere göre 

sonuçlar resmedilmiştir. 

Arthur ve Swaffield (2001),  May (1995), Sommerhein (1999) yaptıkları 

çalışmalarda borularda atmosfer altı basınçlarda minimum 90 kN/m
2
‟ye izin 

verilmesi gerektiğini bildirmişlerdir. Ayrıca tasarım kılavuzlarında da (American 

Society of Plumbing Engineers-ASPE, 2006) ve (Verein Deutscher Ingenieure-VDI, 

2000) bu değer alınmaktadır. Aksi durumda borularda burkulma söz konusu 
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olmaktadır. Borularda kavitasyon ihtimaline göre boru basınçlarının -76,5 ile – 86,3 

kN/m
2 

arası ve akış hızlarının da 6 m/s den az olması tavsiye edilmektedir. (British 

Standart- BS-EN 8490, 2007).  Bunun iki sebebi bulunmaktadır. Birincisi basınç 

oluşumlarının boru burkulmasına sebep olmaması, ikincisi ise kavitasyon sonucu 

boru çeperlerindeki aşınmanın engellenmesidir. 

Wrigt ve diğ. (2002) yaptıkları çalışmada çoklu çıkışların performans 

karakteristiklerini araştırmıştır. Deneysel amaçlar, aparatlar, prosedürler açıklanmış 

ve sonuçlar özetlenmiştir. İlave olarak 3 ayrı yerde kurulan sifonik sistemden elde 

edilen gerçek veriler tartışılmıştır. Yapılan deneylerde akış koşulları şu haller için 

gerçek bir şekilde belirlenmiştir. 

 Tasarım kriterinde (dolu kesit akışında yemlenme) sabit oluk akış girişinde 

meydana gelen yağış olayları 

 Tasarım kriterinde (dolu kesit akışında yemlenme) değişken oluk akış 

girişinde meydana gelen yağış olayları 

 Tasarım kriteri altı sabit oluk akış girişinde meydana gelen yağış olayları 

 Tasarım kriteri üstü sabit oluk akış girişinde meydana gelen yağış olayları 

Tasarım kriterinde meydana gelen yağış olaylarında yapılan deneylerden elde edilen 

veriler çoklu çıkışlı sistemlerin yemlenme sürecinin tek çıkışlı sistemlerin yemlenme 

sürecine benzer olduğunu fakat akış koşullarının çoklu çıkışlarda hapsedilmiş havaya 

bağlı olarak daha farklı oluştuğunu göstermiştir. Tasarım altı olaylarda sistemin 

klasik sistemlere benzer davrandığı, akış koşullarının düzensiz ve akışın hava ile 

karışık halkasal şekilde olduğu gözlemlenmiştir. Genel olarak oluğa akış girişinin 

artması ile birlikte sistemin yavaş yavaş düzensiz halden düzenli hale geçtiği ve buna 

bağlı olarak hava girişinin azalarak enerji kayıplarının arttığı tespit edilmiştir. Enerji 

kayıplarına bağlı olarak basınç değerlerinin daha fazla düştüğü görülmüştür. Ayrıca 

yapılan çalışmalarda ölçülen basınç değerlerinin tasarım programlarından elde edilen 

değerlerden önemli derecede farklı olduğu ve bu farklılığın yerel kayıpların 

tahmininde yapılan hatalardan kaynaklandığı değerlendirilmiştir. 

May (2003) oluk su derinliğinin kritik bir tasarım parametresi olduğunu, derinliğin 

büyük olması durumunda taşmalar gerçekleşerek binalara zarar verebileceğini 

belirtmiştir.   



7 
 

Wright ve diğ. (2003) yaptıkları çalışmada tek çıkışlı sifonik çatı drenaj sistemlerini 

simule eden şartları daha da geliştirerek çoklu çıkışlar için kullanmayı 

amaçlamışlardır. Yapılan çalışma ile ilerletilmiş sayısal modelin çoklu çıkışlardaki 

koşulları simule edeceği öngörülmüştür. İlave olarak bu çalışmada farklı şekilde 

kurulan sifonik sistemler araştırılmış ve modellenmiştir. Bu amaçları 

gerçekleştirebilmek için çıkışların düzensizliğinin etkilerini, çeşitli türdeki 

kanalizasyon bağlantılarını ve çıkış tıkanmalarını içeren araştırmalar yapmışlardır.  

Wright ve diğ. (2006.b) yaptıkları çalışmada bir sayısal model geliştirerek çatı drenaj 

sistemlerinin simülasyonunu doğru olarak yapmayı amaçlamışlardır. Bunun için 

deneysel ve sayısal çalışmalar beraber yapılmıştır. Laboratuar şartlarında klasik 

sistemlerin işletim karakteristiklerini içeren deneyler yapılmıştır. Sifonik sistemlerin 

çeşitli yağış olayı karşısındaki performansı incelenmiştir.  

Öngören ve Materna (2006) sifonik sistemler tasarlanırken su hava karışımının 

özellikle düşük akış oranlarında doğru tahminlerde bulunabilmek için hesaba 

katılması gerektiğini ifade etmişlerdir.  

Lucke ve Beecham (2009) sifonik sistemlerin performansında hava girişinin önemli 

bir rol oynadığını göstermiştir. Özellikle hava girişinin şu unsurlar üzerinde önemli 

bir etkiye sahip olduğunu belirtmiştir.  

 Maksimum sistem akış kapasitesi oranı 

 Boru sürtünme kayıpları 

 Sistem işletim kayıpları 

 Oluk su derinlikleri 

 Yemlenmenin kabiliyeti. 

Ayrıca yapılan çalışma ile sisteme hava girişinin istenildiği durumda eksi basınçları 

kontrol ederek borularda burkulmaları engelleme şeklinde kullanılabileceği 

belirtilmiştir. 

Lucke ve Beecham (2010 a) yaptıkları çalışmada sifonik çatı drenaj sistemine hava 

girişini sunan deneysel araştırmalar yapmıştır. Bilinen miktarlarda sisteme hava girişi 

yapılarak hava miktarının akış ve hız değerlerine etkisi belirlenmiştir. Hava-su 

miktarı ile sistem kapasitesinde azalış arası ilişki formüle edilmiştir. Ayrıca sürtünme 

kayıpları ölçülmüş ve teorik değerlerle karşılaştırılmıştır. Yine yapılan deneylerde 

hava girişinin basınç değerlerine etkisi izlenmiş ve basınç değerlerinin düştüğü 
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gözlemlenmiştir. Aynı şekilde sisteme hava girişi arttıkça akış hızlarının arttığı 

belirtilmiştir. Çalışmaya göre hava girişi sürtünme kayıp katsayılarını ve yerel 

kayıpları da azaltmaktadır. İlave olarak deney sonuçlarında sisteme hava girişi ile 

sistem akış kapasitesinin azalmasının orantılı olmadığı gösterilmiştir.  

Lucke ve Beecham (2010 b) yaptıkları çalışmada sifonik çatı drenaj sistemlerinde 

eksi basınçların nasıl oluştuğunu, hava girişinin derecesini, oluk su seviyelerinin ve 

çıkış sayılarının akış kapasitesine etkisini araştırmışlardır. Özellikle eksi basınçların 

çıkış üzerindeki su derinliğine önemli derecede etki yaptığını vurgulamışlardır. 

Sistem basınçlarının çıkışların bir veya birkaçının tıkanması ile düştüğü, buna bağlı 

olarak çıkış üzerinde emme etkisinin oluştuğu gözlemlenmiştir. Oluşan emme etkisi 

ile sisteme daha fazla su ve hava girişi olduğu ve hava girişinin artması ile akış 

kapasitesinin azaldığı tespit edilmiştir. Sistem genelinde tıkanmalar durumunda 

meydana gelen basınç düşümlerinin de kabul edilemez derecede olmadığına işaret 

edilmiştir. Ayrıca yaptıkları çalışmada özel hava tutucuları içeren yeni çıkışlar 

tasarlayarak sisteme hava girişini azaltan sonuçlara ulaşmışlardır. Yapılan deneyler 

sonucu sisteme hava girişinin tamamen önlenebilmesi için minimum 250 mm su 

derinliğine ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.  

Lucke ve Arthur (2011) yaptıkları çalışmada özellikle uzun binalardaki sifonik boru 

ağı için minimum boru basınç sınıfları üzerine çalışmışlardır. Özellikle sıcak 

ülkelerde yüksek sıcaklıkların sifonik sistemlerde boru ağı malzemesinin 

dayanıklılığını azalttığını belirtmişlerdir. Plastik boruların atmosfer altı basınçlarda 

nasıl çalıştığı hakkında sınırlı bilgiler olduğu için bu alan üzerine yoğunlaşmışlardır. 

Plastik düşey iniş borularına hava vererek basıncın nasıl kontrol edilebileceğini 

açıklamışlardır.  
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2. ÇATI YÜZEYĠ DRENAJ HESAPLAMALARI 

2.1 Genel 

Çatılarda yağmur suyu toplama ve drenaj sisteminin oluşturulması için öncelikle çatıda 

oluşacak akışın hesaplanması veya tahmini gerekmektedir. Bunun için ise öncelikle 

yağış miktarının belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

2.2 YağıĢ Analizleri 

Birim zamanda düşen yağış miktarına veya yüksekliğine yağış şiddeti (i, mm/sa) 

denmektedir. Birim alana birim zamanda düşen yağışın akış cinsinden miktarına ise 

yağışın verimi (i, l/s.m2) denmektedir. Yağışlar belirli bir zaman aralığında meydana 

gelmektedir. Birim zaman aralığı Δt, bu aralıkta düşmüş olan yağış yüksekliği ΔP ile 

gösterilirse; i yağış şiddeti 2.1 denklemi ile belirlenmektedir (Bayazıt, 2003). 

 
t

p
i




           (2.1) 

Bir bölgenin yağış özelliklerinin belirlenmesi için üç temel unsur vardır. Bunlar, yağış 

şiddeti,  yağış tekerrür süresi ve şiddet-süre-tekerrür eğrileridir.  Şiddetli yağışların 

görülme sıklığı az olduğundan, meydana gelme sıklığı (tekerrürü) veya frekansı da o 

derece az olmaktadır. Ayrıca şiddetli yağışlar genellikle kısa süreli olmaktadırlar (Bayazıt, 

2003). 

Meteorolojik gözlem sonuçları istatistiksel analizler sonucunda değerlendirilerek genel 

bir şiddet-süre-frekans bağıntısı bulunur. Bu gözlemler ne kadar uzun süreli olursa 

ulaşılan sonuçlar o kadar sağlıklı olmaktadır. Yapılan bu gözlemlerden elde edilen 

sonuçlara göre çatı drenaj sistemlerinin boyutları belirlenebilmektedir. Mümkün olan en 

büyük tekerrürde planlama yapılması taşmaların az görülmesi için yararlı olmasına 

rağmen fayda/maliyet analizleri de dikkate alındığında yağmur suyu toplayıcılarının 5 

yılda bir görülen ve 15 dakika süren yağış şiddetine göre planlanması uygun olarak 

değerlendirilmektedir (Bayazıt, 2003). 
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Planlamalarda genellikle 1889 yılında Amerika Birleşik Devletleri‟nde Emil Kuicling 

tarafından geliştirilen Rasyonel Metot kullanılmaktadır (Toy, 2011).  Bu metotta yağış 

ile akış arasında lineer bir İlişki olduğu yani akış katsayılarının zamanla değişmediği ve 

yağışın üniform olduğu kabul edilmektedir.  

Ancak günümüzde yağışın zamanla değişimi de dikkate alınacak şekilde modeller 

geliştirilmiştir. Yağışın zamana bağlı olarak değişimini gösteren grafiklere hiyetograf 

denmektedir. Hiyetograflar süre-şiddet-frekans eğrileri gibi yıllarca yapılan ölçümlerin 

istatistiksel olarak analizlerinin sonucu (sentetik hiyetograf) veya gözlemlenen bir tek 

yağışın ifadesi olabilmektedir (Linsley, 1982). 

2.3 Yüzeysel AkıĢ 

Yağışlardan sonra meydana gelen akış,   suyun buharlaşması,   yer yüzeyindeki 

çukurlarda toplanması, akışa geçmeden önce zemine sızması gibi nedenlerle 

azalmaktadır. Yağışın akışa geçen kısmı akış oranı katsayısı veya alanın su verme 

karakteristiği olarak tarif edilmektedir. Akış katsayısının tayininde bitki örtüsüne, alanın 

jeolojik-hidrojeolojik-jeomorfolojik özelliklerine ve diğer hidrolojik parametrelere 

dikkat edilmesi gerekmektedir. 

2.4 Rasyonel Metot 

Su yapılarının tasarımında en sık karşılaşılan sorunlardan biri yağış sırasında oluşan 

maksimum debinin belirlenmesidir.  Söz konusu yapının cinsine ve havzanın 

büyüklüğüne göre çeşitli metotlar kullanılmaktadır. Bu metotlar arasında en basit olanı 

ve en çok kullanılanlardan biri rasyonel metottur.  Alanı A olan bir yapıya veya havzaya 

düşen i şiddetinde yağışın meydana getireceği debi 2.2 denklemi ile hesaplanmaktadır.  

 AiCQ            (2.2) 

 

Burada; 

Q: Yağmur suyu debisi, l/s, 

i: Yağmur yağış verimi, l/(s ⋅ m2
), 

A: Etkili çatı alanı, m
2
 

C: Yüzeysel akış katsayısı, boyutsuzdur. 
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Bu denklem çatı drenajlarındaki uygulamalarda da geçerli olmaktadır. Denklemdeki 

sızmaları ve diğer kayıpları ifade eden C akış katsayısı; havzanın veya yapının 

özelliklerine bağlı olarak tanımlanmaktadır. Çatılarda ise bu değer 0,75-0,95 arasında 

alınmaktadır (Butler, 2000). 

Denklemdeki yağmur yağış verimini ifade eden i değeri; kendine özgü şiddeti ve etki 

süresi olan fırtınaların tekerrür sıklığına ilişkin yeterli miktarda istatistikî yağmur 

yağış verisi bulunduğu durumda doğa ve binanın kullanımı göz önüne alınarak ve 

kabul edilebilir risk derecesine uygun şekilde seçilmelidir. İstatistikî yağmur yağış 

verisi bulunmadığı durumda, tasarıma temel teşkil eden en küçük yağmur yağış 

verimi, binanın içinde bulunduğu bölgenin iklimi ile millî ve mahallî düzenlemeler 

ve uygulamalara uygun şekilde seçilmelidir.  

Denklemdeki etkili çatı alanını ifade eden A değeri hesaplanırken rüzgâr etkileri için 

hiçbir tolerans verilmemelidir. Rüzgâr etkileri için hiçbir tolerans verilmediği 

durumda etkili çatı alanı, 2.3 denklemi ile hesaplanmaktadır (TS-EN 12056-3, 2005). 

 
rr BLA            (2.3) 

Burada; 

A: Etkili çatı alanı, m
2
, 

LR: Drenajı yapılacak çatı uzunluğu, m (Şekil 2.1), 

BR: Çatının oluktan mahyaya kadar yatay izdüşüm mesafesi, m (Şekil 2.1) dir. 

Yağış hesaplamalarında rüzgârın hesaba katıldığı, rüzgâr yoluyla sürüklenen 

yağmurun bir duvara çarparak çatı üzerine veya oluk içine akabileceği alanlarda, 

duvar alanının % 50‟si etkili çatı alanına eklenmektedir. 

 

ġekil 2.1: Çatı boyutları. 

H
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3. HESAP ESASLARI VE YÜK KAYIPLARI 

Basınçlı ortamda suyun iletilmesini sağlayan atmosfere kapalı yapılara borulu 

sistemler denir. Normal şartlar altında suyu kısmen dolu olarak geçiren yapılar ise 

açık kanallardır. Boru ve açık kanallarda cereyan eden akımlarda aynı hidrolik 

prensipler geçerlidir, dolayısıyla her iki akıma ait hidrolik problemlerinin çözümünde 

benzer temel denklemler kullanılmaktadır.  

3.1 Akım ÇeĢitleri 

Laminer akım: Akışkanın her taneciği sabit hızda, boru eksenine paralel hareket 

ederek boru içerisinde düzgün bir akımın oluşmasını sağlamaktadır (Re<2000). 

Türbülanslı akım: Akışkanın her taneciği farklı hız ve yönde gelişigüzel hareket 

etmekte ve girdap oluşturmaktadır. Bu nedenle boru kesitinde düzgün olmayan bir 

akım oluşmaktadır (Re>2000). Akım şartlarının belirlenmesinde Reynolds (Re) 

sayısının büyüklüğü önemli bir parametredir. Reynolds sayısı 3.1 denklemi ile 

hesaplanmaktadır. 

 
 

v

DV
Re


           (3.1) 

Burada; 

V: Akışkanın boru içindeki ortalama hızı, m/s, 

D: Borunun iç çapı, m, 

v: Akışkanın kinematik viskozitesi, m
2
/s‟dir. 

3.2 Yük Kayıplarının Hesaplanması 

Sürtünmesiz akış şartlarında sıkıştırılamayan akışkanlar için akışkan taneciğinin 

potansiyel, basınç ve hareket (kinetik) enerjisi toplamı sabittir. İdeal akış şartlarında 

akışkanın mekanik enerji korunumu Bernoulli denklemi ile ifade edilmektedir (3.2). 

Akışkan taneciğinin ağırlığı birim ağırlık için ρ.g.v ile ifade edilecek olursa bu 
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durumda denklemdeki ifadeler şu şekilde tanımlanırlar (Featherstone ve Nalluri, 

1982). 

Potansiyel enerji  z
vg

zvg










 

Basınç enerjisi  
g

p
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Kinetik enerji  
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          (3.2) 

Burada, 

ρ: akışkanın yoğunluğu, kg/m
3
, 

g: yerçekimi ivmesi, m/s
2
, 

v: akışkanın hacmi, m
3
, 

z: akışkanın referans yatay bir düzleme göre konumu, m, 

p: akışkan taneciğine uygulanan basınç, pascal (N/m
2
), 

V: akışkan taneciğin hızı, m/s, 

C: sabittir. 

İdeal akış şartlarında, C noktasının konumu sabit olup enerji çizgisi yatay 

durumdadır. Gerçek akış şartlarında, sürtünmenin sebep olduğu enerji kaybı 

nedeniyle, akışkan içinde ve akış istikametinde farklı iki nokta arasındaki enerji 

çizgisi azalan bir eğilim göstermektedir. Bu durumda iki noktadaki enerji çizgisi 

arasındaki seviye farkı yük kaybı olarak tanımlanmaktadır. 

Borunun genişlediği, daraldığı veya akımın doğrultu değiştirdiği yerlerde hızın 

büyüklüğünün ve doğrultusunun değişmesi nedeniyle enerji kayıpları meydana 

gelmektedir. Bunlar yersel (lokal) enerji (yük) kayıplarıdır. Sürekli yük kaybı ise 

boru hattı boyunca oluşan yük kayıplarıdır. Akış yolunun kısa olduğu durumlarda 

yersel yük kayıpları daha fazla önem kazanmaktadır.  
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3.2.1 Yersel yük kayıplarının hesaplanması 

Dairesel kesitli hatlarda yersel yük kaybı hesaplamalarında (3.3) denklemi 

kullanılmaktadır. Bu kayıplar bağlantı elemanlarının cinsine ve niteliğine bağlı 

olarak değişmekte olup k‟ nın değeri yük kaybını etkilemektedir (Erkek ve 

Ağıralioğlu, 2002). 

 
g

V
kh



2

2

          (3.3) 

Burada;  

Δh: Yerel yük kaybı, 

V: Boru içinde ortalama akış hızı, m/s, 

g: Yerçekimi ivmesi, m/s
2
, 

k: Söz konusu yere bağlı yük kaybı katsayısı, sabit ve boyutsuzdur. 

Denklem boruların yapılara giriş ve çıkışlarında, boru daralma ve genişlemelerinde, 

değişik açılardaki dirseklerde, boru hattı üzerinde mevcut olabilecek muhtelif tip 

vanalarda yerel kayıpların hesaplamalarında kullanılmaktadır.  

3.2.2. Sürekli yük kayıplarının hesaplanması 

Dolu kesit akan borularda yük kayıplarının hesapları için ampirik formüller 

kullanılmaktadır. Darcy-Weisbach denklemi ile Colebrook-White formülü her türlü 

akışkana uygulanabildiği için birçok ampirik denkleme tercih edilmektedir. Sürekli 

yük kaybı hesabında Darcy-Weisbach denklemi şu şekilde kullanılır (Miller, 1978). 

 
Dg

Vf
J






2

2

          (3.4) 

Burada; 

J: Yük kaybı-hidrolik gradyan, m SS/m (m su sütunu/m boru boyu),  

f: Yük kaybı katsayısı (sürtünme katsayısı), boyutsuz 

D: Boru iç çapı, m, 

g: Yerçekimi ivmesi, m/s
2 

‟dir. 
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3.4 denkleminde yer alan f sürtünme katsayısı ise 3.5 denklemi ile belirlenmektedir. 

 















fRD

k

f e

151,2

71,3
log2

1
10

          (3.5) 

Burada; 

k:  Eşdeğer pürüzlülük katsayısı, m, 

f: Yük kaybı katsayısı (sürtünme katsayısı), boyutsuz, 

Re: Reynolds katsayısı, boyutsuz, 

D: Boru iç çapı, m‟dir. 

Pürüzlülük katsayısı (k) değerinin seçilmesi ile Colebrook formülünden f 

katsayısının hesabı mümkün olmakta ve 3.4 denkleminden J yük kaybı belli akış 

şartlarında hesaplanabilmektedir.  
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4. KLASĠK ÇATI DRENAJ SĠSTEMLERĠNĠN TASARIMI 

4.1 Genel 

Bir çatı drenaj sistemi genel olarak 3 bileşenden oluşmaktadır:  

 Çatı yüzeyi, 

 Yağmur suyu toplayıcı oluklar ve çıkışlar, 

 Sistem boru ağı. 

Çatı yüzeyi : Çatı yüzeyi 2 şekilde tasarlanmaktadır. 

a. Düz çatılar: Daha çok düşük yağışların olduğu iklimlerde ve gelişmiş ülkelerde 

endüstri yapılarının olduğu binalarda kullanılır. Her ne kadar düz çatı tabiri 

kullanılsa da az da olsa eğim olmaktadır. Bu oran genelde 10º den küçük olmaktadır. 

İstenilmeyen su birikimlerini önlemek için minimum eğimler verilmektedir. 

b. Eğimli çatılar: Birçok ikamet ve ticari mekanlar eğimli çatılara sahiptir. Suyu 

doğal olarak drene etme imkanlarına sahip oldukları için sızıntı riski azalmaktadır. 

Yağmur olayı oluştuktan sonra akış kapasitesi eğim oranına ve pürüzlülüğe bağlı 

olarak değişmektedir. Yağış verimi bilgileri mevcutsa çatı yüzeyinde akış oranlarına 

kinematik dalga teorisi ile ulaşılabilmektedir (Singh, 1996). 

Yağmur suyu toplayıcı oluklar ve çıkıĢlar: Oluklar için temel ihtiyaç tasarım 

yağışlarında meydana gelecek akışı karşılayabilecek kapasitede olmalarıdır. Yatay 

bir olukta su yüzeyi profili çıkışa doğru eğimlidir ve momentum etkisi ile su çıkışlara 

doğru hareket etmektedir. Olukların yeterli kapasitede olup olmadığını anlamanın 

kritik noktası çıkışlardaki koşullardır. Çıkışlar sistem boru ağına giren drenaj 

miktarını etkilediği gibi oluk membasındaki derinliği de etkilemektedir. Böylece 

çıkış üzerinde su birikintisi problemlere sebep olmasa da oluk membasındaki 

derinliğin artması taşmalara sebep olmaktadır. Yapılan deneysel çalışmalar klasik 

sistemlerde oluk çıkışlarının yakınında akış koşullarının savak tipi veya orifis tipi 

şeklinde sınıflandırılabileceğini göstermektedir.  Klasik sistemler her ne kadar oluk 

çıkışlarında serbest deşarj oluşacak şekilde tasarlansa da bina kısıtlamaları yüzünden 

bazı durumlarda mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla böyle durumlarda yüksek akış 
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derinlikleri için ilave oluk kapasitesi gerekmektedir. Oluklarda çıkışların konumu da 

oluk kapasitesi açısından önemli olmaktadır. Şekil 4.1 karşılaştırmalı olarak 

incelendiğinde ilk verilen oluk çeşidinde iniş borusuna oluğun her iki tarafından da 

su girişi mümkün olduğu için su derinliğinin azaldığı görülmektedir. Dolayısıyla aynı 

sayıda iniş kullanılmasına rağmen iniş seçimlerinin pozisyonu çok önemli 

olmaktadır. 

 

 

ġekil 4.1: Farklı oluk su girişleri için çatıya düşen debinin dağılımı. 

Sistem boru ağı: Klasik sistemlerde boru ağı genel olarak çatı çıkışlarına çeşitli 

sayıda iniş borularının bağlandığı, yer altı drenaj ağının olduğu şekildedir. Sistem 

kapasitesi düşey iniş borularından ziyade çatı çıkışlarınin kapasitelerine bağlıdır. Su 

akışını sağlamak için yatay borulama ağı eğimli olmak zorundadır. Eğim ne kadar 

büyük olursa boru boyunca su akışı o kadar hızlı olmaktadır. Düşey iniş borularında 

akış normal olarak serbest yüzeylidir. 

4.2 Sistem Tasarımı 

Klasik sistemlerde sistem koşulları normal olarak serbest yüzeylidir. Durgun su 

yüzeyi profilinin herhangi bir sayısal modellemeye başvurmadan fiziki olarak 

hesaplanması mümkün olmamakta ve dolayısıyla oluk kapasiteleri de 

hesaplanamamaktadır. Sonuç olarak klasik sistemlerde mevcut tasarım yöntemleri 

ampirik ifadelere ve serbest deşarj kabulüne dayanmaktadır.  

Doğrusal bir olukta membada su derinliği daima çıkışların derinliğinden büyük 

olmaktadır. İki uç arasındaki hidrolik basınç farkından doğan momentum suyun 

çıkışlara doğru akmasını sağlamaktadır. Oluklardaki sürtünme direnci çok uzun 

oluklar haricinde maksimum akış kapasitesine az etki etmektedir. Momentumun 

etkisi daha fazla olmaktadır.  
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Oluklarda su yüzeyi profiline ancak kanallar için yanal girişin olduğu momentum 

denkleminin uygulanmasıyla ulaşılabilmektedir. Çoğu durumlarda oluk akışlarındaki 

düşük hızlar oluk sürtünme kayıplarının ihmal edilmesini sağlamaktadır. Eğer oluk 

çıkışı serbest şekilde tahliyeyi sağlıyorsa ve sürtünme kayıpları ihmal edilirse su 

yüzeyi profili 4.1 denklemi yardımıyla belirlenmektedir (May, 1984). 

 dh
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         (4.1) 

Burada; 

ΔL: Yatay uzaklık, m, 

h1: Memba derinliği, m, 

h2: Mansap derinliği, m, 

Q: Akış debisi, m
3
/s, 

T: Yüzey genişliği, m, 

g: Yerçekimi ivmesi, m
2
/s, 

A: Akış alanı, m
2
, 

So: Yatak eğimi, 

C= Chezy katsayısıdır. 

Klasik sistemlerde akış oranı oluktaki ve çatı üzerindeki su derinliğine göre 

belirlenmektedir. Kritik nokta çıkışlardır. Çünkü çıkışların yapısı yağmursuyu iniş 

borularında akış oranını ve oluklardaki su derinliğini belirlemektedir. Klasik 

sistemlerde oluklar ve çıkışlar çatıdaki akış oranını karşılamak için yeterli kapasiteye 

sahip olmalıdırlar.  

Klasik sistemlerde yağmursuyu iniş boruları atmosfer basıncı etkisinde akış 

yaptıkları için sistem en kesitinde 1/3 veya 1/4 oranında akış sağlanmaktadır.  

Yağmursuyu borularında atmosfer basıncı hakim olursa çıkıştaki etkili düşü oluktaki 

su derinliğine eşit olmaktadır. Tipik olarak bu derinlik 100 mm olmaktadır. Toplayıcı 

oluğun bulunmadığı düz çatılarda bu düşü 30 mm civarında olmaktadır.  İniş boruları 

yeteri kadar uzunsa halkasal akış koşulları oluşabilmektedir.  
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Klasik sistemlerde oluklar, yatay veya eğimli olarak döşenmektedirler. 3 mm/m veya 

daha küçük bir anma eğiminde (yataylık seviyesi) döşenen oluk, yatay bir olukmuş 

gibi tasarlanmaktadır. 

Yatay olarak tasarlanan ve tahliye delikleri serbest tahliyeye imkan verebilecek 

yeterlilikte olan oluklarının kapasitesi, en kesit alanları ve biçimlerinden 

faydalanılarak 4.2 denklemi ile hesaplanmaktadır (TS-EN 12056-3, 2005). 

 
NL QQ  9,0           (4.2) 

Burada; 

QL: Yatay olarak döşenen kısa oluğun tasarım kapasitesi, l/s, 

0,9: Güvenlik katsayısı, boyutsuz, 

QN: Oluğun anma kapasitesi, l/s,  

(QN: 
25,151078,2 EA   : Yarı daire ve benzer biçimli oluklar için) 

(QN: 
sdSE FFQ 
 
 : Dikdörtgen, yamuk ve benzer biçimli oluklar için) 

Burada; 

QSE:Eşdeğer kare biçimli oluğun, 
25,151048,3 EA  şeklinde hesaplanan kapasitesi, l/s, 

Fd: Derinlik katsayısı, boyutsuz, 

Fs: Biçim katsayısı, boyutsuzdur. 

Aşağıda belirtilen durumlar için  yatay oluklarının kapasitelerini belirlemek için 

denklemler tanımlamak gerekmektedir. 

 Oluğun bina içindeki konumu (saçak oluğu, vadi oluğu, parapet oluğu), 

 Farklı kesitte oluk bölümleri, 

 Hidrolik olarak uzun kabul edilen oluklar, 

 Önemli eğimin olduğu oluklar, 

 Sifonik sistem üzerine kurulan oluklar, 

 Sınırlandırılmış akışlar. 
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Doğrusal bir olukta maksimum kapasite çıkışların akışı deşarj edecek büyüklükte 

olması ile sağlanmaktadır. Mansap sonundaki hidrolik koşullar Froude sayısı ile 

açıklanabilmektedir (4.3). 
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QB
F           (4.3) 

Burada, 

Bo: Çıkıştaki normal su derinliği yo‟a denk gelen yüzey genişliği, m, 

A: En kesit alanı, m
2
, 

Q: Oluktaki akış oranı, m
3
/s, 

g: Yerçekimi ivmesi, m
2
/s‟dir. 

Eğer oluktaki akış deşarjı serbest bir şekilde gerçekleşirse çıkış akış derinliği kritik 

derinliğe (yc) eşit olur. Bu durumda Fo= 1 olur. Fakat çıkış derinliği yc‟den büyük 

olacak bir yükseklik (h) isterse bu durumda oluk serbest bir şekilde deşarj 

gerçekleştiremez ve maksimum kapasitesinin altına düşer. Belirlenen bir akış miktarı 

için oluk kapasitesi seviyelerini belirleyen yöntemler British Standart (BS) 6367 

(1983)‟de bulunmaktadır (May, 1984). 

Eğer bir doğrusal oluğa sadece bir çıkış bağlanırsa bu durumda serbest deşarj zor 

olmaktadır. Klasik sistemlerde taşmaların en önemli ortak sebebi çıkışların tasarım 

altı olmalarıdır. Klasik sistemlerde taşkınlardan korunmanın en etkin yöntemlerinden 

biri oluk ile iniş boruları arasında yeterli yüksekliği sağlayan su havuzları 

kullanmaktır (Şekil 4.2). 

 

ġekil 4.2: Oluklarda su havuzu. 



22 
 

Su havuzları kullanmanın şu faydaları bulunmaktadır: 

 Hidrolik tasarım kolaylaşmaktadır. Çünkü oluklar ve çıkışlar için 

hesaplamalar çözülebilmektedir. 

 Oluklar maksimum akış kapasitesine ulaşabilmektedir. 

 Daha büyük yükseklikler sağlanarak daha küçük çıkış ve iniş boruları 

kullanımı sağlanmaktadır. Yapısal ve mimari kabuller su havuzlarının 

kullanımını engellese de çatı drenaj sistemlerinde bu durum önceden göz 

önünde bulundurularak çözülebilmektedir. 

Oluklarda ve su havuzlarında akış kapasitesini belirlemek için kullanılan denklemler 

BS 6367 (1983)‟ de verilmiştir. Bu standarda göre çıkışların boyutuna ve ilgili 

derinliğine bağlı olarak iki akış rejimi oluşmaktadır. Küçük derinliklerde rejim akışın 

membada oluk çevresinden kritik derinlik boyunca geçtiği savak rejimidir. Belirli bir 

derinliğin ötesinde ise orifis rejimidir.  

Keskin köşeli dairesel çıkışlar için akış kapasitesi; 

Savak akışı, h≤D/2 için: 
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         (4.4) 

Orifis akışı, h>D/2 için: 
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         (4.5) 

denklemleri ile verilmektedir (BS 6367, 1983). 

Burada, 

Qo: Çıkıştan içeri giren akış oranı, l/s, 

D: Çıkış çapı, mm, 

h: Çıkış üzerindeki su derinliği, mm‟dir. 

Klasik sistemlerde çıkışların hemen altında kısmi sifonik hareket oluşabilmektedir. 

Klasik sistemlerde etkili düşü akış oranına, dirsek sayılarına bağlıdır ve dolayısıyla 

güvenilir bir şekilde tahmin etmek zor olmaktadır. Tasarım sifonik hareket üzerine 

olmadığı için arada bir görülen sifonik hareket sisteme zarar verebilmektedir. 
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4.3 ÇıkıĢ AkıĢ KoĢullarının Ġncelenmesi 

Klasik sistemlerde oluklar standart (düşük derinlik, delik genişliği≈çıkış çapı) veya 

geniş (büyük derinlik, delik genişliği>çıkış çapı) olarak sınıflandırılırlar (Wrigt ve 

diğ., 2006.b) .   Standart oluk içeren klasik sistemler yağış şiddetine ve oluk taşkınına 

bakılmaksızın daima serbest yüzeyli halkasal koşullar altında çalışmaktadırlar. Geniş 

oluklar içeren klasik sistemler belirli bir noktaya kadar serbest yüzeyli daha sonra ise 

sifonik sistemlerin tasarım noktasına yaklaşırken göstermiş olduğu davranışa benzer 

bir hal alırlar (akışın dolu kesit durumunda olduğu ve hava miktarının oluk 

derinliğine bağlı olarak azaldığı zaman).  

Klasik sistemlerde çıkış ve civarındaki akış koşullarını doğru olarak belirleyebilmek 

için deneysel ve sayısal çalışmalar yapılmaktadır. Laboratuar şartlarında klasik 

sistemlerin işletim karakteristiklerini değerlendirmek için farkı oluk enkesitleri, 

derinlikleri, tahliye çıkış çapları ve iniş borusu çapları kullanılarak akış koşulları 

incelebilmektedir (Wrigt ve diğ., 2006.b) . Çizelge 4.1‟de belirtilen oluk 

değişkenlerine yönelik akış koşulları Şekil 4.3‟te verilen düzenek yardımıyla 

deneysel olarak incelenmiştir (Wrigt ve diğ., 2006.b) .  

Düzenekte gerçek akış koşullarını sağlayabilmek için her bir oluk ayrı olarak eğimli 

çatı boyunca beslenmiştir. Basınç ölçümleri temel noktalarda ve ayrıca oluktan taşan 

suyu belirlemek için taşma tankında yapılmıştır. Ayrıca manyetik akım ölçümleri de 

akış oranlarını ölçmek için kullanılmıştır. Mümkün olan yerlerde ilgili akış 

koşullarını direk ölçebilmek için şeffaf boru ağı kullanılmıştır.  

Çizelge 4.1: Oluklara ait fiziksel veriler 

A OLUĞU B OLUĞU C OLUĞU D OLUĞU 

64 mm iniş çapı 110 mm iniş çapı 64 mm iniş çapı 
110 mm iniş borusu 

çapı 

Trapez enkesit Yarı daire enkesit Dikdörtgen enkesit Dikdörtgen enkesit 

80 mm tahliye 

delik genişliği 

150 mm tahliye 

delik genişliği  

600 mm tahliye 

delik genişliği 

600 mm tahliye 

delik genişliği 

60 mm derinlik 75 mm derinlik 300 mm derinlik 300 mm derinlik 

Standart oluk Standart oluk  Geniş oluk Geniş oluk 
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ġekil 4.3: Deneysel test düzeneği. 

Taşma tankının varlığının sebebi A ve B standart oluklarının aşırı akış yüklenmesine 

maruz kalarak taşmaya sebep olmalarıdır. C ve D olukları geniş boyutlarda olduğu 

için bu kısımlarda taşma olmamaktadır.  

A oluğu kullanılarak (64 mm iniş borusu çapı) laboratuar deney çalışmalarından elde 

edilen tipik veriler bu kurulumun iniş borusunda gerçekleşen maksimum akış 

miktarının yaklaşık olarak 4,5 l/s olduğunu göstermektedir. 

B oluğundan (110 mm iniş borusu çapı) elde edilen deneysel veri ve görsel ölçümler 

A oluğu ile aynı modeli izlemektedir. Yani akış koşulları iniş borusunu 

etkilememektedir ve sistem baştanbaşa serbest yüzeylidir. Bu kurulumun maksimum 

değeri 7 l/s dir.  

C oluğundan (64 mm iniş borusu çapı) elde edilen deneysel veriler iniş borusunun 

kurulumundan etkilenmektedir. Deneysel çalışmalar sırasında yapılan görsel 

ölçümler oluk derinliğinin belirli bir seviyeye ulaştığında iniş borusunda akış 

koşullarının dolu kesit durumunda olduğunu göstermektedir. Bu durum iniş borusuna 

görülebilir ve duyulabilir hava girişlerinin olduğu, oluk derinliğinin arması ile 

tedricen azalmaların olduğu durumdur. Bu kurulumunun maksimum kapasitesi 19 l/s 

dir.  

C oluğuna benzer akış koşulları,  D oluğu (110 mm iniş borusu çapı) ile oluk 

derinliklerinin hiçbir zaman taşmaya yaklaşmamasına ve büyük oranda hava girişi 

olmasına rağmen gözlemlenmiştir. Yüksek oluk akış miktarlarında oluğun taşma 

yapacağı ve sisteme giren hava miktarının azalacağı mantıklı görülmektedir.  D 

oluğunda beklenmeyen dolu kesit akış koşullarını içeren bu kurulumda 110 mm iniş 

borusunun çeperinde basınç ölçümleri yapılmıştır. (oluk çıkışının 500 mm altında). 

T

TT

TT

T

F

F

Oluk

1.95m

3.57m - 4.47m

Oluk

Taşma Haznesi

Akışın

pompalanması

Toplayıcı hazne
T

F

basınç ölçümü

akım ölçümü

Lejand
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Şekil 4.4 bu ölçümlerden elde edilen verileri özetlemektedir. Sifonik koşulların 

oluşmasına ve kurulumuna işarete eden eksi basınçlar açıkça iniş borusunda 

görülmektedir (yaklaşık olarak 50 mm derinliğin üzerinde) 

Şekil 4.5 bütün oluk-iniş borusu kurulumları için elde edilen deneysel verileri 

özetlemektedir. Gösterildiği gibi standart oluklar için (A ve B olukları) akış 

miktarlarının çıkış derinliklerine yaklaştığı ve bazı zamanlarda aştığı, oluk 

maksimum seviyelerinin düşük akış oranlarında nispeten yavaş olduğu görülmektedir 

(7,5 l/s den küçük). Eğimli su yüzeyi profilleri yüksek çıkış derinliklerine ve 

dolayısıyla oluklarda taşmalara sebep olmaktadır. C ve D geniş oluklarını kapsayan 

kurulumlar için verilen veriler ilgili sistemlerde büyük kapasiteleri göstermektedir. C 

oluğunda 64 mm iniş borusu çapı ile maksimum kapasite gerçekleşirken D oluğunda 

110 mm iniş borusu çapı için önemli miktarda kapasitenin mevcut olduğu 

anlaşılmaktadır. D oluğunun tasarımının dolu kesit akış koşullarının iniş borusunda 

gelişimini kolaylaştırması nedeniyle daha fazla kapasiteye sahip olduğu hesaba 

katılmaktadır. Bu durum sifonik hareketin oluşması ve yüksek akış oranlarının 

oluşması ile sonuçlanmaktadır. Bunun en açık sebebi D oluğundaki yüksek akış 

oranlarının sisteme direk hava girişini ve girdap oluşmasını engellemesidir. İkinci 

sebebi ise oluk delik genişliğinin çıkış çapından geniş olması, iniş borusuna hazır bir 

şekilde akış olmasını sağlamakta ve bu da dolu kesit akış koşullarının oluşmasını 

hızlandırmaktadır. Bu durumda akış çıkışın bütün çevresi boyunca olur. Aksine 

standart oluklarda delik çapı yaklaşık olarak çıkışın çapına eşit olduğu için akış 

sadece çıkışın diğer köşesinden iniş borusuna geçebilmektedir.  

 

ġekil 4.4: D oluğunda ölçülen basınçlar.
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ġekil 4.5: Bütün kurulumlar için oluk çıkışı derinlikleri ve akış kapasiteleri.
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5. SĠFONĠK ÇATI DRENAJ SĠSTEMLERĠNĠN TASARIMI 

5.1 Genel 

Sifonik kurulumlar sistemden havanın uzaklaştırılmasını takiben dolu kesit akış 

koşullarının oluştuğu ve iniş boruları ile altyapıya bağlanılan sistemlerdir. İniş 

borularının üst kısmında eksi basınçlar oluştuğu için hızlı bir şekilde aşağıya akış 

meydana gelmekte ve yatay borulama ağında eğime gerek kalmamaktadır.  

Sifonik sistemler klasik sistemlerden iki temel noktada ayrılmaktadırlar. Birincisi 

çıkışların hava girişini engelleyen özel yapıya sahip olmalarıdır. İkincisi ise çatı 

seviyesinden zemin altı drenaj noktasına kadar dolu kesit olarak çalışmasıdır. Sifonik 

sistemlerin çalışması için gerekli olan yemlenme süreci sistemde akış miktarı arttığı 

zaman gerçekleşebilmektedir.  Yemlenme süreci havanın bir kısmının su ile yer 

değiştirerek diğer bir kısmının ise suyun oluşturduğu türbülans ile hızla sistemden 

uzaklaştırılması ile sağlanan dolu kesit akış halidir. 

Pratikte sifonik sistemler daha çok ticari ve sanayi binalarında kullanılmaktadır. 

Tipik bir sifonik sistemde (Şekil 5.1) toplayıcı borular yatay olarak şekillenir ve 

klasik sistemlerdeki gibi büyük çaplara ve eğimlere gerek olmamaktadır.  Sifonik 

sistemler bu yüzden fazla iniş borularına ortadan kaldırmakta ve dolayısıyla 

binalarda daha fazla kullanım alanı sağlamaktadırlar. Fakat sifonik sistemlerin 

işletimi klasik sistemlere göre farklılık göstermekte ve daha fazla duyarlılık 

istemektedir. 

Sifonik sistemlerde akış koşulları hem serbest yüzeyli hem de dolu kesit durumunda 

olabilir. Sistemin yemlenme safhasında yağış şiddeti tasarım altına düşerse sifonik 

sisteme önemli miktarda hava girişi olmakta, bu ise dönüşümlü safhalara sebebiyet 

vermektedir. Bu durum akış koşullarında düzensizliğe sebebiyet vermektedir. 

Özellikle birden fazla çıkışın tek iniş borusuna bağlandığı sistemlerde, herhangi bir 

çıkışta sifonik hareket kırılır ve sisteme hava girişi olursa bu hava girişi sistem 

boyunca ilerler ve sifonik hareketin ani olarak durmasına sebep olmaktadır.  Tasarım 

altı olaylarda genel olarak ikincil işletim problemleri (gürültü-titreşim) meydana 
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gelmekte daha ciddi problemler ise yetersiz sistem kapasitesinde oluşmaktadır. Bu 

problemler daha çok yüksek yağış miktarlarından ve insan hatalarından (tasarım, 

kurulum, bakım) kaynaklanmaktadır. 

 

ġekil 5.1: Tipik bir sifonik sistem planı. 

5.2 Basınçların Dağılımı 

Sifonik çatı drenaj sistemlerinde işletim karakteristikleri klasik sistemlere nispeten 

daha karışıktır. Özellikle yemlenme sürecini de içeren bu sistemler için tasarım ve 

kurulumlarını kapsayan standartlara ihtiyaç sürekli artmaktadır. Amerika‟da şuan 

ASPE ve ASPE tarafından standartlar geliştirildiği gibi Almanya ve İngiltere başta 

olmak üzere bazı ülkelerde de standartlar geliştirilmiştir. Ayrıca HR Wallingford 

üniversitesinde özel bir program bu konu üzerine Department of Trade and Industry 

(DTI) kurumu tarafından fon almaktadır (May, 2004). Sifonik sistemlerde düzenli 

akış enerjisi denklemi uluslararası tasarım prosedürünün temelini oluşturmaktadır 

(May ve Escarameia, 1996). Eğer sistemdeki bütün hava uzaklaştırılabilirse çıkış ve 

deşarj noktası arasında sifonik sistemin akış kapasitesini belirlemek için yerleşmiş 

hidrolik prensipler ve bağlantı elemanlarındaki hidrolik dirençler kullanılmaktadır. 

Sistemdeki akış koşulları arasındaki fark enerji denklemleri ile ifade edilmektedir ( 

Denklem 5.1). 
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Sol tarafta parantez içinde bulunan üç terim enerji bileşenlerini açıklamaktadır. 

h: Basınç enerjisi yüksekliği, p/ɤ, 

z: Potansiyel enerji yüksekliği, z, 

Q
2
/A

2
: Kinetik enerji yüksekliği, V

2
/2g‟dir. 

Sağ taraftaki iki terim ise toplam enerjideki 1-2 noktaları arası enerji kaybını 

göstermektedir. Sağ tarafın 1. bileşeni dirsekler, birleşim yerleri, en kesitin değiştiği 

yerler gibi noktalardaki yerel kaybı, boyutsuz K1,2 ile kinetik enerji terimleri ile ifade 

etmektedir. 2. bileşen ise borunun uzunluğuna bağlı olarak meydana gelen sürekli 

sürtünme kaybını ifade etmektedir.  

Enerji gradyanı (J1,2) borulardaki metre başına düşen düşü kaybını ifade etmektedir 

ve Colebrook-White formüllerinden uygun direnç denklemi ile belirlenmektedir. 

Şekil 5.1‟de 4 adet çıkış, tali borular, bir adet yatay toplama borusu ve bir adet düşey 

iniş borusundan oluşan sistem zemin seviyesinde deşarj olacak olursa statik basıncın 

(h) dağılımı yemlenme halinde şekilde verildiği gibi olmaktadır (Şekil 5.2). 

 

ġekil 5.2: Sifonik sistemlerde tipik basınç dağılımı. 

A
ı
 noktasında çıkışın hemen memba kısmında basınç artıdır ve oluktaki su seviyesine 

eşittir. Akış tali borunun üstüne doğru hızlanmaya başladığı vakit A
ıı
 noktasında 

basınç atmosfer basıncının altında kinetik enerjinin artmasından dolayı azalmaktadır. 

Tali boruda enerji kaybı da gerçekleşir fakat bu seviyenin düşmesinden dolayı 

kazanılan basınç değerinden daha düşük olmaktadır. Sonuç olarak B noktasındaki 

eksi basınç değeri A
ıı 

noktasından mutlak olarak daha düşük olmaktadır. Enerji B-F 

arasında sürtünmeden dolayı, birleşim yerleri ve dirseklerden dolayı düzenli olarak 

azalmaktadır. Bu durum F noktasında minimum basınç değerine ulaşılmasına sebep 

olmaktadır (düşey borunun en üst kısmı). Sonuçta akış azalmaya başladıkça 

potansiyel enerjideki değişim sürtünme kayıplarını daha fazla dengelemeye başlar ve 
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basınç G noktasında deşarjın başlamasının ardından artmaya başlar (atmosfer basıncı 

etkisi altında h=0).  

Bu basınç profili dolu kesit akış koşullarında v=2-8 m/s hızlarında sifonik 

sistemlerde en çok oluşan tipik durumdur. Fakat birleşim yerlerindeki akış 

oranlarının artması, boru çaplarındaki değişmeler büyük titreşimler oluşturmakta ve 

bu durumda basınç farklı profillere dönüşebilmektedir.  

Denklem 5.1 prensipte doğru sonuçlar verse de karışık sistemlerde, birçok çıkışın 

olduğu sistemlerde analiz ve tasarım işini pratikte bilgisayar programları olmadan 

hazırlamak oldukça güç olmaktadır. Gereken akış kapasitesini belirlemek bir yana 

aynı zamanda çıkışlarda işletim sırasında dengeyi sağlamak ve borularda fazla eksi 

basınca izin vermemek gerekmektedir.  

Yukarıdaki açıklanan sifonik sistemlerin çalışması tam dolu akış durumunda hava 

girişinin ihmal edilebilir bir oranda olmasıyla mümkündür. Aksi takdirde çift fazlı 

durumlarda (hava-su karışımı) akış davranışı karışık olur ve bu durumda sifonik 

sistemin nasıl çalışacağı tam olarak tahmin edilememektedir. 

5.3 Tasarım Parametreleri  

5.3.1 YağıĢ Ģiddeti ve akıĢ miktarları tasarımı  

Verilen bir uygulama için sifonik çatı drenaj sistemleri normal olarak bilinen basınç 

değerleri ile birlikte olası bir taşma oluşumu da göz önünde bulundurularak yağış 

şiddeti verilerini ihtiva edecek şekilde tasarlanırlar. Yağmur şiddetinden yola çıkarak 

hazırlanan tasarım durumu o bölgenin coğrafi özelliklerini ve yağış şiddetini 

karşılayabilecek şekilde hazırlanmaktadır. Oluklarda veya borularda herhangi bir 

birikmeye izin verilmemelidir. Tasarlanan yağış şiddetini aşan veya altında kalan 

yağışlarda sistem farklı şekilde çalışmaktadır.  

Yağış şiddetinin tekerrür zamanı seçilirken yapının ömrü, çatı yapısı ve yapı 

bileşenleri göz önünde bulundurulmadır. Yağış verimi tasarımı özel durumlar hariç 2 

dk‟lık yağış üzerine kurulmaktadır (BS EN 8490, 2007). Sifonik sistemleri 

tasarlarken Sf (güvenlik katsayısı ) da sisteme dahil edilmelidir. Sf 1,1‟ den küçük 

olmamalıdır (BS EN 8490, 2007). 
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5.3.1.1 YağıĢ Ģiddeti tasarımını aĢan yağıĢ durumu 

Pratikte seçilen yağış şiddetinde bir olay gerçekleşirse herhangi bir problem 

yaşanmamakta ve sistem tasarıma uygun olarak çalışmaktadır. Fakat tasarım yağış 

şiddetini aşan bir olay gerçekleşirse sistemde taşmalar meydana gelmektedir. 

Gelişmiş sistemler de ayrıca bu taşmaları da engellemek için ikincil yedek sistemler 

bulunmaktadır. 

5.3.1.2 YağıĢ Ģiddeti tasarımından daha düĢük yağıĢ durumu 

Çatı drenaj sistemleri her ne kadar sifonik olarak çalışma prensibine göre 

tasarlansalar da çoğu zaman tasarım altı yağışlar meydana geldiği için hafif 

yağışlarda klasik olarak çalışmaktadır. Zamanla yağış şiddetinin artması ile birlikte 

sistemde kimsi düzensiz basınç azalmaları meydana gelmektedir.  Yapılan çalışmalar 

göstermiştir ki bu basınç azalmaları mevcut havanın sisteme girmesi ile birlikte bazı 

durumlarda sudan daha fazla hacim kaplamaktadır (Arthur ve Swaffield, 1999). Akış 

rejiminin düzensiz olması, halkasal olarak gözlemlenmesi çeşitli miktarlarda gürültü 

üretilmesine ve vibrasyonlara (titreşim) sebep olmaktadır. Bu yapısal vibrasyonlar 

makul olarak sistemin fiziksel olarak çökmesine sebep olabilmektedir. 

Hafif yağışlarda sistem genelinde oluk derinliklerine bağlı olarak oluşan düzensiz 

basınç değimlerine ait veriler örnek olarak Şekil 5.3 ve 5.4‟te gösterilmiştir. Şekil 5.4 

incelendiği zaman oluk akış yüksekliği ölçülen kapasiteye yaklaştıkça sistemde 

ortalama basınç değerlerinin azaldığı görülmektedir (Arthur ve Swaffield, 1999). 

 

ġekil 5.3: Oluk akış yüksekliği oranının % 42 olması halinde ortam basınçları. 
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ġekil 5.4: Oluk akış yüksekliği oranının % 81 olması halinde ortam basınçları. 

5.3.2 Uygun düĢü  

Sifonik sistemlerde akış kapasitesini belirlemek için kullanılan uygun düşü çıkıştan 

su girişinin olduğu yer ile deşarjın gerçekleştiği yüzey arasındaki düşey mesafeden 

belirlenmektedir. Eğer bir sistem sifonik kırıcısı varsa bu ikisi arasındaki farktan 

belirlenmektedir. 

5.3.3 Borularda minimum basınç 

Bir sifonik sistemde dolu kesit akışın oluşması için eksi basıncın meydana gelmesi 

ve çatı ile zemin arasında etkili düşünün kullanılması zorunlu değildir. Fakat 

yukarıda bahsedildiği gibi bütün türlerde dolu kesit akış durumunda eksi basınçlar 

oluşmaktadır. Bu eksi basıncın en büyük değeri genellikle düşey borunun en üst 

kısmında oluşmaktadır.  Dolayısıyla boru seçimlerinde eksi basınca dayanıklı 

boruların seçimi önemli olmaktadır.  

Kavitasyon oluşma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü kavitasyon 

akışta şiddetli dalgalanmalara sebebiyet vermekte ve boruların iç çeperlerinde 

deformasyonlara sebep olmaktadır. Düşük basınç altında borularda kavitasyon 

oluşma ihtimali, basınç akış hızına, akışın türbülansına, atmosfer basıncının değerine, 

yağışın ilgili sıcaklıktaki buhar basıncına bağlı olmaktadır.  Kavitasyon oluşumuna 

dirseklerdeki artış ve ani çap değişiklikleri öncülük yapmaktadır.  
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İzin verilebilir eksi basınçlar belirli özel bir sistem için o bölgenin yerel atmosfer 

basıncına bağlı olarak belirlenmektedir. 15 ºC ve deniz seviyesinde standart atmosfer 

basıncı 10,3 metre H20 (m SS) değerine eşittir. 

5.3.4 Borularda minimum hız  

Sifonik hareketi oluşturmanın püf noktası sistemdeki havanın uzaklaşmasını 

sağlayan akış koşullarını başarabilmektir. Akış koşulları hidrolik sıçramanın 

oluşumuna izin verebilecek ve boru ağında kritik üstü akışı sürdürebilecek 

yeterlilikte olmalıdır. Froude sayısı (Fr) bu sistemler için minimum 1,5 olarak kabul 

edilmektedir. 

Ag

VB
Fr






2

          (5.2) 

 

Burada, 

B: Akış yüzeyi genişliği, m, 

A: Akış en kesit alanı, m
2
, 

g: Yerçekimi ivmesi, m/s
2
‟dir. 

Ayrıca yapılan çalışmalarda havanın yatay borulardan uzaklaştırılarak dolu kesit 

akışının oluşması için gerekli hız için aşağıda verilen denklem de kabul edilmektedir 

(Lauchlan ve diğ., 2004). 

6,04,0 

d

g

V  

         (5.3) 

Bu denklemlere dayanarak tali borularda veya yatay boruların 1 metreden uzun olan 

bölgelerinde hızın 1 m/s den az olmaması gerektiği standartlarda belirtilmektedir. 

Ayrıca yemlenme sürecinde havanın taşınması ve atıkların birikmemesi de önem 

gerektirmektedir. İniş borularında ise minimum hız 2,2 m/s olmalıdır. Çünkü etkili 

bir yemlenme olması gerekmektedir. 
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5.3.5 Sistemin dengelenmesi 

Sifonik çatı drenaj sistemleri tasarlanırken çıkış ile deşarj noktası arasında 

hesaplanan düşü kaybı uygun düşüden büyük olmayacak şekilde tasarlanmalıdırlar. 

Müstakil çıkışların akış kapasiteleri yaklaşık olarak aynı olacak şekilde 

tasarlanmalıdırlar. Müstakil çıkışlar ile deşarj noktalarının arasında hesaplanan 

maksimum düşü kayıpları farkları ortak bir iniş borusu için maksimum 1 m SS veya 

uygun düşünün %10‟u kadar olmalıdır.  

5.4 Sifonik Sistemlerin BileĢenleri 

5.4.1 Genel 

Basit ideal bir sifonik çatı drenaj sistemi yağmur suyu toplayıcı oluklar haricinde 

temel olarak iki parçadan oluşmaktadır (Şekil 5.5). Bu parçalardan birincisi sifonlu 

çıkışlardır. Daha sonra ise yatay ve düşey borulardan oluşan sifonik sistem boru ağı 

gelmektedir. 

 

ġekil 5.5: Sifonik sistemin temel bileşenlerinin basitleştirilmiş şematik gösterimi 

5.4.2 Sifonlu çıkıĢlar  

Çıkışlar çatı veya oluk üzerinde suyun sifonik sisteme girişini sağlamaktadırlar. Özel 

tasarımı sayesinde sifonik hareketin kurulmasına esas oluşturan çıkış ve onun 

bileşenleri, havanın sisteme girmesine engel olmaktadır. Sifonik çıkışların anahtar 

bileşenlerinden biri girdap engelleyici kapakçıktır (Şekil 5.6). Bu kapakçık bir açık 

hava boşluğu oluşmasını engeller ki bu tür boşluklar daha fazla havanın boruya 

girmesine neden olur. Kendi etrafında dönen su, seviyesini yükselterek kapakçığın 

üzerine ulaştığında sifonik etki başlar. Vorteksi önleyen kapakçığın çıkışın içinde ve 

dolayısıyla çatı üst kaplama kotunun altında yer alması, sifonik hareketin hafif 

yağmurlarda da oluşmasına izin vermektedir. Sifonlu çıkış, sifonik hareketin 
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başlamasını sağlayan mekanizmadır, yağmur suyu drenaj problemine getirilecek 

toplam mühendislik çözümünün sadece bir parçasını oluşturmaktadır. 

 

ġekil 5.6: Sifonlu çıkış bileşenleri. 

5.4.3 Boru ağı  

Sifonik sistemlerde boru ağı çıkışlardan gelen akışı tahliye noktasına iletmek üzere 

kurulan yatay ve düşey boru ağlarından oluşan yapıdır.  

5.4.3.1 Yatay borulama 

İdeal bir sifonik sistemde yatay boruların görevi çıkıştan alınan suyu drenaj bacasına 

iletmektir. Kurulu bir sistemde hidrolik koşullar dirseklerden ve birleşim yerlerinden 

etkilenirler. Ancak hidrolik koşulları sadece bu faktörler etkilememektedir. 

5.4.3.2 DüĢey borulama 

Sifonik çatı drenaj sistemlerinin uygun bir şekilde çalışması için en az 2 adet düşey 

borulama gerekmektedir. Küçük düşey borulama çıkış ile yatay borulama arası olup; 

0,2-0,5 m‟dir.  Büyük düşey borulama ana yatay borulama ile deşarj noktası arası 

olup atmosfer basıncı etkisi altında çalışmaktadır. 

5.5 Hidrolik Tasarım 

5.5.1 Genel ilkeler 

Colebrook White denklemleri ile bağlantılı enerji denklemleri (Wallingford ve Barr, 

1988) sistem kapasitelerini ve bunlara karşılık gelen işletim basınçlarını tahmin 

etmek için tavsiye edilmektedir. Tamamen yemlenen sistemlerde bile küçük 
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miktarda hava bulunmasına rağmen, önceki çalışmalar bu yaklaşımın kabul edilebilir 

bir seviyede olduğunu göstermişlerdir (May ve Escarameia, 1996). 

Geliştirilen çalışmalar ayrıca pürüzsüz boruların bile hizmet süreleri boyunca pürüzlü 

hale geldiğini göstermektedir. Bu değer minimum 0,15 mm olarak kabul 

edilmektedir. Boru pürüzlülüğünü doğru olarak sunmak ne kadar önemli ise bağlantı 

elemanlarında oluşan enerji kayıplarını da sunmak o kadar önemlidir. Sifonik drenaj 

sistemlerinin detaylı hidrolik prensipleri 6. bölümde verilmiştir. 

Çatı seviyesi ile deşarj noktası arasında uygun düşüyü etkili kullanabilmek için 

sifonik sistemdeki boru ağı dolu kesit akış durumunda olmalıdır. Eğer su yeteri kadar 

hızda akıyorsa beraberinde sistemdeki havayı da uzaklaştırabilmektedir.  

Eğer akış miktarı az ise sistem atmosfer basıncının boru boyunca hakim olduğu 

klasik sistemde çalışmaktadır. Yüksek akış oranlarında bazen boru ağının bazı 

bölümleri dolu kesit akışında akar ve eksi basınç oluşmaktadır. Tasarım akışı 

meydana gelsin veya gelmesin tüm borular dolu kesit akış durumuna uygun yapıda 

olmalıdırlar. Sifonik sistemler tasarım değerine bağlı olarak tüm akış oranlarında 

güvenli bir şekilde çalışmalıdır. 

Sifonik sistemler sistemdeki havanın tahliye edilmesiyle ve yeni hava girişiminin 

engellenmesiyle dolu kesit akış koşullarının oluşabilmesini sağlamalıdırlar. Düz 

çatılarda veya eğimli çatılarda sifonik sistemler 2 dakikalık periyotta meydana gelen 

pik yağış miktarına karşı koyabilecek düzeyde olmalıdırlar. Pik miktarı uzun bir 

fırtınanın parçası olabilir. Dolayısıyla yağış şiddeti tasarımını oluklardaki geçici su 

miktarına göre hareket ederek azaltmak uygun olmamaktadır. 

Eğer bir sifonik sistem bütün borularında dolu kesit olarak tasarım akış oranını 

başarmak istiyorsa boru ağının bütün planında ve boyutlarında Enerji Denklemleri 

kullanılmalıdır. Tasarım parametreleri, uygun formüller, boruların düşü kayıp 

karakteristikleri 6. bölümde verilmiştir. 

Eğer bir sifonik sistem dolu kesit akış oranını karşılayacak olursa fakat dolu kesit 

hali su ile havanın karışmış hali durumunda ise deneysel yöntemlerle sağlanan uygun 

hidrolik prensipler geliştirilmelidir. Tasarım işlemlerinin dayanağı ve sunulan 

deneysel sonuçlar bir teknik rapora dayanmalıdır. 
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5.5.2 Sifonlu çıkıĢlar  

Sifonlu çıkışlar çatıyı etkin bir şekilde drene etmeli ve sistemi dengede tutmak için 

akış miktarını azaltmayı sağlamalıdır. Sifonlu çıkışlar tip olarak 50-65 mm çapında 

tasarlanırlar. Hemen hemen bütün çıkışlarda tasarımcılar iniş borusunun üst kısmında 

bir hava tutucu ve madde girişini engellemek amacıyla birikinti (yaprak, hayvan 

pisliği, moloz vb.) tutucu imal etmektedirler. Yapılan araştırmalar hava tutucuların 

değişik tasarımlarda kullanılmasının sifonik sistemlerin kapasitelerine ilave bir etki 

yapmadığını göstermiştir. Sistem sınır akış oranına ulaşmış ise tipik olarak 100-150 

mm su derinliği sisteme hava girişini engellemek için yeterli olmaktadır.  Bu yüzden 

her ne kadar hava tutucular akışı dengeleseler, düzenleseler ve girdap oluşumunu 

engelleseler de etkileri daha az önemli olmaktadır. Fakat çıkışların etkisiz kalması 

düz çatılarda daha önemli olmaktadır. Böyle durumlarda su derinliği daha az olmakta 

ve daha kuvvetli girdap meydana gelmektedir. 

Çıkışlar çatı drenajı için yerleştirilirken olası bir bireysel çıkıştaki akış kapasitesinin 

akış miktarını karşılayamaması durumunda bitişik çıkışlar aradaki açığı kapatacak 

şekilde tasarlanmalıdır. Çıkışlar yerleştirilirken diğer taraflardan gelen akış miktarları 

yaklaşık olarak birbirlerine eşit olacak şekilde olmalıdır. 

Sifonlu çıkışlar sifonik drenaj çatı sistemlerine giren hava ve atık miktarını en aza 

indirmelidirler. Hava tutucular vb. çıkış bileşenleri temizlenmek için çıkarıldıktan 

sonra tekrar içine hava girmeyecek bir şekilde takılmalıdır. Çıkışlar su geçirmez ve 

güvenli bir şekilde oluklara yerleştirilecek şekilde tasarlanmalıdır. Sifonik sistemin 

bileşenleri en az 20 senelik bir tasarım ömrüne sahip olmalıdırlar. Metalik bileşenler 

kullanıldığı zaman korozyon tehlikesine karşı oluk ve çıkışlarda farklı malzemeler 

kullanılmamalıdır. 

5.5.3 Çatı drenajı  

Sifonlu çıkışlar tarafından drene edilen oluklar ilgili standartlarda verilen hesaplama 

işlemlerine göre tasarlanmalıdır. Tasarım yağış şiddetinde olukların mansabında 

oluşan su derinliği tasarım akış miktarından faydalanarak hazırlanan debi eğrilerine 

bağlı olarak belirlenmektedir. Çıkışın hemen yukarısında, oluk veya düz çatılarda 

meydana gelecek su derinliği 6.4 bölümünde verilen test işlemi ile belirlenmektedir. 

Su derinliğinin bu değeri olukları boyutlandırırken ve taşkınların seviyelerini 
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ayarlarken kullanılmaktadır. Eğimin 10 mm/m‟den büyük olduğu oluklarda ölçümler 

çıkıştaki yerel akış hızını azaltacak şekilde olmalıdır. 

5.5.4 Boru ağının tasarımı 

5.5.4.1 Genel 

Sifonik sistem için boru ağı tasarımı, akış hızına, akışa karşı olan dirence, binanın 

yüksekliğine göre ayarlanmaktadır. Bu ağın kurulması sırasında, değişik bölgelerde, 

farklı çapa sahip boruların kullanılması gerekmektedir. Boru sistemi malzemesinin 

seçilmesi sırasında, dayanım sertliği ve montajın yapılacağı çalışma ortamı göz 

önünde bulundurulmalıdır. Sistemdeki boru ağı, yeraltı drenaj sistemine bağlanırken 

binaya su girişini engellemek için, suya karşı dayanıklı bir yalıtım malzemesi 

kullanılmalıdır.  

Uygulama sırasında atmosfer altı ve üstü basınçlar oluşabilmektedir. Boru ağı 

malzemesi ve onunla bağlantılı ekleme yöntemleri, sistemin çalışması sırasında 

karşılaşılacak artı ve eksi işletim basınçlarını kapsamalıdır veya bunlara karşı 

dayanıklı olmalıdır.  

Bağlantı yöntemi belirlenirken, bağlantıda kullanılan malzemelerin, sistemin 

malzemeleriyle ve yeraltı drenaj sisteminin malzemeleri ile uyumlu olmasına dikkat 

edilmelidir. BS EN 12056-3, boru iç çaplarının 32 mm‟den düşük olmaması 

gerektiğini belirtmektedir. Eğer borunun tıkanma ihtimali varsa bu değer 44 mm 

olmaktadır.  Temizlik için müdahale noktaları yapılmamalıdır. Eğer gerekli ise geçici 

olarak ilgili bölge çıkartılıp ve tekrar yerleştirilmelidir. 

Boru ağının doğru kurulumu sifonik sistemler için önemlidir. Boru ağının yönünün 

değiştiği her noktada uygun şekilde boru kenetlemeleri yapılmalıdır. Büyük çaplı 

toplayıcı boru ağlarına küçük çapta çıkışlar kullanılırsa yemlenme yavaş olur ve oluk 

üzerinde daha fazla su birikir. Sistem tasarım basamağında uygun olarak yapılırsa 

taşmalar meydana gelmez ve fonksiyonel bir çatı drenajı gerçekleşir. 

Sifonik sistemle uyum içinde kullanılabilecek, belli miktarda boru ağı malzemeleri 

bulunmaktadır. Sifonik sistemlerde boru ağlarında High Density  Polyethylene 

(HDPE- yüksek yoğunluklu polietilen) ve metal borular (dökme demir, galvaniz veya 

paslanmaz çelik) kullanılmaktadır. HDPE borular endüstride en çok kullanılan 

borulardır.  Unplasticised Polyvinyl Chloride (uPVC) borular çözünebilen, 
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kaynaklanabilen ve eksi basınçlar için uygun borulardır. Dökme demir borular 

dekoratif binalarda ve yanmaya karşı koruma düşünüldüğünde sıkça başvurulan 

borulardır. Galvaniz çelik borular dökme demir borulara göre daha hafif, paslanmaz 

çelik borulara göre daha ucuz olup yaygın olarak kullanılmaktadır.  Paslanmaz çelik 

borular ise dekoratif özelliklerin istendiği alanlarda kullanılmaktadır. Ayrıca bakır ve 

diğer malzemeler de eksi basınçlara karşı dayanımları kontrol edilerek 

kullanılabilmektedir.  

Bir sifonik sistem için uygun bir tasarım, tasarım akış miktarında boru ve bağlantı 

elemanlarındaki düşü kaybını hesaplanmak üzere belirlenir.  Ayrıca uygun düşüyü 

aşmamayı sağlamakla, minimum hız, minimum basınç, çıkışlar arası denge ve 

yemlenme hızı göz önünde bulundurularak hesaplanır. 

Borulardaki hız ve basınç değerleri her yön değişikliği ve çap değişikliğinde 

belirlenmelidir. Böylelikle bu parametrelerin minimum değerleri belirlenir ve izin 

verilen sınırlar içinde kalınır. Aşağı akışın en üst noktasında çok özen göstermek 

gerekir, çünkü normal olarak en düşük basınçlar bu noktanın yakınlarında meydana 

gelmektedir. 

Boruların doğrusal uzunluklarında düşü kayıpları hidrolik denklemlerle veya karşılık 

gelen debi ve çizelgelerle belirlenmelidir. Belirsizlik durumunda Colebrook-White 

Denklemi kullanılmalıdır.  

Sistemin akış kapasitesini belirlerken boru birleşim yerlerinin pürüzlülüğü ve sisteme 

giren katı maddelerin yer değiştirmesinin çıkışlarda sebep olacağı oranlar da göz 

önünde bulundurulmalıdır. Colebrook-White Denklemi ile boru pürüzlülüğün 

minimum değeri tasarım için kp = 0,15 mm alınabilmektedir. 

Düşü kayıp katsayıları boru türleri için (dirseklerde, birleşim yerlerinde, daralma ve 

genişlemelerde) testlerden veya basılmış uygun standartlardan belirlenir. 

Kayıp katsayıları geometrisi verilen bir boru için değişik akış miktarlarına göre 

sistemin kollarında farklılık gösterir. Sifonlu çıkışlarda kayıp katsayısını belirlemek 

için 6.2 bölümünde işlemi verilen testleri uygulamak gerekmektedir. 

Sifonik sistemde basınçlar tahliyenin olduğu noktadan başlayacak ve çıkış kısmında 

çalışacak şekilde hesaplanmalıdır. Eğer sistemde uygun bir sifon kırıcı kurulmamış 

ise sifonik drenaj sistemin akış kapasitesini belirlerken drenaj noktasında aşırı 

yüklenme olacağı dikkate alınmalıdır. Eğer tahliye odacığında veya deliğinde uygun  
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bir havalandırma yapılırsa, bu durumda drenaj noktasındaki basıncın, bu 

havalandırma noktasındaki basınçtan daha büyük olmayacağı farz edilmektedir.  

5.5.4.2 Tali borular  

Sifonik sistemde boru ağı tasarlanırken her şeyden önce dolu kesit akışın 

sağlanabilmesi için sürekli akış sağlanmalıdır. Bazı durumlarda boru hattının yanlış 

yapılması buna engel olmaktadır.  Çıkışın altında tali boruda genişleme durumunda 

akış doluluğu sağlanamamaktadır (Şekil 5.7).  

 

     Doğru uygulama                                        Yanlış uygulama 

ġekil 5.7: Tali borularda genişleme durumunda akışın durumu. 

Eğimli tali borularda su eğimin aşağı kısmına doğru hızlanmakta ve yukarı kısımlar 

boş kalmaktadır. Bu durumda klasik sistemlere benzer olarak yerçekimi etkisi altında 

çalışılmakta ve çıkışlar etkinliğini gösteremediğinden yemlenme olayı 

gerçekleşememektedir (Şekil 5.8).  

 

Doğru uygulama                                        Yanlış uygulama 

ġekil 5.8: Tali borularda eğim durumunda akışın durulumu. 

Sifonik sistemlerde iniş borusunu doldurabilmek için oluk ve toplayıcı boru arası tali 

boru yeterli uzunlukta olmalıdır. Çünkü hızlı yemlenme elde etmek için tali 

borularda yeteri kadar yüksek akış hızına ve akışın dolmasına ihtiyaç vardır. Eğer 
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toplayıcı boru oluğa çok yakın olursa dolma süreci gerçekleşemez ve sistem sağlıklı 

bir şekilde çalışamaz. 

5.5.4.3 Toplayıcı borular  

Toplayıcı borularda kullanılan kesit daraltıcı ve genişleticiler yemlenme sürecinde 

hava kabarcıklarının hapsedilmesini engelleyecek biçimde olmalıdır. Geçişlerde 

sürekli bir seviye sağlanırsa bu olay havanın taşınmasını kolaylaştırmaktadır. 

5.5.4.4 ĠniĢ boruları 

İniş borularının boyutlarındaki genişleme uygun bir yemlenmenin oluşmasına engel 

olur. İniş borularında sifon kırıcı noktası hariç buna izin verilmemelidir. 

İniş borularının en üst noktalarında 90º dirsek kullanmak tavsiye edilmez, çünkü 90º 

dirsekler daha fazla kavitasyona maruz kalmaktadır. 

Eğimli iniş boruları (düşey olmayan) ancak test sonuçları ile doğrulanarak bazı 

durumlarda kullanılabilmektedir. 

5.5.4.5 Tahliye ucu çeĢitleri 

Sifonik sistemler her ne kadar noktada serbest deşarja göre tasarlansalar da genellikle 

site planları ve drenaj suyunun yüzeye birikmesi gibi etkenler bu duruma engel 

olmaktadır. Yapılan çalışmalar sifonik sistemlerin tipik olarak 4 farklı bağlantı çeşidi 

üzerine oturduğunu göstermektedir Wright ve diğ. (2006.a).  Bu çalışmalar her tür 

bağlantı türünde farklı düşü kayıplarını vermektedir. 

Çizelge 5.1‟den görüldüğü üzere deşarj işlemi bir odacıkta daldırma şeklinde olursa 

yemlenme süreleri ve oluk derinlik değerleri daha büyük olmaktadır. Dolayısıyla 

sonuç olarak hava birikintilerini yok etmek için daha büyük artı basınçlara ihtiyaç 

bulunmaktadır (Şekil 5.9). 

Çizelge 5.1: Tahliye bağlantı çeşitlerine göre oluk derinlikleri ve kapasiteleri. 

Tahliye 

çeşidi 

Yemlenme 

süresi 

Oluk-1 

yemlenme 

derinliği 

Oluk-2 

yemlenme 

derinliği 

Oluk-1 

yemlenme 

kapasitesi 

Oluk-2 

yemlenme 

kapasitesi 

1 33 144 100 7,46 5,71 

2 34 153 99 7,35 5,57 

3 43 211 138 7,28 5,54 

4 52 272 164 7,11 5,45 
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ġekil 5.9: Sifonik tahliye çıkışı çeşitleri 

5.5.5 Yemlenme 

Dengeli bir sistemin gereklerini yerine getirmesinden ayrı olarak en önemli dikkate 

alınması gereken hususlardan birisi de yemlenme ve sifonik hareket için gerekli olan 

süredir. Eğer bir fırtına halinde ani olarak tasarım yağış şiddetine ulaşılırsa 

başlangıçta borularda su bulunmamaktadır.  Dolayısıyla sistemdeki hava hemen 

uzaklaştırılırsa çatı ve yer seviyesi arasındaki toplam düşü kullanılabilmektedir. 

Sisteme hava girişini kontrol eden faktörler karışıktır ve dolayısıyla bu noktada 

sayısal tahminlerde bulunmak zordur. Fakat yemlenme sürecini tetikleyen veya 

engelleyen kesin özellikler tanımlanabilmektedir.  Yatay borunun büyük olması 

durumunda yemlenme süresi de uzun olmaktadır. Uzun sistemlerde borular hızların 

düşük olmasını sağlayacak şekilde boyutlandırılmalıdır. Bu şekilde sürtünme 

kayıpları minimize edilmekte ve diğer çıkışlarda benzer akış kapasiteleri 

sağlanmaktadır. Fakat üst borularda hız 2 m/s den düşük olursa, içlerinde bulunan 

hava yavaş şekilde uzaklaştırılabilmektedir. Yemlenme aynı anda sistemin bütün 

parçalarında oluşamaz ve bu durum çıkışın altındaki tali boruların bağımsız 

yemlenmesi için avantaj kabul edilmektedir. Bu halde tali boru yüksek boyutlarda 

olmazsa ve çıkış ile toplayıcı borular arası mesafe dolu kesit akış durumuna 

geçebilmek için yeterli mesafede olursa yemlenme başarılabilmektedir. Bu şekilde 

çıkışlar ani akış artışıyla başa çıkılabilir ve toplayıcı borunun hızlı bir şekilde 

dolmasını sağlamaktadır. 

Çatı drenaj sistemleri normalde kısa süreli uzun dönüş periyotlu olayları drene etmek 

için tasarlanmaktadırlar. İlgili İngiliz-Avrupa standartları (BS EN 12056-3, 2000) 

yağış şiddetlerini 2 dakika süreli ve 1 yıldan başlayarak muhtemel en uzun yağışa 

kadar açıklamaktadırlar. Bu akışları yöneltmek için hızlı bir şekilde yemlenmeyi 

sağlamak gerekmektedir. Bir sifonik sistemde yemlenme için geçen süre birçok 
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bağımsız faktöre bağlıdır ve idealize edilmiş kurulumlar dışında uzun bir sistemde 

yemlenme süresinin nasıl belirleneceğini bildiren herhangi bir analitik yöntem 

mevcut değildir. Dolayısıyla yemlenme hızına yönelik kesin kılavuzlar 

verilememektedir. Bunun yerine karşılaştırılabilir test sistemlerini kullanmak ve 

verilen standartlarda tali boruların sistemi doldurmak için minimum yemlenme 

süreleri verilmektedir. Eğimli çatılarda yemlenme sürecinin oluşması için gereken 

süre 60 saniyeyi aşmamalıdır. 

Büyük fırtınalar sırasında yemlenmeyi kolaylaştırmak için tali borular akışı 

toplayıcıyı boruya ulaştıracak uygunlukta olmalıdırlar ve iniş borusu sistemde eksi 

basıncı hızlı bir şekilde oluşturacak şekilde uygun bir oranda olmalıdır. Yemlenme 

performansı için 5.4 denkleminde verilen kontrol yapılmalıdır.  

 

in

p

f
Q

V
T




2,1
 

         (5.4) 

Her bir tali borunun toplanıcı boruya bağlandığı düşünülürse, her birinin deşarj 

miktarı QT olacak şekilde, Toplam tali boruların değeri QT1+QT2+….=Qin olmaktadır. 

Burada, 

Vp: Yatay ve düşey borunun toplam hacmi (tali borular hariç), 

Tf: Dolma zamanıdır. 

1,2 katsayısı dolu kesit akış koşullarının meydana gelmesine izin vermektedir. 

Bir sifonik sistemde yemlenme sürecini anlamak temel öneme sahiptir. Bir sistem 

tasarlanmış olduğu akış yüzdesine göre yemlenme yapamazsa yeterli tasarım kriterini 

yerine getirememiş olmaktadır. Yemlenme olayı temel olarak şu unsurlardan 

oluşmaktadır: 

5.5.5.1 BaĢlangıç oluk akıĢı 

Yemlenme işleminde ilk basamak çatı oluğundaki su derinliğinin hızlı bir şekilde 

azalmasıdır. Başlangıçta sifonik sistemlerde basınçlar ortamın atmosfer basıncına 

eşittir. Bu aşamada düşey borulardaki akış halkasal olarak yatay borularda ise kritik 

altı olarak izlenmektedir.  Çatı çıkışında derinlik arttıkça sisteme akış girişinde de 

artış gözlenmektedir.  Artan akış yatay boruların başlangıcında kritik üstü akışın 
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meydana gelmesine öncülük yapar ve fark edilebilir bir hidrolik sıçrama mansapta 

meydana gelmektedir (Şekil 5.10-A). 

5.5.5.2 Dirsek 1’in önemi 

Şekil 5.5‟te görüldüğü gibi sistemin kısa bir bölümü (tali düşey boru) sifonik çatı 

çıkışına bağlanmaktadır. Daha sonra bu kısa düşey boru 1. dirsek ile yatay boruya 

bağlanmıştır. Yatay boru kullanmadan sadece düşey borunun çatı çıkışına bağlandığı 

durumlarda yeteri kadar hidrolik direnç oluşamadığı için sistem dolu kesit akışına 

geçememektedir.  Ayrıca sistemin yemlenme durumuna geçebilmesi için geçen süre 

düşey borunun uzunluğundan etkilenebilmektedir.  

5.5.5.3 Hidrolik sıçrama 

Yukarıda belirtildiği gibi akış miktarı artmaya başlayınca yatay borunun yukarısında 

fark edilebilir bir hidrolik sıçrama meydana gelmektedir. Akış yavaşladıkça hidrolik 

sıçrama yavaş yavaş yatay borunun aşağısına doğru hareket eder. Aynı anda 

sıçramanın yatay boru başlangıç derinliği boru çapına eşit olduğu zaman yatay 

boruda dolu kesit akışı gelişmektedir (Şekil 5.10-B) 

 

ġekil 5.10: Yemlenme sırasında sistemden uzaklaştırılan havanın hareketi. 

Yatay boru başlangıç derinliğinin boru çapına eşit olduğu zaman (dolu kesit akışı) 

yatay borunun başlangıcındaki hidrolik sıçrama ile yatay borunun sonunda hava 

hapsedilir. Aynı zamanda dolu kesit akış koşulları yatay boru boyunca uzanır, 2. 

dirseğe ve drenaj bacasına kadar uzanır. 

5.5.5.4 Asıl düĢey boru 

Yatay boruda dolu kesit akışı gelişiminden sonra düşey boru da (2.dirsekten sonra) 

akış koşulları genel olarak halkasal şekildedir. Fakat dolu kesit akış koşulları 2. 

dirseğe ulaşınca düşey boru yukarıdan aşağıya dolmaya başlar. Asıl düşey boruda 
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(2.dirsekten sonra) dolu kesit akışı oluştuğu esnada biriken su miktarı boruda basınç 

azalmasına sebep olmaktadır (Ortam basıncı atmosfer basıncının altına düşer). Bu 

olay içeri akış girişini hızlandırır. İçeri hızlı akış girişi yatay borunun başlangıç 

kısmında dolu kesit akışının meydana gelmesine sebep olur. Daha sonra hava 

boşluğu yatay boru boyunca ilerler. (Şekil 5.10-C). Bu hava boşluğu 2. dirseğe 

ulaştığı zaman ve düşey boruya girdiği zaman (Şekil 5.10-D) bütün sistemde kısmi 

repressiyon olur (ortam basınçları atmosfer basıncına doğru artar). Ne zaman ki hava 

boşluğu düşey boruyu terk eder o zaman tam yemlenme söz konusu olabilir.  

Şekil 5.11 tipik bir yemlenme olayında meydana gelen basınç değişimlerini 

göstermektedir. Şekilde tasvir edilen bölgelerden her biri Çizelge 5.2‟te 

açıklanmıştır.  

 

ġekil 5.11: Yemlenme sırasında ortam basınçları. 

Çizelge 5.2: Şekil 5.11‟de verilen yemlenme basamaklarının açıklaması. 

Basamak Açıklama 

1 Yatay boruda dolu kesit akışının gelişimi 

2 Asıl düşey borunun dolması 

3 Hava paketçiğinin uzaklaştırılmasından kaynaklanan basınç artışı 

4 Sistemin yemlenmesi 

5.5.6 Birincil ve ikincil sistemler  

Eğer boyutlar veya çatı alanının planı tekli bir sifonik sistem tasarımı için uygun 

değilse uygun ve tatmin edici koşullar işletilmelidir. Gerekirse çatı drenajı alanı 2 

veya 3 alana bölünerek her biri kendi içinde ayrı bir sistemde çalışmalıdır. 

2.Basamak 3.Basamak 4.Basamak

Basınç artışı

Mansap

Memba
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1.0

0.5

0.0
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Çatı alanını drene etmek için alternatif yöntemlerden birisi de birincil ve ikincil 

sifonik sistemler kullanılmaktır. Birincil ve ikincil sistemler tamamen birbirinden 

bağımsız çalışabilirler. Birincil sistem tekerrür periyotlu tanımlanmış yağış şiddeti 

yoğunluğuna göre bütünüyle, ikincil sistem ise daha şiddetli bir fırtınada maksimum 

yağış şiddeti tasarımına göre planlanırlar. Bu durum ikincil sistemlerin çıkışlarına 

akışın girişini engelleyecek sadece oluklardaki veya düz çatılardaki su seviyesi belirli 

bir seviyeyi geç aşınca devreye girecek şekilde sağlanmalıdır. Ayrıca birincil ve 

ikincil sifonik sistemler için gerekli olan yemlenme süresi de göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Çıkışlar oluk içine yerleştirilirken, yerleştirme aralıkları oluk boyunca çıkışlarda 

farklı akış debileri oluşmasını engellemelidir. Ayrıca her iki sistemin çıkışları 

birbirinin güvenli şekilde çalışmasını engellememelidir. 

Eğer ikincil sistemler site drenaj sistemine bağlanmayıp, yer üstüne boşaltılırsa bu 

durumda yüksek hızda akış olması durumunda taşkınlara, erozyonlara sebep olabilir 

ve semt sakinlerine zarar verebilir. 

5.5.7 AkıĢ düzenlemeleri 

Eğer mümkünse sifonik sistemin boru akışını bina dışında olacak ve yer altı rögarlara 

bağlanacak şekilde düzenlemek gerekmektedir. Sistemin akış kapasitesi drenaj 

odacığına giden boru ağının uzunluğuna ve uygun düşüye bağlı olarak 

belirlenmelidir. Sifonik sistemin drenaj odacığına akış hızı tasarım akış miktarında 3 

m/s‟ yi aşmamalıdır. 

Eğer bir sifonik sistem drenaj odacığına bağlanmaksızın doğrudan site drenaj 

sistemine bağlanırsa birleşim yeri arasında belki sifon kırıcı kullanılabilir. Sifon 

kırıcının amacı aşağıda atmosfer basıncını oluşturmak ve yerçekimi drenaj 

borularının sitede eksi basınca maruz kalmasını engellemektir. 

Mansap borularının en kesit alanlarının memba borularının en az iki katı olması 

tavsiye edilmektedir. 

Bir sifon kırıcı istenilirse sifonik borudan drenaj olacak şekilde atmosfer basıncıyla 

çevrelenecek şekilde su fıskiyesi olarak kullanılabilmektedir. Bu sistem sifon kırıcıya 

düzenli bir şekilde havalandırma sistemi tasarlanarak hava sağlamak ile mümkün 
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olabilmektedir. Eğer bir sifon kırıcı yerden en az 3 metre yukarıdan alınırsa güvenli 

bir şekilde sifonik etkiyi kırabilmektedir. 

5.5.8 TaĢmalar  

Bütün çatı drenaj sistemleri binalara su giriş riskini ve tıkanıklık durumunda 

etkilerini engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Taşma veya acil durum çıkışları düz 

çatılarda parametrelerle ve saçaksız oluklarda binaya su girişini engelleyecek şekilde 

tasarlanmalıdır. Çatı yüzeylerinde taşma sistemleri klasik çıkışlar ve boruların 

olduğu saçaklarla deşarj olabileceği gibi ayrı bir sifonik sistemle de deşarj 

edilebilirler. Ayrıca yapılan çalışmalar sifonik çıkışların ani bir tıkanma durumunda 

büyük basınç transfer geçişlerine sebep olduğunu göstermektedir (Wright ve diğ., 

2006.a).   Akışın aniden kesilmesi sistem boyunca yayılan eksi basınç oluşumlarına 

sebep olmaktadır. Çok zor olmasına rağmen laboratuar şartlarında bazı tıkanma 

olayları simule edilebilmektedir (Şekil 5.12). Şekil 5.13 tıkanma olayları esnasında 

önemli basınç geçişleri olduğunu göstermektedir. 

  

ġekil 5.12: İki çıkışlı test düzeneği. 

F

F

Toplayıcı hazne

Akışın pompalanması

Akış yönü

4.47m

12.1 m

0.37 m

Oluk Enkesit Planları

oluk 2 oluk 1
T2 T1

T4

T5
0.65 m

0.85 m

T3

1.65 m

2.37 m

Lejand

53mm sifonlu çıkış çapı

69mm boru ağı çapı

57mm boru ağı çapı

T1 basınç ölçümü

F akım ölçümü
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ġekil 5.13: T4 borusunda kısmi ve geçici tıkanma durumunda basınç geçişleri. 

İki çıkışlı sistemde sadece bir çıkış tıkandığı zaman sistem tek çıkışlı sistem gibi 

davranarak daha düşük kapasitede yemlenmektedir. Çizelge 5.3 tıkanmanın olmadığı 

durumla tek çıkışın sürekli tıkalı olduğu durumu karşılaştırmaktadır. Çizelgeden 

görüleceği üzere tıkanma durumunda sistemin toplam kapasitesi azalmasına rağmen 

2. çıkışın kapasitesi artmaktadır. Ayrıca sistem genelinde önemli derecede basınç 

azalmaları görülmektedir. Dolayısıyla tasarım altı basınçlar meydana gelirse bu 

durum sistemin çökmesine ve kavitasyona sebep olabilmektedir. 

Çizelge 5.2:Tıkanmanın olduğu ve olmadığı durumlarda sistem değerleri. 

Çıkışların  tıkanma 

durumu 

Yemlenme 

kapasitesi, l/s 

Oluk 2‟deki çıkışın 

kapasitesi, l/s 

Minimum basınç,  

mSS 

Yok 13,63 7,78 -1,39 

Sadece oluk-1 tıkalı 11,3 11,3 -2,15 

 

5.5.9 Site drenajı 

Sifonik drenaj sistemlerinde her ne kadar akış drenaj hızı klasik sistemlere göre çok 

hızlı olsa da, tasarım koşulları altında deşarj ettikleri toplam akış miktarı aynıdır. Bu 

yüzden her iki durumda da drenaj sistemleri ilgili standartlara göre yapılmalıdır. 

Yer altı drenajından kaynaklanan zarar oranları, aşırı yükleme sorunu çatı drenajının 

binalara verdiği zararlara göre çok küçüktür. Bu yüzden akışın tahliye noktasına 

ulaşması ve tahliye olması için geçen süre sifonik sistem çatı drenaj sistemlerinde 

belirlenirken klasik sistemlerle aynı temeller üzerine oturtulmalıdır. 
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İlk harici odacık (rögar) hem sifonik etkiyi kıracak şekilde hem de aşırı akışları 

rahatlatacak şekilde yerleştirilmelidir. Havalandırmanın alanı sifonik borunun en 

kesit alanının iki katından daha az olmamalıdır.  

Site ve sifonik çatı drenaj tasarımcıları birbirleri ile irtibat halinde olarak sifonik 

hareketi kurmak için ideal ölçüleri belirlemelidirler. 

Site drenaj sisteminde borular istenilmediği halde sifonik hareket ederse izin verilen 

eksi basınçtan daha büyük basınçlar elde edilmiş olur ve sistem çökebilir.  

5.6 Tasarımların Geçerliliği 

5.6.1 Genel ilkeler 

Ayrıntılı bir sifonik çatı drenaj sistem hidrolik tasarımı basınçların ve düşü 

kayıplarının bütün borularda ve bağlantı elemanlarında tam doğru olarak 

hesaplanmasına bağlıdır. Bir çok sistemin karmaşık olmasından dolayı boruların 

boyutlandırılması bilgisayar programları ile sağlanmaktadır.  

5.6.2 Tasarım yazılımı 

Sifonik çatı drenaj sistemlerini tasarlamak için kullanılan programlar temel hidrolik 

prensiplere dayanmalıdır. Akış ve basınç tahmin değerleri deneylerden ve testlerden 

elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmalıdır.  

5.7 Kurulum 

5.7.1 Yapım esnasında tıkanmaların engellenmesi 

Sistemin kuruluma başladığı andan sonuna kadar bütün basamaklarda oluşan artıklar 

sifonik sistem boru ağında oluşturacağı risk düşünülerek gerekli uygun tedbirler 

hesaba katılmalıdır.  

Kurulum sırasında boru ağı içinde herhangi bir malzeme bulunup bulunmadığı ve 

uzaklaştırıldığı kontrol edilmelidir. Oluk bakımları genelde ihmal edilmektedir. Bu 

durum klasik sistemlerde giderilse de sifonik sistemlerde daha ciddi sonuçlara sebep 

olmaktadır. Yapı artıkları, rüzgarın getirmiş olduğu artıklar, yapraklar vb. 

malzemeler hızlı bir şekilde toplanarak yağmur suyunun çıkışlara girişini 

engelleyebilmektedir (Bowler ve Arthur, 1999), (Şekil 5.14).  
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ġekil 5.14: Sifonlu çıkışlarda tıkanma olayları. 

Düz çatılarda ve oluklarda kurulan çıkışlar üreticinin tavsiyelerine göre 

yerleştirilmelidir. Engeller ve yaprak tutucular mümkün olduğu kadar büyük 

artıkların içeri girmesini engellemelidirler.  

5.7.2 Boru ağı birleĢimleri 

Bütün birleşimler dahili artı basınç ve sifonik hareket sırasında oluşan dahili eksi 

basınçlara karşı su geçirmez olmalıdır.  

Çıkışlar ve tali borular arasındaki birleşimler titreşimlere ve olası hareketlere uyumlu 

olmalıdır.  

Polietilen borularda uç kaynaklama çapı DN 65 den büyük borularda 

kullanılabilmektedir. Fakat kaynak birleşimlerinde iki borunun ovalliği aynı oranda 

olmalıdır. DN 100 den büyük borularda uç kaynak makinesi kullanılabilir.  Bu 

makine boruyu güvenli bir şekilde kıskaç altına alır ve hidrolik şahmerdan ile basınç 

otomatik olarak kontrol edilir. Bu borularda kaldıraç, kayış vb. yollarla yapılan 

kaynaklamalar uygun değildir.  

5.7.3 Sabitleme ve destekleme 

Boru ağı ve sabitleme sistemleri binanın  ömrü boyunca olası termal hareketlere karşı 

uyumlu olmalıdır. Boru ağı genişleyen birleşim noktalarından geçerse daha fazla 

önem vermek gerekmektedir. Buru ağında dirseklerde ve tespitlerde su basıncına 
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bağlı oluşan itme, boru ağı ve tespitlerle uyumlu olmalıdır. Tespitlerin ve desteklerin 

tasarımı yapılırken dolu kesit akışı ve kurulum sırasında meydana gelecek olası 

yükler göz önünde bulundurulmalıdır.  

Tali borulara olası bir itmede, termal harekette, titreşimde çıkışları etkilemeyecek 

şekilde gerekli desteklemeler yapılmalıdır.  Bu aşamadaki başarısızlık çıkış ve çatı 

arasında sızıntıya sebep olabilmektedir.  

Boru ağının sallanmasını engellemek için gerekli yanal sınırlamalar ve kelepçeler 

yapılmalıdır.  

5.7.4 Diğer kontroller 

Soğuk havalarda boru ağının donmasını engellemek için ısı kontrolü yapılmalıdır.  

Özellikle soğuk bölgelerde ihmal edilmemelidir.  

Tiyatro, konut, ticari mekanlar gibi hassas yerleşim yerlerinde ses yalıtımı göz 

önünde bulundurulmalıdır.  

Kurulu boruların maksimum ovalliği (en kesit alanında maksimum çap ile minimum 

çap arası fark)  borunun et kalınlığının yarısından fazla olmamalıdır. 

Kurulan sistem tasarımdaki çizimlerden farklı olmamalıdır.  

Bir sifonik sistem için tasarım yağış şiddeti belirlenirken mevcut bina ve 

bileşenlerinin hangi güvenlik durumlarında olduğu hesaba katılmalıdır. Benzer 

hesaplamalar klasik sistemler için de geçerlidir. Fakat sifonik sistemlerde daha az 

hata payı bulunmaktadır. Bu yüzden tasarım yağış şiddeti belirlenirken daha düşük 

değerler alarak daha büyük ekonomik yanlışlıklara sebep olunabilmektedir.  Aşırı 

taşmalarda efektif bir düzenlemenin yapılması da etkili bir maliyet için gerekli 

olmaktadır. Sistemde sızma durumunda engeller ve korumalar hemen 

uzaklaştırılmamalıdır. Aksi şekilde diğer klasik sistemlerden güvenlik olarak bir fark 

kalmamaktadır.  

5.8 Test ve ĠĢleyiĢ 

5.8.1 Kontrol 

Sistem yalıtım ve kurulumdan önce görülebilen hasarlara karşı kontrol edilmelidir. 

Eğer bir risk değeri işleyiş kontrolünü gerektiriyorsa, gerekirse tali borular dahili 
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olarak tıkanmalara karşı uygun yöntemlerle kontrol edilmelidir. Ayrıca sistemin 

tasarıma uygun kurulup kurulmadığı da kontrol edilmelidir. 

5.8.2 AkıĢ testi 

Sifonik çatı drenaj sistemlerinde akışı tasarım koşullarında test etmek pratik değildir. 

Bu yüzden akış testi mümkün değildir.  

5.8.3 Artı basınç testi 

Sistemin bütünü veya parçaları artı basınca karşı kontrol edilmelidir. Eksi basınç testi 

pratik olmamaktadır. Dahili yağmur suyu boruları olası bir tıkanma durumunda 

maruz kalacağı basınca göre test edilmelidir. Basınçta düşme oluyorsa bu durum 

araştırılmalıdır ve basınç kaybı engellenene kadar devam edilmelidir. 

5.9 Kurulum, Kontrol ve Temizleme 

Oluklar, yağmursuyu boruları, çıkışlar, yılda bir kez kontrol edilmeli ve boydan boya 

temizlenmelidir. Sanayi alanlarında ve ağaçlık bölgelerde bu kontrol daha sık 

yapılmalıdır. 

Kontrol ve kurulumların frekansı yerel tecrübelere dayanmalıdır. Eksiklikler tespit 

edildikten sonra en kısa zaman diliminde giderilmelidir. İşletimin ilk yılında kontrol 

rejimi yılda 4 kez olarak tavsiye edilmektedir. Rejim sonbaharda yaprak dökümünü 

ve yaz aylarında şiddetli yağış eğilimleri göz önünde bulundurularak 

düzenlenmelidir. 

Çatıda herhangi bir çalışma yapıldıktan sonra artıklar temizlenmeli ve çıkışlar de 

temizlenmelidir. Çıkışlarda bulunan yaprak tutucular oluğun serbest halde deşarj 

olmasını ve maksimum kapasitesinin başarılmasını engellemektedir. Bu durum etkili 

düşüyü etkiler ve tasarım akış kapasitesini azaltmaktadır.  

Bir sifonik sistem, yağmur suyu drenaj sisteminin diğer elemanları ile entegre 

halinde olmalıdırlar. Eğer pratikse, bütün desteklemeler ve bağlantı elemanları yıllık 

kontrol edilmeli, sıkılaştırılmalı ve ayarlanmalıdır. 

Yapılan bütün kontroller, çalışmalar, tamirler, testler ve ilgili işlemler bir kurulum 

arşivinde muhafaza edilmelidir. 

Engelleyiciler geçici temizlikler hariç uzaklaştırılmamalıdır. 
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5.10 Sağlanması Gerekli Bilgiler 

İsteğe bağlı olarak sifonik çatı drenaj sistemleri için tedarikçi firmalar ve tasarımcılar 

tarafından aşağıdaki özellikler sağlanmalıdır: 

 Binanın yerleşimi, yüksekliği, iklime dayalı özellikleri 

 Tasarım fırtına dönüş aralığı, fırtına kategorisi, tasarım bina yaşı 

 Çatı planı, drene edilmesi gereken bölgeler 

 Çatı kaplaması ve potansiyel sızıntı yolları 

 Oluk yerleşimleri ve başlangıç boyutları 

 Taşma durumları 

 Tercih edilen çıkış yerleşimleri 

 Tercih edilen iniş boruları rotaları 

 Odaların sıcaklık ve nem durumları 

 Odaların ve sessiz olması istenen alanların desibel oranları 

 Çatının yapısal düzenlemeleri 

 Binanın hareketli birleşimlerinin yerleşimi 

 Çatıda izin verilen maksimum su derinliği 

 Sifonik çıkışın sorumlu grupları 

 Tasarım yağış şiddeti ve güvenlik faktörünün doğrulanması 

 Çıkış pozisyonlarını içeren boru ağı planı 

 Birincil ve ikincil sistemlerin tanımlanması 

 Boru ağı uzunlukları ve seviyeleri 

 Tasarım fırtınası durumunda hesaplanan maksimum su derinliği 

 Boru ağı tipi ve dayanıklılık sınıflandırması 

 Tasarım koşulları altında minimum akış hızı 

 Tasarımda kullanılan hidrolik düşü kaybı faktörleri 

 Tasarımda farz edilen maksimum hava girişi miktarı 

 Düşü kaybında çıkışlar arası maksimum dengesizlik oranı 

 Sistemin yemlenmesi için tahmin edilen süre 

 Site drenaj sistemiyle bağlantıların detay noktaları 

 Sifonik sistem tarafından yüklenen yapısal yükler 

 Kontrol ve test sertifikaları 

 Kurulum kılavuzu. 
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5.11 Tasarım Prensipleri 

5.11.1 Gerekli bilgiler 

Sifonik sistemlerle çalışan çatı drenajlarında özel hidrolik tasarımlar yer almalıdır. 

Bunun için aşağıda belirtilen hususlar yer almalıdır.  

 Zemin-çatı planı 

 En kesitler 

 Çatı yapısının detaylı gösterimi 

 Çatı drenaj oluklarının yerleşimi 

 Geri akış seviyesinin durumu 

 Birleşim noktalarının durumu ve çapları 

 Açık drenajların yağış verimi ve drenaj katsayısı referans alınarak 

boyutlandırılma esasları 

5.11.2 Basit ilkeler 

 Bütün oluklar en az bir çıkışa bağlanmalıdır. 

 Beklenilen yağış miktarı; çatının yapısı, planı, yapısal analizleri ve 

gerekiyorsa taşkın analizi de yapılarak planlama yapılmalıdır. 

 5000 m
2
 den büyük alanlar en az iki adet bağımsız sifonik sistem tarafından 

drene edilmelidir. 

 Eğer iniş boruları merkezcil olursa bu daha güzel hidrolik sonuçlar verir ve 

daha ekonomik olmaktadır. 

 İniş borularını sadece bir tarafta toplamak hidrolik açıdan iyi sonuçlar 

vermemektedir. 

 Sifonik sistemden açık drenaj sistemlerine geçiş bölgelerinde yüksek kinetik 

enerjiden dolayı hız 2,5 m/s nin altına düşürülmelidir. 

 Sifonik drenaj sistemleri genelde yatay hattaki su yolunun etkili düşünün 10 

katından fazla olmadığı durumlarda ekonomiktir.  

 Farklı eğim ve yüksekliklerden oluşan çatılarda tek bir iniş borusu 

olmamalıdır. 
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6. SĠFONĠK SĠSTEM ÇALIġMA PRENSĠBĠ 

6.1 Genel 

Sifonik sistemlerde bir sifonun çalışmaya başlaması ve durması sırasındaki olaylar 

çok karmaşıktır. Sifonun bütün boyutlarının doğrudan doğruya matematiksel olarak 

hesaplanması mümkün olmamaktadır. Kesin proje değerleri ancak model 

deneyleriyle tespit edilebilmektedir (Avcı, 1975). Yapılan deneysel çalışmalara göre 

sifonik sistemlerde başlangıçta oluk çıkışının üzerinde su serbest şekilde 

savaklanmaktadır. Çıkış üzerindeki su yükünün artması ile birlikte savaklanan suyun 

hızı ve miktarı da artmaktadır. Savaklanan bu su, çıkış üzerindeki havanın bir 

kısmını akımla beraber dışarıya atmaktadır. Sistemdeki havanın uzaklaştırılmasına 

uygun olarak sifonlu çıkıştan geçen debi artmakta ve havanın tamamen atılmasını 

müteakip sistem tam kapasite ile çalışabilmektedir. Buna sistemin yemlenmesi 

denmektedir. Şekil 6.1‟ de, bir sifonlu çıkışta çıkış üzerindeki su yüksekliğine bağlı 

olarak oluşan debiler gösterilmiştir. Verilen şekle göre başlangıçta sifonlu çıkış 

üzerindeki su yüksekliğinin artması ile birlikte tahliye debisi de artmaktadır (1). 

Daha sonra çıkış üzerindeki su yüksekliğinin artış hızının artması ile birlikte 

sistemdeki havanın bir kısmı su ile yer değiştirerek sistemden uzaklaştırılmakta ve 

yemlenme başlamaktadır. Bu bölümde çıkış üzerindeki su yüksekliği çok az 

değişmekte ve sistemden daha fazla debi uzaklaştırılmaktadır (II). Sifonlu çıkışın su 

yüksekliğinin daha da fazla artması ve sistemden havanın tamamen uzaklaştırılması 

ile birlikte artık sistem tamamen yemlenme durumuna geçmiştir ve bundan sonra 

debi çıkışı sabit olmaktadır (III). Tamamen yemlenme ile birlikte hızlı bir şekilde su 

tahliyesi gerçekleştiği için sifonlu çıkış üzerindeki su yüksekliği tekrar azalmakta ve 

süreç başlangıçtaki koşullara dönmektedir (IV).  

Sifonik sistemlerin tasarımının temel amacı binanın yüksekliğini ve yağmur şiddetine 

bağlı olarak ortaya çıkan akış mekaniği problemini çözmektir. Sifonik sistemlerde 

temel prensip, akımın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir 

eğime gerek kalmadan oluktan ya da çatıdan tahliye edilmesini sağlamaktır. Bir 

sistemin kapasitesi, boruların ve bağlantı elemanlarının hidrolik direnci ile ilgili 
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veriler, kabul edilmiş hidrolik prensiplerin kullanımı ile belirlenmektedir. Sifonik 

sistem tasarımı boru ağının analitik ölçülendirilmesi, tasarlanan akış kapasitesinde 

sistemin direncinin, binanın yüksekliği ile doğru olarak eşleştirilmesi sürecidir. Bu 

karmaşık hidrolik hesabın çözümü için enerji denklemlerinden yola çıkılarak hareket 

edilmektedir.  

 

ġekil 6.1: Sifonlu çıkışlarda su yüksekliğine bağlı oluşan debiler. 

6.1.1 Enerji denklemlerinin çıkartılması 

Enerji denklemlerinin çıkartılması işlemi bir boyutlu akımlar için sonsuz küçük 

kesitli bir akım borusunda yapılacaktır. Çünkü ancak böyle bir durumda tam anlamı 

ile bir boyutlu akımdan söz edilebilmektedir. Şekil 6.2‟de sonsuz küçük kesitte bir 

akım borusu gösterilmiştir. Akım borusunun 1-1 kesitindeki kesit alanı dA1, 2-2 

kesitindeki kesit alanı dA2 dir. Bu şekilde alınan 1221 hacmi kontrol hacmi olarak 

ifade edilmektedir. Kesit alanı sonsuz küçük olarak kabul edildiği için hız ve basınç 

gibi akım özelliklerinin kesit içindeki değişimi ihmal edilmekte ve sadece bir tek hız 

ile basınçtan söz edilmektedir. Akım borusunun 1-1 kesiti için hız u1, basınç p1 ve 2-

2 kesiti için hız u2, basınç p2 olarak alınırsa sıkışmayan akışkanlar için yoğunluk 

değişmeyeceği için enerji denklemleri şı şekilde elde edilebilmektedir: Şekil 6.2‟ye 
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göre t anında 1221 hacmini işgal eden akışkana,  da1 ve da2 kesitlerindeki p1 ve p2 

basınç gerilmeleri ile yanal yüzeylerdeki sürtünme gerilmeleri etkimektedir. 

 

ġekil 6.2: Sonsuz küçük kesitte akım borusu. 

t anında 1221 konumunda bulunan akışkan, t+dt anındaki 1‟2‟2‟1‟ konumuna 

gelirken bu gerilmeler birer iş yapacaktır. Geçen bu dt zaman aralığında basınç 

gerilmelerinin yapacağı iş dB olsun. Sürtünme gerilmelerinin yaptığı iş de dS olsun. 

Burada eksi işaretinin sebebi işin eksi olmasından dolayıdır çünkü kuvvet yola zıt 

yönde etki etmektedir.  

Şimdi enerjinin korunumu ilkesinden yola çıkılarak denklemler elde edilebilecektir. 

t anında sistem enerjisi+ dt zaman aralığında yapılan iş= d+dt anında sistem enerjisi 

veya Et + Basınç gerilmelerinin yaptığı iş + Sürtünme gerilmelerinin yaptığı iş = Et+dt 

(Sümer ve diğ., 1985). 

dttt EdSdBE            (6.1) 

t anında sistemin enerjisi:  

         tttt EEnerjiPotEnerjiKinEEE '221'11'1'11.1'1'11.'221'11'1'11 

 

 tEzdAdsudAds '221'1
2

1
111

2

111  

 

 tEdtzdAudtdAu '221'1
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1
1111

3

1             (6.2) 
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t+dt anında sistemin enerjisi:  

         2'2'22.2'2'22.'221'12'2'22'221'1 EnerjiPotEnerjiKinEEEE ttdttdtt  

 

  dtzdAudtdAuE dtt   2222

3

2
2

1
'221'1            (6.3) 

dB, yani basınç gerilmelerinin yaptığı iş: 

  dtdAupdtdAupdsdApdsdAp  222111222111
          (6.4) 

Akımın zamanla değişmeyen bir akım olması dolayısıyla 

 tE '221'1 =   dttE '221'1  olmaktadır. O halde 6.1, 6.2, 6.3 ve 6.4 denklemleri 

kullanılarak 6.5 denklemi elde edilmektedir (Sümer ve diğ., 1985). 
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         (6.5) 

Bu denklem sıkışmayan gerçek bir akışkan için enerji denklemini göstermektedir. 

Denklemde 1.terimler kinetik enerjiyi, 2. terimler basınç enerjisini, 3 terimler ise 

potansiyel enerjiyi temsil etmektedir. 
dT

dS




1
 terimi ise ısıya harcanan enerjiyi temsil 

etmketedir. Enerjinin bir kısmının ısıya harcanması bir kayıptır. Dolayısıyla bu 

terime enerji kaybı ismi verilmektedir. Çıkarılan bu denklem sonsuz küçük kesitli bir 

akım borusu için çıkartılmıştır. Sonsuz küçük kesitli bir akım borusu bir akım çizgisi 

şeklinde ifade edildiği için bu denklem ancak bir akım çizgisi boyunca geçerli 

olabilmektedir. Şimdi ise gerçek akışkanlarda sonlu kesitler için bu denklemler 

düzenlenecektir. Bunun için Şekil 6.3‟te sonlu kesitli bir akım borusu gösterilmiştir. 

Şekil aslında sonsuz kesitli bir çok akım borusundan oluşmaktadır. Şekilde 1-1 

kesitindeki kesit alanı A1, 2-2 kesitindeki kesit alanı A2 dir. Sonsuz kesitteki 

denklemlerden sonlu kesitteki denklemlere geçmek için öncelikle sonsuz kesitteki bir 

akım borusu için süreklilik denklemlerini kullanarak akımdaki ortalama hızları 

tanımlamak gerekmektedir. Şekil 6.2‟ye tekrar dönülecek olursa akışkanın hareketi 

esnasında bir t anında 1221 hacmini işgal eden akışkan, t+dt anında 1‟2‟2‟1‟ hacmini 
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işgal edecektir. Kütlenin korunumu ilkesine göre t anındaki akışkan kütlesi= t+dt 

anındaki akışkan kütlesine eşit olmaktadır. 

t anında akışkan kütlesi: 

   '221'1'221'1 1111 mdAdtumdAds             (6.6) 

t+dt anında akışkan kütlesi: 

    2222 '221'1'221'1 dAdtumdAdsm             (6.7) 

6.6 ve 6.7 denklemleri kullanılarak 6.8 denklemi sıkıştırılmayan akışkanlar için 

süreklilik denklemi olarak elde edilmektedir. 

2211 dAudAu            (6.8) 

Bir akışkanın gerçek akışkan olması durumunda akım tabakaları arasında sürtünme 

bulunmaktadır. Bu sürtünmenin mevcudiyeti ise kesit içerisinde hızın değişimine yol 

açacaktır.  

 

ġekil 6.3: Sonlu küçük kesitte akım borusu. 

Şekil 6.3 için 1-1 kesitinde  dA1 alanından geçen debi 11 dAu   dir. Toplam kesit 

alanından geçen debi ise 6.9 denklemi ile bulunmaktadır. 

11

1

dAuQ
A

  
         (6.9) 

Karşılaştırma
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Şekil 6.3‟te 1-1 kesiti için kesit alanı ile çarpıldığı zaman Q debisini verecek bir V1 

hızı tanımlanacak olursa  bu durumda denklem (6.10) şu şekilde ifade edilmektedir.  

11 AVQ          (6.10) 

6.9 ve 6.10 denklemleri kullanılarak V1 hızı şu şekilde ifade edilmektedir (6.11): 

11

1

1

1

dAu
A

Q
V

A

         (6.11) 

Denklemden anlaşılacağı üzere V1,  hızın kesit üzerinde alınmış ortalaması 

olmaktadır (Şekil 6.4). Dolayısıyla bu şekilde tanımlanan V1 hızı ortalama akım hızı 

olarak alınmaktadır. V1 ve V2 bu şekilde tanımlanmış, 1-1 ve 2-2 kesitlerindeki 

ortalama akım hızları olmak üzere 6.8 süreklilik denklemi aşağıdaki hali almaktadır 

(6.12). 

2211 AVAVQ          (6.12) 

 

ġekil 6.4: Kesitte ortalama hızın belirlenmesi. 

Gerçek akışkanlarda akım çizgilerinin düzgün ve birbirine paralel olması halinde 

1
1 z

p



 değeri bir kesit içerisinde bir konumdan bir konuma değişmeyip sabit 

kalmaktadır. Şekil 6.5‟te böyle bir kesit kesik çizgilerle gösterilmiştir. Bu kesit 

üzerinde 1ds  hacmindeki parçanın n doğrultusundaki hareket denklemi şu şekilde 

belirlenmektedir (6.13). 

nn amF   (6.13) 
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Akım çizgilerinin düzgün ve birbirine paralel olması halinde an ivmesi sıfır 

olmaktadır. O halde: 

      0cos111   dsdspdspF BAn   (6.14) 

Ayrıca; 
BA zz  cos

 

 olduğu için denklem şu hali almaktadır (6.15). 

B
B
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A z
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z
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(6.15) 

 

ġekil 6.5: Kesitte 1ds  parçacığının hareket denklemi. 

 

A ve B, kesit içerisinde alınan keyfi noktalar olduğuna göre denklemden kesit 

içerisindeki her noktada z
p



değerinin sabit kalacağı anlaşılmaktadır.  

Tekrar 6.5 denklemine dönülecek ve denklemdeki her iki tarafın da integrali alınacak 

olursa (6.16); 
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Şekil 6.3‟te gösterilen 1221 kontrol hacminin giriş ve çıkış kesitlerinde akım 

çizgilerinin düzgün ve birbirine paralel olduğu kabul edilirse z
p



sabit kalacak ve 

integral dışına çıkacaktır (6.17). 
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       (6.17) 

6.17 denklemindeki kinetik enerji terimlerini, V1 ve V2 ortalama akım hızları 

cinsinden yazabilmek için şu şekilde bir tanım yapılacak olursa (6.18): 
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       (6.18) 

Burada  lar düzeltme faktörüdür ve boyutsuz büyüklüklerdir. 6.18 denklemi 6.17 

denkleminde yerine konulacak olursa denklem şu hali almaktadır (6.19).  
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   (6.19) 

Diğer taraftan süreklilik denklemleri daha önce tanımlanmıştı (6.20). 

2211

21

dAudAuQ
AA

  
       (6.20) 

Denklem 6.19 ve 6. 20 kullanılarak denklem 6.21 elde edilmektedir. 
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(6.21) 

 
dT

dS

Q 

11
 terimi akım tabakaları arasındaki sürtünme dolayısıyla ısıya çevrilen, 

yani kaybolan enerjiyi göstermektedir. Bu terim hk ile ifade edilmektedir ve diğer 

terimler gibi uzunluk boyutunda olduğu için enerji kaybı yüksekliği de 

denilmektedir. Denklemde yer alan   düzeltme faktörü 1‟den büyük olmakla 
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birlikte hız dağılımına bağlı olarak 1 değerine yakın değerler almaktadır. Bu sebeple 

mühendislik  uygulamalarında   değeri alınmamaktadır. O halde gerçek 

akışkanların sonlu kesitleri için denklem son olarak 6.22‟deki hali almaktadır (Sümer 

ve diğ., 1985). 
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(6.22) 

Bu denklemdeki her bir terim uzunluk boyutundadır. 
g

V

2

2

1  büyüklüğüne hız 

yüksekliği, 


1p
 büyüklüğüne basınç yüksekliği, z büyüklüğüne geometrik kot adı 

verilmektedir. 1
1 z

p



 yüksekliğine piyezometre yüksekliği denilmektedir. Bütün 

terimlerin toplamına ise enerji yüksekliği veya toplam yük adı verilmektedir. 6.22  

denklemine göre Şekil 6.3‟te 2-2 kesitinden geçen akışkanın toplam enerjisi 1-1 

kesitinden geçen akışkanın toplam enerjisinden hk kadar küçük olmaktadır. hk bu iki 

kesit arasında harcanan enerjidir. Dolayısıyla gerçek akışkanın akımında enerji 

çizgisi yatay olmayıp sürekli azalmaktadır. İdeal akışkanlarda ise akım tabakaları 

arasında sürtünme olmadığı kabul edildiği için enerji kaybı değeri olmamaktadır ve 

enerji çizgisi sabit kalmaktadır. Bu şekilde elde edilen denklem ise Bernoulli 

denklemleri olarak adlandırılmaktadır (6.23). 
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(6.23) 

 

6.1.2 Enerji denklemlerinin sifonik sistemlerde uygulanması 

Bir akışkanda basınç yüksekliği, hız ve kot değişiklikleri arası ilişki akışkanın 

potansiyel ve kinetik enerjilerindeki değişmelerden yola çıkarak belirlenmektedir. 

Akışkanda sürekli akış rejiminde iki nokta arasında enerji denklemlerinin sifonik 

sistemler için uygulaması Şekil 6.6‟da verilmiştir. 6.23 denklemi (


1p
=h) tekrar 
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düzenlenirse denklem 6.24 şeklinde ifade edilmektedir. Bir sifonik sistem tasarlamak 

için bu denklem tüm boru ağı boyunca uygulanmaktadır.  

)12(2
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(6.24) 

Burada, 

h: Basınç enerjisi yüksekliği, 

V
2
/2g:  Kinetik enerji (hız enerjisi) yüksekliği, 

z: Potansiyel enerji yüksekliği, 

Δhk(12): Düşü kaybı yüksekliğidir. 

 

ġekil 6.6: Sifonlu çıkışlarda enerji çizgisi. 

Denklemde belirtilen 1 noktası 2 noktasının membasındadır. Denklem dolu kesit 

akışında homojen ve sabit yoğunlukta bir akışkanın istenilen herhangi bir noktadaki 

statik basınç yüksekliğini vermektedir.  

Aşağıda sifonik sistemlerin hangi durumda olduğunu, boruların ve bağlantı 

elemanlarının boyutlarını analiz etmek için kullanılan prosedürler gösterilmiştir. 

 Müstakil her çatı alanı için her çıkışın tasarım akış debisi, tasarım yağış 

şiddeti ve güvenlik faktörü belirlenir. 
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 Boru ağı sistemi boru çapı değişimleri, bağlantı elemanlarının pozisyonu vb. 

unsurlara göre bölümlere ayrılır. 

 Her bir bölümdeki akış debisi ve akış hızı borudaki akış debisi bilgilerinden 

faydalanarak hesaplanır. 

 Sisteme mansap noktasında (2 noktası) çıkış hızının (V2) ve basınç 

yüksekliğinin (h2) bilindiği noktada başlanır. 

 Eğer sistem açık bir odacığa boşalıyorsa h2 nin değeri odacıkta oluşan 

hidrostatik basınç değerine eşit alınmalıdır. Eğer sistem sifon kırıcı 

noktasında deşarj oluyorsa hız değeri 0 alınmalıdır. (yerel atmosfer basıncına 

eşit). 

 Kottaki değişim        ve karşılık gelen düşü kaybı (    ) hesaplanır. 

 1 noktasındaki bilinen hız (V1) ve 6.1 denklemi kullanılarak bu noktadaki 

basınç yüksekliği (h1) bulunur. 

 Bu hesaplamalar her boru kısmı için sistemin çıkışlarındaki statik basınç 

değerini bulmak için tekrarlanır. Çıkışların yukarı tarafında (oluk veya düz 

çatıda) hız düşük veya V1=0 olarak alınabilmektedir (Örnek 7.2.1). 

 Eğer çıkışın yukarı tarafında h1 değeri 0‟dan büyükse sifonik sistemin 

yetersiz akış kapasitesine sahip olduğu ve o noktada yerel birikme olacağı 

anlaşılmaktadır. 

 Eğer h1 değeri 0‟dan küçükse sistem o noktada biraz biriktirme kapasitesine 

sahip olmaktadır. 

 Sonuçların minimum basınç yüksekliği ve akış hızı değerlerini karşıladığı 

kontrol edilmelidir. 

6.1.3 Sifonik sistemlerde akıĢ katsayısının belirlenmesi 

Sifonik sistemlerde akış kapasitesi tahliyenin gerçekleştiği kesitin bir fonksiyonu 

olmaktadır. Bunun için öncelikle tahliye kesitindeki hızın belirlenmesi 

gerekmektedir. Şekil 6.6‟ da dolu kesit akış durumunda 1 ve 2 noktaları arasında 

6.24 Bernouli denklemlerinin uygulamasında h1 ve h2 sırasıyla çıkış üzerindeki ve 

tahliye noktasındaki basınç yükseklikleridir. Bu basınç yükseklikleri atmosfer basıncı 

etkisinde oldukları için eşit kabul edilebilmektedir.  Ayrıca 1 noktasındaki kinetik 

enerji yüksekliği, V
2
/2g çok küçük olduğundan ihmal edilebilmektedir.  Bu takdirde 

V2 çıkış hızı şu hali almaktadır (6.25). 
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HgV  22
 (6.25) 

Burada H giriş ve çıkış su seviyeleri farkı, g ise yerçekimi ivmesidir.  

Gerçek akışkanlarda ise sürtünmeler ve yersel yük kayıpları nedeniyle hakiki hız 

(V2) 6.25 denkleminden hesaplanan değerden küçük olmaktadır. Δhk(12): Toplam 

kayıpları göstermek üzere kayıplar çıkış hızının bir fonksiyonu olarak (Ağıralioğlu, 

1976) belirtilebilmektedir (6.26). 
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Denklemdeki k değerleri sırasıyla yersel ve sürtünme yük kayıplarını ifade eden 

katsayılardır. Hepsinin toplamı k ile gösterilirse bu durumda H yüksekliği şu şekilde 

hesaplanmaktadır (6.27) 
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(6.27) 

 

6.27 denklemi kullanılarak tahliye çıkış hızı hesaplanabilmektedir (6.28). 
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(6.28) 

Bu denklemde c2 (
k1

1
) birden küçük bir sayı olup akış katsayısı olarak 

tanımlanmaktadır.  Tahliye kesiti hızı tahliye kesit alanı ile çarpılarak tahliye debisi 

hesaplanabilmektedir (6.29). 

22 2AQ
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(6.29) 
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6.2 Colebrook-White Sürtünme Denklemi 

Sifonik çatı drenaj sistem tasarımcıları borulardaki enerji kayıplarını belirlemek için 

sık olarak Darcy-Weisbach sürtünme faktörü denklemini kullanmaktadırlar. Bu 

denklem tam dolu düzenli sıkışmayan bir akış için (Munson ve diğ.,2002) geçerlidir. 

Bir borunun uzunluğu boyunca çeperlerinde 1 ve 2 noktaları arası sürtünmeden 

kaynaklanan enerji kaybı 6.30 denklemi ile belirlenmektedir. 
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(6.30) 

Burada; 

J: Yük kaybı (hidrolik gradyan), boyutsuz, 

f: Yük kaybı katsayısı, boyutsuzdur. 

Boruların dolu kesit akış halinde olması koşulu ile f değeri genel olarak Colebrook-

White denklemlerinden belirlenmektedir (6.31). 
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 (6.31) 

Burada; 

k:  Eşdeğer pürüzlülük katsayısı, m, 

Re: Reynolds katsayısı 


DV
Re


 , boyutsuz, 

f: Yük kaybı katsayısı (sürtünme katsayısı), boyutsuz, 

D: Boru iç çapı, m‟dir. 

Bir boru bağlantı elemanında yerel düşü kaybı 6.32 denkleminden belirlenmektedir. 

Dirseklerde, birleşim yerlerinde, genişletici ve daraltıcılardaki (k) katsayısı 

referanslarda verilmiştir. Sifonlu çıkış için bu katsayı özel tasarımlara 

dayanmaktadır. 
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6.3 Kavitasyon 

Akan bir suda kavitasyon oluşma potansiyeli (σ) 6.33 denklemi ile tanımlanmaktadır. 
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0
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HHh
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  (6.33) 

Burada; 

h: Yerel statik basınç yüksekliği, 

V: Yerel akış hızı, 

Hvp: Suyun buhar basıncı yüksekliği (10ºC de Hvp=0,12 m, 35 ºC de Hvp=0,57 m 

arası değişmektedir), 

H0: Atmosfer basıncı yüksekliğidir. 

Eğer ortam basınçları sıvının buhar basıncına bağlı olarak azalırsa, buhar boşlukları 

düzenlenmeli ve mansaba iletilmelidir. Boşluklar yüksek basıncın olduğu yerlere 

girerse aniden çökme eğilimine girerler ve yerel basınçlar oluşturularak borunun 

çeperine zarar verebilecek duruma gelirler. Türbülansın ve yerel akış eğriliklerinin 

büyük olması o noktada statik basıncın yüksek olmasına ve kavitasyon başlamasına 

sebep olmaktadır. 

Değişik tipte boru bileşenleri ve bağlantı elemanları karşısında oluşan kavitasyon 

koşulları kavitasyon indeksinin limitlerini belirlemek için kullanılmaktadır.  Eğer 

6.33 denkleminden bulunan σ değeri akış koşullarına karşılık gelen limit değerlerden 

düşükse kavitasyon oluşabilmektedir. 

Test sonuçları bir noktada kavitasyon oluşma durumunun σ nin değerinin yaklaşık 

olarak 1,5-2‟ den az olması halinde, boru bağlantı elemanları ve birleşimlerin 

düzensizliğinden kaynaklanarak oluştuğunu göstermektedir. 

Zararın boyutları σ değeri düştükçe artar ve kullanılan boru malzemesine ve oluşma 

süresine bağlı olarak değişmektedir. Boru ağı malzemesinde kavitasyondan zarar 

görenler için minimum tasarım basıncı Hmin=(2,5–Ho) m tavsiye edilmektedir. Bu 

durum maksimum akış hızı V=6 m/s ve 25ºC sıcaklıkta minimum kavitasyon indeksi 

σ=1,2‟ye dayanmaktadır.  
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Yüksek hızlar ve buhar basınçları için Hmin diğer sıcaklıklarda 6.34 denklemi ile 

hesaplanmaktadır. 

0

2

min 06,0 HHVH vp   (6.34) 

Polietilen benzeri plastik malzeme veya paslanmaz çelik benzeri malzemeler 

kavitasyona karşı daha fazla dayanıklı oldukları minimum tasarım basıncını 

Hmin=(1,5-Ho) tavsiye edilmektedir. 

Bu durum maksimum akış hızı V=6 m/s ve 25ºC sıcaklıkta minimum kavitasyon 

indeksi σ=0,6‟ ya dayanmaktadır. Yüksek hızlar ve buhar basınçları için Hmin diğer 

sıcaklıklarda 6.35 denklemi ile hesaplanmaktadır. 

0

2

min 03,0 HHVH vp   (6.35) 

6.4 Sifonik Sistemin Test Edilmesi 

6.4.1 Genel 

Sifonik hareketlerde akış oranı ve düşü kayıplarını belirlemek için kullanılan test 

yöntemleri bulunmaktadır. Yapılan testlerin 3 amacı bulunmaktadır: 

 Çıkışa gelen akış miktarı ile çıkış yakınında veya düz çatılardaki akış miktarı 

arasındaki ilişkiyi belirlemek, 

 Çıkışların hava girişini engellemedeki etkinliği ve akış miktarındaki 

değişimlere vermiş olduğu tepkinin hızını belirlemek, 

 Benzer çıkış yapıları için çıkışların düşü kaybı katsayısını belirlemek. 

Çıkışın akış debisi eğrileri (anahtar eğrisi) çıkışların tasarımına ve çıkışa yaklaşan 

akışkanın koşullarına bağlıdır. Verilen bir akış debisi için oluklardaki su derinliği 

düz çatılara göre daha büyüktür ve oluk genişliği azaldıkça bu derinlik artar. 

Test işlemleri sifonik boru ağının performansını ve akış kapasitesini kapsamamalıdır. 

Bu durum sistemden sisteme, boru geometrisine ve karakteristiklerine bağlı olarak 

değişmektedir. 
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6.4.2 ÇıkıĢ anahtar eğrisinin belirlenmesi 

 Merkezi olarak yatay zeminde bir su tankının içine çıkışın ağzı ile aynı 

seviyede, yatay ile en fazla 5 mm sapacak şekilde çıkışın kurulumu yapılır. 

 Su tankı içinde suyun yüzeysel alanı 3 m
2
 ile 10 m

2
 arası olmalıdır. 

 Düz bir çatı şartlarını benzeştirmek için yatay zemin kare veya dairesel 

olmalıdır. Bir uçtan bir uca uzunlukları 1,75 m‟ den büyük olmamalıdır. 

Dairesel bir yüzey için akış pürüzsüz bir şekilde bütün çevre boyunca 

tanımlanmalıdır. Karesel yüzeylerde ise zıt iki kenarda veya tüm kenarların 

çevresinde pürüzsüz olarak sağlanmalıdır. 

 Oluklarda şartları benzeştirmek için zemin dikdörtgen veya kare olmalıdır 

 Oluğun merkezi ile paralel olacak şekilde bir uçtan bir uca zemin uzunluğu 

en az 1,75 m olmalıdır. Pürüzsüz bir akış sağlamak için oluğun bir veya iki 

ucunda da özellikler tanımlanmalıdır. 

 Çıkış tali borulara (düşey gelecek şekilde) en az 2 m kot farkı olacak şekilde 

bağlanmalıdır. Tali borular ölçümlerinin yapılabilmesi ve hava girişinin 

gözlenebilmesi için şeffaf yapıda olmalıdırlar. Tali borunun düşey kısmı 

maksimum çapta olmalıdır. (minimum düşey düşüye denk gelen) 

 Tali borular uzun düşey iniş borularına bağlanmalıdır. İniş borularının çapı 

tali boruların genişliğinin % 75‟ inden az olmamalıdır. 

 İniş borularının boyutları ve uzunlukları seçilen çıkış tipine göre maksimum 

akış debisini deşarj edebilecek şekilde olmalıdırlar. Bütün birleşimler hava 

geçirmez olmalıdır. Eğer uygunsa mansap sonunun yanında bir kapakçık 

yapılarak boru ağının bütün deşarj miktarlarında dolu kesit akışı ile akması 

düzenlenebilir. 

 Düzenli akış testleri işletim koşullarını içeren en az 5 drenaj oranında 

yapılmalıdır. Toplam akış oranı % +/-  2 doğrulukta ölçülmelidir. Su 

derinlikleri çıkışların ağzının 150 +/- 5 mm yerleşiminde olmak üzere en az 

iki noktada % +/- 1 ölçülmelidir. 

 Düz çatı yapısı test edilirken ölçülen noktalar çıkışın zıt taraflarında 

olmalıdır. Oluk yapısı test edilirken seçilen noktalar oluğun merkezinde ve 

çıkışın zıt taraflarında olmalıdır. Anahtar eğrisi için gerekli olan her akış 

miktarında su tankındaki su seviyesi sabit olana denk devam edilmelidir. Eğer 

su seviyesi değişken ise oluşan maksimum derinlik anahtar eğrisi için 
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alınmalıdır. Oluklardaki çıkışlar için tek doğrultu ve her iki doğrultudan da 

ayrı anahtar eğrileri belirlenmelidir. 

 Bütün akış testlerinde çıkışlarda girdap oluşumuna ve hava girişine izin 

verilmemelidir. 

 Her tesiste 15 saniyelik süre içinde akış oranı 0‟ dan maksimum değere kadar 

artırılarak düzensiz bir test kullanılmalıdır. Akış miktarı daha sonra 5 

dakikalık periyot için maksimum değerde sabit tutulabilir. Test sırasında 

oluşan maksimum su derinliği +/- 1 mm doğruluğunda kaydedilmelidir.  

6.4.3 ÇıkıĢ kayıp katsayısının belirlenmesi 

 Çıkış düşey iniş borusuna sabit çapta en az 3 m uzunlukta borularla 

bağlanmalıdır. Boruların iç çapı çıkıştan en fazla +/- 2 mm farkta olmalıdır. 

Dolu kesit akış koşullarının oluştuğu anda akış miktarına güvenilir bir değer 

verebilmek için iniş borularının 1 m‟ den az olmamak şartı ile bir kısmı şeffaf 

yapıda olmalıdır. İniş borusuna en az iki adet piyozemetre, düşü kayıplarını 

hesaplamak için yerleştirilmelidir. 

 Üst piyozemetre çıkış ile iniş borusunun birleşiminin altında en az 10 boru iç 

çapı mesafesinde olmalıdır. Alt piyozemetre ise üst piyozemetreden en az 10 

boru çapı uzaklıkta olmalıdır. Bu piyozemetrelerin ayarları yapılmalı ve 

basınçları +/- 2,5 mm su yüksekliğinde ölçülebilecek durumda olmalıdır. Alt 

piyozemetre ile deşarj noktası arası mesafe 0,5 m den az olmamalıdır. İniş 

borusu serbest bir şekilde deşarj olabilmeli, herhangi bir kapakçık ve set ile 

sınırlandırılmamalıdır.  

 Akış miktarlarında sifonik çıkışın düşü kayıp katsayısını hesaplayabilmek 

için dolu kesit akış koşulları oluşmalıdır. Herhangi bir noktada sınırlama 

yapılmamalıdır. Akış oranları anahtar eğrileri de belirtilen maksimum değeri 

aşmamalıdır.  

 İniş borusunda piyozemetre ile ölçülen basınçlar bir veya daha fazla akış 

miktarında yapılmalıdır. Borunun kp pürüzlülük değeri, piyozemetreler arası 

ölçülen basınç değerleri ile aralarındaki mesafe kullanılarak Colebrook-White 

denklemlerinden hesaplanmalıdır. Eğer hesaplanan kp değeri o boru tipi için 

verilen verilerden önemli derecede farklı ise piyozemetreler kontrol edilmeli 

ve sabit sonuçlar elde edilene kadar testler tekrar edilmelidir.  
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 Ancak daha sonra bulunan kp değeri sürtünme düşü kaybı (Δhf) için iniş 

borusu boyunca kullanılabilir. Δho çıkışa bağlı düşü kaybı, uE iniş borusu 

çıkış hızı, HT uygun düşü olmak üzere Δh0 6.36 denklemi ile 

belirlenmektedir. 
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(6.36) 

Boyutsuz kayıp katsayısı ko testi yapılan çıkış için 6.37 denklemi ile 

belirlenmektedir. 
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6.4.4 Sifonik sistem hesaplama basamakları 

Sifonik sistemlerde boru ağını tasarlamak için yapılan hidrolik hesaplamalar ve 

kullanılan denklemler mantık sırasıyla ve özet şeklinde aşağıda verilmiştir. 

 

 Sifonik sistemin tasarımında kullanılmak üzere i yağış şiddeti hesaplanır veya 

istatistiki verilerden alınır. 

 Etkili yağış alanı (A) hesaplanır.  

 Sifonik hareketin hakim olduğu bir çatı drenaj sisteminde drenaj sistemini 

besleyen tasarım akış debisi (QT) belirlenir (6.38). 

  AiCQT          (6.38) 

 Sifonik sistemlerde çatıya düşen toplam yağışı tahliye etmek için gerekli olan 

çıkış sayısı, ns çıkışın drene kapasitesine (QS) bağlı olarak belirlenir (6.39). 

Çıkışlar yerleştirilirken çatı yüzeylerinin dağılımı yapılmalıdır. Bütün oluklar 

en az bir çıkış ile sonlandırılmalıdır ve bir drenaj ekseninde iki çıkış arası 

mesafe 20 m‟ yi geçmemelidir. 

S

T
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Q
n   

       (6.39) 
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 Planlardan sifonik sistem üzerinde etkili olan etkili (uygun) düşü (HT) 

belirlenir. 

 Çıkıştan başlamak üzere boru çalışması için bir taslak hazırlanır. 

 Değişik bölümler (akış kolları) için boru iç çapları (di) belirlenir. Sırasıyla 

uzunlukları (Lp) belirlenir.  

 kp= 0,15 mm pürüzlülük değeri ile Colebrook-White denkleminden borunun 

her kısmı için sürtünme düşü kaybı (gradyanı) belirlenir (J). Bu değer uygun 

tablolarla da belirlenebilir. Daha sonra borunun her uzunluğunun sürtünme 

düşü kaybı (Δhf)  hesaplanır. 

 Toplam sürtünme kaybı (HTF) borunun bütün kısımlarındaki (Δhf) değerleri 

kullanılarak hesaplanır. 

 İlave düşü kayıpları için (boru bağlantı elemanlarından kaynaklanan yerel 

kayıplar) tahmini bir değerde bulunulur. Bu değer 1,2-1,6 arası 

alınabilmektedir (6.40). 

  
TFS HH  4,1         (6.40) 

 Sistemin deşarj noktasında sifonik borunun son kısmındaki hızı (V) 

hesaplanır. Karşılık gelen hız yüksekliğini (HV) belirlenir (6.41). 

  2
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       (6.41) 

 Sistemde ilgili akış yolu için gerekli olan uygun düşü (HT) eğer; HT>HS+HV 

ise sistem yeterlidir. 

 Eğer uygun düşü yeterli görülmüyorsa tasarım için daha fazla kontrol 

yapılmalıdır. 

 Sistemde oluşan minimum basınç, deşarj noktası ile düşey iniş borusunun en 

üst kısmı arası sürtünme düşü kaybı (HD) kullanılarak tahmini olarak 

hesaplanabilir. Eğer sifonlu çıkış düşey iniş borusunun üst noktasından bir ZD 

yüksekliğinde ise (Şekil 6.7) minimum basınç yüksekliği (düşey borusunun 

üst noktası)  6.42 denklemi ile hesaplanabilmektedir. 

  TDD HZHH min         (6.42) 
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ġekil 6.7: Sifonik sistemlerde en düşük basıncın oluştuğu nokta. 

 Eğer Hmin değeri -7,8‟ den küçükse (atmosfer basıncına bağlı su yüksekliği) 

kavitasyon riski mevcuttur ve ayrıntılı bir tasarım kontrolü yapılmalıdır. 
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 7. SĠFONĠK DRENAJ SĠSTEMĠ ÖRNEK UYGULAMALARI 

7.1 Genel 

İki nokta arasındaki Bernoulli ve enerji denklemleri boyutlandırma için başlangıç 

şartlarını oluşturmaktadır. Sifonik sistemlerde boru ağları kendi içinde akış 

yollarından oluşmaktadır. Bu akış yollarının her biri sifonlu çıkıştan başlamak üzere 

tahliye noktasında sonlanırlar. Boru hattının her akış bölümünde akış yolları için 

basınç kayıpları hesaplanabilmelidir. 7.1 denklemden anlaşılacağı gibi bir sistemin 

sağlıklı bir şekilde yemlenme yapabilmesi için toplam kot enerjisi sistem kayıplarını 

dengeleyebilmelidir. Aralarında oluşan fark ise artık enerji yüksekliği olarak 

tanımlanmaktadır (7.2). Hesaplamanın sonuçları tablo halinde rapor edilebilmelidir 

(Verein Deutscher Ingenieure, “VDI”, 2002). 

   ZJLgHT             (7.1) 

Burada; 

J: Etkili sürtünme yük kaybı, mbar/m, 

Z: Yerel yük kaybı, mbar, 

HT: Toplam etkili düşü, m (Çatı hattı ile drenaj noktası kısmı arasındaki kot farkı), 

L: Boru uzunluğu, m‟dir. 

7.1.1 Basınç kayıpları arası denge 

Plan sürecinde akış yollarından elde edilen basınç kayıpları değişimi (Δp) arasındaki 

fark en fazla 100 mbar olabilmektedir (7.2). Artı veya eksi değişimler sırasıyla gelen 

akış yolları için birbirlerini toplamda az olsun veya çok olsun iptal etmelidirler. 

   ZJLgHT             (7.2) 

Büyük fark olması durumunda çıkışların drenaj kapasitelerinin düzeltilmesi veya 

boru çaplarının değiştirilmesi ile uygun değişimler sağlanmalıdır. 
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7.1.2 Basınç kayıplarının hesaplanması 

Sifonik sistemde yemlenme sırasında basınç değişimi genel olarak iki şekilde 

gerçekleşmektedir. Dolu kesit akışı gerçekleşirken enerji denklemlerinden yola 

çıkarak yatay boru ağında iki nokta arasında hız ve kot yükseklikleri değişmediği 

için (boru çapı sabit kalmak üzere) basınç değişimini sürtünme kayıpları 

dengelemektedir (7.3). 

   ZJLp            (7.3) 

Düşey boru ağında denklemin uygulamasında ise hız değeri değişmediği için basınç 

değişimini kottaki değişim ve sürtünme kaybı dengelemektedir. Düşey boru ağında 

sürtünmenin basınç değişimine etkisi daha az olduğu için ihmal edilebilmektedir 

(7.4). 

   gHp T             (7.4) 

Boru hatlarının basınçlarını hesaplarken boru duvar pürüzlülüğü, birleşim noktası ve 

yer düzensizlikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bunların yanında borularda 

yerel kayıp katsayıları (k) da basınç kayıplarını etkilemektedir (7.5).  

  
2

2 

v

kZ           (7.5) 

7.1.3 AkıĢ yolları ve kolları  

Boru ağı sistemi kendi içinde her biri çıkışlardan başlamak üzere akış yollarına 

bölünmelidir. Bu akış yolları da kendi içinde kısımlara bölünmelidir. Bu kısımların 

her birinin kendi içinde hız ve su hacimleri değişmemelidir. Bu şekilde toplayıcı 

borudan iniş borusuna geçiş bölgesinde statik basınç hesaplanabilmektedir.  

Basınç kayıplarının hesaplanması en az elverişli akış yolu ile diğer akış yollarının 

karşılaştırılması ile başlamaktadır. En az elverişli akış yolu 7.6 denklemi ile 

belirlenmektedir. 
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         (7.6) 
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Burada; 

Jv: Tahmini sürtünme yük kaybı, mbar/m, 

Lg: Akış yolunun toplam uzunluğu, m,    

1,2 katsayısı yerel kayıplardan oluşan kayıp katsayısıdır (Bu katsayı değeri 1,2-1.6 

arası değişmektedir). QT değeri ve Jv yüksekliği ilgili koldaki boru çapını 

belirlemektedir.  

7.1.4 Statik basıncın kontrolü 

Bir sistemde fiziksel olarak gerçekleşebilecek olan boşluk basıncının limiti suyun 

buhar basıncına eşittir.  Eğer hidrolik hesaplamalar px<p buhar sonucunu verirse boru 

hattı için tehlike yükseliyor demektir ve kavitasyon oluşumu ile beraber sifonik 

kapasite gerçekleşememektedir. İlave olarak boruların dahili basınç testleri 

yapılmalıdır. Basınç kayıplarını hesaplama sürecinde her bir akış kolu için o noktada 

beklenilen statik basınç için 7.7 denklemi kullanılmaktadır. 

   
 

 ZJL
v

ghp x

xx 



2

2


           (7.7) 

Denklemden anlaşılacağı gibi tam dolu akış sırasında çıkış üstünde hız (v) ve basınç 

(p) değerleri 0 olarak kabul edilmektedir. Hidrolik hesaplamalarda boşluk basıncının 

sayısal değeri px= -900 mbar‟ dan küçük olmamalıdır (VDI, 2002).  

7.2 Örnek Uygulamalar 

Sifonik sistemlerde yemlenme sırasında meydana gelen basınç değerleri ve enerji 

kayıplarını hesaplamak için elle yapılan yöntemler kullanıldığı gibi bilgisayar tabanlı 

programlar da kullanılabilmektedir. Gerek elle yapılan yöntem olsun gerek ise 

yazılım programı olsun hesaplamaların çıkış noktasını Bernoulli ve enerji 

denklemleri oluşturmaktadır. Sadece uygulamada farklılıklar olabilmektedir. 

Yemlenme sırasında bu denklemler uygulanırken bazı standartlarda çıkışların 

üzerinde hız ve basınç değerlerinin 0 olduğu kabul edilerek hesaplamalar 

yapılmaktadır (VDI,2002-Örnek uygulama:1). Yine bazı uygulamalarda boru 

çaplarındaki hız değişimlerinin enerji eşitliğine etkisi ihmal edilmektedir (Örnek 

uygulama:2-3). Bazı standartlarda ise tahliye noktasından hesaplamalara 
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başlanmakta ve bu noktadaki basınç değeri 0 alınarak ve hız ile enerji kaybı değerleri 

bulunarak sistem genelindeki değerler hesaplanmaktadır (BSI, ASPE- Bölüm 

8:Yazılım uygulamaları). 

7.2.1 Örnek uygulama-1 

 
ġekil 7.1: Sifonik sistem çatı drenaj planına ait kesitler (mesafeler cm‟dir).  

Şekil 7.1‟de planı verilen sifonik sistem çatı drenajı için;  

İki kısımdan oluşan toplam çatı alanı: 500050100 A
2m ,  

Eğim: %2, Drenaj katsayısı,  

c: 0,8, (%15 ve üzerindeki eğimli çatılarda 1 olarak, daha az eğimli çatılarda ise 0,8 

olarak alınmaktadır)  

Referans yağış verimi, i: 0,03 l/(s.m
2
)‟dir. 

Drenaj hesabı yapılacak bir çatı yüzeyinde toplam drenaj (Denklem 6.11):  

 
s

lQT 60100258,003,0   hesaplanır.           

Gerekli çıkış sayısı (Denklem 6.10): 8
5,7

60
Sn  bulunur.

 

Basınç kaybı (Denklem 7.1): 4,755981,0770 p  mbar  hesaplanır. 

TS 1 TS 2 TS 3 TS 4 TS 5 TS 6 TS 7
TS 8

QT=60 l/s

TS 1 TS 2 TS 3 TS 4 TS 5 TS 6 TS 7

 700

TS 1a TS 9 TS 10 TS 11 TS 12 TS 13 TS 14 TS 15

TS 8

TS 15b

QS=7,5 l/s

TS 8 
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Tahmini sürtünme kaybı (Denklem 7.6): 1,6
5,1022,1

755



VJ  mbar  bulunur. 

Yerel basınç kayıplarının bulunması için ilave hesaplamalar yapılması 

gerekmektedir. Şekil 7.2‟de TS 14, 15 ve 15b akış kolları için Şekil 7.3‟te ise TS 1 

ve 1a akış kolları için kullanılan yerel kayıp katsayıları verilmiştir. 

 

ġekil 7.2: TS 14-15-15b akış kolları için yerel kayıp katsayıları. 

 

ġekil 7.3: TS 1-1a akış kolları için yerel kayıp katsayıları. 

Tahmini etkili sürtünme kaybı (Jv) ve akış değerleri (QT) kullanılarak boru çapları 

seçilir ve boru çaplarının seçilmesiyle ilgili tablolar kullanılarak etkili sürtünme yük 

kaybı (J) bulunur ve basınç kayıpları belirlenir. Basınç kayıplarının belirlenmesinde 

 ZJL
v

ghp x

xx 



2

2



 

denklemi kullanılmıştır (Çizelgelerde 

14.sütun-7.7 denklemi). Bulunan sonuçlar çizelgeler halinde verilmiştir. 

Çizelgelerden anlaşılacağı gibi tam dolu akış sırasında (yemlenme) çıkış üstünde hız 

(v) ve basınç (p) değerleri 0 olarak kabul edilmektedir. Bu kabul standartlara göre 

 1  1

 0,80,4

 0,8

 0,6

0,4 0,6

0,3

0,8

1

0,3

0,8
0,4

0,4

DN 70

DN
100

TS 1a

TS 14 15 VE 15 B KOLLARI İÇİN

(YEREL KAYIP KATSAYISI
HESAPLANMASI
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değişebilmektedir. Verilen sonuçlardan en elverişsiz akış yolunun TS 1a-TS 8 

arasında olduğu görülmüştür (Çizelge 7.1). Çünkü örneği verilen sifonik sistemde 

tahliye noktasına en uzak çıkış bu akış yolunda bulunmaktadır. Akış yolunun uzun 

olması sistem genelindeki sürekli ve yerel yük kayıplarının toplamının da yüksek 

olmasına sebep olmaktadır. Bu akış yolunda hesaplanan değerler sistemin 

yemlenmesi için izin verilen sınırlar içerisinde ve yük kayıplarını karşılayacak 

durumda ise diğer akış yollarında da yük kayıpları karşılanabilmektedir. Daha önceki 

bölümlerde anlatıldığı üzere en düşük basınç değeri düşey borunun en üst noktasında 

(TS 7 akış kolunun sonu) görülmüştür (-433 mbar). Sistem çıkışında ise hesaplanan 

tahliye hızları sistem geneline göre daha yüksek olmaktadır. 

Çizelge 7.1: TS 1a-TS 8 arası basınç kayıpları. 

Ak.kol. 

TS 

L 

m 

QT 

l/s 

D 

mm 

J 

mbar/m 

v 

m/s 

∑k 

sbt 

(vx
2.ρ)/2 

mbar 

L*J 

mbar 

Z 

mbar 

L.J+Z 

mbar 

∑(L.J+Z) 

mbar 

Δhx.ρ.g 

mbar 

px 

mbar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1a 0,4 7,5 70 7,2 1,9 1,3 18,1 2,9 23,5 26,3 26,3 69 24,3 

1 13,8 7,5 100 7,2 0,9 2,2 4,1 13,8 8,9 22,7 49,1 69 15,6 
2 12,5 15 125 1 1,2 0,6 7,2 17,5 4,3 21,8 70,9 69 -9,4 

3 12,5 22,5 150 1,4 1,2 0,6 7,2 15 4,3 19,3 90,2 69 -28,7 

4 12,5 30 150 1,2 1,7 0,6 14,5 26,3 8,7 34,9 125,1 69 -70,9 
5 12,5 37,5 150 2,1 2,1 0,6 22,1 41,3 13,2 54,5 179,6 69 -133 

6 12,5 45 150 3,3 2,5 0,6 31,3 86,5 18,8 105,2 284,8 69 -247 

7 12,5 60 150 4,6 3,3 1,1 54,5 102,5 59,9 162,4 447,2 69 -433 
8 7 60 125 8,2 4,7 1,8 110,5 146,3 198,8 345,1 792,3 755 -37 

lg 102,5             

Çizelge 7.2: TS 7-TS 8 arası basınç kayıpları (TS 1-15-15b). 

Ak.kol. 

TS 

L 

m 

QT 

l/s 

D 

mm 

J 

mbar/m 

v 

m/s 

∑k 

sbt 

(vx
2.ρ)/2 

mbar 

L*J 

mbar 

Z 

mbar 

L.J+Z 

mbar 

∑(L.J+Z) 

mbar 

Δhx.ρ.g 

mbar 

px 

mbar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15 7,7 7,5 70 7,2 1,9 2,8 18,1 55,4 50,5 106 106   

15b 0,5 15 70 28,2 3,8 1 72,2 14,1 72,2 86,3 192,3   

          507,5 699,8 755 55,6 

Çizelge 7.3: TS 7-TS 8 arası basınç kayıpları (TS 1-14-15b). 

Ak.kol. 

TS 

L 

m 

QT 

l/s 

D 

mm 

J 

mbar/m 

v 

m/s 

∑k 

sbt 

(vx
2.ρ)/2 

mbar 

L*J 

mbar 

Z 

mbar 

L.J+Z 

mbar 

∑(L.J+Z) 

mbar 

Δhx.ρ.g 

mbar 

px 

mbar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

14 7,7 7,5 70 7,2 1,9 3,2 18,1 55,4 57,8 113,2 113,2   

15b 0,5 15 70 28,2 3,8 1 72,2 14,1 72,2 86,3 199,5   

          507,5 707 755  
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Çizelge 7.4: T6 -TS 8 arası basınç kayıpları. 

Ak.kol. 

TS 

L 

m 

QT 

l/s 

D 

mm 

J 

mbar/m 

v 

m/s 

∑k 

sbt 

(vx
2.ρ)/2 

mbar 

L*J 

mbar 

Z 

mbar 

L.J+Z 

mbar 

∑(L.J+Z) 

mbar 

Δhx.ρ.g 

mbar 

px 

mbar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

13 1,7 7,5 70 7,2 1,9 2,8 18,1 12,2 50,5 62,8 62,8   

          612,7 675,5 755 79,9 

Çizelge 7.5: TS 5-TS 8 arası basınç kayıpları. 

Ak.kol. 

TS 

L 

m 

QT 

l/s 

D 

mm 

J 

mbar/m 

v 

m/s 

∑k 

sbt 

(vx
2.ρ)/2 

mbar 

L*J 

mbar 

Z 

mbar 

L.J+Z 

mbar 

∑(L.J+Z) 

mbar 

Δhx.ρ.g 

mbar 

px 

mbar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

12 1,7 7,5 70 7,2 1,9 2,8 18,1 12,2 50,5 62,8 62,8   

          667,2 730 755 25,4 

Çizelge 7.6: TS 4-TS 8 arası basınç kayıpları. 

Ak.kol. 

TS 

L 

m 

QT 

l/s 

D 

mm 

J 

mbar/m 

v 

m/s 

∑k 

sbt 

(vx
2.ρ)/2 

mbar 

L*J 

mbar 

Z 

mbar 

L.J+Z 

mbar 

∑(L.J+Z) 

mbar 

Δhx.ρ.g 

mbar 

px 

mbar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11 1,7 7,5 70 7,2 1,9 2,8 18,1 12,2 50,5 62,8 62,8   

          702,1 764,9 755 -9,5 

Çizelge 7.7: TS 3-TS 8 arası basınç kayıpları. 

Ak.kol. 

TS 

L 

m 

QT 

l/s 

D 

mm 

J 

mbar/m 

v 

m/s 

∑k 

sbt 

(vx
2.ρ)/2 

mbar 

L*J 

mbar 

Z 

mbar 

L.J+Z 

mbar 

∑(L.J+Z) 

mbar 

Δhx.ρ.g 

mbar 

px 

mbar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 1,7 7,5 70 7,2 1,9 2,8 18,1 12,2 50,5 62,8 62,8   

          721,5 784,2 755 -28,9 

Çizelge 7.8: TS 2-TS 8 arası basınç kayıpları. 

Ak.kol. 

TS 

L 

m 

QT 

l/s 

D 

mm 

J 

mbar/m 

v 

m/s 

∑k 

sbt 

(vx
2.ρ)/2 

mbar 

L*J 

mbar 

Z 

mbar 

L.J+Z 

mbar 

∑(L.J+Z) 

mbar 

Δhx.ρ.g 

mbar 

px 

mbar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

9 1,7 7,5 70 7,2 1,9 2,8 18,1 12,2 50,5 62,8 62,8   

          743,3 806,1 755 -50,7 
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7.2.2 Örnek uygulama-2 

Şekil 7.4‟de planı verilen çatı drenajı için; 

Toplam yağıĢ miktarının hesaplanması: 

C: 0,8,  

i: 0,03 l/ (s.m
2
), 

A: 230 m
2
  

Drenaj hesabı yapılacak bir çatı yüzeyinde toplam drenaj (Denklem 6.11):  

s
lQT 5,523003,08,0    bulunur. 

 
ġekil 7.4: Toplam yağış miktarının hesaplanması. 

Toplam boru yüksekliğinin ve uzunluğunun hesaplanması: 

Toplam boru yüksekliği, HT: 7,5 m (Şekil 7.5) ve 

Toplam boru uzunluğu, L: 12 m (Şekil 7.5)‟dir. 

Hesaplamalarda basınç yüksekliğinin ifade edilmesinde metre su sütunu  (m SS) 

değeri kullanılmaktadır. Sık kullanılan basınç yüksekliği değerleri aralarında 

dönüşümler 8. Bölümde ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. 

QT=5,5 l /s

A=230m2
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ġekil 7.5: Toplam boru yüksekliği ve boru uzunluğu. 

Gerçek uzunluğun hesaplanması: 

Boruların yerel sürtünme katsayıları hesaba katıldığında normal uzunluğun  % 60  

(bu oran % 20-60 arası alınabilmektedir) fazlası alınarak başlangıç için gerçek boru 

uzunluğu (Lg) bulunmaktadır. 

2,196,1126,1  LLg  m  hesaplanır. 

Tahmini sürtünme kaybının hesaplanması: 

39,0
2,19

5,7


g

T
V

L

H
J  

m
mSS  bulunur. 

Çap ve hız değerlerinin belirlenmesi  

Tahmini sürtünme kaybı ve akış miktarları belirlendikten sonra referans 

diyagramlardan veya tablolardan hesaplamalarda kullanılmak üzere çaplar belirlenir 

ve bu çaplara ait akış oranlarındaki etkili sürtünme kaybı değeri (J) bulunur. 

Kullanılacak olan etkili sürtünme değeri güvenli alanda kalabilmek için bulunan 

tahmini sürtünme değerinden (JV) küçük olmalıdır. Bu şekilde  boru uzunluğunun % 

60 fazlası alınarak bulunan gerçek uzunluk değeri (19,2 m), tahmini sürtünme 

kaybını (JV= 0,39 m SS/m) belirlemek için kullanılmıştır. Boru çapının 

belirlenmesinde bu tahmini JV= 0,39 m SS/m değerinden faydalanılmıştır ve bu 

tahmini JV= 0,39 m SS/m değerinin altında kalınarak seçilen boru çapı ve debi 

değerine ait JV= 0,25 m SS/m değeri sürtünme kayıplarında kullanılmıştır. Çaplar 

4,5 m

0
,5

 m

7,5 m

Qt=5,5 l/s
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belirlendikten sonra akış miktarları da bilindiği için hız değerleri de istenilen 

noktalarda hesaplanabilmektedir. Hesaplamalarda kolaylık olması açısından Çizelge 

7.9‟da yersel yük kayıpları uzunluk cinsinden verilmiştir. 

Çizelge 7.9: Yerel kayıp değerlerinin uzunluk cinsinden değeri. 

Boru Çapı ND/DQ 32/40 40/50 50/56 60/63 70/75 80/90 100/110 125/125 160/1600 

Çıkış çıkış 2,8 3,5 4,2 5,6 5,6 7,6    

45º lik dirsek 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 1 1,3 1,6 2,1 

Branş 1 1,3 1,6 1,9 2,4 3 3,9 4,7 6,3 

Çizelge 7.9‟da verilen çap değerleri için; ND: Anma (nominal) çapını, DQ: Dış çapı 

belirtmektedir. Artık bağlantı elemanlarının çizelgede verilen yerel kayıp değerleri 

kullanılarak gerçek boru uzunluğu hesaplanabilmektedir.  

Gerçek Boru Uzunluğu= Boru uzunluğu+ Çıkış sürtünme etkisi+ 4 adet dirseğe ait 

(her biri 0,5) sürtünme etkisi 

2,185,042,412 gL  m  olur. 

Ayrıca hız kontrolü ve minimum boru yüksekliği kontrolleri de yapılmalıdır. Akış 

hızı 1m/s‟ den büyük olmalıdır. Minimum boru yüksekliği; ise 75 mm‟den küçük 

boru çapları için en az 3 m, 90 mm ve üzerindeki boru çapları için ise en az 5 m 

olmalıdır. 

Toplam basınç kaybının hesaplanması (hız değeri sabit) 

Boru etkili sürtünme kaybı ile gerçek boru uzunluğunun çarpılması ile bulunmaktadır 

2,1825,0 
m

mSSLJp gV
 6,4m  mSS  olur. 

Bulunan toplam basınç kaybı değeri, toplam yükseklik HT‟den düşük veya HT‟ye eşit 

olmalı ancak büyük olmamalıdır. 

5,7TH  6,4mSS  mSS  

Toplam artık enerji değeri ise 9,26,45,7  mHR  mSS  olarak bulunmaktadır. 

Aynı hat üzerindeki çıkışlar arasındaki basınç farklılıkları 1 m SS‟ yi (100mbar) 

geçmemelidir. 
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En düĢük basınç değerinin (vakum etkisi) hesaplanması  

   gD LJZH min
 

         (7.8) 

Burada; 

ZD: Çıkışın üst kısmı ile kritik nokta arasında yükseklik farkı, m SS, 

J: Boru sürtünme kaybı,(hidrolik eğim), m SS/m, 

Hmin: Vakum etkisinin hesaplandığı kritik nokta, m SS‟dur. 

 

ġekil 7.6: Minimum basınç oluşumu (vakum etkisi). 

Boru uzunluğu, 55,05,4 L  m  

Çıkışın uzunluğa etkisi = 2,4  m  

2 adet 90º  dirsek etkisi: 212   m   

Gerçek boru uzunluğu: 2,1122,45 gL  m bulunur. 

5,0DZ  mSS  

25,0J  
m

mSS  için 

    3,22,1125,05,0min  gD LJZH  mSS  hesaplanır. 

4,5 m

Z
D

=
0

,5
 m

Hmin
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7.2.3 Örnek uygulama -3 

Sifonik sistemlerde boru ağı oluşturulurken boru çaplarında değişimler 

olabilmektedir. Bu değişimler ise hız değerlerinin değişimine sebep olmaktadırlar. 

Yemlenme sırasında da boru ağının çeşitli noktalarında hız değişimleri ve sürtünme 

kayıpları olmakta ve bu değişimler basınç değerlerinin değişimini etkilemektedir. 

Sekil 7.3‟te verilen çatı drenaj örneğinde ise yemlenme sırasında boru ağında çap 

değişimlerinden meydana gelen hız değişimlerinin basınç değişimine etkisi ihmal 

edilmiş ve sadece sürtünme kaybından meydana gelen değişimler dikkate alınmıştır. 

 

ġekil 7.7: Örnek çatı planı. 

Örneği verilen çatı drenajı için: 

8,0C , 

202,0
ms

li


 , 

11252545 A  2m   

Toplam drenaj debisi:
 s

lAiCQT 18112502,08,0 
 
bulunur. 

Çıkış başına düşen akış kapasitesi: 
s

lQS 6
3

18
  hesaplanır. 

6 l/s

6 l/s

6 l/s

8 m

9 m

9 m

3 m

0,5 m

1 m

45 m

25 m
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ġekil 7.8: Çıkışların yerleşim planı. 

Boru çaplarının belirlenmesi: 

5,85,08 TH  mSS  

5,305,039918 L m , 8,486,15,306,1  LLg  m  

46,0
g

T
V

L

H
J  

m
mSS  

 hesaplanır. 

Belirlenen tahmini sürtünme kaybı değeri ile diyagram veya tablolardan çaplar 

seçilerek hesaplamalar yapılır (Çizelge 7.10).  

 

 

 

 

 

 

6 l/s

6 l/s

6 l/s

8 m

9 m

9 m

3 m

0,5 m

1 m

45 m

25 m
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Çizelge 7.10: Hesaplanan drenaj parametre değerleri. 
A

k
ış

 y
o

lu
 

A
k

ış
 m

ik
ta

rı
, 
l/

s 

B
o

ru
 ç

ap
ı,

 m
m

 

H
id

ro
li

k
 e

ğ
im

, 
J,

m
 S

S
/m

 

H
ız

, 
m

/s
 

B
o

ru
 u

zu
n
lu

ğ
u

, 
L

, 
m

 

Ç
ık

ış
 y

er
el

 k
ay

b
ı,

 m
 

4
5

 º
D
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se

k
 y
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el
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ay
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 m
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ş 
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 S
S
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o
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o
p
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b
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.k
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ü
k
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 S
S

 

E
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1-0 18 110 0,065 2,3 8 - 2*1,3 - 10,6 0,69     

2-1 18 110 0,065 2,3 1 - 1*1,3 - 2,3 0,15 0,84    

3-2 12 75 0,260 3,6 9 - 2*0,8 - 10,6 2,76 3,6    

4-3 6 75 0,055 1,7 9 - 1*0,8 - 9,8 0,54 4,14    

5-4 6 56 0,310 3,1 3,5 4,2 4*0,5 - 9,7 3,01 7,15 8,5 1,35 -5,96 

6-3 6 56 0,310 3,1 3,5 4,2 5*0,5 1,6 11,8 3,66 7,26 8,5 1,24 -6,07 

7-2 6 50 0,6 4 3,5 3,5 5*0,5 1,3 10,8 6,48 7,32 8,5 1,18 -6,13 

 

Akış yollarında denge kontrolü; 

17,018,135,1.min.max  rr HH mSS  

Hesaplanan sonuç 7.1.1 bölümünde geçtiği şekilde 1m SS (100 mbar) değerinden 

küçüktür. 

Minimum basınç kayıp yüksekliğinin (Hmin) bulunması (Vakum etkisi); 

Her bir akış yolu için minimum basınç değeri çizelge kullanılarak 

hesaplanabilmektedir. 

“5-4-3-2-1 akış yolu” :   96,5)01,354,076,215,05,0  mSS  

“6-3-2-1 akış yolu” :   07,6)66,376,215,05,0  mSS  

“7-2-1 akış yolu”:   13,6)48,615,05,0   mSS  hesaplanır. 

Verilen akış yollarında en küçük basınç değeri “7-2-1” akış yolunda hesaplanmıştır. 
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8. DENAJI ETKĠLEYEN PARAMETRELERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

8.1 Genel  

Bir sifonik çatı drenaj sisteminde boru sisteminin boyutlandırılmasının anahtar 

noktası dengeyi sağlamaktır. Çeşitli durumlarda dengeyi sağlayarak basınç ve düşü 

kayıplarının değişimini izlemek için sistem tasarımcıları tarafından mühendislik 

drenaj çözümü olan analitik boyutlandırma tasarım programları kullanılmaktadır.  

Seçilen yazılım programları ile karmaşık sistemlerde teknik bir şekilde hızlı ve doğru 

olarak hesaplamalar yapılabilmektedir.  

8.2 Yazılım Tasarımda Önemli Hususlar 

Sifonik sistemler binalarda çatı drenaj problemleri üzerine bir mühendislik 

çözümüdür. Yatay bir toplayıcı boru ağına birden fazla çıkışı bağlanırsa uygun düşü 

(çıkış ile deşarj noktası arası yükseklik) herbiri için aynı miktarda akış tahliye 

ediyorsa aynı olmalıdır. Bu uygun düşü boru çeperlerinde, dirseklerde, birleşim 

yerlerinde ve diğer tüm elemanlardaki kayıplara karşı gelebilmelidir. Sonuç olarak 

bir sifonik sistem her bir çatı çıkışı için eşit kayıpları verebilmelidir. Bu sürece 

sistemin dengelenmesi denmektedir ve normal olarak sistem boyunca boru çaplarının 

değiştirilmesi ile sağlanmaktadır. 

Eğer çatı çıkışına yeteri kadar su sağlanmazsa sisteme hava girişi olmakta ve sifonik 

hareket kırılmaktadır. Yazılım programları bu ihtimali göz önünde bulundurmayarak 

tasarım koşulları halinde doğru sonuçlar vermektedir. Sifonik sistemler normal 

olarak zemin seviyesinde deşarj olmaktadır. Deşarj toplayıcı odacığın yüksek çıkış 

hızları nedeniyle tasarımı önemli olmaktadır. Çalışılan yazılım programlarında 

toplayıcı odacık ile uyumlu olacak şekilde tasarımlara imkan sağlamak 

gerekmektedir. Eğer çıkış hızları büyükse boru boyutları değiştirilerek bu hızlar 

düşürülmelidir. Ayrıca toplayıcı odacıkta (rögar)  gerektiği durumlarda sifonik 

hareketi kırabilmek için doğru noktalarda havalandırmalar yapılmalıdır. Odacığın 

ana tahliye çıkışı sifonik sistemden gelen akışı uzaklaştırabilecek büyüklükte 
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boyutlandırılmalıdır. Bu kabul çatıdan gelen debiyi uzaklaştırabilmek için çok 

önemli olmaktadır. Odacığa girmeden önce yerçekimi iniş borusundan sonra yatay 

bir boru kullanarak odacığa girmek pratik olarak iyi sonuçlar vermektedir. 

8.3 Yazılım Programın Tanıtılması 

Mevcut tasarım programı Rainwater Management Systems (RMS) tarafından 

geliştirilmiştir. Tasarımcılara estetik ve teknik kolaylık sağlayan “Siphonitec” isimli 

yazılım programı bu bölümde verilerin elde edilmesinde ve değerlendirilmesinde 

kullanılmıştır. Program bütün sifonik sistem projeleri için uygundur ve mühendisler 

tarafından yine mühendisler için tasarlanmıştır. Tasarımcı çatı alanlarını ve yağış 

şiddetini hesapladıktan sonra istenilen rotalar program sayesinde seçilmekte ve 

program gerekli hidrolik hesaplamaları yapmaktadır. Yazılım programı 

hesaplamaları yapabilmek için ve düşü kayıpları arası dengeyi sağlamak için 

Bernoulli enerji denklemlerini kullanmaktadır. Düşü kayıpları ise Darcy-Weisbach 

ve Colebrook White denklemleri sayesinde hesaplanmaktadır. Boru ağında 

yemlenme sırasında birçok noktada bu denklemlerin çözümü atmosfer altı 

basınçların oluşması ile sonuçlanmaktadır.  Programın başlıca özellikleri şu şekilde 

sıralanabilir: 

 Hesaplama detayları ve kontrol imkanı, 

 Excel rapor özellikleri, 

 Tasarım ağacı, 

 Yeni projeler yükleyebilme ve çıkarma özellikleri, 

 Hata yapılan noktalarda hatanın nedenini de açıklayan uyarma özelliği. 

8.4 Yazılım Tabanlı Uygulamalar  

8.4.1 Kullanılan birimler ve açıklamaları 

SI birim sisteminde kütle, uzunluk ve zaman birimleri sırasıyla kilogram (kg), metre 

(m) ve saniye (s)‟dir. Çalışmada kullanılan yazılan programının veri altyapısı ise 

İngiliz birim sistemine dayanmaktadır.  Bu birimler İngiliz sisteminde aynı sırada 

libre-kütle(libre-mass), ayak (foot, ft) ve saniye (s) ile ifade edilmektedir. Yazılım 

programında kullanılan birimlerin SI birim sistemlerindeki karşılığı Çizelge 8.1‟ de 

verilmiştir. Kolaylık olması açısından Çizelge 8.1‟den faydalanarak bulunan ve 
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yazılım programında sıkça karşılaşılan birimler kendi aralarında dönüştürülerek 

Çizelge 8.2‟ de verilmiştir. 

Çizelge 8.1: Birim sistemlerin birbirine çevrimi. 

Birim çeşidi SI dışı birimler Simge SI eşdeğeri 

Uzunluk inch in 25,4 mm=0,0254 m 

Uzunluk foot ft 0,3048 m 

Basınç atmosfer atm 1,0133x10
5
 Pa 

(N/m
2
) 

Basınç bar bar 1x10
5
 Pa (N/m

2
) 

Basınç milibar mbar 1x10
2
 Pa (N/m

2
) 

Basınç foot su sütunu ft.H2O (ftSS) 2,99x10
5
 Pa (N/m

2
) 

Basınç Inch su sütunu In.H2O (inSS) 2,49x10
5
 Pa (N/m

2
) 

Çizelge 8.2: Sık kullanılan birimlerin birbirine çevrilmesi. 

Birim çeşidi Simge miktarı Eş değer miktarı Eş değer miktarı 

Hacim 1 l 0,001 m
3
 0,035 ft

3
 

Alan 1 m
2
 1550 in

2
 10,76 ft

2
 

Debi 1 m
3
/s 1000 l/s 35,31  ft

3
/s (cfs) 

Uzunluk 1 m 39,37 in 3,28 ft 

Uzunluk 1 in 2,54 cm 0, 083 ft 

Basınç 1 mbar 0,001 bar 1 gr/cm
2
 

Basınç 1 bar 10 m SS 33,45 ftSS (ft w.c.) 

Yağış verimi (i) 1 l/(s.m
2
) 1 mm/s 141,72 in/hour 

8.4.2 Örnek uygulama 

Yazılım programı sayesinde Şekil 8.1‟ de gösterilen tekli sifonik sistem çatı planına 

ait hidrolik hesaplamalar özet olarak aşağıda belirtilen işlem basamakları halinde 

yapılmıştır. 
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ġekil 8.1: Tekli sifonik çatı planı. 

 

8.4.2.1 Mevcut verilerin girilmesi 

Yazılımın gerekli hidrolik hesaplamaları yapabilmesi için başlangıç olarak kurulum 

başlığı (configuration) altında programa yağış şiddeti değeri (i), Drenaj alanı (A), 

malzeme türü (Steel-Çelik) vb. veriler girilir (Şekil 8.2). 

7 m

4,5 m

0,5 m

Tahliye noktası

(Rögar vb.)

Asıl

düşey

boru

Yatay toplama borusu

Tali

düşey

boru

Sifonlu

çıkış

Dirsek

Daraltıcı-Genişletici

 1

 2

 3 4

 5

 6

 7

 8
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ġekil 8.2: Gerekli verilerin girilmesi. 

Daha sonra sifonik sistem kesit kurulumuna başlanır. Program sayesinde yatay 

borular, düşey borular, dirsekler, genişletici ve daraltıcılar kullanılarak Şekil 8.1‟de 

verilen sifonik sisteme ait sifonik tasarım oluşturulur (Şekil 8.3).  

 

 

ġekil 8.3: Sifonik sistem boru ağının oluşturulması. 

Boru ağı oluşturulurken seçilen sistem elemanına ait yükseklik, uzunluk, çap, 

malzeme ve benzeri özellikler girilir. Şekil 8.4‟ te asıl düşey iniş borusuna ait                          

( ) girilmiş değerler misal olması açısından gösterilmiştir. Boru 

çapları seçilirken ölçü olarak klasik sistemlerde eş değer gelen drenajı karşılayacak 
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boru çaplarının yarısı alınabilir. Parantez içinde gösterilen değerler uzunluk (inch)  

birimi cinsinden boru çaplarını vermektedir ((2) A888). Zaten yazılım sayesinde 

dengesizlik (imbalance) sekmesi ile deneme yanılma yoluyla gerekli çaplar, 

uzunluklar, yükseklikler belirlenebilmektedir.  

 

ġekil 8.4: Seçilen sistem elemanına ait değerlerin girilmesi (Asıl düşey boru). 

8.4.2.2 Sistem değerlerinin hesaplanması 

Sistem boru ağı oluşturulduktan sonra yazılım çatı çıkışından başlayarak drenaj 

noktasına kadar olan sürtünme kayıplarını ve yerel kayıpları hesaplamaktadır. Drenaj 

noktasındaki basınç yüksekliği sıfır alınmakta ve hız yüksekliği de yazılım sayesinde 

hesaplanabilmektedir. Böylece drenaj noktasında toplam enerji kaybı yüksekliği 

hesaplanarak (Şekil 8.5) ve enerji denklemleri kullanılarak istenilen bütün noktalarda 

basınç değerleri, sürtünme kayıpları hesaplanabilmektedir. Ayrıca yazılım ile 

istenilen noktalarda debi miktarı ve hız yükseklikleri de bulunabilmektedir. Misal 

olması açısından asıl düşey boruda yazılım sayesinde bulunan değerler Şekil 8.6‟da 

verilmiştir. 

 

ġekil 8.5: Drenaj noktasında toplam enerji kayıplarının hesaplanması. 
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ġekil 8.6: Asıl düşey boruda yazılım ile hesaplanan değerler. 

Yazılım kullanılarak dengesizlik (Imbalance) sekmesi ile sifonik sistemde kalan artık 

enerji yüksekliği de (residual head) hesaplanabilmektedir (Şekil 8.7).  

 

ġekil 8.7: Artık enerji yüksekliğinin (Residual head) hesaplanması. 

8.4.2.3 Sonuçların rapor edilmesi 

Son olarak denge kontrolü, artı ve eksi basınçların izin verilen sınırlar içinde olup 

olmadığı ve çatı çıkışlarınin drenaj kapasitesi kontrol edildikten sonra yazılım 

sayesinde sistem sonuçları rapor edilebilmektedir (Çizelge 8.3). Zaten program izin 

verilen sınırların dışına çıkıldığı zaman renk ikonları ile uyarıda bulunmakta ve 

yanlış uygulamanın sebebini vermektedir. 

Çizelge 8.3: Drenaj parametrelerinin hesaplanması (Çelik). 

Element 

(Boru ağı elemanı) 

ID 

(Çap) 

L 

(Uzu.) 
ΔZ H 

Flow 

(Akım) 

Velocity 

(Hız) 

H Loss 

(Yük 

kaybı) 

P in 

(Giriş 

basıncı) 

P out 

(Çıkış 

basıncı) 

(in) (ft) (ft) (ft) (cfs) (ft/s) (ft w.c.) (ft w.c.) (ft w.c.) 

Discharge (Tahliye  

noktası-1) 
1,96 0 0 0 0,24349 11,62093 2,098682 0 0 

Pipe (Asıl düşey 

boru-2) 
1,96 23 23 0 0,24349 11,62093 6,304077 -16,6959 0 

Elbow  

(Dirsek-3) 
1,96 0 0 0 0,24349 11,62093 0,797499 -15,8984 -16,6959 

Pipe  

(Yatay boru-4) 
1,96 14,8 0 14,8 0,24349 11,62093 4,056537 -11,8419 -15,8984 

Elbow 

(Dirsek-5) 
1,96 0 0 0 0,24349 11,62093 0,797499 -11,0444 -11,8419 

Pipe (Tali düşey 

boru-6) 
1,96 1,6 1,6 0 0,24349 11,62093 0,438544 -12,2058 -11,0444 

Reducer (Daraltıcı-

7) 
1,96 0 0 0 0,24349 11,62093 0,388046 -10,5526 -12,2058 

RoofDrain  

(Sifonlu çıkış-8) 
2,469 0 0 0 0,24349 7,323367 0,10835 -9,61076 -10,5526 
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8.4.3 Basınç ve enerji kayıplarına etkiyen değiĢimlerin değerlendirilmesi 

Sifonik sistemlerde basınç ve enerji kayıp değerlerine etkiyen çeşitli faktörler 

bulunmaktadır. Sifonik sistemlerde yemlenme sırasında oluşan basınçlar başta 

sürtünme kayıp yükseklikleri olmak üzere hız yüksekliğindeki değişimlere göre 

şekillenmektedir. Sürtünme kayıpları seçilen malzeme özelliklerine, boru çap ve 

uzunluklarına, bağlantı elemanların eğiklik derecelerine, akış hızı ve boru pürüzlülük 

değerlerine göre değişebilmektedir. Ayrıca sifonik sistemlerde eşit miktarda yağmur 

akışını tahliye etmek için farklı sayıda çıkış kullanıldığında da basınç ve enerji kaybı 

değişimleri oluşmaktadır.  

8.4.3.1 Malzeme değiĢikliği etkisi 

Sifonik sistemlerde boru ağında çeşitli türde malzemeler kullanılabilmektedir. Bu 

malzemelerin başlıcaları; çelik, PVC ve dökme demir boru ve bağlantı elemanlarıdır. 

Kullanılan malzeme türüne göre sistemde oluşan basınç değerleri ve enerji kayıpları 

farklılaşmaktadır. Şekil 8.1‟de örneği verilen tekli sifonik sisteme ait değerler 

yazılım programı sayesinde sırasıyla çelik-PVC ve dökme demir boru ağıyla 

hesaplanmıştır ve sonuçları sırasıyla Çizelge 8.4-8.5 -8.6‟da metrik sistme çevrilerek 

verilmiştir. Ayrıca Şekil 8.8-8.9‟da basınç ile enerji kayıp değerleri gösterilmiştir 

Çizelge 8.4: Drenaj parametrelerinin hesaplanması (Çelik). 

Boru ağı elemanı  Çap Uzu. Akış Hız Yük kaybı Giriş basıncı Çıkış basıncı 

No (mm) (m) (l/s) (m/s) (m SS) (m SS) (m SS) 

Tahliye  noktası-1 50 0,0 6,90 3,54 0,64 0,00 0,00 

Asıl düşey boru-2 50 7,0 6,90 3,54 1,92 -5,09 0,00 

Dirsek-3 50 0,0 6,90 3,54 0,24 -4,85 -5,09 

Yatay boru-4 50 4,5 6,90 3,54 1,24 -3,61 -4,85 

Dirsek-5 50 0,0 6,90 3,54 0,24 -3,37 -3,61 

Tali düşey boru-6 50 0,5 6,90 3,54 0,13 -3,72 -3,37 

Daraltıcı-7 50 0,0 6,90 3,54 0,12 -3,22 -3,72 

Sifonlu çıkış-8 63 0,0 6,90 2,23 0,03 -2,93 -3,22 
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Çizelge 8.5: Drenaj parametrelerinin hesaplanması (PVC). 

Boru ağı elemanı  Çap Uzu. Akış Hız Yük kaybı Giriş basıncı Çıkış basıncı 

No (mm) (m) (l/s) (m/s) (m SS) (m SS) (m SS) 

Tahliye  noktası-1 50 0,0 6,90 3,54 0,64 0,00 0,00 

Asıl düşey boru-2 50 7,0 6,90 3,54 1,68 -5,33 0,00 

Dirsek-3 50 0,0 6,90 3,54 0,24 -5,09 -5,33 

Yatay boru-4 50 4,5 6,90 3,54 1,08 -4,00 -5,09 

Dirsek-5 50 0,0 6,90 3,54 0,24 -3,76 -4,00 

Tali düşey boru-6 50 0,5 6,90 3,54 0,12 -4,13 -3,76 

Daraltıcı-7 50 0,0 6,90 3,54 0,12 -3,63 -4,13 

Sifonlu çıkış-8 63 0,0 6,90 2,23 0,03 -3,34 -3,63 

Çizelge 8.6: Drenaj parametrelerinin hesaplanması (Dök. demir). 

Boru ağı elemanı  Çap Uzu. Akış Hız Yük kaybı Giriş basıncı Çıkış basıncı 

No (mm) (m) (l/s) (m/s) (m SS) (m SS) (m SS) 

Tahliye  noktası-1 50 0,0 6,94 3,56 0,65 0,00 0,00 

Asıl düşey boru-2 50 7,0 6,94 3,56 2,86 -4,15 0,00 

Dirsek-3 50 0,0 6,94 3,56 0,25 -3,90 -4,15 

Yatay boru-4 50 4,5 6,94 3,56 1,84 -2,06 -3,90 

Dirsek-5 50 0,0 6,94 3,56 0,25 -1,82 -2,06 

Tali düşey boru-6 50 0,5 6,94 3,56 0,20 -2,10 -1,82 

Daraltıcı-7 50 0,0 6,94 3,56 0,12 -1,59 -2,10 

Sifonlu çıkış-8 63 0,0 6,94 2,25 0,03 -1,30 -1,59 

 

 

 
 

ġekil 8.8: Farklı malzemelerde oluşan giriş basınç değerleri. 
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ġekil 8.9: Farklı malzemelerde oluşan yük kayıpları. 

Şekil 8.8 incelendiği zaman en düşük basınç değerinin PVC malzemesinin 

kullanıldığı sifonik sistemde olduğu görülmektedir (-5,33 m SS). Her üç malzeme ile 

yapılan tasarımda en düşük basınç değerleri asıl düşey borunun üst kısmında (2. 

Bölgesi) oluşmaktadır. Dökme demir malzeme ile yapılan tasarımda ise daha yüksek 

basınç değerleri hesaplanmıştır. Şekil 8.9 incelendiğinde ise PVC malzemenin 

kullanıldığı tasarımda sürtünmeden kaynaklanan enerji kayıplarının daha az olduğu, 

dökme demirde ise daha fazla olduğu görülmektedir. Yine en fazla enerji kayıpları 

asıl düşey boruda (2.bölge) oluşmaktadır. Çizelge 8.7‟de malzeme türlerine gore 

hesaplanan ortalama basınç ve toplam yük kaybı değerleri verilmiştir. 

Çizelge 8.7: Malzeme çeşidine göre hesaplanan basınç ve yük değerleri. 

Hesaplanan değer Çelik PVC Dökme demir 

Ort. Basınç değeri, m SS -3,35 -3,66 -2,12 

Top. Yük kaybı değeri, m SS 4,57 4,16 6,19 

Yük (enerji) rezervi, m SS 2,93 3,34 1,30 

8.4.3.2 ÇıkıĢ sayısı etkisi 

Sifonik sistemlerle yapılan çatı drenajları tek çıkışlı büyük çaplı boru ağları ile 

sağlanabildiği gibi aynı miktarda akışı tahliye eden çok çıkışlı ama düşük çapta boru 

ağları ile de sağlanabilmektedir. Şekil 8.10‟da gösterildiği gibi tek çıkışlı sifonik 

sistemin boru çapları azaltılarak iki çıkışlı şekilde düzenlenmiş ve yazılım programı 

ile tasarımı yapılarak Şekil 8.11‟da gösterilmiştir.  

Program kullanılarak bulunan sonuçlar ise Çizelge 8.8-8.9‟da verilmiştir. Çizelge 8.8 

ve 8.9 karşılaştırıldığında aynı çatı çıkışı için (iniş borusuna uzak olan) hesaplanan 
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toplam enerji kaybı iki çıkışlı sifonik sistemde daha fazla olmaktadır. İki çıkışlı 

sistemde ortalama basınç değeri daha yüksek olmasına rağmen minimum basınç bu 

sistemde oluşmaktadır. Yine iki çıkışlı sistemde rezerve edilen enerji yüksekliği 

azalmaktadır. Bir sistemde rezerve enerji yüksekliğinin fazla olması sistem tasarrufu 

açısından faydalı olmamaktadır. Çünkü akışı tahliye etmek için oluşturulan boru ağı 

gereksiz bir şekilde büyük olarak oluşturulmuştur ve rezerve kapasitesi artmıştır. Bu 

durum ekonomik olmayabilmektedir. Güvenli alanda kalabilmek için rezerve enerjisi 

gereklidir ama bu oranın çok büyük olmaması daha iyi olmaktadır. Çizelgeler 

karşılaştırılarak bulunan sonuçlar Çizelge 8.10‟da verilmiştir.  

 

ġekil 8.10: Tek ve iki çıkışlı sifonik sistem. 
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ġekil 8.11: Tek ve iki çıkışlı sifonik sistem tasarımı. 

Çizelge 8.8: Drenaj parametrelerinin hesaplanması (Tek çıkışlı). 

Boru ağı elemanı  Çap Uzu. Akış Hız Yük kaybı Giriş basıncı Çıkış basıncı 

No (mm) (m) (l/s) (m/s) (m SS) (m SS) (m SS) 

Tahliye  noktası-1 100 0,0 13,79 1,75 0,16 0,00 0,00 

Asıl düşey boru-2 100 7,0 13,79 1,75 0,20 -6,81 0,00 

Dirsek-3 100 0,0 13,79 1,75 0,05 -6,76 -6,81 

Yatay boru-4 100 4,5 13,79 1,75 0,13 -6,63 -6,76 

Dirsek-5 100 0,0 13,79 1,75 0,05 -6,58 -6,63 

Tali düşey boru-6 100 0,5 13,79 1,75 0,01 -7,06 -6,58 

Daraltıcı-7 100 0,0 13,79 1,75 0,00 -7,04 -7,06 

Sifonlu çıkış-8 102 0,0 13,79 1,68 0,03 -6,86 -7,04 

Çizelge 8.9: Drenaj parametrelerinin hesaplanması (İki çıkışlı). 

Boru ağı elemanı  Çap Uzu. Akış Hız Yük kaybı Giriş basıncı Çıkış basıncı 

No (mm) (m) (l/s) (m/s) (m SS) (m SS) (m SS) 

Tahliye  noktası-1 100 0,0 13,79 1,75 0,16 0,00 0,00 

Asıl düşey boru-2 100 7,0 13,79 1,75 0,20 -6,81 0,00 

Dirsek-3 100 0,0 13,79 1,75 0,05 -6,76 -6,81 

Yatay boru 100 0,3 13,79 1,75 0,01 -6,75 -6,76 

Genişletici 100 0,0 13,79 1,75 0,09 -9,07 -6,75 

Birleşim 50 0,0 13,79 7,08 1,01 -6,13 -9,07 

Yatay boru-4 50 4,2 6,90 3,54 1,01 -5,12 -6,13 

Dirsek-5 50 0,0 6,90 3,54 0,24 -4,88 -5,12 

Tali düşey boru-6 50 0,5 6,90 3,54 0,12 -5,25 -4,88 

Daraltıcı-7 50 0,0 6,90 3,54 0,12 -4,75 -5,25 

Sifonlu çıkış-8 63 0,0 6,90 2,23 0,03 -4,46 -4,75 
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Çizelge 8.10: Çıkış sayısına göre hesaplanan basınç ve yük değerleri. 

Hesaplanan değer Tek çıkışlı sifonik sistem İki çıkışlı sifonik sistem 

Ort. Basınç değeri, m SS -5,97 -5,45 

Min. Basınç değeri, m SS -7,05 -9,06 

Top. Yük kaybı değeri, m SS 0,64 2,95 

Yük (enerji) rezervi, m SS 6,86 4,46 

Sonuçlar incelendiğinde tahliye edilen çatı alanları ve akış miktarları aynı olmasına 

rağmen çıkış sayısındaki farklık basınç ve enerji kaybı değerlerine de yansımaktadır. 

Sistem tasarrufu ve verimi açısından iki sistem karşılaştırıldığında iki çıkışlı sistemin 

tercih edilmesinin faydalı olacağı öngörülmektedir. Çünkü çatı çıkışı adedi bir tane 

artırılmasına rağmen boru ağı çaplarında büyük oranda azalmaya gidilmekte ve 

rezerve enerjinin de düşük değerde kalması sağlanmaktadır.  

Ayrıca iki çıkışlı sifonik sistem kendi içinde değerlendirildiğinde de her iki çıkışta 

hesaplanan değerler farklı olmaktadır. İki çıkışlı sifonik sistemin çıkışlarına bağlı 

olarak bulunan değerler Çizelge 8.11‟de verilmiştir. Her iki çıkışın tahliye ettikleri 

çatı alanı, akış miktarları ve boru çapları eşit alınmasına rağmen iniş borusuna uzak 

olan çıkışta daha fazla enerji kaybına bağlı olarak daha az rezerve enerji sağlandığı 

anlaşılmaktadır.  

Çizelge 8.11: Sifonik sistemde hesaplanan değerlerin karşılaştırılması. 

(Çıkış) 
Çap Çatı alanı Akış Kot Rezerve yük. 

(mm) (m
2
) (l/s) (m) (m SS) 

(İniş borusuna uzak olan çıkış) 63 115 7 7,50 4,46 

(İniş borusuna yakın olan çıkış) 63 115 7 7,50 5,71 

 

8.4.3.3 Yatay toplama borusu çapı etkisi. 

Sifonik çatı drenaj sistemlerinde boru ağı oluşturulurken yatay toplama borularının 

tasarımı yemlenme sırasında oluşan basınç değerleri ve yük kayıpları açısından çok 

önemli olmaktadır. Seçilen boru çapları ve uzunlukları sistemdeki enerji kayıplarını 

ve basınçları etkilemektedir. Şekil 8.10‟da verilen tek çıkışlı sifonik sistemin yatay 

borusunun çapında değişikliğe gidilerek yeniden boru ağı oluşturulmuş ve Şekil 

8.12‟de örneği verilmiştir. Program sayesinde sonuçlar bulunmuş ve Çizelge 8.12‟de 

verilmiştir. Çizelgeden elde edilen sonuçlara göre düşük çaplandırılan yatay borunun 
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olduğu sistemde ortalama basınç değeri daha düşük olmaktadır. Toplam enerji kaybı 

ise daha fazla olmakta ve buna bağlı olarak rezerve enerji miktarı azalmaktadır 

(Çizelge 8.13). Dolayısıyla farklı yatay toplama borusunun kullanıldığı bu sistemde 

sistem tasarrufu açısından yarar bulunmaktadır. Çünkü küçük çapta olmasına rağmen 

sistem tahliyesi olmakta ve izin verilen eksi basınç limitleri arasında 

kalınabilmektedir. Dolayısıyla seçilen malzeme çapı tesis maliyetine etki etmektedir. 

 

ġekil 8.12: Toplayıcı yatay borunun çaplandırılması (100 mm-75 mm).  

Çizelge 8.12: Drenaj parametrelerinin hesaplanması (Yatay boru çapı: 75 mm) 

Boru ağı elemanı  Çap Uzu. Akış Hız Yük kaybı Giriş basıncı Çıkış basıncı 

No (mm) (m) (l/s) (m/s) (m SS) (m SS) (m SS) 

Tahliye noktası-1 100 0,0 13,79 1,75 0,16 0,00 0,00 

Asıl düşey boru-2 100 7,0 13,79 1,75 0,20 -6,81 0,00 

Dirsek-3 100 0,0 13,79 1,75 0,05 -6,76 -6,81 

Genişletici 100 0,0 13,79 1,75 0,11 -6,99 -6,76 

Yatay boru 75 4,5 13,79 3,11 0,48 -6,51 -6,99 

Daraltıcı 75 0,0 13,79 3,11 0,11 -6,07 -6,51 

Dirsek-5 100 0,0 13,79 1,75 0,01 -6,01 -6,07 

Tali düşey boru-6 100 0,5 13,79 1,75 0,01 -6,49 -6,01 

Daraltıcı-7 100 0,0 13,79 1,75 0,00 -6,47 -6,49 

Sifonlu çıkış-8 102 0,0 13,79 1,68 0,03 -6,29 -6,47 
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Çizelge 8.13: Yat. top. borusu çapına göre hesaplanan basınç ve enerji değerleri. 

Hesaplanan değer 100 mm 75 mm 

Ort. Basınç değeri, m SS -5,97 -6,49 

Min. Basınç değeri, m SS -7,05 -6,99 

Top. Yük kaybı değeri, m SS 0,64 1,20 

Yük (enerji) rezervi, m SS 6,86 6,29 

8.4.3.4 Tali düĢey boru çapı etkisi. 

Sifonik çatı drenaj sistemlerinde boru ağı oluşturulurken yatay toplama borularının 

tasarımının yemlenme sırasında oluşan değerleri etkilemesine benzer olarak seçilen 

tali düşey boru çapları ve uzunlukları da sistemdeki enerji kayıplarını ve basınçlarını 

etkilemektedir. Şekil 8.10‟da verilen tek çıkışlı sifonik sistemin tali düşey borusunun 

çapında değişikliğe gidilerek yeniden boru ağı oluşturulmuş ve Şekil 8.13‟te örneği 

verilmiştir. Yazılım programı sayesinde sonuçlar bulunmuş ve Çizelge 8.14‟te 

verilmiştir. Çizelgeden elde edilen sonuçlara göre tali düşey borunun düşük 

çaplandırılması durumunda sistemde ortalama basınç değeri daha düşük olmaktadır. 

Toplam enerji kaybı ise daha fazla olmakta ve buna bağlı olarak rezerve enerji 

miktarı azalmaktadır (Çizelge 8.15). Dolayısıyla düşük çapta tali düşey borusunun 

kullanıldığı bu sistemde sistem tasarrufu açısından yarar bulunmaktadır. Çünkü 

küçük çapta olmasına rağmen sistem tahliyesi sağlanabilmekte ve izin verilen eksi 

basınç limitleri arasında kalınabilmektedir. 

 

ġekil 8.13: Tali düşey borunun çaplandırılması (100-75 mm).  
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Çizelge 8.14: Drenaj parametrelerinin hesaplanması (Tali düş. boru çapı:75 mm). 

Boru ağı elemanı  Çap Uzu. Akış Hız Yük Kaybı Giriş basıncı Çıkış basıncı 

No (mm) (m) (l/s) (m/s) (m SS) (m SS) (m SS) 

Tahliye  noktası-1 100 0,0 13,79 1,75 0,16 0,00 0,00 

Asıl düşey boru-2 100 7,0 13,79 1,75 0,20 -6,81 0,00 

Dirsek-3 100 0,0 13,79 1,75 0,05 -6,76 -6,81 

Yatay boru-4 100 4,5 13,79 1,75 0,13 -6,63 -6,76 

Dirsek-5 100 0,0 13,79 1,75 0,06 -6,58 -6,63 

Genişletici 100 0,0 13,79 1,75 0,11 -6,81 -6,58 

Tali düşey boru-6 75 0,5 13,79 3,11 0,00 -7,24 -6,81 

Daraltıcı 75 0,0 13,79 3,11 0,03 -6,80 -7,24 

Daraltıcı-7 100 0,0 13,79 1,75 0,00 -6,78 -6,80 

Sifonlu çıkış-8 102 0,0 13,79 1,68 0,03 -6,60 -6,78 

Çizelge 8.15: Tali düşey boru çapına göre hesaplanan basınç ve enerji değerleri. 

Hesaplanan değer 100 mm 75 mm 

Ort. Basınç değeri, m SS -5,97 -6,10 

Min. Basınç değeri, m SS -7,05 -7,24 

Top. Yük kaybı değeri, m SS 0,64 0,89 

Yük (enerji) rezervi, m SS 6,86 6,61 

 

8.4.3.5 Tali yatay boru etkisi. 

Bazı sifonik sistem tasarımcıları boru ağını oluştururken tali düşey borudan yatay 

boruya bağlantı öncesinde tali yatay boru kullanmaktadırlar. Bu şekilde oluşturulan 

boru ağı da sistemde meydana gelen değerleri etkilemektedir. Şekil 8.10‟da verilen 

tek çıkışlı sifonik sistemin asıl yatay borusuna tali yatay boru eklenerek yeniden boru 

ağı oluşturulmuş ve Şekil 8.14‟te örneği verilmiştir.  Yazılım programı sayesinde 

sonuçlar bulunmuş ve Çizelge 8.16‟da verilmiştir. Çizelgelerden elde edilen 

sonuçlara göre tali yatay borunun kullanıldığı sistemde ortalama basınç değeri 

kullanılmayan sisteme göre daha düşük olmaktadır. Toplam enerji kaybı ise daha 

fazla olmakta ve buna bağlı olarak rezerve enerji miktarı azalmaktadır (Çizelge 

8.17).  
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ġekil 8.14: Tali yatay boru ile oluşturulan boru ağı. 

Çizelge 8.16: Drenaj parametrelerinin hesaplanması (Tali yatay boru ile). 

Boru ağı elemanı  Çap Uzu. Akış Hız Yük Kaybı Giriş basıncı Çıkış basıncı 

No (mm) (m) (l/s) (m/s) (m SS) (m SS) (m SS) 

Tahliye  noktası-1 100 0,0 13,79 1,75 0,16 0,00 0,00 

Asıl düşey boru-2 100 7,0 13,79 1,75 0,20 -6,81 0,00 

Dirsek-3 100 0,0 13,79 1,75 0,05 -6,76 -6,81 

Yatay boru-4 100 4,5 13,79 1,75 0,13 -6,63 -6,76 

Dirsek-5 100 0,0 13,79 1,75 0,01 -6,58 -6,63 

Tali yatay boru 100 1,0 13,79 1,75 0,00 -6,55 -6,58 

Dirsek 100 0,0 13,79 1,75 0,03 -6,50 -6,55 

Tali düşey boru-6 100 0,5 13,79 1,75 0,00 -6,98 -6,50 

Daraltıcı-7 100 0,0 13,79 1,75 0,00 -6,96 -6,98 

Sifonlu çıkış-8 102 0,0 13,79 1,68 0,03 -6,78 -6,96 

Çizelge 8.17: Tali yatay boru kullanılarak hesaplanan basınç ve enerji değerleri. 

Hesaplanan değer Tali yatay borusuz Tali yatay borulu 

Ort. Basınç değeri, m SS -5,97 -6,05 

Min. Basınç değeri, m SS -7,05 -6,98 

Top. Yük kaybı değeri, m SS 0,64 0,71 

Yük (enerji) rezervi, m SS 6,86 6,78 
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8.4.3.6 DüĢey iniĢ borusu etkisi. 

Sifonik sistemlerde yemlenme olayını etkileyen sistem elemanlarından en 

önemlilerinden biri de kullanılan asıl düşey iniş borusunun seçimidir. Çünkü 

genellikle yemlenmeye esas teşkil eden vakum etkisinin oluşum yeri çoğu sistemde 

düşey iniş borusunun en üst noktasıdır. Dolayısıyla eksi basınçların sebep olabileceği 

kavitasyon etkisine de en fazla bu parça maruz kalmaktadır. Düşey iniş borusunun 

uzunluğu ve çapı sistem genelinde oluşan basınç değerlerini ve enerji kayıplarını 

etkilemektedir. Şekil 8.10‟da verilen tek çıkışlı sifonik sistemin düşey iniş borusunun 

çapı değiştirilerek Şekil 8.15‟te verilmiştir.  Yazılım programı sayesinde sonuçlar 

bulunmuş ve sonuçlar Çizelge 8.18‟de verilmiştir. Çizelgelerden elde edilen 

sonuçlara göre düşey iniş borusunun çapı küçültüldüğünde ortalama basınç değeri 

yükselmektedir. Toplam enerji kaybı ise daha fazla olmakta ve buna bağlı olarak 

rezerve enerji miktarı azalmaktadır (Çizelge 8.19).  

 

ġekil 8.15: 75 mm düşey iniş borusuyla oluşturulan boru ağı. 
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Çizelge 8.18: Drenaj parametrelerinin hesaplanması (Düş. iniş boru çapı:75 mm). 

Boru ağı elemanı  Çap Uzu. Akış Hız Yük Kaybı Giriş basıncı Çıkış basıncı 

No (mm) (m) (l/s) (m/s) (m SS) (m SS) (m SS) 

Tahliye  noktası-1 75 0,0 13,79 3,11 0,51 0,00 0,00 

Asıl düşey boru-2 75 7,0 13,79 3,11 0,80 -6,21 0,00 

Daraltıcı 75 0,0 13,79 3,11 0,11 -5,77 -6,21 

Dirsek-3 100 0,0 13,79 1,75 0,05 -5,72 -5,77 

Yatay boru-4 100 4,5 13,79 1,75 0,13 -5,59 -5,72 

Dirsek-5 100 0,0 13,79 1,75 0,01 -5,54 -5,59 

Tali düşey boru-6 100 0,5 13,79 1,75 0,00 -6,01 -5,54 

Daraltıcı-7 100 0,0 13,79 1,75 0,00 -6,00 -6,01 

Sifonlu çıkış-8 102 0,0 13,79 1,68 0,03 -5,82 -6,00 

Çizelge 8.19: Düş. iniş borusu çapına göre hesaplanan basınç ve enerji değerleri. 

Hesaplanan değer 100 mm 75 mm 

Ort. Basınç değeri, m SS -5,97 -5,18 

Min. Basınç değeri, m SS -7,05 -6,21 

Top. Yük kaybı değeri, m SS 0,64 1,69 

Yük (enerji) rezervi, m SS 6,86 5,80 

 

Yapılan çalışmalardan anlaşıldığı gibi sifonik sistemlerde boru ağını teşkil eden her 

bir bileşenin değişimi sistemde meydana gelen basınç ve enerji değişimlerini 

etkilemektedir. Bu bölümde öncelikle sifonlu çıkış sayısı artırılarak daha sonra boru 

ağında tali düşey boruda, tali yatay boruda, asıl toplayıcı yatay boruda, asıl düşey 

iniş borusunda değişimlere gidilerek hesaplamalar yapılmış, bulunan sonuçlar 

çizelgeler halinde sunulmuştur. Elde edilen bütün basınç ve enerji kaybı değerleri 

aynı hesap bölgeleri için ( 1-8) çıkartılarak Çizelge 8. 20‟de verilmiştir. Çizelge 8.21‟ 

de ise bütün hesap bölgeleri için özet değerler verilmiştir. Aynı hesap bölgeleri için 

(1-8) basınç değerleri grafik halinde Şekil 8.16‟da,  enerji kayıp değerleri Şekil 

8.17‟de gösterilmiştir. 
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Çizelge 8.20: Basınç ve enerji değerlerine etkiyen değişimler. 

Boru ağı 

elemanı 

Tek.sif.sis. İkili.sif.sis. 
Yat.top. borusu  

(küçük çap) 
Tal.düş. boru              
(küçük çap) 

Tal.yat.boru 
ilavesi 

Asıl.düş. boru             
(küçük çap) 

Yük 

kaybı 
(m SS) 

Basınç 

(m SS) 

Yük 

kaybı 
(m SS) 

Basınç 

(m SS) 

Yük 

kaybı 
(m SS) 

Basınç 

(m SS) 

Yük 

kaybı 
(m SS) 

Basınç 

(m SS) 

Yük 

kaybı 
(m SS) 

Basınç 

(m SS) 

Yük 

kaybı 
(m SS) 

Basınç 

(m SS) 

Tahliye  

noktası-1 
0,16 0,00 0,16 0,00 0,16 0,00 0,16 0,00 0,16 0,00 0,51 0,00 

Asıl düşey 

boru-2 
0,20 -6,82 0,20 -6,82 0,20 -6,82 0,20 -6,82 0,20 -6,82 0,80 -6,21 

Dirsek-3 0,05 -6,76 0,05 -6,76 0,05 -6,76 0,05 -6,76 0,05 -6,76 0,05 -5,72 

Yatay 

boru-4 
0,12 -6,64 1,01 -5,12 0,48 -6,51 0,12 -6,64 0,12 -6,64 0,12 -5,59 

Dirsek-5 0,05 -6,58 0,24 -4,88 0,05 -6,01 0,05 -6,58 0,05 -6,50 0,05 -5,54 

Tali düşey 

boru-6 
0,01 -7,06 0,12 -5,25 0,01 -6,49 0,05 -7,24 0,01 -6,97 0,01 -6,01 

Daraltıcı-

7 
0,00 -7,04 0,12 -4,75 0,00 -6,47 0,00 -6,78 0,00 -6,96 0,00 -6,00 

Sifonlu 

çıkış-8 
0,03 -6,86 0,03 -4,46 0,03 -6,29 0,03 -6,61 0,03 -6,78 0,03 -5,82 

Çizelge 8.21: Özet basınç ve enerji kaybı değerleri. 

Hesaplanan değer Tek.sif.sis. İkili.sif.sis. 

Yat.top. 
borusu (küçük 

çap) 

Tal.düş. boru 

(küçük çap) 

Tali yatay 

boru ilaveli 

Asıl.düş. boru 

(küçük çap) 

Ort. Basınç 

değeri, m SS 
-5,97 -5,45 -6,49 -6,10 -6,05 -5,18 

Min. Basınç 

değeri, m SS 
-7,05 -9,06 -6,99 -7,24 -6,97 -6,21 

Top. Yük kaybı 

değeri, m SS 
0,64 2,95 1,20 0,89 0,71 1,69 

Yük (enerji) 

rezervi, m SS 
6,86 4,46 6,29 6,61 6,78 5,80 

 

 

ġekil 8.16: Basınç değerlerine etkiyen değişimlerin özet gösterimi. 
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ġekil 8.17: Yük kayıp değerlerine etkiyen değişimlerin özet gösterimi. 

Çizelge 8.21‟e göre en yüksek ortalama basınç değeri (-5,18 m SS)  asıl düşey 

borunun küçük çaplandırıldığı sistemde en küçük ortalama değer (-6,49 m SS) ise 

asıl yatay borunun küçük çaplandırıldığı sistemde oluşmaktadır.  

Şekil 8.16 incelendiği zaman boru ağındaki ve çıkış sayısındaki farklılıkların sistem 

genelinde oluşan basınçların değişikliğine sebep olduğu anlaşılmaktadır. Bütün 

değişimler için en düşük basınç değerlerinin hesaplandığı noktalar 2. (Asıl düşey iniş 

borusu) ve 6. (Tali düşey iniş borusu) bölgelerdir.  

Çizelge 8.21‟e göre en yüksek enerji kayıpları ikili sifonik sistemde (2,95 m SS) en 

düşük enerji kaybı ise tekli sifonik sistemde (0,64 m SS) oluşmaktadır.  

Şekil 8.17 incelendiği zaman boru ağındaki ve çıkış sayısındaki farklılıkların aynı 

şekilde sistem genelinde enerji değişikliklerine sebep olduğu anlaşılmaktadır. Bütün 

değişimler için en fazla enerji kaybının olduğu noktalar 2. (Asıl düşey iniş borusu) ve 

4. (Yatay toplama borusu) bölgelerdir. 

8.4.4. Hesap yöntemlerinin karĢılaĢtırılması 

Sifonik sistemlerde yemlenme sırasında meydana gelen basınç değerleri ve enerji 

kayıplarını hesaplamak için elle yapılan yöntemler kullanıldığı gibi bilgisayar tabanlı 

programlar da kullanılabilmektedir. Gerek elle yapılan olsun gerek ise yazılım 

programı olsun hesaplamaların çıkış noktasını Bernoulli ve enerji denklemleri 
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oluşturmaktadır. Sadece uygulamada farklılıklar olabilmektedir. Yemlenme sırasında 

bu denklemler uygulanırken bazı standartlarda çıkışların üzerinde hız ve basınç 

değerlerinin 0 olduğu kabul edilerek hesaplamalar yapılmakta ve enerji 

denklemlerinin hesaplamalarına çıkıştan yola çıkılarak başlanmaktadır. (VDI-Örnek 

uygulama:1). Bazı standartlarda ise tahliye (drenaj) noktasından hesaplamalara 

başlanmakta ve bu noktadaki basınç değeri 0 alınarak sistem genelindeki değerler 

hesaplanmaktadır (BSI, ASPE- Bölüm 8: Yazılım uygulamaları).  

Bu bölümde 7.bölüm 1. uygulamada verilen sifonik sistemin tasarımı yazılım 

programı ile yapılarak çıkan sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

8.4.4.1 ÇıkıĢtan baĢlayarak hesaplama 

Bu hesaplama yönteminde yemlenme sırasında çıkış üzerinde hız ve basınç değerleri 

ihmal edilerek enerji eşitliği sağlanmış ve hesaplamalar yapılmış sonuçlar Çizelge 

8.22‟de verilmiştir. Karşılaştırmada kullanılmak üzere eş değer basınç ve enerji 

kayıp değerleri Çizelge 8.23‟te verilmiştir. 

 

ġekil 8.18: Sifonik sistem çatı drenaj planına ait kesitler.  

Şekil 8.18‟de  planı verilen sifonik sistem çatı drenajı iki kısımdan oluşmaktadır. 

Hesabı yapılan sadece bir kısmı için (yarısı); 

Drenaj katsayısı, c: 0,8- Referans yağış verimi, i: 0,03 l/(s.m
2
) olmak üzere; 

 
s

lQT 601002503,08,0   bulunur.           

TS 1 TS 2 TS 3 TS 4 TS 5 TS 6 TS 7
TS 8

QT=60 l/s

TS 1 TS 2 TS 3 TS 4 TS 5 TS 6 TS 7

 700

TS 1a TS 9 TS 10 TS 11 TS 12 TS 13 TS 14 TS 15

TS 8

TS 15b

QS=7,5 l/s
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Çizelge 8.22: TS 1a-TS 8 akış yolunda hesaplanan drenaj parametre değerleri. 

Ak.kol. 

TS 

L 

m 

QT 

l/s 

D 

mm 

J 

mbar/m 

v 

m/s 

∑k 

sbt 

(vx
2.ρ)/2 

mbar 

L*J 

mbar 

Z 

mbar 

L.J+Z 

mbar 

∑(L.J+Z) 

mbar 

Δhx.ρ.g 

mbar 

px 

mbar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1a 0,4 7,5 70 7,2 1,9 1,3 18,1 2,9 23,5 26,3 26,3 69 24,3 

1 13,8 7,5 100 7,2 0,9 2,2 4,1 13,8 8,9 22,7 49,1 69 15,6 

2 12,5 15 125 1 1,2 0,6 7,2 17,5 4,3 21,8 70,9 69 -9,4 
3 12,5 22,5 150 1,4 1,2 0,6 7,2 15 4,3 19,3 90,2 69 -28,7 

4 12,5 30 150 1,2 1,7 0,6 14,5 26,3 8,7 34,9 125,1 69 -70,9 

5 12,5 37,5 150 2,1 2,1 0,6 22,1 41,3 13,2 54,5 179,6 69 -133 
6 12,5 45 150 3,3 2,5 0,6 31,3 86,5 18,8 105,2 284,8 69 -247 

7 12,5 60 150 4,6 3,3 1,1 54,5 102,5 59,9 162,4 447,2 69 -433 

8 7 60 125 8,2 4,7 1,8 110,5 146,3 198,8 345,1 792,3 755 -37 
lg 102,5             

Çizelge 8.23: Eşdeğer TS 1a-TS 8 arası basınç değerleri ve enerji kayıpları.  

Akış kolu Uzunluk Çap Giriş basıncı Giriş basıncı Yük Kaybı Yük Kaybı 

No m mm mbar m SS mbar m SS 

1a 0,40 70 24,30 0,24 26,30 0,26 

1 13,80 100 15,60 0,16 22,70 0,23 

2 12,50 125 -9,40 -0,09 21,80 0,22 

3 12,50 150 -28,70 -0,29 19,30 0,19 

4 12,50 150 -70,90 -0,71 34,90 0,35 

5 12,50 150 -133,00 -1,33 54,50 0,55 

6 18,80 150 -247,00 -2,47 105,20 1,05 

7 12,50 150 -433,00 -4,33 162,40 1,62 

8 7,00 125 -37,00 -0,37 345,10 3,45 

8.4.4.2 Tahliyeden baĢlayarak hesaplama 

Bu hesaplama yönteminde enerji eşitliği denklemlerinin uygulanmasına tahliye 

(drenaj) noktasından başlanmaktadır. Tez kapsamında kullanılan yazılım programı da 

bu yöntemle hesaplamaları yapmaktadır. Bu yönteme göre tahliye noktasında basınç 

değeri 0 alınmakta ve tahliye noktasına kadar olan yük kayıpları toplamı ile o 

noktadaki akışkanın çıkış hızı yükseklikleri toplanarak boru ağı boyunca enerji 

eşitliğinde kullanılmak üzere enerji çıkış değeri hesaplanmaktadır. Bu yöntemle 

Şekil 8.18‟e ait sifonik çatı planı yazılım programı ile tasarlanarak Şekil 8.19‟da 

verilmiştir. Tasarım sonuçları ise Çizelge 8.24‟te verilmiştir. 
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ġekil 8.19: Tahliyeden başlayarak yapılan yazılım tasarımı. 
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Çizelge 8.24: Tahliyeden başlayarak yapılan yazılım tasarımı sonuçları. 

Boru ağı elemanı  Çap Uzu. Akış Hız 
Yük 

Kaybı 

Giriş 

basıncı 

Çıkış 

basıncı 

No (mm) (m) (l/s) (m/s) (m SS) (m SS) (m SS) 

Discharge 125 0,0 75 6,06 1,87 0,00 0,00 

Pipe 125 7,0 75 6,06 1,74 -5,26 0,00 

Elbow 125 0,0 75 6,06 0,45 -4,81 -5,26 

Reducer 125 0,0 75 6,06 0,33 -3,51 -4,81 

Pipe 150 12,5 75 4,19 1,21 -2,30 -3,51 

(Leg) Junction 150 0,0 75 4,19 0,07 -1,83 -2,30 

Pipe 150 18,8 56 3,14 1,05 -0,78 -1,83 

(Leg) Junction 150 0,0 56 3,14 0,07 -0,55 -0,78 

Pipe 150 12,5 47 2,62 0,49 -0,06 -0,55 

(Leg) Junction 150 0,0 47 2,62 0,05 0,11 -0,06 

Pipe 150 12,5 37 2,10 0,32 0,43 0,11 

(Leg) Junction 150 0,0 37 2,10 0,02 0,55 0,43 

Pipe 150 12,5 28 1,57 0,19 0,74 0,55 

(Leg) Junction 150 0,0 28 1,57 -0,01 0,80 0,74 

Pipe 150 12,5 19 1,05 0,09 0,88 0,80 

(Leg) Junction 150 0,0 19 1,05 -0,04 0,89 0,88 

Pipe 150 13,8 9 0,52 0,03 0,92 0,89 

Elbow 150 0,0 9 0,52 0,00 0,92 0,92 

Reducer 150 0,0 9 0,52 0,01 0,71 0,92 

Pipe 75 0,7 9 2,11 0,04 0,06 0,71 

Reducer 75 0,0 9 2,11 0,01 0,10 0,06 

RoofDrain 78 0,0 9 1,96 0,03 0,32 0,10 

8.4.4.3 Yöntem sonuçlarının karĢılaĢtırılması 

Her iki yapılan yönteme ait sonuçlar karşılaştırıldığında (Çizelge 8.23-8.24) sistem 

genelinde meydana gelen enerji kaybı değerlerinin birbirine çok yakın olduğu 

görülmektedir. Çıkıştan başlayarak hesaplama yönteminde toplam enerji kaybı değeri 

7,92 m SS hesaplanırken tahliye çıkışı yönteminde ise 8,02 m SS hesaplanmıştır. İki 

yöntemde hesaplanan enerji kayıpları arasındaki fark % 1 olarak bulunmuştur. İki 

yöntemde aynı noktalarda hesaplanan basınç değerleri ise Çizelge 8.25‟te verilmiş ve 

grafik halinde Şekil 8.20‟de gösterilmiştir.  
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Çizelge 8.25: Aynı noktalar için basınç değerlerinin karşılaştırılması. 

Akış yolu 

Tahliyeden başlayarak 

hesaplama  yöntemi 

Çıkıştan başlayarak 

hesaplama yöntemi 

Basınç değeri Basınç değeri 

m SS m SS 

TS 8 0,00 -0,37 

TS 7 -5,26 -4,36 

TS 6 -2,30 -2,48 

TS 5 -0,78 -1,34 

TS 4 -0,06 -0,71 

TS 3 0,43 -0,29 

TS 2 0,74 -0,09 

TS 1 0,88 0,16 

TS 1 a 0,92 0,24 

 

 

 

ġekil 8.20: Aynı noktalar için basınç değerlerinin gösterimi. 

Çizelge sonuçlarına gore tahliyeden başlayarak hesaplama  yönteminde ortalama 

basınç değeri çıkıştan başlayarak yapılan yönteme göre daha yüksek çıkmaktadır. 

Grafik incelendiğinde ise hesaplanan değerlerin çok az farklı olmasına rağmen 

birbirine paralel olduğu görülmektedir. Yine önceki uygulamalarda olduğu gibi 

sistem genelinde en düşük basınç değerleri yemlenmenin başladığı noktalarda (düşey 

iniş borusunun üst kısmı) oluşmaktadır. Ayrıca çıkış yakınlarından başlamak üzere 

tipik sifonik sistem uygulamalarında olguğu gibi basınç değerleri yük kayıplarına 

bağlı olarak düzenli bir şekilde azalmaktadır. 
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8.5 YağıĢ olayının sifonik ve klasik olarak incelenmesi 

Çatı drenaj sistemleri teorik olarak her ne kadar sifonik veya klasik olarak 

tasarlansalar da gerçek yağış durumunda tam olarak tasarımlarına uygun akış 

koşullarını gösterememektedirler. Bazı aşırı yağışlarda klasik sistemler çıkış 

üzerindeki akış yüksekliğine bağlı olarak sifonik sistemlerin akış koşullarına benzer 

hal almakta ve kısmi dolu kesit akışı sağlanarak yemlenme olayı gözlenebilmektedir. 

Buna benzer olarak bazı düşük yağışlarda da sifonik sistemler tasarım altı akışlarla 

karşılaşmakta ve sistem genelinde klasik sistemlerdeki hava girişine bağlı olarak 

meydana gelen akış koşulları izlenmektedir. Dolayısıyla gerçekte bir sistem her ne 

kadar sifonik veya klasik olarak tasarlansa da değişken yağış miktarlarına bağlı 

olarak her iki sisteme de ait akış koşullarını temsil etmektedir. Buradan yola çıkılarak 

değişken bir yağış olayı hem klasik olarak hem de sifonik olarak incelenmiştir. Olay 

incelenirken şu şekilde bir yöntem takip edilmiştir. Bilindiği üzere sifonik sistemler 

tasarlanan yaşış şiddetinde tasarımlarına uygun davranabilmektedir. Bu yağış 

şiddetlerinin altındaki olaylarda sistemin klasik davranacağı kabul edilmiştir. Çizelge 

8.26‟da Şekil 8.21‟e ait çatı kesitine düşen 3 dakikalık yağış olayının 30 saniye 

aralıklı ortalama yağışları l/s cinsinden verilmiştir.  

Çizelge 8.26: Çatı yüzeyine düşen saniye aralıklı ortalama yağış şiddetleri (l/s). 

0-30 s 31-60 s 61-90 s 91-120 s 121-150 s 151-180s 

2 3 4 6 3 2,4 

 

 

ġekil 8.21: Yağış olayının incelendiği çatı yüzeyi. 

 

 

Çatı oluğu:7x7 cm Sifonlu çıkış
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Şekil 8.22‟de ise ortalama yağış şiddetleri (hiyetograf) grafik halinde verilmiştir. 

 

ġekil 8.22: Zaman aralıklarında gerçekleşen ortalama yağış şiddetleri. 

Sistemin hem klasik hem de sifonik akış koşullarını göstereceği beklendiği için çıkış 

sifonlu seçilmek zorundadır. Dolayısıyla tasarım yağış şiddeti değerinde sistem 

sifonik olarak, tasarım altı yağış şiddetlerinde ise klasik olarak değerlendirilecektir. 

Sistemin verilen değişken yağış şiddetinde akış koşullarını inceleyebilmek için 

sifonlu çıkış için bir kapasitesi belirlemek gerekmektedir. Örnek uygulamada sifonlu 

çıkışın kapasitesi 6 l/s olarak seçilmiştir. Seçilen bu değerin altında sistemin klasik 

olarak çalışacağı kabul edilmektedir. Bu durumda sistemin kapasitesi ise mevcut 

literatür çalışmalarından ve yapılmış deneysel çalışmalardan elde edilen kabullerden 

yola çıkılarak 1/3 oranında alınacaktır (May, 1995). Yani sistem ortalama 6 l/s yağış 

şiddeti altında klasik davranacağı için çatı oluğuna gelen akışın 1/3 „ünü tahliye 

edebilecektir. Ayrıca sifonlu çıkışın tahliye kapasitesi 6 l/s değerine karşılık gelen 

oluk derinlik yüksekliğinin hesaplanması gerekmektedir. Çünkü sistemin oluk hangi 

derinlikte iken sifonik çalışmaya başlaması birazdan verilecek işlem aşamaları 

açısından önemli olmaktadır. Mevcut oluğun tam kapasitesi 8.1 denklemi ile 

hesaplanabilmektedir.  

  
s

lBhLQo 451000075,0075,081000   
         (8.1) 

Burada; 

L:Oluk uzunluğu, m 

h: Oluk derinliği,  m 
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Bu durumda sistemin hangi oluk derinliğinde sifonik olarak çalışmaya başladığı 8.2 

denklemi ile hesaplanabilmektedir. 

  mmcmh
Q

Q
h oluk

oluk

sifon

sifon 101075,0
45

6
  

         (8.2) 

 

Dolayısıyla olukta 10 mm akış derinliğine ulaşıldığı zaman sistemin sifonik olarak 

çalışacağı kabul edilmektedir.  Verilen bu açıklamaların ardından yağış olayı 

incelenebilecektir. 

0-30 s zaman aralığında oluğa gelen ortalama akış miktarı 2 l/s‟dir. Sifonlu çıkışın 

kapasitesi ise 6 l/s‟dir. Dolayısıyla sistem henüz sifonik olarak çalışamamaktadır. 

Kapasitesi ise 1/ 3 oranında yani 2 l/s olmaktadır. Bu zaman aralığında gelen 

ortalama akış miktarı da 2 l/s olduğu için çıkış bu miktarı tahliye edebilmektedir. 30-

60 s aralığında ortalama akış miktarı 3 l/s‟dir. Sistem yine tasarım değerinin altında 

çalışacağı için ortalama 2 l/s lik miktarını tahliye edebilecektir ve birim saniyede     

3-2 = 1 litrelik miktar olukta birikmeye başlayacaktır. 36.saniyede olukta toplam 6 

litre birikme olacağı (10 mm oluk akış derinliği) için sistem bu durumda sifonik 

olarak çalışmaya başlayacak ve oluktaki akışın tamamı tahliye edilecektir. 37. 

saniyeden itibaren sistem oluk koşulları tekrar 31. saniyedeki hale dönecektir ve 

birim saniyede 3-2 = 1 litrelik miktar olukta birikmeye başlayacaktır. Aynı şekilde 6 

saniye sonra sistem yine sifonik olarak çalışabilecek seviyeye gelecektir ve akışın 

tamamını tahliye edecektir. Bu işlem yöntemiyle 3 dakikalık zaman sürecinde olukta 

meydana gelen akış derinlikleri Şekil 8.23‟te verilmiştir. 
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ġekil 8.23: Zaman aralıklarında gerçekleşen oluk akış derinlikleri. 

Şekil incelendiği zaman oluk akış derinlikleri tasarım yağış şiddetine denk gelen 

değerine ulaştığı zaman sistem sifonik hale geçmekte ve oluktaki akışın tamamını 

boşaltmaktadır. Bunun dışındaki durumlarda ise sistem klasik olarak çalışmaktadır. 

Sistem klasik olarak çalışırken oluktaki akış derinliği tahliye edilemeyen akışa bağlı 

olarak artmakta ve sınır değere (10 mm) geldiğinde sifonik hale dönmektedir.  
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9.SONUÇLAR 

Çatı drenaj sistemlerinin tasarımı karmaşık süreçlerden oluşmaktadır. Drenaj 

kapasiteleri ağırlıklı olarak çatı çıkışlarına bağlı olmaktadır. Çıkışlardaki koşulların 

anlaşılması sistemin performansı açısından önemli olmaktadır. Taşmalarda en önemli 

ortak noktalardan birisi de çıkışların düşük boyutlandırılmasıdır.   

Çatı drenaj sistemleri için uygun tasarım yöntemleri konulmalıdır. Sifonik çatı drenaj 

sistemleri büyük çatılı yüzeyleri tahliye etmek için etkili ve teknolojik bir yol 

sunmaktadır. Sifonik sistemler klasik sistemlere göre daha fazla akış kapasitesine 

sahiptir. Çünkü çatı seviyesi ile yer arasındaki etkili düşüyü kullanabilmektedir. Dolu 

kesit akış koşullarında (yemlenme) tasarım akış debileri başarılabilmektedir. Sifonik 

sistemin dolu kesit akış koşullarındaki akış kapasitesi Bernoulli denklemleri ile 

bağlantı elemanı ve borulardaki sürtünme direnci kullanılarak bulunabilmektedir. 

Sifonik sistem üzerine yapılan çatı drenajları her geçen gün artmaktadır. Fakat hala 

sistemin işletimi noktasında bilgi eksiklikleri mevcuttur. Özellikle yemlenme süreci 

ile ilgili belirsizlikler bulunmaktadır. Dolayısıyla sistem çöktüğü zaman bunun 

sebebi tam olarak bilinememektedir. Yapılan deneylerde bazı durumlarda sistemde 

ölçülen basınçlar ile yazılım programlarından elde edilen basınçlar arasında büyük 

farklılıklar da gözlenebilmektedir. Bu önemli farkın; hava miktarının değişimi, 

bağlantı elemanlarındaki yerel kayıplar ve düşü kaybından kaynaklandığı 

öngörülmektedir. Sifonik sistemler belirgin işletim karakteristiklerine sahiptir ve 

aşağıda belirtilen faktörler tasarım ve tanımlamalarda dikkate alınmalıdır.  

 Tasarım yağış şiddetinin doğru seçimi, 

 Düşük akış miktarlarında çıkışların hava girişini engellemedeki etkinliği, 

 Boru ağında eksi basınçların değeri, 

 Yemlenme oluşması için geçen süre, 

 Sifonik sistemlerin diğer drenaj sistem parçaları ile entegrasyonu. 

Sifonik sistemlerin uzun zaman etkili çalışmasının sağlanması için aşağıdaki noktalar 

dikkate alınmalıdır. 
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 Doğru boyutlandırılmış sifonik sistemler emsali klasik sistemlere göre daha 

az depolama kapasitesine sahip olabilirler ve bu yüzden güvenlik sınırları ve 

etkenleri tam olarak göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Dolu kesit akış koşullarında sifonik çatı drenaj sistemleri çalışırken çatı 

seviyesi ile drenaj sistemi arasında drenaj için bir akış yolu meydana gelir. Bu 

yüzden zemin altındaki problemler çatı yüzeyinde taşmalara sebep olabilir. 

Bunun için sifonik sistemler çatı ile drenaj noktası arasında bir bütün olarak 

ele alınmalıdır. Dolayısıyla tasarımcılar güvenli kurulum için gerekli olan 

unsurları uygun bir şekilde sağlamalıdırlar. Ayrıca sifonik çatı drenaj 

sistemleri çatı tasarımı, oluk tasarımı, site drenaj sistemi vb. unsurlardan 

dolayı değişiklik gösterirler. 

 Tali borularla yatay toplama boruları arasında hızlı yemlenme sağlayacak 

şekilde yeterli düşey düşüye izin verecek boşluklar bırakılmalıdır. 

 Havanın uzaklaştırılmasına bağlı olarak sifonik sistemler aynı miktardaki 

suyu uzaklaştıracak klasik sistemlere göre daha küçük çaptadırlar. Buna bağlı 

olarak: hayvan pisliği, yaprak vb. şeylerden dolayı tıkanmaya daha fazla 

maruz kalırlar. Dolayısıyla yaprak düşümünün ve diğer maddelerin çok 

olduğu yerlerde ilave temizlik ölçümleri yapılmalı ve çıkışlar buna göre 

tasarlanmalıdır. 

Sifonik sistemlerle bir çatı yüzeyi drene edilmek istendiği zaman belirli bir yağış 

şiddetinde her bir çıkışın dren kapasitelerini içeren toplam tasarım akışı 

tasarımcıların çalışmalara başlama noktasıdır.  Sistem boru çapları, dirsekler, 

genişletici ve daraltıcılar seçilerek analiz yapılır ve sistem enerji kayıp değerleri 

sağlanarak hesaplamalar yapılır. Sistem boru ağında kullanılan bağlantı 

elemanlarının direnç katsayıları mühendislik kaynaklarında bulunmaktadır. Fakat 

çıkışlar için sifonik sistemlerin direnç katsayılarını gösteren standartlar ayrı olarak 

mevcuttur. Bu veriler ANSİ, ASME, ASPE standartlarında bulunmaktadır. 

Bu çalışmada özel olarak sifonik sistemde yemlenme sırasında meydana gelen 

basınçlar ve enerji kayıpları üzerine yazılım programından da faydalanarak 

çalışmalar yapılmıştır.  

Yazılım programı elde edilip üzerine ayrıntılı bir çalışma yapılarak her bir 

sekmesinin işlevi anlaşılmış ve sonrasında ise drenaj parametrelerinin 

değerlendirilmesine esas teşkil etmiştir. 
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Yapılan bu çalışmada mevcut literatür çalışmalarından farklı olacak şekilde bir 

sifonik sistemin bütün bileşenleri  tek tek ele alınarak etkileri araştırılmış ve bulunan 

sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bir sifonik sistemde dolu kesit akış durumunda sifonik 

sistemin her bir bileşeni sistem genelinde oluşan değerleri etkilemektedir. Bir önceki 

bölümde sunulan çalışmalardan da anlaşılacağı üzere sifonik sistemde çıkış sayısının 

artırılması, tali düşey iniş borusunun çapının değiştirilmesi, tali yatay boru 

eklenmesi, yatay toplama borusu ve asıl düşey iniş borularının çaplarının 

değiştirilmesi ile birlikte sistem genelinde hesaplanan drenaj parametreleri (hız, 

basınç, yük kaybı vb.) de değişmektedir. Ayrıca yemlenme sırasında kullanılan enerji 

eşitliği denklemlerinin çıkış noktaları (çıkıştan başlayarak hesaplama, tahliyeden 

başlayarak hesaplama) ve malzeme çeşitleri de hesaplanan değerleri etkilemektedir.  

Yapılan çalışmalarda çıkış sayısının sifonik sistemde meydana gelen drenaj 

parametrelerine etkisi araştırılmıştır. Her iki çıkışın tahliye ettikleri çatı alanı, akış 

miktarları ve boru çapları eşit alınmasına rağmen iniş borusuna uzak olan çıkışta 

daha fazla enerji kaybına bağlı olarak daha az enerji rezervi sağlandığı 

anlaşılmaktadır. Ayrıca iki çıkışlı sifonik sistem kendi içinde değerlendirildiğinde de 

her iki çıkışta hesaplanan değerler farklı olmaktadır. 

Sifonik sistemlerde kullanılan asıl yatay borunun çapı da sistemdeki değerleri önemli 

derecede etkilemektedir. Yapılan çalışma ile yatay boru çapında değişikliğe gidilerek 

sonuçları araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre düşük çaplandırılan yatay 

borunun olduğu sistemde ortalama basınç değeri daha düşük olmaktadır. Toplam 

enerji kaybı ise daha fazla olmakta ve buna bağlı olarak rezerve enerji miktarı 

azalmaktadır. Dolayısıyla farklı yatay toplama borusunun kullanıldığı sistemlerde 

sürtünme kayıplarını karşılayacak kadar enerji mevcutsa küçük çapta 

boyutlandırılanı seçmekte sistem tasarrufu açısından fayda bulunmaktadır. Çünkü 

malzeme çapı tesis maliyetine etki etmektedir. 

Bazı sifonik sistemlerde boru ağını oluştururken tali düşey borudan yatay boruya 

bağlantı öncesinde tali yatay boru da kullanılabilmektedir. Bu şekilde oluşturulan 

boru ağı da sistemde meydana gelen değerleri etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda 

tali yatay borunun sisteme etkisi araştırılmıştır. Bulunan  sonuçlara göre tali yatay 

borunun kullanıldığı sistemde ortalama basınç değeri kullanılmayan sisteme göre 

daha düşük çıkmıştır. Toplam enerji kaybı ise artmakta ve buna bağlı olarak artık 

enerji miktarı azalmaktadır.  
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Sifonik sistemlerde yemlenme olayını etkileyen sistem elemanlarından en 

önemlilerinden biri kullanılan asıl düşey iniş borusunun seçimidir. Çünkü genellikle 

yemlenmeye esas teşkil eden vakum etkisinin oluşum yeri çoğu sistemde düşey iniş 

borusunun en üst noktasında olmaktadır. Dolayısıyla eksi basınçların sebep 

olabileceği kavitasyon etkisine de en fazla bu parça maruz kalmaktadır. Düşey iniş 

borusunun uzunluğu ve çapı sistem genelinde oluşan basınç değerlerini ve enerji 

kayıplarını etkilemektedir. Yapılan çalışma ile çap değişikliklerinin etkisi 

incelenmiştir. Hesaplanan sonuçlara göre düşey iniş borusunun çapı küçültüldüğünde 

ortalama basınç değeri yükselmekte, toplam enerji kaybı artmakta ve buna bağlı 

olarak artık enerji miktarı azalmaktadır. 

Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre sifonik sistemlerde boru ağını 

teşkil eden her bir bileşenin değişimi sistemde meydana gelen basınç ve enerji 

değişimlerini etkilemektedir. Öncelikle çıkış sayısı artırılarak daha sonra boru ağında 

tali düşey boruda, tali yatay boruda, asıl toplayıcı yatay boruda, asıl düşey iniş 

borusunda değişimlere gidilerek hesaplamalar yapılmış, bulunan sonuçlar aynı hesap 

bölgeleri için ( 1-8) çıkartılarak karşılaştırılmıştır. Sonuçlara göre en yüksek ortalama 

basınç değeri (-5,18 m SS)  asıl düşey borunun küçük çaplandırıldığı sistemde en 

küçük ortalama basınç değeri (-6,49 m SS) ise asıl yatay borunun küçük 

çaplandırıldığı sistemde oluşmaktadır. Hesaplanan en küçük min. basınç  değeri (-

9,06 m SS)  ikili sifonik sistemde olmaktadır. Yine elde edilen sonuçlara göre bütün 

değişimler için en düşük basınç değerlerinin hesaplandığı noktalar 2. (Asıl düşey iniş 

borusu) ve 6. (Tali düşey iniş borusu) bölgeleri olmaktadır. Bütün değişimler için 

yük kaybı değerleri de karşılaştırılmış, en yüksek enerji kaybı ikili sifonik sistemde 

(2,95m SS) en düşük enerji kaybı ise tekli sifonik sistemde (0,64 m SS) oluşmuştur.  

En fazla enerji kaybının olduğu noktalar ise 2. (Asıl düşey iniş borusu) ve 4. (Yatay 

toplama borusu) bölgeleri olarak tespit görülmüştür. 

Farklı malzemeler kullanılarak yapılan tasarımlarda ise en düşük basınç değerinin (-

5,32 m SS) PVC malzemesinin kullanıldığı sifonik sistemde asıl düşey borunun üst 

kısmında (2. Bölgesi) oluştuğu görülmüştür. Diğer malzemelerde de yine en  düşük 

basınç değerleri aynı bölgede oluşmuştur. PVC malzemenin kullanıldığı tasarımda 

sürtünmeden kaynaklanan enerji kayıplarının daha az olduğu, dökme demirde ise 

daha fazla olduğu görülmektedir. Yine en fazla enerji kayıpları asıl düşey boruda 

(2.bölge) oluşmaktadır.  
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Ayrıca yapılan çalışmalarda hesaplamaların çıkış noktasına bağlı olarak aynı sifonik 

sistem örneği için karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan karşılaştırmada hesaplamalar 

çıkıştan ve tahliyeden başlayarak yapılmıştır. Her iki yönteme ait sonuçlar 

karşılaştırıldığında sistem genelinde meydana gelen yük kaybı değerlerinin birbirine 

çok yakın olduğu görülmüştür. İki yöntemde hesaplanan enerji kayıpları arasındaki 

fark % 1 olarak bulunmuştur. 
  

Basınç sonuçlarına gore değerlendirildiğinde ise  tahliyeden başlayarak hesaplama  

yönteminde ortalama basınç değeri (-0,60 m SS) çıkıştan başlayarak yapılan yönteme 

(-1,03 m SS)  göre daha yüksek çıkmaktadır. Ayrıca  hesaplanan değerler çok az 

farklı olmasına rağmen aynı hesap bölgeleri için birbirine paralel olmaktadır. Her iki 

yöntemde de diğerlerinde olduğu gibi sistem genelinde en düşük basınç değerleri 

yemlenmenin başladığı noktalarda (düşey iniş borusunun üst kısmı) oluşmaktadır. 

Ayrıca çıkış yakınlarından başlamak üzere tipik sifonik sistem uygulamalarında 

olguğu gibi basınç değerleri yük kayıplarına bağlı olarak düzenli bir şekilde 

azalmaktadır. 

Yapılan bütün karşılaştırma ve değerlendirmelerden elde edilen birikimlere göre bir 

sifonik çatı drenajı tasarımcısına düşen görev sistemdeki optimum dengeyi 

sağlamaktır. Bu da başta yazılım programlarından faydalanmak üzere sistemde 

gereksiz büyüklükte boru ağı oluşturmaksızın; fakat bunu da sağlarken sistemdeki 

yağmur suyunu sağlıklı bir şekilde tahliye edebilecek dengeyi kurmakla 

başarılmalıdır.  
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