
Sulama,  birim alandan daha fazla verim elde etmek için mutlaka yapılması gereken bir kültürel işlemdir. Sulamanın geçmişi en az tarımın geçmişi 
kadar eskidir. İnsanoğlu yüzyıllarca suyun cazibe ile tarım arazilerine sevk edilmesiyle sulama yaparken, günümüzde teknolojinin imkânları 
kullanılarak birçok sulama yöntemi geliştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi de damla sulama yöntemidir.

Damla sulama yönteminde temel ilke, sık aralıkla ve her defasında az miktarda sulama suyu uygulamaktır. Yüksek toprak nemi düzeyinde 
sulamaya başlanır. Böylece, yetiştirilen bitkide, topraktaki nem eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim yaratılmaz. Yalnızca, yeterli düzeyde 
bitki köklerinin gelişmesini sağlayacak ortama su verilir. Bu yöntemde genellikle, bitkinin günlük ya da birkaç günlük su gereksinimi karşılanır. 
Kaynaktan alınan sulama suyu, filtre biriminde, kum, sediment, yüzücü cisimler ve çok küçük parçacıklardan arındırılır. Gerektiğinde bitki besin 
elementleri gübre enjeksiyon ünitesi ile sulama suyuna karıştırılır. Ayrıca, sistem debisi ve sistem basıncı denetlenir. Sulama suyu, basınçlı boru 
ağıyla bitki yakınına yerleştirilen damlatıcılara kadar iletilir. Düşük basınç altında ve düşük debide damlalar biçiminde toprak yüzeyine verilen 
su, buradan infiltrasyonla toprak içerisine girer, yer çekimi ve kapiler kuvvetlerin etkisi ile dağılır ve bitki kılcal köklerinin geliştiği toprak hacmi 
ıslatılır. Genellikle, bitki sıraları boyunca ıslak şerit elde edilir ve sıralar arasında ıslatılmayan kuru alan kalır. İyi bir tasarım ve uygulama ile 
derine sızma ya da yüzey akışı söz konusu olmaz. Böylece, mevcut su kaynağından etkin biçimde yararlanılır.      

Damla sulama yönteminin, diğer sulama yöntemlerine olan üstünlükleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;  
 
a. Damla sulama yönteminde, toprak yüzeyinden olan buharlaşma ve dolayısıyla bitki su tüketimi, tüm alanın ıslatıldığı sulama yöntemlerine 
oranla, genellikle daha düşük düzeydedir. Bunun nedeni, bitki sıraları arasında ıslatılmayan kuru alan kalması ve ıslatılan kesimin genellikle 
bitki tarafından gölgelenmesidir. Ayrıca, iyi bir tasarım ve işletmeyle sulanan alanın her tarafında eş su dağılımı sağlanır ve yüksek su uygulama 
randımanı elde edilir. Tüm bu etmenler, birim alan sulama suyu gereksiniminin düşük olmasına neden olur. Buna bağlı olarak, birim alan sistem 
debisi düşer ve özellikle kısıtlı su kaynağı koşullarında, daha geniş bir alan, bitki su gereksinimi tam karşılanacak biçimde, sulanabilir.   
 
 
b. Damla sulama yönteminde, etkili bitki kök derinliğindeki kullanılabilir su tutma kapasitesinin daha az bir kısmı tüketildiğinde (genellikle    % 30-
40) sulamaya başlanır. Diğer bir anlatımla, kök bölgesinde yüksek toprak nemi varken sulama yapılır. Böylece bitki, topraktaki nem eksikliğinden 
kaynaklanan bir gerilime girmez ve suyu fazla enerji harcamaksızın kolaylıkla alır. Bu da, daha iyi bir bitki gelişimi sağlar ve genellikle daha 
yüksek miktar ve kalitede ürün elde edilir.    
 

c. Damla sulama yönteminde, bitki besin elementleri gübre enjeksiyon ünitesi ile sulama suyuna karıştırılarak verilir. Bu ise, bitkinin büyüme 
mevsimi boyunca gereksinim duyduğu makro ya da mikro besin elementlerinin istenen zaman ve miktarda uygulanması olanağını verir. Bu yolla, 
son derece etkin bir gübreleme yapılması sağlanır. Sonuçta, yine yüksek verim ve kalitede ürün elde edilir.    
 

d. Damla sulama yönteminde, sulama suyu istenen zaman ve miktarda olmak üzere, iyi bir denetimle uygulanır. Sistemin işletilmesi son derece 
kolaydır ve sulama işçiliği masrafları en az düzeydedir.    
 

e. Toprakta bulunan tuzlar, yer çekimi ve kapiler kuvvetlerin etkisi ile ıslatılan toprak hacminin çeperine doğru taşınır ve bitki kılcal köklerinin 
geliştiği ortam belirli oranda tuzdan arındırılır. Böylece, tuzlu toprak koşullarında, damla sulama yöntemi altında, toprak tuzluluğuna duyarlı 
bitkiler bile güvenle yetiştirilebilir.    
 

f. Tuzlu sulama suyu koşullarında, her ne kadar toprak suyunda erimiş tuzların neden olduğu ozmotik basınç yüksek olsa da, büyüme     mevsimi 
boyunca sürekli yüksek toprak nemi söz konusu olduğundan, suyun toprak taneleri tarafından tutulma gücü (matris tansiyonu) düşük düzeyde 
olur. Bu iki değerin toplamı olan toprak rutubet geriliminde bitki, suyu kökleri ile alabilir. Sonuçta, diğer sulama  yöntemlerinde uygulanamayacak 
kadar tuzlu olan sulama suyu, damla sulama yönteminde uygulanabilir.    
 

g. Bitkilerin toprak üstü organları ıslatılmadığından bitki hastalıklarının yayılması önlenir, bunun yanında, yabancı ot gelişmesi ıslatılan alan ile 
sınırlı olduğundan, yabancı ot mücadelesi daha kolay yapılır.  
 
 
h. Bitki sıraları arasındaki kuru alandan yararlanılarak, sulama sırasında bile, bazı tarım alet ve makineleri çalıştırılabilir ve ilaçlama, hasat, vb, 
tarımsal işlemler sürdürülebilir.    
 

i. Yağmurlama sulama yönteminde olduğu gibi, damla sulama yöntemi de, yüzey sulama yöntemlerinin uygulanamadığı, yüksek eğimli,   dalgalı, 
hafif bünyeli ya da yüzlek topraklarda güvenle uygulanabilir.      
 
 
j. Yağmurlama sulama yöntemine oranla, damla sulama yönteminde, işletme basıncı daha düşük olduğu için, enerji masrafları daha az olur. 
 

k. Damla sulama yönteminde, son derece düşük kapasiteli su kaynaklarından bile yararlanılabilir.  

DAMLA SULAMA YÖNTEMİ

1) DAMLA SULAMA YÖNTEMİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ

DAMLA SULAMA İLE İLGİLİ  
GENEL BİLGİLER



Damla sulama yönteminin yukarıda sıralanan üstünlükleri yanında, uygulanmasını kısıtlayan bazı etmenler de söz konusudur.  
Bu etmenler ve bazılarına ilişkin çözüm yolları aşağıda sıralanmıştır.

a. Damlatıcıdaki su akış yolunun kesit alanı çok dar olduğu için, bu yöntemdeki en önemli sorun damlatıcıların tıkanmasıdır. Tıkanmaya, sulama 
suyu içerisinde bulunabilecek kum, sediment, yosun vb. cisimler ile kimyasal madde birikimi ve organik materyal    oluşumu neden olmaktadır. 
Sorunun çözümü için, sulama suyu sisteme verilmeden önce, kontrol biriminde bulunacak hidrosiklon (kum ayracı), kum-çakıl filtre ve elek 
filtrede aşamalı olarak süzülür ve suyun içinde bulunabilecek tüm fiziksel maddelerden arındırılır. Damlatıcılardaki kimyasal madde birikimini 
ve organik materyal oluşumunu önlemek için, suyun olanaklar ölçüsünde damlatıcı içindeki akış yolundan hızlı akışını sağlayacak basınçta 
sistemi çalıştırmak, ayrıca sulama mevsimi boyunca birkaç kez kontrol birimindeki gübre tankından yararlanarak, sisteme kireç çözücü 
seyreltik hidro-klorik ya da orto-fosforik asit vermek gerekir. 
Seyreltik asit uygulamasından sonra, lateral boru hatları sonundaki kör tapalar çıkarılarak, su bir süre dışarı akıtılır ve sistem yıkanır. 
 

b. Damla sulama yönteminde uygulanan sulama suyu, iyi kaliteli de olsa, bir miktar tuz içerir. Ayrıca, toprakta da tuz vardır. Yer çekimi ve   
kapiler kuvvetlerin etkisi ile su, ıslatılan toprak hacminin çeperine doğru hareket ettiğinden, bu tuzlar su ile birlikte ıslak hacmin çeperine  
taşınır ve burada birikir. Bu yöresel tuz birikimi sorun yaratabileceğinden, kök bölgesinin altına yıkanması gerekebilir. Yıllık yağışın 300 mm’ 
nin üzerinde olduğu bölgelerde, kış yağışları, söz konusu tuzları kök bölgesinin altına yıkadığından, genellikle sorun olmaz. Ancak, yıllık 
yağışın düşük olduğu bölgelerde, ya da tuzlu toprak ve düşük kaliteli sulama suyu koşullarında, toprakta biriken tuzları yıkamak için, ek olarak, 
yıkama suyu vermek gerekebilir. Bu işlem çoğunlukla, işletmede bulundurulacak portatif bir yağmurlama sistemi ile sulama mevsimi dışında 
gerçekleştirilir. 
 

c. Damla sulamada ilk tesis masrafları oldukça yüksektir. Bunun yanında, işletme basıncını sağlamak için pompa biriminin gerektiği koşullarda, 
sulama mevsimi boyunca sürekli enerji masrafları söz konusudur. Bu nedenle, tekniğine uygun olması koşuluyla, damla sulama sistemlerinin 
olanaklar ölçüsünde düşük maliyeti gerektirecek biçimde planlanması ve işletilmesi gerekir. Özellikle, sistemin planlanması, sistem 
unsurlarının boyutlandırılması ve işletme ilkelerinin ortaya konması işlemlerini, konuyu çok iyi bilen uzmanların yapması son derece önemlidir.

Damla sulama yönteminin uygulanabileceği toprak, topografya, bitki ve su kaynağı özellikleri aşağıda açıklanmıştır.  

Toprak ve Topografya Özellikleri: 
Damla sulama yöntemi, kumlu topraklardan killi topraklara kadar, her türlü toprak bünye sınıfında, taban suyu ya da geçirimsiz katmanın 
yakında olduğu yüzlek topraklarda, tuzlu topraklarda, bunların yanında, düşük ya da yüksek eğimli arazide ve dalgalı topografyada uygulanabilir. 
Ancak, sulanacak arazinin topografik koşullarına uygun sistem tertibinin yapılması gerekir. 
 

Bitki Özellikleri: 
Damla sulama yöntemi genel olarak, hububat ile çayır ve mera bitkileri dışında, tüm tarla ve bahçe bitkilerinin sulanmasında kullanılabilir. 
Ancak, yüksek sistem maliyeti nedeniyle, bazı tarla bitkilerinin damla sulama yöntemiyle sulanması ekonomik olmayabilir. Yöntem özellikle, 
topraktaki nem eksikliğine duyarlı olan ve pazar değeri yüksek ürün elde edilen sebzeler, bağ, meyve ağaçları, örtü altında yetiştirilen bitkiler 
ve süs bitkileri için çok uygundur. Su kaynağının kısıtlı olduğu koşullarda, diğer sulama yöntemlerine göre daha geniş alan sulanabildiğinden, 
pamuk, mısır, patates gibi tarla bitkilerinin sulanmasında, damla yöntemi uygulanabilir. 
 

Su Kaynağı Özellikleri: 
Damla sulama yönteminde, her türlü yer üstü ve yer altı su kaynaklarından, çok düşük kapasitede olsalar bile, yararlanılabilir. Yüksek oranda 
tuz içeren düşük kaliteli sulama suyu, damla sulama yönteminde kullanılabilir. Yalnız, yer üstü su kaynaklarından yararlanıldığında, suyun fazla 
miktarda sediment ve yüzücü cisim içermemesi ya da sediment havuzlarda çökeltildikten, yüzücü cisimler filtre sistemleri ile tutulduktan sonra 
kullanılması gerekmektedir. 

Damla sulama sistemleri basınçlı olup, suyun kaynaktan alınması, filtre edilmesi, gübre enjeksiyon ünitesi ile suya bitki besin elementlerinin 
karıştırılması, sulanacak alana iletilmesi, alan içerisinde dağıtılması ve bitki kök bölgesine kontrollü olarak verilmesi için gerekli yapı, makine, 
boru, alet ve araçlardan oluşur. Genellikle, sabit sistem biçimindedir. Sistem unsurları, sulama mevsimi boyunca aynı konumda kalırlar. Ancak, 
sulama mevsimi sonunda, bazı unsurlar araziden kaldırılır.  
Damla sulama uygulaması yapılabilen ürünlerden örnekler; Mısır, pamuk, meyve bahçesi, narenciye, kekik vb. 

2) DAMLA SULAMA YÖNTEMİNİN UYGULANMASINI  
KISITLAYAN ETMENLER VE ÇÖZÜM YOLLARI  

3) DAMLA SULAMA YÖNTEMİNİN  
UYGULANACAĞI KOŞULLAR

4) DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ

GENERAL INFORMATION ABOUT
DRIP IRRIGATION



2,0 L/s YUVARLAK DAMLA SULAMA BORULARI

İlgili kuruluşlarca yapılan deneylerde Ø 16 mm yuvarlak damla sulama borularımızda yer alan (2,0 L/s Debili) damlatıcılarının farklı çalışma 
basınçlarındaki ortalama damlatıcı debileri (q), damlatıcı özelliklerini belirten damlatıcı parametreleri (k, x) ve yapım farklılıkları katsayıları (Vm) 
çizelge 1’de, basınç - debi ilişkisini gösteren grafikleri ise çizelge 2’de gösterilmiştir.  

Çizelge 1’den de görüleceği gibi ilgili kuruluşlarca yapılan deneylerde Ø 16 mm yuvarlak damla sulama borularımızda yer alan, 2,0 L/s debili 
damlatıcımızın yapım farklılığı katsayısı Vm= 0,0249 olarak bulunmuş olup, bu değerler ASABE  (American    Society Of Agricultural and Biological 
Engineers) Standartları tarafından verilen sınıflandırmaya göre ‘’MÜKEMMEL’’ sınırları içerisinde yer almaktadır.   

As it is seen in Chart 1, the production disparities coefficient of our 2,0 L/h flow drips of our Ø 16 mm round drip irrigation pipes that have been 
tested, its production disparities coefficient has been found as Vm= 0,0249; this value takes place within the “EXCELLENT” limits according to the 
classification ascribed by ASABE  (American Society Of Agricultural and Biological Engineers) Standards.

Çizelge 1: Ø 16 mm Yuvarlak Damla Sulama Borularımıza ait 
(2,0 L/s Debili) Damlatıcıların farklı çalışma basınçlarındaki 
ortalama damlatıcı debileri, damlatıcı parametreleri ve yapım 
farklılığı katsayısı  

Chart 1: The average drip flow rates under the various working        
pressures of (2,0 L/h Flow) drips belong to our Ø 16 mm round 
drip      irrigation pipes, the drip parameters and the production 
disparities     coefficient

Çizelge 2: Ø 16 mm Yuvarlak Damla Sulama      Borularımızın 
(2,0 L/s Debili) Damlatıcılarına ait  Basınç - Debi ilişkisi    
 
 

Chart 2: The pressure - Flow rate relations belong to the (2,0 
L/h Flow) drips of our Ø 16 mm round Drip Irrigation pipes

The average drip flow rates (q) under the various working pressures of (2,0 L/h Flow rate) drips which take place inside of Ø 16 mm round drip 
irrigation pipes that have been tested, the drip parameters (k, x) which describes the drip features and the production disparities coefficient (Vm) is 
shown in Chart 1 and the graphs showing the pressure  - flow rate relations are shown in Chart 2.

(*) Damlatıcı boyutlarını karakterize eden katsayı - Dripper Dimensions characterization coefficient
(**) Damlatıcı akış rejimi katsayısı (akış üssü değeri) - Dripper flow coefficient

YUVARLAK DAMLA SULAMA BORULARIMIZIN BASINÇ - DEBİ İLİŞKİSİ

PRESSURE – FLOW RELATIONS OF OUR ROUND DRIP IRRIGATION PIPES

Çalışma Basıncı
Working Pressure

Ortalama Damlatıcı Debisi
Average Dripper Flow

Damlatıcı Parametreleri
Dripper Parameters

(q=khx)

Tahminleme Katsayısı
Estimation Coefficient

Yapım Farklılığı Katsayısı
Production Difference

Coefficient

h (Bar) q (L/h) k* k** R² Vm

0,5

1,888 0,448 0,989 0,0249

1,0 1,85

1,5 2,27

2,0 2,58

2,5 2,87



2,0 L/H ROUND DRIP IRRIGATION PIPES

Damlatıcı Aralığı
Dripper Space

   (cm)

Debi Değişimi
Flow Rate Change

q (değişim) %

Lateral Uzunlukları /  Lateral Lenght (m)

Eğimsiz/ 
Without Slope

Aşağı Eğimli/
Down Slope

Yukarı Eğimli/ 
Above Slope

% 0 % 1 % 2 % 3 % 1 % 2 % 3

20

10 49 52 55 57 46 42 39

15 59 61 64 66 56 53 50

20 67 70 72 74 64 62 59

25

10 58 62 65 69 53 49 45

15 69 73 76 79 65 61 57

20 79 82 85 88 75 72 68

33

10 71 77 82 87 64 57 51

15 84 90 94 99 78 72 67

20 97 102 106 110 91 86 80

40

10 81 89 96 102 72 64 56

15 97 104 110 116 89 81 74

20 777 118 123 129 104 96 90

50

10 96 107 116 124 83 72 62

15 114 124 132 140 103 93 83

20 131 140 148 155 121 111 102

60

10 109 123 134 145 93 79 66

15 130 143 154 163 116 103 91

20 149 161 170 180 136 124 112

75

10 128 147 163 178 107 87 71

15 153 170 185 199 134 116 100

20 176 191 205 218 158 140 125

100

10 158 186 209 222 125 98 77

15 189 214 236 257 159 133 111

20 217 240 260 280 189 164 143

Ø 16 mm dış çaplı, 2,0 L/s debili yuvarlak damla sulama borularımızın farklı işletme koşullarındaki (işletme basıncı ve eğim) eşit su dağılımını 
sağlayacak optimum lateral uzunlukları çizelge 3’te verilmiştir.  

The optimum lateral lengths to provide equal water distribution at various operation conditions (operation pressure and slope) of our Ø 16 mm 
external diameter, 2,0 L/h flow Round Drip irrigation pipes are given in Chart 3. 

Firmamız tarafından imalatı yapılan, labirent kanallı uzun akış yollu yuvarlak damlatıcılarımız, lateral içine geçik (in-line) tiptedir. Damlatıcılarımız 
lateral olarak adlandırılan yumuşak polietilen borularımızın içerisine imalat sırasında 20, 25, 33, 35, 40, 50, 60, 75, 100 cm aralıklarında 
yerleştirilmektedir. (Şekil 1) 

Our round drips with labyrinth grooved long flow lined which are manufactured by our company are lateral in-line type. Our drips are placed into our 
soft polyethylene pipes which are named lateral at 20, 25, 33, 35, 40, 50, 60, 75, 100 cm spaces during the production. (Drawing 1) 

Çizelge 3: Ø 16 mm dış çaplı , 2,0 L/s debili 
yuvarlak damla sulama borularımızın farklı 
işletme koşullarındaki eşit  su dağılımını 
sağlayacak optimum lateral uzunlukları     
(lateral sonu basıncı: 1 bar)   

Chart 3: The optimum lateral lengths to     
provide equal water distribution at vari-
ous operation conditions  of our Ø 16 mm          
external diameter, 2,0 L/h flow Round Drip 
Irrigation Pipes (lateral end pressure: 1 bar)

Damlatıcı Boyu                 :  32, 1 mm
Drip Length

Damlatıcı İç Çapı          : 11,7 mm
Drip Inside Diameter 

Damlatıcı Dış Çapı       : 15,9 mm
Drip Outside Diameter

Su Çıkış Deliği Sayısı :  2-4 
Number of Water Out Hole

Lateral Duvarı 
Lateral Wall 

 
Labirent Kanallı Uzun Akış Yolu 

Labyrinth Channeled Long Flow Path 
 

Su Akış Yönü 
Water Flow Direction 

 
Su Çıkış Odacığı 

Water Outlet 
 

Su Girişi (Süzgeçli) 
Water Inlet (Strainer)

1

2

3

4

5

1

2
3

5

4



4,0 L/s YUVARLAK DAMLA SULAMA BORULARI

İlgili kuruluşlarca yapılan deneylerde Ø 16 mm yuvarlak damla sulama borularımızda yer  alan (4,0 L/s Debili) damlatıcıların farklı çalışma 
basınçlarındaki ortalama damlatıcı debileri (q), damlatıcı özelliklerini belirten damlatıcı parametreleri (k, x) ve yapım farklılıkları katsayıları (Vm) 
çizelge 1’de , basınç - debi ilişkisini gösteren grafikleri ise çizelge 2’de gösterilmiştir.  

Çizelge 1’den de görüleceği gibi ilgili kuruluşlarca yapılan deneylerde Ø 16 mm yuvarlak damla sulama borularımızda yer alan, 4,0 L/s debili 
damlatıcımızın yapım farklılığı katsayısı Vm= 0,0249 olarak bulunmuş olup, bu değerler ASABE  (American Society Of Agricultural and Biological 
Engineers) Standartları tarafından verilen sınıflandırmaya göre ‘’MÜKEMMEL’’ sınırları içerisinde yer almaktadır.   

As it is seen in Chart 1, the production disparities coefficient of our 4,0 L/h flow drips of our Ø 16 mm round drip irrigation pipes that have been 
tested, its production disparities coefficient has been found as Vm= 0,0249; this value takes place within the “EXCELLENT” limits according to the 
classification ascribed by ASABE  (American Society Of Agricultural and  Biological Engineers) Standards.

Çizelge 1: Ø 16 mm yuvarlak damla sulama borularımıza ait 
(4,0 L/s Debili) damlatıcıların farklı çalışma basınçlarındaki 
ortalama damlatıcı debileri, damlatıcı parametreleri ve yapım 
farklılığı katsayısı  

Chart 1: The average drip flow rates under the various working        
pressures of (4,0 L/h Flow) drips belong to our Ø 16 mm round 
drip      irrigation pipes, the drip parameters and the production 
disparities     coefficient

Çizelge 2: Ø 16 mm yuvarlak damla sulama borularımızın  
(4,0 L/s Debili) damlatıcılarına ait  basınç - debi ilişkisi    
 
 

Chart 2: The pressure - Flow rate relations belong to the (4,0 
L/h Flow) drips of our Ø 16 mm round drip irrigation pipes

The average drip flow rates (q) under the various working pressures of (4,0 L/h Flow rate) drips which take place inside of Ø 16 mm round drip 
irrigation pipes that have been tested, the drip parameters (k, x) which describes the drip features and the production disparities coefficient (Vm) is 
shown in Chart 1 and the graphs showing the pressure  - flow rate relations are shown in Chart 2.

(*) Damlatıcı boyutlarını karakterize eden katsayı - Dripper Dimensions characterization coefficient
(**) Damlatıcı akış rejimi katsayısı (akış üssü değeri) - Dripper flow coefficient

YUVARLAK DAMLA SULAMA BORULARIMIZIN BASINÇ - DEBİ İLİŞKİSİ

PRESSURE – FLOW RELATIONS OF OUR ROUND DRIP IRRIGATION PIPES

Çalışma Basıncı
Working Pressure

Ortalama Damlatıcı Debisi
Average Dripper Flow

Damlatıcı Parametreleri
Dripper Parameters

(q=khx)

Tahminleme Katsayısı
Estimation Coefficient

Yapım Farklılığı Katsayısı
Production Difference

Coefficient

h (Bar) q (L/h) k* k** R² Vm

0,5 2,66

3,855 0,515 0,995 0,0139

1,0 3,95

1,5 4,79

2,0 5,48

2,5 6,12



4,0 L/H ROUND DRIP IRRIGATION PIPES

Damlatıcı Aralığı
Dripper Space

   (cm)

Debi Değişimi
Flow Rate Change

q (değişim) %

Lateral Uzunlukları /  Lateral Lenght (m)

Eğimsiz/ 
Without Slope

Aşağı Eğimli/
Down Slope

Yukarı Eğimli/ 
Above Slope

% 0 % 1 % 2 % 3 % 1 % 2 % 3

20

10 30 31 32 33 28 27 25

15 35 36 37 38 34 33 31

20 40 41 42 43 39 38 37

25

10 35 37 38 40 33 31 29

15 42 43 45 46 40 38 36

20 47 49 50 51 46 44 43

33

10 43 45 48 50 40 37 34

15 51 53 55 57 48 46 43

20 58 60 62 64 55 53 51

40

10 49 52 56 58 45 42 38

15 58 62 64 67 55 52 48

20 66 70 72 74 63 60 57

50

10 58 63 67 71 53 48 43

15 69 73 77 80 64 60 55

20 79 83 86 89 74 70 66

60

10 66 72 77 82 59 53 47

15 79 84 89 93 72 67 61

20 89 95 99 103 84 79 73

75

10 77 86 93 100 68 59 52

15 92 100 107 113 84 76 68

20 105 113 119 125 98 90 83

100

10 96 108 119 128 81 69 58

15 114 125 135 144 101 89 79

20 130 140 149 158 118 107 97

Ø 16 mm dış çaplı , 4,0 L/s debili yuvarlak damla sulama borularımızın farklı işletme koşullarındaki (işletme basıncı ve eğim) eşit su dağılımını 
sağlayacak optimum lateral uzunlukları çizelge 3’te verilmiştir. 

The optimum lateral lengths to provide equal water distribution at various operation conditions (operation pressure and slope) of our Ø 16 mm 
external diameter, 4,0 L/h flow Round Drip irrigation pipes are given in Chart 3.

Firmamız tarafından imalatı yapılan, labirent kanallı uzun akış yollu yuvarlak damlatıcılarımız, lateral içine geçik (in-line) tiptedir. Damlatıcılarımız 
lateral olarak adlandırılan yumuşak polietilen borularımızın içerisine imalat sırasında 20, 25, 33, 35, 40, 50, 60, 75, 100 cm aralıklarında 
yerleştirilmektedir. (Şekil 1)  

Our round drips with labyrinth grooved long flow lined which are manufactured by our company are lateral in-line type. Our drips are placed into our 
soft polyethylene pipes which are named lateral at 20, 25, 33, 35, 40, 50, 60, 75, 100 cm spaces during the production. (Drawing 1) 

Çizelge 3: Ø 16 mm dış çaplı , 4,0 L/s debili 
yuvarlak damla sulama borularımızın farklı 

işletme koşullarındaki eşit  su dağılımını 
sağlayacak optimum lateral uzunlukları     

(lateral sonu basıncı: 1 bar)  

Chart 3: The optimum lateral lengths to    
provide equal water distribution at various 

operation conditions  of our Ø 16 mm          
external diameter, 4,0 L/h flow Round Drip 

Irrigation Pipes (lateral end pressure: 1 bar)

1

Lateral Duvarı 
Lateral Wall 

 
Labirent Kanallı Uzun Akış Yolu 

Labyrinth Channeled Long Flow Path 
 

Su Akış Yönü 
Water Flow Direction 

 
Su Çıkış Odacığı 

Water Outlet 
 

Su Girişi (Süzgeçli) 
Water Inlet (Strainer)

1

2

3

4

5

2
3

5

4

Damlatıcı Boyu                 :  32, 1 mm
Drip Length

Damlatıcı İç Çapı          : 11,7 mm
Drip Inside Diameter 

Damlatıcı Dış Çapı       : 15,9 mm
Drip Outside Diameter

Su Çıkış Deliği Sayısı :  2-4 
Number of Water Out Hole




