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PİS SU TESİSATININ HAf!ALANDIRILNASI 

Ahmet ARISOY 

ÖZET: 

Sıhhi tesisat konuları içinde en az anlaşılan ve en çok hata 
yapılan konulardan birisi de pis su tesisatının havalandırılması
dır. Bu konuya farklı yaklaşım biçimleri vardır. 

Ancak ülkemizde genellikle tek çözüm gözü kapalı 

uygulanmaktadır. Böyle olunca da çoğu projede prensip hataları 

ortaya çıkmaktadır. 
Bu durumu gözönüne alarak, bu bildiride ı:ıis su tesisatının 

havalandırması anlatılmıştır. Bu özgün bir çalışma olmaktan 
ziyade, bilinenierin derli toplu sunulması ve konunun 
vurgulanmasını amaçlayan bir derleme çalışmasıdır. 

1. GİRİŞ 

Sıhhi tesisatın tasarımında hesaptan ziyade istatistiksel 
değerlere ve tecrübeye dayanılır. Boyutlandırma yapılırken, 

başvurulan kaynaklara göre değişebilen tablo ve grafiklerden 
yararlanılır. Basit teorisi ve amprik olması nedeni ile bir çok 
üni~ersitede bağımsız sıhhi tesisat dersi okutulmaz. Dolayısı ile 
sıhhi tesisat, mesleğin icrası sırasında öğrenilir ve çoğu zaman 
ısıtma ve klima tesisatı yanında ikinci derecede mütelaa edilir. 

Öte yandan her yapıda bir sıhhi tesisat konusu vardır ve 
ısıtm~. klima yapılmasa bile her binada bir sıhhi tesisat projesi 
yapılmak zorundadır. Her ne kad.ar bu konuda Türkçe Literatür 
oldukça zenginse de 11-41, gerek proje ve gerekse uygulama 
sırasında önemli hatalar yapılmaktadır .. Çeşitli pro.je kontrolu 
işlerinde görüldüğü kadarı ile en fazla hata yapılan sıhhi 

tesisat konularından biri pıs su tesisatındaki havalandırma 

konusudur. Bu bildiride pis su tesisatının havalandırılmasının 

önemi, yöntemleri ve hesap şekli üzerinde durulacaktır. Bu konuda 
özellikle geniş bilgi veren Ref 111 Türkçe Literatür olarak 
tavsiye olunur. 

2. PİS SU BORUbARINDA HAVAI-ANDIRMA GEREKSİNİMİ 

Pis ve kirli s.ularda ve bunları taşıyan borularda sağlığa 

zararlı ve rahatsız e.dici gazlar ve koku"''r bulunur. Bu gazların 

yaşam mahallerine sızmalarının önüne geçilmesi gereklidir. Bu 
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aınacla pis su tesisatuıda, su akıtılan bütün sıhhi tesieat 
gereçılerinde sifon ku!laınıllr. Çeşitli tip sUcnlar mevcut. 
olmalUa bi ı:ı lik:te ıı\ti!ı::ıl'lı;rn tcenre ı i;ş ~'ev L i.ç.inde bu1unduwtıuiu 
be';!; hi' U Vükııe'kl.i:Rteik.i iı~;~, Rolonu tca'!'at!ın<ıan 'g.e:r~ekleş'lıiw:iUJ!• 

S;.$ifohdaki. bu ş~:~ tab'al<'<!ts<t p!is S\ili bor\iliar.ındak:i ,gazlaı'ıt ve l<oku!li~r;ı; 

Y<![Şaııı. 'mah:aHe.rtnı:len. izob: ı.ıı:ler. Diğer bir anlat•ıııla. pis· ve kirU 
sıu bo.rularındaKi kokularım y.ıjşam mahaHerine ınzma.aı sifondaki bU 
Su tı;ıbak.a.sı ve p.erde!!i tarafından önlenir. ı:ı.ı.r .sifonun baııarı<İı 
bir Ş.ekild·e cah.$m,ay<"!, d.eva.m edebilmesi için sifondaki bu su 
muhaf.az.a ed i lmeJ;idir. 

S'itton:d~ki s.u t:al;ıa'kaıııının yüksekliği normal halde 50-100 mm 
olur. 5J) '11\m, ıy:i;iks·eklil<tekiler normal sifon, 100 mııı 

vüksek~iktekiiei.r ôe,r!ii~ sifon olarak isimlEmdirilir. 
Ll11\"ı,l:ıt ı;ltir'e k\1111it ~·<ılilm'a'm"' gi..,bi neden 1 er le su sütununun 

btı'l!ı:a,,r~•ı!i'Şıaır'<!;k, ıa·zal!ııa:s·~ cg;i:biı km<u[:ar gö,.,önUne alınmaz ise, basit 
bi:r;ı s•it':on,ı;l.a şekil 1 'de görUldiılg'ü g.i'bi su, oda tarafının 

cıy,gu,J,,ad.i!igl; Pı basıncı ile pis· su borusu içindeki hava ve gazların 
tilyguli;.d·ıg;t PZ basH\c:ı arasın.da· dengededir. Normal h·alde Pı=PZ 

.o$.a,c.ag.Jcnd,an s,iforndaki s.u sütunu durgundur ve muhafaıı:a edilir. 
·RQ;z:gar, k'aı;ıı1·a·rın hız'h<"! kap.,:nması, calışan aspirl!tör veya 
vııntilaM:lr li!l'ibi n·eden~erke od'a, tarafındaki Pı basıncı değişebilir 
V•e blii, sifonıda.ki sl;lda çıca1kan'txlar yaratır. Ancak bu nedenle 
kaybolan su s. i fonun fo•n'ks i yonunda herhangi bir aksa·ıııa varatmaz. 

Esas önemli basınç deıldsimleri pis su boruları tarafındaki 

PZ basıncında meydana .gelir ve üzerinde durulacak asıl konu da 
budur. 

Pis su bağlantı borularında ve kolonlarda normal olarak 
suvun aikışı bütün boru k.e,si,tini kaplamaz. Su bir taraftan akarkan 
boru kesit inin diğer bölümünden hava ters vönde geçerek basınc 

dengelemesini sağ.lar. Anca'k özellikle hela gibi gereçLerden bir 
anda büyük miktarda suyun boşalması halinde ve boru kesitleri 
yetersizse, suyun bcırud'a ve öz.ellikle kolonlarda hareketi bir 
piston etkisi varatır. Bu piston etkisi ile pistonun gerisinde 
vakum ve pistonun önünde basınç meydana gelir. Eğer bu piston ö~ 
ve arkasından veterli bir biçimde havalandırılmazsa 1000 mmes 
değerlerine kadar ulaşabilen basınç değişimlerine neden olur. PZ 
basıncında bu mertebelere varan basınç değişimi rahatça takdir 
edilebileceği gibi sifondaki suvu emer veva basınc halinde suvu 
gereçten fışkırtır. 

Bir başka önemli basınç değişimi ise kolonlardan hızla inen 
suyun keskin dirseklerle yatay borulara geçisinde ortava çıkar. 

Yatay boruda hızın birden düşmesi ile kinetik enerji statik 
basınç enerjisine dönüşerek burada boru icindeki basıncı 

artırır. Bu olay kolonlardan vatay borulara geçiş bölgelerine 
veya yön değiştirmalere yakın bağlanan gereelerin sifonlarında 

etkili olur. 
Buna göre sifonlardaki suvun kaybed i lmemesi icin pis su 

boruları ivi boyutl<!ndırılmalı ve havaiandırma ile ilgili gerekli 
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önlemler alınmalıdır. Bu açıdan özellikle 
aynı boruya bağlanan dizi halindeki 
kolonların yön değiştirdiği bölgelerdir. 

kritik olan bölgeler 
kullanma yerleri ve 

3. PİS VE KİRLİ SU BORULARI HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ 

Pis ve kirli su borularının havalandırması için çeşitli tip 
çözümler mevcuttur. DIN 1986 sayılı Alman Normunda havalandırma 

sistemleri aşağıdaki gibi sınırlandırılmıştır: 

3.1- Ana Pis Su Kolonu ile Havalandırma< Şekil 2 ve 3 J 

Bu sistem ülkemizde en yavgın olarak kullanılan havalandırma 
yöntemidır. Seki ı 2 'deki gibi pis su kolonlarının herbiri ayrı 

ayrı veva şek ı ı 3'deki gibi bir kaç kolon birleştirilerek aynı 

çapta çatı üzerine kadar uzatılır ve havalandırma böyle sağlanır. 
Pis su boru çapları su ve havanın müşterek akışına imkan vermek 
ıçın, bağımsız havalandırma boruları olan sistemlere göre daha 
büyüktiir. En basıt havalandırma sistemi olup, özel durumlarda 
yetersiz kalır. 

3.2- Arı,, Havalandırma Kolonu ile Havalandırma 

Ana havalandırma kolonu iki tarzda oluşturulabilir: 

3.2.1. Direkt Ana Havalandırma Kolonu ile Havalandırma IŞekil 41 

Bu sistemde pıs su kolonu, yanında bulunan ikinci bir 
havalandırma kolonu ile havalandırılır. Havalandırma kolonu Şekil 
4'de görüldüğü gibi her katta pis su kolonuna bağlıdır. Pis su 
bağlantı hatları ise sadece pis su kolonuna bağlıdır. Ote yandan 
pis su kolonu yine çatı üzerine kadar uzatılmıştır. En alt katta 
havalık kolonunun pis su tesisatına bağlanması Şekil 4'de a ve b 
ile gösterildiği gibi iki biçimde yapılır: 
a-J Pis su kolonu yatay arıa toplama borusuna ba~lanmadan önce pis 
su kolonuna, 
b-) Doğrudan yatay ana toplama borusuna. ( Bu şekil özellikle daha 
büyük yükler halinde tercih edilir.) 

3.2.2. İndirekt Ana Havalandırma Kolarnı i le Havalandırma IŞekil 
5) 

Bu sistemde tek veya çok sayıda bailantı hattı Şekil 5'deki 
gibi ayrı bır havalandırm,, kolonıırt,, tır:ıf2l<'Htır ve bu kolon doğrudan 

çatı üzerınden atmn::ıfere :,cıllr. B~_ır-Rd,'9. dıe~'rinden farklı olarak, 

havalık doierudan bôglantı hatlarını havaıarıdırmaktadır. Pis su 
kolonunun havalanması ise bıı kolorııın vine çatı Uzerine uzatılınası 

ile sağlanmıştır. 
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Dizi halinde çok sayıda kullanım yeri bağlantılarında en azından 
bu sistem kullanılmalıdır. 

3.3. Müşterek Havalandırma Şekil 6 

Dizi halindeki çok sayıda kullanım yeri 
havalandırılması için bir başka çözüm 
görülmektedir. Burada bağlRntı hattı sonu bir 

bağlantı hattının 

de şekil 6'da 
müşterek havalık 

borusu ile tekrar pis su kolonuna bağlanır. Pis su kolonu yine 
aynı çapta çatı üzerine uzatılmıştır. Müşterek havalandırma 

borusu yatay bağlantı borusuna son kullanma yerinden veya son iki 
kullanma yeri arasından bağlanır. Eğer dizi halindeki kullanma 
yeri sayısı 8'den fazla ıse müşterek havalandırma borusuna 
ilaveten bir yardımcı havalandırma borusu kullanmakta yarar 
vardır. Bu yardımcı havalandırma borusu Şekil(6 a) 'de görüldüğü 

•ibi bağlantı borusuna ilk kullanma yerinden önce bağlanır. 
Burada esas olarak ana kolonla havalandırma yapılmakta ancak 

iizi halindoeki kullanım yerleri için çözüm getirilmektedir. 

3.4. Yön Değiştirmeler 

Kolonların yön değiştirdiği veyn kayma yaptığı bölgelerdeki 
kullanım yerleri bağlantı hatları (Şekil 7) ile, kolonların yatay 
kollektörlere veya ana yatay toplama hatlarına birleştiği 

bölgelerdeki kullanım yerleri bağlantı hatları Şekil 8 ) özel 
olarak haval·andırılmalıdır. Daha önce açıklandığı gibi bu 
bölgelerdeki basınç artışı meydana gelir. Bu durum özellikle 10 
ve daha üzerinde kata sahip yapılarda büyük önem kazanır. Bunun 
önlenmesi için Şekil 7 ve Şekil 8'de görüldüğü gibi bu bölgedeki 
bağlantı borusu alttan basınç değişiminin azaldığı bir noktaya 
bağlanmalı ve üstten müşterek bir havalık borusu ile en az 2 m 
yÜkseklikte koloria bağlanmalıdır. Böylece basınç artışı elfonlara 
etkilerneden dengelenecektir. 
3.5. Bçığımsız (Sekonder) Havalandırma Şekil 9 ve Şekil 10 

Bu yöntem özallikle Amerika'da uygulanmakta olup en mükemmel 
fakat en pahalı havalandırma yöntemidir. Burada hela, lavoba gibi 
bütün su gideri olan gereçlerin sifonu tek tek havalandırma 

borusuna sahiptir. Sifonların en az iki çap ilerisinden bağlanan 
havalık boruları müşterek bir havalık boru ile birleştirilerek 

yatay bağıms'z havalandırma kolonuna bağlanır. 
Bu sistemdeki bağlantı detayları ve yükseklikler konusunda Şekil 

9'a ve ilgili literafUre, brneiiri Rei. (6) başvurulabilir. 
Pis su tesisat maliyetini büyük ölçüde artıran 

gerekli olup olmadığı tartışma konusudur ve 
Avrupa'daki uygulamada tercih edilmemektedir. 
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4. HAVALANDIRMA BORULARININ BOYUTLANDIRILMASI 

Pis ve kirli su borularının boyutlandırmasında "Yük Değerleri 
<YDl"esas alınır. Boruların taşıdıkları YD'ne göre hangi çapta 
alınacakları tablolar halinde verilmiştir. Gerek kullanım 

yerlerinin yük değerleri, gerekse yük değerlerine karşılık 

tavsiye edilen boru çapları, ülkelere ve kaynaklara göre 
değişmektedir. Boyutlandırmada istatistiksel bilgiler ve tecrübe 
esas olduğundan özellikle farklı bir uygulama yapılıyorsa hassas 
bir çap tayini için çeşitli kaynakların gözden geçirilmesi 
gerekir. Türkiye'de pis ve kirli su tesisatı hesap esasları TS 
826 ile belirlenmiştir. Ancak bu kaynağın yeterli olduğu 

söylenemez. Özellikle konut dışı tesisat uygulamalarında farklı 
kaynaklara da başvurulmalıdır. 

TS 826'da pis ve kirli su kaynaklarının yük değerleri 

sistemin bağımsız havalandırma tesisatı olup olmamasına göre 
farklı verilmektedir. Aynı kullanma yerinin yük değeri, baiımsız 

havalandırma tesisatı olması halinde yaklaşık yarı değerde 

alınmaktadır. Öte yanpan aynı yük değeri için bağımsız 

havalandırma sistemi olan düşey kolon borularında daha düşük çap 
değerleri verilmiştir. buna göre bağımsız havalandırma sistemi 
olan pis su borularında çaplar daha küçük alınmaktadır. 

Burada pis su boruları boyutlandırması verilmeyecektir. 
Ancak yukarıda verilen sistemlerden hangilerinin bağımsız 

havalandırma sistemi olduğu üzerinde durulmalıdır. Her ne kadar 
TS 827 bağımsız havalandırma sistemi olarak bu bildiride madde 
3.5'te tarif e~ilen sistemi belirtmektedir. Ancak pis ve kirli su 
boruları, özellikle kolonlarının boyutlandırmasında bu bildiride 
madde 3.2'de anlatılan ana havalandırma kolonu ile havalandırılan 
sistemler de bağımsız havalandırma sistemi gibi ele alınmalıdır. 
TS 826 havalandırma borularının çap belirlemesi için bir tek 
çizelge vermiştir. Bu çizelge farklı sistemlerdeki havalık 

borularını değerlendirmek için yetersizdir. Yukarıdaki bölümde 
anlatılan havalandırma sistemlerindeki havalık boru çapları 

aşağıdaki gibi belirlenebilır: 

4.1. Ana Pis Su Kolonu ile Havalandırmada 

Pis veya kirli su kolonu, aynı çapta çatı üzerine uzatılır. 
TS 827 100 mm çaptan büyük olan kolonlarda, havalık olarak 
uzatılan kısmı 100 mm çapa indirmeye müsade etmektedir. Ancak en 
iyisi herhangi bir çap küçültmesi yapmamaktır. 

4.2. Ana Havalandırma Kolonu ile Havalandırma 

Ana havalandırma kolonu çapı TS 826'da verilen Çizelge 5 
yardımı ile belirlenebilir. Bu çizelge, Çizelge 1'de verilmiştir. 
Buna göre ana havalandırma kolonu açılmış boyu, bağlı olduğu pis 
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veya kirli su kolonunun çapı ve kolonun taşıdığı yük değeri esas 
alınır. 

4.3. Müşterek Havalandırma Borusu 

TS 860 müşterek havalandırma borusunun en az 0 40 mm 
olmasını şart koşmaktadır.Çizelge 2'de ( Ref.ll müşterek 

havalandırma borusuna bağlı yük değerine <Y.Dl göre tavsiye 
edilen boru çapları verilmiştir. Kullanma yerleri yük değerleri 

TS 826'dan veya Çizelge 3'den alınabilir. 
Dizi halindeki kullanma yerleri he la taşı ise, müşterek 

havalandırma borusu için Çizelge 4 tavsiye edilir. 
Dizi halindeki kullanma yerlerinin sayısının 8'den fazla 

olması halinde tavsiye edilen yardımcı havalandırma borusu çapı 

40 rom'den küçük olmamak şartı ile müşterek havalandırma borusunun 
yarısı çapta alınabilir. 

4.4. Bağımsız Havalandırma 

Bağımsız h~valandırmada ana havalandırma kolonu Madde 2'deki 
gibi belirlenir. 
Müşterek havalandırma borusu çapı Madde 3'deki gibi belirlenir. 
Her bir kullanma yerindeki sifon havalandırma borusu çapı ise 
Çizelge 2'den alınabilir. 

ÇİZELGE -2. 

Boru Çapı 

32 
40 
50 
70 

100 

ÇİZELGE: - 4. 

He la taşı 
Sayısı 

2 
3-6 
7-8 

Bağlanabilecek 

Yük Değeri 

ı 

8 
18 
56 

384 

Müşterek Havalandırma 

Borusu Çapı mm 

50 
70 

100 
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Su akıtma yeri 

Bulaşık Teknesi 
Çamaşır Teknesi 
Duş 

F'ıskiyeli Çeşme 

Helataı;ıı 

Lavabo 
Su Alma Teknesi 
Yıkanma Teknesi 

ÇİZE:LGE -3. 

E:n Küçük Yük "' . 

Havalık Değeri 

Çapı mm 
40 2 
40 2 
50 2 
32 112 

100 6 
32 1 

50 3 
40 2 



ÇİZELqg_-1 . ___ Havalandırma Borulannın Uzunluklarına Göre Çaplarının Bulunması 

Kolon Çapı Havalandırma Borusu Çapı 
mm 

Bağlanan 

( 1l Yük 32 mm 40 mm 50 mm 70 mm 100 mm 125 mm 150 mm 
Değerleri 

32 2 9 
40 8 15 
50 10 9 
50 !2 9 
50 20 8 
70 10 . ·- . 
70 30 
70 60 

100 100 
100 200 

100 500 
125 200 

125 500 

125 1100 
150 350 
150 620 
150 960 
150 1900 

Havalandırma Borusu En Büyük Uzunluğu, 
(m) 

45 
30 
23 60 
15 45 

9 30 167 

18 142 

15 120 

lO 79 300· 
9 76 270 

6 55 200 
24 106 300 

20 90 270 
15 90 210 

15 90 120 
9 38 90 

7 30 76 
6 21 60 

5. UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

'•l· 

400 
340 

300 
210 

Pis ve kirli su borularının havalandırılmasında "dikkat 
edilecek konular aşağıda maddeler halinde verilmiştir: 

1. Havalandırma boruları çatıdaki muhtemel kar kalinlı-;~~·fı:i 
geçecek şekilde 15-50 cm çatı üst yüzeyini aşmalıdı~. 
Konut çatısı teras şeklinde ve kullanılır bir 
havalandırma borusu teras yüzeyinden en az !,5 m 

uzanmalıdı r. 

yer• ifı!ıe 
yukariya 

2. Havalandırma boruları ucuna .. arada boru çapının yarısına. !<cı<:l"ar 
uzaklık kalması şartı ile bir başlık geçirilmelidir. 
3. Havalandırma borusunun çıkış ucu yapının veya komşu yapıla."ıı'ıl) 

birindeki bir kapının, pencerenin veya herhangi bir havalantL~·r•ıtii$. 

düzeninin en az 1,00m üzerine çıkmc<ı veya yerden en az ,2. 1 QQ· m· 

uzakta olmalıdır• 

4. Don tehlikesi bl.IJunan bölgele:'de, havalandırma borusu çıa_p,:~, {ll: 
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75 mm den küçük olmamalıdır. Çap değişikliği gerekli ise, bu 
değişiklik bina içinde ve donmaya karşı korunmuş yerin sınırından 
en az 30 cm altında yapılmalıdır. 
5. Kullanma yeri, bağlı bulunduğu kolondan veya havalandırılan 
ana borudan bağlantı borusu uzunluğu olarak 5 m den fazla 
uzaklıkta ise bağlantı borusu için hesaplanandan bir üst çapta 
boru seçilmeli veya bir havalandırma borusu ile 
havalandırılmalıdır. 

6. Dizi halindeki kullanma yerleri müşterek havalandırma borusu 
ile havalandırılmalıdır. 
7. Özellikle yüksek binalarda ana kolonların yön değiştirip kayma 
yaptığı yerlerde ve yatay ana toplama hatlarına geçiş 
bölgelerindeki kullanma yerleri yukarıda anlatıldığı gibi 
havalandırılmalıdır. 

B. Kolonların 45°'den fazla sapma yaptı-ı hallerde şekil 11 'de 
görülen önlemler alınması tavsiye edilir. 
9. Şehir kanalizasyon borusu altında kalan katlardaki pis ve 
kirli sular bir pis su toplama çukurunda toplanarak pompa ile 
şehir şebekesine basılır. 

Bu durumda pis su toplama çukurları ayrı bir havalık borusu ile 
havalandırılmalıdır. 
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Şekil 1. Ufak Basınç Değişmelerinde Sifondaki Suyun Durumu 
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Şekil 2. Ana Pis Su Kolonu 
İle Havalandırma 
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şekil 3. Kolonların Müşterek 

Havalandırılması 
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Şekil 4. Doğrudan Ana Şekil 5. İndirekt Ana Havalandırma 
Kolonu İle Havalandırma Havalandırma Kolonu İle 

Havalandırma a>Pis Su 
Kolonuna Bağlantı b>Yatay 
Ana Toplama Borusuna Bağlantı 
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Şekil 6. Müşterek Havalandırma 
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$ekil 6a. Dizi Halindeki Su Akıtma Yerlerinin 
Müşterek Havalandırma Borusu İle Ha\falandırılnıaı 
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·Şekil 7. 
10 Veya Daha Fazla 
Katı Taşı}-an Kolonla.rda 
Kayma Halinde Alınacak Önlem 

Şekil 8. 

10 Katlı Veya Daha Yüksek 
Yapılarda Pis Su Kolonunun 

Şekil 9. Bağımsız Havalandırma 

Yatay Toplama Borusuna Bağlantısı 
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!::N ALT BAbLANT! BORUSU ANA 
t BOROVA OLAN HESAFESİ 3m VEYA 

EN YÜKSEKTEKİ KİRLİ-PİS 
SU KOLONUNA BAÖLANAN 
BAilLANTI BORUSU UZUN 
oEeİLSE AYRI BİR SİFON 

HAVALANDIRMA'BORUSUNA 
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KİRLİ PİS SU KOLONU 
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RÖGAR 
ANA BORU 

Şekil 10. Baiımaız Havalandırma Tertibatı Tek Borulu Sistem. 
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