BÖLÜM 10

10- BACALAR

Bacan›n görevi kazandan ç›kan dumanlar› çevreye
zarar vermeyecek bir ﬂekilde d›ﬂar› atmak ve
kazanda s›cak gazlar›n istenilen bir h›zda
dolaﬂabilmesi için gerekli do¤al çekiﬂi sa¤lamakt›r.
Bat› standartlar›na göre bir ev duman bas›nc›nda
aran›lan özellikler ﬂunlard›r:
1. Baca yeterli kesitte olmal›d›r.
2. Kazan tipine uygun yeterli yükseklikte olmal›d›r.
3. Baca yüksekli¤i baca hidrolik çap›n›n yaklaﬂ›k
150 mislinden fazla olmamal›d›r.
4. Bacan›n içinde meydana gelebilecek kurum
yanmalar›na karﬂ› dayan›kl› olmal›d›r.
5. Baca malzemesi yanmaz olmal› ve baca d›ﬂ›nda
oluﬂan yang›nlar›n, bacadan di¤er bölümlere
geçmesini belirli bir süre engelleyebilecek
dayan›kl›kta olmal›d›r.
6. Bacalar gaz s›zd›rmaz özellikte olmal›d›r.
7. Özellikle do¤al gaz kullanan kazanlar›n bacalar›
yo¤uﬂan suyu d›ﬂar› geçirmemelidir.
8. Yüksek binalarda bacalar›n genleﬂmesi ve
kendini taﬂ›mas› ﬂartlar› kontrol edilmelidir.
9. Baca yüzeyleri sürtünme kay›plar›n› azaltmak
üzere mümkün oldu¤u kadar düzgün olmal›d›r.
10. Baca iç yüzeyi s›cak gazlar›n neden oldu¤u ›s›l
gerilmelere dayanabilecek özellikte olmal›d›r.
11. Bacada duman gazlar› so¤umamal›d›r. (Is›
yal›t›ml› olmal›d›r) Duman gazlar›n›n bacada
so¤umas› baca çekiﬂini azalt›rken ayn› zamanda
gazlar›n içindeki nemin ve asitlerin yo¤uﬂmas›na
neden olur. Yo¤uﬂma özellikle korozyon ve
temizlik aç›s›ndan son derece zararl› olup,
gerekli önlemler al›nmal›d›r. Bu önlemlerin
baﬂ›nda ›s›l yal›t›m gelir. Bacalar›n tavsiye
edilen ›s›l direnci en az 0,12 m2 k/W de¤erinde
olmal›d›r.
Ayr›ca bacalar›n konstrüksiyonunda yerine
getirilmesi gerekli ana ﬂartlar aﬂa¤›daki maddeler
halinde s›ralanm›ﬂt›r.
1. Baca mahyadan 1 m daha yüksek olmal› ve
üzerine ya¤mur girmesini önleyecek ﬂapka
bulunmal›d›r.
2. Bacan›n temizlenebilme ve kontrol edilebilme
imkan› olmal›d›r.
3. Bacalar mümkün oldu¤u kadar yön

de¤iﬂtiremeyecek ﬂekilde yap›lmal›, yön
de¤iﬂtirmelerin zorunlu oldu¤u hallerde ise yön
de¤iﬂtirmede yatayla en az 60° aç› olmal›d›r.
4. Yatay duman kanallar› bacaya en az %5’lik
yükselen e¤imle ba¤lanmal› ve uzunlu¤u hiçbir
zaman baca yüksekli¤inin dörtte birini
geçmemelidir.
5. Duman kanallar› bacaya düz bir kanalla
ba¤lanmal›d›r. Zorunlu hallerde yuvarlak
dirseklerle bir veya iki dönüﬂe izin verilir.
6. Bacalar komﬂu yüksek binalar›n çekiﬂi bozan
etkilerini azaltmak amac›yla, mümkünse bu
binalardan 6 m uzakta bulunmal›d›r.
Duman bacalar› do¤al çekiﬂli ve zorlanm›ﬂ
çekiﬂli olarak ikiye ayr›lmakla birlikte, mecbur
kal›nmad›kça zorlanm›ﬂ (fanla) çekiﬂli bacalar
kullan›lmaz. Bu yüzden do¤al çekiﬂli duman
bacalar› üstünde durulacakt›r.
10.1. BACA T‹PLER‹
Son y›llarda yak›t kullanan cihazlarda meydana
gelen geliﬂmeler sonucu hem d›ﬂar› at›lan duman
miktar› azalm›ﬂ ve hem de duman gazlar›n›n
s›cakl›klar› azalm›ﬂt›r. Bunun sonucu özellikle do¤al
gaz gibi yak›tlar›n yanma ürünlerini d›ﬂar› taﬂ›yan
bacalarda daha önce karﬂ›laﬂ›lmayan sorunlar ortaya
ç›km›ﬂt›r. Bu sorunlar›n baﬂ›nda do¤al baca çekiﬂinin
azalmas›; yo¤uﬂma gibi sorunlar s›ralanabilir. Bu
geliﬂmelere
paralel
olarak
bacalar›n
konstrüksiyonlar› da de¤iﬂmiﬂ; bacalardan
beklenilen özellikler fazlalaﬂm›ﬂt›r. Bacan›n
tasar›m›na önem verilmeye ve tasar›mda amprik
basit ifadeler yerine; karmaﬂ›k hesap yöntemleri
kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Yap›larda kullan›lan bacalar› konstrüksiyonlar›na
göre aﬂa¤›daki s›n›flara ay›rmak mümkündür (ﬁekil
10.1)
1. Tek Katmanl› (Tabakal›) Bacalar
Bu bacalar 50’li y›llara kadar kullan›lan
geleneksel baca tipleridir. ‹kiye ayr›labilir.
1.1. Örme tu¤lal› bacalar
Tu¤la veya taﬂtan örme bacalard›r
1.2. Haz›r Elemanlardan Dolu Bacalar
Beton briket gibi üstüste konuldu¤unda baca
oluﬂturan haz›r elemanlard›r.
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1.3. ‹çi Boﬂluklu Haz›r Elemanlardan Bacalar
Üstüste konulduklar›nda baca çevresinde bacaya
paralel kenarlar oluﬂturan bu elemanlar bir
öncekine göre daha geliﬂmiﬂtir.
2. ‹ki Katmanl› Bacalar
Bu bacalar 60’l› y›llar›n ortalar›ndan itibaren
daha çok kullan›lmaya baﬂlam›ﬂt›r. Burada iç
duman borusu ve bunu çevreleyen ba¤›ms›z bir
ikinci kabuk tabakas› mevcuttur.
‹ki tabaka aras›nda çepçevre bir hava boﬂlu¤u
kalacak ﬂekilde konstrükte edilirler. Bu hava
tabakas› ›s› ve nem yal›t›m› aç›s›ndan önemlidir.
3. Üç Katmanl› Bacalar
1970’li y›llar›n ortas›ndan itibaren kullan›lmaya
baﬂlanan üç katmanl› bacalarda; iç ve d›ﬂ tabaka
aras›nda cam yünü gibi bir ›s› yal›t›m malzemesi
bulunmaktad›r.
Serbest hareketli iç katman hafif beton, ﬂamot,
seramik, superlit, cam, plastik, vs. gibi
malzemelerde mamul haz›r duman borusudur.
Ara katman cam yünü gibi ›s› yal›t›m
malzemedir. D›ﬂ karmam katman ise tek
katmanl› bacalarda oldu¤u gibi örme tu¤la, haz›r
hafif beton elemanlar, gaz betonu vs. gibi
malzemelerden yap›labilmektedir.
4. Metal Bacalar
Genellikle paslanmaz çelik veya aluminyumdan
yap›lan bu bacalar iki ﬂekilde olabilir:
4.1. Yukar›da tarif edilen çok katmanl› bacalarda
sadece iç borunun metal olmas› hali
4.2. ‹ç ve d›ﬂ katman›n metal, arada ›s› yal›t›m›
olmas› hali.
10.2. BACA HESABI
Do¤al çekiﬂli bacalar›n hesab›, gerekli baca
yüksekli¤i ve kesintinin belirlenmesi anlam›na gelir.
Burada söz konusu olan kesit net baca kesiti olup,
baca konstrüksiyonunda s›va vs. paylar› gözönüne
al›nmal›d›r.
Baca yüksekli¤i ise efektif yükseklik olup, duman
kanal›n›n bacaya ba¤land›¤› nokta ile baca ﬂapkas›
aras›ndaki mesafedir. Tabandan kanal ba¤lant›s›na
kadar olan yükseklik hesaba girmez.
Modern kazanlarda baca gaz› s›cakl›klar› eski
kazanlara göre yaklaﬂ›k %75 oran›nda azalm›ﬂt›r
(özellikle yo¤uﬂmal› kazanlarda) Ayn› ﬂekilde baca
debileri %35-50 oran›nda azalm›ﬂt›r. Duman gazlar›
içindeki CO2 oranlar› artm›ﬂ, su buhar› yo¤uﬂma
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ﬁekil 10.1 / BACA C‹NSLER‹
s›cakl›klar› yükselmiﬂtir. Ayr›ca farkl› yak›tlar,
kazanlar ve brülörler ortaya ç›km›ﬂt›r. Dolay›s›yla
bugün kullan›lan modern kazanlar için baca
hesab›nda basit amprik ifadeler yetersizdir.
DIN 4705 standard›nda modern kazanlar›n baca
hesab›nda kullan›labilecek son derece detayl› ve
geliﬂmiﬂ bir yöntem verilmektedir. Bu standard›n
hemen hemen birebir tercümesi ﬂeklinde yeni bir
Türk standard› tasla¤› da haz›rlanm›ﬂt›r.
Bu standarda göre, kazan ba¤lant› kanal› – baca
sistemindeki bas›nç kay›plar› ve ›s› kay›plar›
hesaplanmakta ve bu durumda ortaya ç›kan do¤al
çekiﬂin yeterli olup olmad›¤›na bak›lmaktad›r. Teorik
çözüm deneme – yan›lma yöntemine dayanmaktad›r.
Bu arada sistemin, anma yükleri d›ﬂ›nda, düﬂük
yüklerdeki durumu analiz edilebilmektedir. Bu
yönteme göre baca hesab›n›n elle yap›lmas› son
derece zor ve yorucudur. En iyi yol bu standarta göre
haz›rlanm›ﬂ bilgisayar programlar› kullanmak veya
çeﬂitli durumlar için standartta verilmiﬂ haz›r

diyagramlar›n birinden yararlanmakt›r.
Ayr›ca bu yöntemin uygulanmas› ile ilgili Türkiye
aç›s›ndan bir baﬂka engel, baca malzemeleri ile ilgili
verilerin eksik olmas›d›r. Bu nedenle hesab›
basitleﬂtirmek üzere, aﬂa¤›da verilecek baca hesab›
yönteminde bacada ›s› kay›plar› ihmal edilmiﬂ ve
izotermal hal dikkate al›nm›ﬂt›r. Hesap sadece bas›nç
kay›plar›na dayanmaktad›r. Bu yol Almanya’da
birçok firman›n haz›rlad›¤› baca boyutland›rma
diyagramlar›nda da kullan›lmaktad›r.
Burada verilen hesap yöntemine göre bulunan baca
kesiti DIN 4705’e uygundur. Bu kesitten çok daha
büyük kesit seçilirse, düﬂük yüklerde bacan›n ›s›l
olarak çekmeme tehlikesi vard›r. Ayr›ca yine büyük
baca kesitlerinde 2 m/s mertebesindeki h›z de¤erinin
alt›nda ters rüzgar bas›nc› nedeni ile baca tepmesi
olay› ortaya ç›kabilir. Bulunan kesitten daha küçük
bir kesit seçilmesi durumunda ise bas›nç kay›plar›
karﬂ›lanamayaca¤›ndan baca çekiﬂinde zorluklar,
özellikle ilk devreye giriﬂlerde ses ve sars›nt› halleri
ile karﬂ›laﬂ›labilir. DIN 18160’a göre bacada en
küçük tasar›m gücünde h›z 0.5 m/s de¤erinin alt›na
kesinlikle düﬂmemelidir.
10.3. BAS‹TLEﬁT‹R‹LM‹ﬁ DIN 4705’E GÖRE
BACA HESABI
Baca hesab›nda kullan›lan denklem:
PH = PW + PA +PE + PO
ﬁeklindedir. Burada,
PH = Baca çekiﬂi (Pa)
PW = Kazandaki bas›nç kayb› (Pa)
PA = Ba¤lant› kanal›ndaki bas›nç kayb› (Pa)
PE = bacadaki bas›nç kayb› (Pa)
PO = Hava temindeki bas›nç kayb› (Pa)
olarak verilmiﬂtir. Bu denklem bacadaki do¤al
çekiﬂin, sözkonusu olabilecek bas›nç düﬂümlerine
eﬂit olmas› gerekti¤ini ifade etmektedir.
1. Duman Gaz› Miktar›n›n Belirlenmesi
Hesaba baﬂlayabilmek için öncelikle duman gaz›
miktar›n›n belirlenmesi gerekir. Farkl› yak›tlar için
duman miktar› yaklaﬂ›k olarak
m=k.Q/1000 (kg/sn)
ifadesi ile bulunabilir. Burada Q(kW) kazan ›s›l
gücüdür. Formüldeki katsay›s› ise ﬁekil 10.2’den
okunabilir.
2. Bacadaki Duman Gaz› S›cakl›¤›n›n
Belirlenmesi
Kazan› terk eden dumanlar›n s›cakl›¤› (baca gaz›

s›cakl›¤›) kazan üreticisi firma taraf›ndan verilir.
Baca gazlar› içinde bulunan su buhar›n›n ve asit
buharlar›n›n baca iç yüzeylerinde yo¤uﬂmamas› için,
minimum iç yüzey s›cakl›klar› ﬁekil 10.3 ve ﬁekil
10.4’de verilmiﬂtir.
3. Gaz Ak›ﬂ› ‹le ‹lgili Büyüklüklerin Belirlenmesi
3.1. Hidrolik Çap, Dh
Dairesel kesiti olmayan baca ve kanallar›n eﬂde¤er
hidrolik çap›
DH = 4F (m)
U
ﬁeklinde bulunur. Burada F baca kesiti (m2), U
kesitin çevresel uzunlu¤udur.
3.2. Boru Ve Kanallar›n Pürüzlülü¤ü
Baca ve ba¤lant› kanal› yap›m›nda kullan›labilecek
malzemelerin pürüzlülük de¤eri Tablo 10.5’de
verilmiﬂtir.

ﬁekil 10.2 / KAZAN C‹NS‹NE VE GÜCÜNE
BA⁄LI OLARAK DUMAN GAZI M‹KTARI VE
KAZANDAK‹ YÜK KAYBI
3.3. Sürtünme Bas›nç Kay›p Katsay›s›, λ
Baca ve ba¤lant› kanallar›ndaki sürtünme bas›nç
kayb› katsay›s›, pürüzlülük de¤eri ve hidrolik çapa
ba¤l› olarak ﬁekil 10.6’dan okunabilir.
3.4. Özel Kay›p Katsay›s›, ξ
Dirsek vs. gibi yerel kay›p kaynaklar›ndaki, özel
kay›p katsay›lar› Tablo 10.7’de verilmiﬂtir.
Gözönüne al›nan bir baca veya ba¤lant› kanal›ndaki
özel katsay›lar›n toplam›, Σξ ile gösterilir.
3.5. Baca Gazlar›n›n Yo¤unlu¤u, ρA
Gazlar›n yo¤unlu¤u s›cakl›¤a ve d›ﬂ bas›nca ba¤l›d›r.
Bas›nca olan ba¤l›l›k ihmal edilirse herhangi bir T
(°C) s›cakl›¤›ndaki gaz›n yo¤unlu¤u,
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273 (kg/m3)
273+T
ifadesi ile bulunabilir.
3.6. Ortalama Gaz H›z›; W
Baca veya ba¤lant› kanal›ndaki gaz h›z›, duman
debisinin kesite bölünmesi ile bulunur.
W = m (m/s)
ρA.F
Burada, F kanal›n kesit alan›n› (m2) göstermektedir.
Do¤al çekiﬂli bacalarda gaz h›z› 4 m/s de¤erini
genellikle aﬂmamal›d›r. Baca hesaplar›nda ilk
yaklaﬂ›m için bu de¤erden yararlan›labilinir.
ρA = 1,27

4. Bas›nç Kay›plar›n›n Belirlenmesi
4.1. Bacadaki (PE) ve baca ba¤lant› kanal›ndaki
(PA) bas›nç kay›plar›
2
P = 1,5 (λ H + Σξ) ρA W (Pa)
2
DH
ﬁeklinde ifade edilebilir. Burada,
λ = Sürtünme kay›p katsay›s› (Bak›n›z 3.3)
H = Baca yüksekli¤i veya ba¤lant› kanal›
uzunlu¤u (m)
DH = Hidrolik çap, (m) (Bak›n›z 3.1.)
Σξ = Toplam özel kay›p katsay›s› (Bak›n›z 3.4.)
ρΑ = Baca gazlar›n›n yo¤unlu¤u (kg/m3)
(Bak›n›z 3.5)
W = Ortalama gaz h›z›d›r (m/s)(Bak›n›z 3.6.)
4.2. Kazandaki Bas›nç Kayb›, Pw
Kazan üreticileri taraf›ndan kataloglarda belirtilir.
E¤er bu de¤er kataloglarda yoksa ﬁekil 10.2’den
yaklaﬂ›k bir de¤er okunabilir.
Kazandaki bas›nç kayb› sadece düﬂük bas›nçl›
üflemeli brülör kullanan kazanlar için hesaba kat›l›r.
Yüksek bas›nçl› üflemeli brülörler ve atmosferik
brülörlerde kazan bas›nç kayb› brülör taraf›ndan
karﬂ›lan›r.
4.3. Hava Teminindeki Bas›nç Kayb›, Po
Sadece üflemesiz kömür kazanlar› için söz konusudur.
Bu de¤er yaklaﬂ›k olarak ﬁekil 10.8’de verilmiﬂtir.
5. Baca Çekiﬂinin Belirlenmesi
Do¤al baca çekiﬂi, PH gazlar›n›n s›cakl›¤›na ve baca
yüksekli¤ine ba¤l›d›r.
PH = H.g (ρH -ρA) (Pa)
‹fadesi ile bulunabilir. Burada,
g = yerçekimi ivmesi = 9.81 m/s2
ρH = Hava yo¤unlu¤u = 1.15 kg/m3
olup bu eﬂitlik ﬁekil 10.9’da verilmiﬂtir.
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6. Hesap Yolu
Hesap deneme – yan›lma yöntemine dayan›r. Verilen
bir durumda, baca kesitini belirlemek için önce baca
çap› tahmin edilir. Tahmin edilen baca çap›
kullan›larak bas›nç kay›plar›
ve do¤al baca çekiﬂi hesaplan›r. Bulunan de¤erler (1)
no’lu ana denklemde yerine koyularak eﬂitli¤in
sa¤lan›p sa¤lanmad›¤› kontrol edilir. Eﬂitlik
sa¤lan›yorsa seçilen çap uygundur. Aksi halde yeni
bir çapla hesap tekrarlan›r.

ﬁekil 10.3 / FARKLI YAKITLARIN BACA
GAZLARINDAK‹ SU BUHARI YO⁄UﬁMA
SICAKLIKLARI
ÖRNEK: n=1,1 olan s›v› yak›tta tp=54,5°C
n= 1,3 olan s›v› yak›tta tp= 46°C
n=1,4 olan taﬂ kömürde tp= 39,5°C

ﬁekil 10.4 / KÜKÜRT ‹ÇER‹⁄‹NE KARﬁILIK
M‹N‹MUM MALZEME SICAKLI⁄I
Malzeme
Çelik çekme boru
Orta derecede pasl› boru
Metal kanal
Beton kanal
ﬁamot tu¤las›
Kagir kanal s›val›

Pürüzlülük r
den
’e kadar
0,0005
0,0005
0,0015
0,0015
0,002
0,001
0,003
0,001
0,002
0,003
0,005

Tablo 10.5 / FARKLI MALZEMEDEN BORU VE
KANALLARDAK‹ PÜRÜZLÜLÜK r DE⁄ER‹

ﬁekil 10.6 / BACALAR ‹Ç‹N SÜRTÜNME KATSAYISI
ﬁekil 10.7 / ÇEﬁ‹TL‹ ELEMANLAR ‹Ç‹N YEREL
KAYIP KATSAYILARI

ﬁekil 10.8 / KAPAS‹TE / ÇEK‹ﬁ D‹YAGRAMI

ﬁekil 10.9 / BACA ÇEK‹ﬁ‹
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10.3.1. Örnek
200 kW gücünde, alçak bas›nçl› brülörlü, s›v› yak›t
yakan bir s›cak su kazan›nda, saç ba¤lant› kanal çap›
20 cm olup bacaya dik bir aç› ile girmektedir.
Ba¤lant› kanal› düzdür ve uzunlu¤u 2 m’dir. Baca
gaz› s›cakl›¤› 200°C ve baca yüksekli¤i 20 m olup
baca tu¤la ile örülmüﬂ ve içten s›val›d›r. Herhangi bir
kesit de¤iﬂimi yoktur.
Çözüm:
1. Baca kesiti 20x30 cm dikdörtgen seçildi.
2. Duman gaz› miktar›,
M = k. Q .
1000
ﬁekil 10.2’den k= 0.55 okunur.
M = 0.55 200 =0.11 kg/s
1000
3. Hidrolik çap (baca için)
DH = 4.F olup
U
F = 0.2 x 0.3 = 0,06 m2
U = 2 x (0.2 + 0.3) = 1 m
DH = 0.24
4. Kanal ve baca pürüzlülük de¤erleri
Tablo 10.5’den metal ba¤lant› kanal› için r= 0.002
ve içten s›val› tu¤la baca için r = 0.005 okunur.
5. Sürtünme bas›nç kay›plar› katsay›lar›
ﬁekil 10.6 yard›m› ile
Ba¤lant› kanal› için (r= 0.002, DH = 0.20 m)
λ = 0.047
Baca için (r = 0.005, DH= 0.24 m)
λ = 0.054
6. Özel kay›p katsay›lar›
Baca ba¤lant› kanal›ndaki yerel kay›p olarak
sadece bacaya giriﬂ vard›r.
Tablo 10.7’den 90° giriﬂ için ξ= 0.92
Bacada ise sadece ç›k›ﬂtaki ﬂapka vard›r. Tablo
10.7’den ξ= 1 okunur
7. Baca gazlar›n›n yo¤unlu¤u
Gazlar›n yo¤unlu¤u, T = 200°C baca s›cakl›¤›
için,
ρA = 1.27 273 = 0.733 kg/m3
273+200
8.a. ba¤lant› kanal›ndaki ortalama gaz h›z›
Kanal kesiti F = 3.14 (0.20)2 / 4 = 0.0314 m2
0.11
W=
= 4.8 m/s
0,733.0,0314
8.b. Bacadaki ortalama gaz h›z›
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0.11
= 2,5 m/s
0,733.0,66
9. Ba¤lant› kanal›ndaki bas›nç kayb›
2
PA = 1,5 (λ H + Σξ) ρA W .
2
DH
2
+ 0,92)
PA= 1,5 (0.047
0.20
2
0,733 (4,8 ) = 17,6 Pa
2
10. Bacadaki bas›nç kayb›
PE = 1,5 (0.054 20 +1)
0,24
2
(2,5)
0,733
= 18,9 Pa
2
11. Kazandaki bas›nç kayb›
ﬁekil 10.2’den PW = 48 Pa
12. Üflemeli brülör kullan›ld›¤›ndan hava
teminindeki bas›nç kayb› hesaba kat›lmayacakt›r.
13. Do¤al baca çekiﬂi
PH = H.g (ρH -ρA) = 20.9,81 (1,15 – 0.733)
PH = 81,8 Pa
14. Eﬂitli¤in kontrolü
PH = PA + PE +PW olmal›
81,8 = 17,6 + 18,9 + 48
81,8 ≅ 84,5
Toplam kay›p do¤al çekiﬂten biraz daha büyük
olmakla birlikte aradaki fark ihmal edilebilir ve ilk
seçilen baca kesitinin uygun oldu¤u sonucuna var›l›r.
Buna göre gerekli dikdörtgen baca kesiti,
F = 20x30 cm olarak belirlenmiﬂtir.
W=

10.4. ÖZEL DURUMLARDA BACA HESABI
Yukar›da anlat›lan baca çap› hesab› kazan anma gücünde
yap›lm›ﬂt›r. D›ﬂ hava s›cakl›¤› da emniyetli olarak yaz d›ﬂ
hava hesap s›cakl›¤› (=33°C) al›nm›ﬂt›r. Gerçek çal›ﬂma
ﬂartlar› farkl› olacakt›r. D›ﬂ s›cakl›k farkl›d›r, çal›ﬂma
k›smi yüklerde olmaktad›r. K›smi yüklerde,
1. Baca gazlar› s›cakl›¤› daha düﬂüktür (baca çekiﬂi
azal›r)
2. Baca gazlar›n›n miktar› azal›r (bacadaki direnç
azd›r)
Bu nedenle nominal ﬂartlar için baca hesab› yap›larak,
gerekli çap bulunduktan sonra, k›smi yük halleri kontrol
edilmelidir.
K›smi yüklerde a) Çekiﬂ yetersiz kalabilir b) bacadaki
gaz h›z› çok düﬂebilir. Bu gibi durumlarda önlem
al›nmal›d›r.

Di¤er taraftan verilen örnek çözümde hesaplar deniz
seviyesinde bir uygulama için yap›lm›ﬂt›r. E¤er
gözönüne al›nan ﬂehir deniz seviyesinden yüksekte
ise, d›ﬂ bas›nç de¤iﬂecek ve buna ba¤l› olarak baca
çekiﬂi de etkilenecektir. Ayn› ﬂekilde d›ﬂ hava
s›cakl›¤› da çok farkl› olabilir. Bu gibi durumlarda da
hesapta kullan›lan baca gaz› yo¤unlu¤u ve d›ﬂ hava
yo¤unlu¤u terimleri, s›cakl›kla ve bas›nçla orant›l›
olarak düzeltilmelidir.
Baca gaz›n›n yo¤unlu¤u,
ρA = 1,27 ( 273 ) ( PA )
Po
273 +Tb
D›ﬂ hava yo¤unlu¤u ise,
ρH = 1,29 ( 273 ) ( PA )
Po
273 +Th
ifadeleriyle bulunur. Burada,
Po = normal ﬂartlarda d›ﬂ hava bas›nc› ( = 101,
325 kPa)
PA = söz konusu yükseklikteki d›ﬂ hava bas›nc›
(kPa)
Tb = baca gaz› s›cakl›¤› (°C)
Th = d›ﬂ hava s›cakl›¤›d›r. (°C)
D›ﬂ hava bas›nc›n›n yükseklikle de¤iﬂimi aﬂa¤›daki
gibidir:
Yükseklik (m)
Bas›nç (kPa)
0
101.325
500
95.461
1000
89.874
2000
79.495
3000
70.108
4000
61.640
Aﬂa¤›da örnek olarak Sar›kam›ﬂ için yap›lan baca
hesab› verilmiﬂtir.
Yükseklik: 2800 m
D›ﬂ s›cakl›k: -35°C
D›ﬂ bas›nç = 71,985 kPa
Baca gaz› s›cakl›¤› = 200°C
Baca yüksekli¤i = 36,7 m
Buna göre k›ﬂ ﬂartlar›nda baca çekiﬂi 188 Pa
olmaktad›r. Il›man havalarda 0°C s›cakl›kta ise çekiﬂ
140 Pa de¤erine düﬂmektedir. 1000 kW gücünde bir
kazan için seçilen 45 cm çap›nda bacada bas›nç
kayb› 99 Pa olup, bu çap bütün koﬂullarda uygundur.
K›smi yüklerde çal›ﬂmada (kazan hem kullanma
s›cak suyu üretimi hem de ›s›tma amaçl›d›r) bacada
gaz h›z› kritik de¤erlerin (tavsiye edilen 2 m/s,
kesinlikle 0,5 m/s) alt›na düﬂmemektedir.

10.5. HAZIR D‹YAGRAMLAR YARDIMI ‹LE
BACA BOYUTLANDIRMASI
DIN 4705’e dayanan baca hesab› oldukça uzun
oldu¤undan, baz› özel durumlar için yine DIN
4705’e göre haz›rlanm›ﬂ baca çap› seçim tablolar›
kullan›lmaktad›r. ﬁekil 10.10 ve 10.11’de s›ras›yla,
yüksek bas›nçl› üflemeli brülörlü ve atmosferik
do¤al gaz brülörlü kazanlar için SCHIEDEL baca
seçim diyagramlar› verilmiﬂtir. Burada ele al›nan
kazanlar klasik tipli kazanlard›r.
Bu diyagramlar haz›rlan›rken ba¤lant› kanal› kesiti,
baca kesitine eﬂit al›nm›ﬂ ve toplam özel kay›p
katsay›lar› de¤eri 2,8 ve baca gaz› s›cakl›¤› 220°C
kabul edilmiﬂtir.
Tablo 10.12’de ise modern gaz yak›tl› kazanlar için
haz›rlanm›ﬂ paslanmaz çelik k›l›fl› baca ölçüleri
görülmektedir. Bu diyagramlar haz›rlan›rken ise, baca
ba¤lant› kanal› uzunlu¤u baca yüksekli¤inin 1/4’ü
al›nm›ﬂt›r. Baca ve kanal›n›n ›s› geçirgenlik direnci
R = 0,65 m2K/W, baca pürüzlülü¤ü r= 0,0015, toplam
yerel kay›p katsay›s› 2,2 kabul edilmiﬂtir. D›ﬂ hava
bas›nc› 94,5 kPa de¤erindedir.
Tablo 10.13’de ise bacalar için taraf›m›zca tavsiye
edilen seçim tablosu verilmiﬂtir.
10.6. BACA KONSTRÜKS‹YONU
Bugüne kadar olan uygulamada baca yap›m›
kurallar›, TS 2165 ve Enerji Bakanl›¤› “Enerji
Tasarrufu ve Is› Yal›t›m›” yönetmelikleri ile s›n›rl›
kalm›ﬂt›r. Özellikle do¤al gaz›n gündeme gelmesi ile
birlikte, bacalar konusunda geniﬂ bir standart
çal›ﬂmas› baﬂlat›lm›ﬂt›r. Haz›rlanan taslaklar aras›nda
özellikle DIN 18160 standard›n›n tercümesi olan
baca yap›m kurallar› standart tasla¤› çok önemlidir.
Domestik bacalarda baca duvarlar›n›n et kal›nl›¤› bir
tu¤ladan az olmamal›d›r. TS 2165 bacada
kullan›lacak malzeme olarak yüzeyleri pürüzsüz,
düzgün ve 500°C s›cakl›k farklar›na dayanabilen
kal›plaﬂm›ﬂ ateﬂ tu¤las› veya superlit prefabrike
elemanlar tavsiye etmektedir. Sürtünme kay›plar›n›n
azalt›lmas› bak›m›ndan baca iç yüzeylerinin
düzgünlü¤ü çok önemlidir. Ayr›ca d›ﬂar›dan içeri
hava s›zmas›n›n da önlenmesi gerekir. Bay›nd›rl›k
bakanl›¤› yönetmeliklerinde yukar›daki amaçlarla
baca iç ve d›ﬂ yüzeyinin s›vanmas› veya kaplanmas›
önerilmektedir. Kullan›lacak s›van›n zamanla
dökülmemesi gerekir. Bu nedenle bacalarda normal
s›va yerine ﬂamot s›va kullan›lmal›d›r.
Bacalar aras›ndaki ara duvar kal›nl›¤› s›zd›rmazl›¤›
sa¤lamak ﬂart› ile en az 1/2 tu¤la kal›nl›¤›nda olmal›d›r.
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Gaz yak›tl› kazanlarda baca yo¤uﬂma etkilerine
dayan›kl› malzemelerden ve uygun üretim
teknikleriyle yap›lmal›d›r. Paslanmaz çelik malzeme
tercih edilmelidir. Metal bacalarda yanma sesinin
yukar›lara iletilmemesi için gerekli önlemler al›nmal›
ve baca topraklamas› yap›lmal›d›r. Gaz analizi için
baca ba¤lant› kanal›nda ölçüm delikleri bulunmal›d›r.

Is› kayb›n›n önlenmesi amac› ile teknik zorunluluk
olmad›kça duman bacalar› bina d›ﬂ yüzeyine
konulmayacakt›r. E¤er baca d›ﬂ duvara konulmuﬂ ise
›s› izolasyonu yap›lmal›d›r. Ayr›ca binan›n ana
duvarlar› da baca duvar elemanlar› olarak
kullan›lmamal›d›r.
E¤er sistemde birden fazla kazan varsa yönetmelik her

ﬁekil 10.10 / YÜKSEK BASINÇLI SIVI YAKIT VE DO⁄ALGAZ KAZANLARI BACA ÇAPLARI (cm)
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kazana ayr› bir duman bacas› bulunmas›n› ﬂart
koﬂmaktad›r. ‹ki veya daha fazla say›da kazan›n ayn›
bacaya ba¤lanmas› tavsiye edilmez. Ancak zorunlu
hallerde ayn› kapasitede birbirinin ayn› iki kazan ayn›
bacaya ba¤lanabilir. Farkl› yak›t yakan veya farkl›
tipte, örne¤in üflemeli ve atmosferik brülörlü iki kazan
kesinlikle ayn› bacaya ba¤lanmamal›d›r. ‹ki kazan›n

ayn› bacaya ba¤lant›s›nda ya ortak ba¤lant› kanal› veya
her kazan kendi ba¤›ms›z ba¤lant› kanal› ile bacaya
ba¤lan›yorsa kanallar, aralar›nda en az 60 cm olacak
ﬂekilde farkl› seviyelerden bacaya girmelidir.
ﬁekil 10.14’de atmosferik brülörlü iki kazan›n ayn›
bacaya ba¤lant›s›nda tavsiye edilen ortak ba¤lant›
kanal› konstrüksiyonu verilmiﬂtir.

ﬁekil 10.11 / ATMOSFER‹K BRÜLÖRLÜ DO⁄AL GAZ KAZANLARI BACA ÇAPLARI (cm)
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Atmosferik Brolürlü Kazan
Baca Gaz› S›cakl›¤›
80°C ile 100°C aras›

Anma Gücü (kW)

Baca ‹ç Çap› (cm)

Anma Gücü (kW)

Etkin Baca Yüksekli¤i (m)

Baca ‹ç Çap› (cm)

Etkin Baca Yüksekli¤i (m)

Etkin Baca Yüksekli¤i (m)

Karﬂ› Bas›nçl› Kazan
Kazan Baca Gaz› S›cakl›¤›
60°C ile 80°C aras›

Baca ‹ç Çap› (cm)

Anma Gücü (kW)

Gerekli Baca Çekiﬂi (Pa)

Baca ‹ç Çap› (cm)

Anma Gücü (kW)

Kazan Baca Gaz›
S›cakl›¤› 140°C ile 190°C
aras›

Karﬂ› Bas›nçl› Kazan
Baca Gaz› S›cakl›¤›
100°C ile 140°C aras›

Etkin Baca Yüksekli¤i (m)

ﬁekil 10.12 / GAZ YAKITLI KAZANLARDA BACA KES‹T ÖLÇÜLER‹
Kalorifer bacalar›na kesinlikle soba, ﬂofben vs.
ba¤lanmamal›d›r.
Bacalar mümkün oldu¤u kadar yön de¤iﬂtirmeyecek
ﬂekilde yap›lacak, yön de¤iﬂtirmelerin zorunlu oldu¤u
hallerde ise yön de¤iﬂtirmede yatayla en az 60° aç›
olacakt›r.
Bacalar›n en alt kotunda, saçtan ve hava
s›zd›rmayacak ﬂekilde yap›lm›ﬂ, contal› bir temizleme
kapa¤› yap›lacakt›r.
Yatay duman kanallar› bacaya en az %5’lik yükselen
bir e¤im ile ba¤lanacak ve uzunlu¤u hiçbir suretle
baca yüksekli¤inin 1/4’ünü aﬂmayacakt›r.
Duman kanallar›n›n temizlenmelerine imkan verecek
s›zd›rmaz, ›s› yal›t›ml›, kolay aç›l›p kapanabilen ve
yeteri say›da temizleme kapa¤› bulunacakt›r.
Duman kanallar› bacaya do¤rudan veya zorunlu
durumlarda yuvarlak dirseklerle ba¤lanacak, 90°’lik
keskin dirsek kullan›lmayacakt›r. ﬁekil 10.15’de
kazan›n bacaya ba¤lant›s› görülmektedir.
Do¤al gaz bacalar›nda yo¤uﬂan sular›n toplanmas›
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için baca taban›nda bir hazne oluﬂturulmal›d›r. ﬁekil
10.16’da görüldü¤ü gibi bu haznede toplanan sular bir
sifon yard›m› ile d›ﬂar› al›nabilmelidir.
Duman gazlar›n›n çevreye zarar vermemesi için baca,
beﬂik veya k›rma (piramit) çat›l› binalarda, mahyadan
veya komﬂu yüksek binalar›n en yüksek noktas›ndan
en az 80 cm tek yönde e¤imli düz teras çat›l› binalarda
ise çat›n›n en yüksek noktas›ndan en az 100 cm daha
yüksek olmal›d›r (ﬁekil 10.17).

ﬁekil 10.14 / ORTAK BACA BA⁄LANTISI
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625 (875)
710 (960)
780 (1030)
930 (1180)
1060 (1300)

600 (850)
650 (900)
735 (1000)
810 (1100)
970 (1250)
1110 (1400)

635 (885)

690 (940)

3000000

4000000

5000000

7500000

10000000

Tablo 10.13 / PASLANMAZ ÇEL‹K BACA ‹Ç ÇAP VE BACA REZERVASYONU (KAYA YÜNÜ ‹LE ‹ZOLASYON KALINLI⁄I DAH‹L) ÖLÇÜLER‹
Hesap Tb=160C için yap›lm›ﬂt›r. Tablodaki ilk rakamlar baca iç çap›n› (mm) ve yan›nda parantez içindeki rakamlar izoleli geçiﬂi için gerekli rezervasyon çap›n› (mm) göstermektedir.

580 (830)

450
450
450
450

2500000

500 (750)

500

545 (800)

400
400

575 (825)

560 (810)

400

610 (850)

710 (960)

400

2000000

470 (670)

470 (670)

450

590 (840)

625 (875)

480 (680)

510 (750)

540 (800)

1500000

585 (835)

545 (800)

350
350
350
350

395 (600)

415 (615)

350

495 (700)

525 (775)

405 (600)

425 (625)

450 (650)

500 (750)

1000000

515 (750)

460 (660)

300
300
300
300

350 (550)

350 (550)

350

435(635)

460 (660)

360 (560)

375 (575)

395 (600)

435 (635)

750000

425 (625)

405 (615)

250
250
250
250

295 (450)

320 (520)

300

365 (565)

385 (585)

305 (500)

315 (515)

320 (520)

360 (560)

500000

385 (585)

345 (550)

250
250
250
250

265 (415)

305 (500)

250

340 (540)

350 (540)

275 (425)

285 (435)

300 (500)

330 (530)

400000

365 (565)

285 (435)

310 (510)

200
200
200
200

320 (520)

330 (530)

260 (410)

270 (420)

280 (430)

310 (510)

350000

335 (535)

250

200
200

295 (450)

305 (500)

245 (400)

255 (400)

265 (415)

290 (440)

300000

265 (415)

240 (390)

295 (450)

175
175

275 (425)

285 (435)

225 (375)

235 (385)

245 (400)

265 (415)

250000

255 (400)

200
200

175
175

175

250 (400)

260 (410)

280 (430)

210 (360)

215 (365)

220 (370)

240 (390)

200000

215 (365)

200

150
150

175

220 5370)

230 (380)

250 (400)

190 (340)

195 (350)

210 (360)

150000

280 (430)

175

150
150

175

205 (365)

210 (360)

230 (380)

175 (325)

180 (330)

195 (360)

125000

200

150

150

150

185 (335)

190 (340)

205

160 (310)

165 (315)

180 (350)

100000

260 (410)

150

150

150

170 (320)

185 (335)

140 (265)

145 (300)

155 (300)

75000

310 (510)

175

150

150

150

150 (300)

150 (300)

50000

125 (250)

H=75 m

130 (250)

H=50 m

150

H=30 m

150

H=75 m

150

H=50 m

150 (300)

H=30 m

125 (250)

125 (250)

40000

H=20 m

150

H=50 m

150

125 (250)

30000

H=30 m

150 (300)

125 (250)

20000

H=20 m
150

H=10 m

Kcal/h
150

H=10 m

Kirli Hava Bacas› (Do¤al Gaz Kazan Dairesi)

150 (300)

H=75 m

Do¤al Gaz Atmosferik Brülörlü Kazan

H=20 m

Do¤al Gaz veya S›v› Yak›t Yüksek Bas›nçl› Brülör

H=10 m

Kazan Gücü

Bacalar, komﬂu yüksek binalar›n çekiﬂi bozan etkilerini
azaltmak amac› ile, mümkünse bu binalardan en az 6 m
uzakl›kta bulunmal›d›r. Baca baﬂ› ya¤mur ve kar
sular›n›n baca ›s› yal›t›m›na zarar vermemesi için
paslanmaz çelikten veya bak›rdan genleﬂme rozeti ile
veya asbest conta ile donat›lmal›d›r. Ya¤mur ve kar
sular›n›n baca içine s›zmamas› için saçtan veya betondan
ﬂapka yap›labilir. Ancak bu kapak, baca kesitini
kapatmamal›d›r. Duman ç›k›ﬂ› için en az baca kesiti
kadar serbest geçiﬂ kesiti bulunmal›d›r (ﬁekil 10.18).

ﬁekil 10.15 / KAZANLARIN BACAYA BA⁄LANTISI
1.Kazan baca ç›k›ﬂ› 2. Temizleme kapakl› dirsek
3. Baca ba¤lant› kanal› 4. Bacaya giriﬂ
5. Temizleme kapa¤› 6. Baca kaidesi
7. Çekiﬂ s›n›rlay›c› 8. Kömür kazanlar› için klape

ﬁekil 10.16 / YO⁄UﬁAN SULARIN S‹FONLA ALINMASI
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Yüksek yap›larda bacalar›n ›s›l uzamas› dikkate
al›nmal›d›r. Metal bacalar halinde, e¤er varsa özel
genleﬂme parçalar› kullan›lmal›d›r. E¤er haz›r
genleﬂme parças› yoksa, baca yap›ya sabit olarak
mesnetlenmemeli veya özel genleﬂme parças›
yap›lmal›d›r. Superlit borular›n ›s›l genleﬂme katsay›s›
çok küçüktür. Bu nedenle normal yap›larda özel bir
önlem almaya gerek yoktur. Ancak yüksek yap›larda
10 katta bir, üstteki boru alttaki boru mufu içine tam
oturtulmayarak 5 cm kadar bir boﬂluk b›rak›lmal›d›r.

ﬁekil 10.18 / BACANIN ﬁAPKASI ÖRNE⁄‹
10.7. ATMOSFER‹K BRÜLÖRLÜ KAZAN
BACALARI
Atmosferik brülörlü kazanlarda sekonder hava giriﬂi
tamamen termik yolla ve baca çekiﬂi ile gerçekleﬂir.
Dolay›s›yla baca çekiﬂindeki de¤iﬂmeler yanmay›
büyük ölçüde etkiler. Bu etkinin önlenebilmesi için
atmosferik brülörlü kazanlarda baca ba¤lant›s›nda baca
ak›m sigortas› kullan›l›r. Baca ak›m sigortas› ve çal›ﬂma
prensibi ﬁekil 10.19’da basitçe gösterilmiﬂtir. Bacada,
rüzgar vs. nedenleri ile bir bas›nç bile olsa, bunun
yanma odas›n› etkilemesi bu parça ile önlenmektedir.
Gaz ak›m sigortas›ndan normal çal›ﬂma s›ras›nda
emilen hava, baca gaz›nda yüksek orandaki su buhar›
deriﬂikli¤ini daha seyreltik hale getirir. Böylece duman
içindeki su buhar›n›n yo¤uﬂma s›cakl›¤› düﬂer ve
yo¤uﬂma ihtimali daha azal›r. Do¤al gaza dönüﬂüm
yap›l›yorsa, ço¤u zaman bacada so¤utma ve yo¤uﬂma
problemleri ile karﬂ›laﬂ›l›r. Ayn› zamanda baca kesiti
büyük kal›r ve duman gaz› h›zlar› çok düﬂer. Bu ise
bacadaki olumsuzluklar› daha da art›r›r. Böyle
durumlarda en iyi çözümlerden biri atmosferik brülörlü
kazan kullanmakt›r. Bu kazanlarda bir yandan bacadaki
duman gaz› miktar› ve h›z› artarken, bir yandan da
yo¤uﬂma ihtimali en aza iner. Atmosferik brülörlü
kazanlarda 40.000 kcal/h kapasitenin üzerinde her
kazan için ba¤›ms›z bir baca kullan›lmal›d›r.

ﬁekil 10.17/ BACANIN ÇATI ÜZER‹NDEK‹ DURUMU
10.8. DO⁄AL GAZLI ﬁOFBEN VE KOMB‹
BACALARI
Do¤al gazl› ﬂofben ve kombiler için beﬂ baca tipi söz
konusudur.
a. Ba¤›ms›z baca ﬁekil 10.20
b. Havaland›rmal› ba¤›ms›z baca ﬁekil 10.21
c. Ortak baca (kullan›lmas› taraf›m›zdan tavsiye
edilmez), ﬁekil 10.22
d. Ortak ﬂönt baca ﬁekil 10.23, ﬁekil 10.24
e. Ortak havaland›rmal› ﬂönt baca
Havaland›rmal› baca ba¤lant› detay› ﬁekil 10.25’de
gösterilmiﬂtir. Ba¤›ms›z do¤al gazl› ﬂofben ve kombi
bacalar›n›n yap›m kurallar›, kalorifer bacas› ile ilgili
bölümde anlat›lan kurallara uygundur.
Tablo 10.26’de ba¤›ms›z ﬂofben bacalar› için tavsiye
edilen çaplar verilmiﬂtir.
Çok katl› yap›larda ba¤›ms›z ﬂofben ve kombi bacalar›
çözümü fazla yer kaplad›¤› ve maliyeti yüksek oldu¤u
için tercih edilmemektedir. Genellikle ortak baca veya
ortak ﬂönt baca çözümüne gidilmektedir. Ortak bacalar

ile ilgili henüz yürürlükte bir Türk Standart› mevcut
de¤ildir. Yabanc› standartlarda ortak baca temel olarak
benzer kurallar› içermekle birlikte aralar›nda küçük
farkl›l›klar vard›r.
Alman Standartlar›nda (TRGI-86 veya TGL 10704) her
birinin gücü 30 kW de¤erini aﬂmayan 3 adet ﬂofbenin
üst üste ayn› ortak bacaya ba¤lanmas›na izin
verilmektedir. Tablo 10.27’de φ200 mm superlit ortak
baca için TGL 10704 taraf›ndan etkin baca
yüksekli¤ine ba¤l› olarak üst üste sa¤lanmas›na
müsaade edilen say›lar› verilmiﬂtir.
Ancak yukar›da da ifade edildi¤i gibi ortak baca
ba¤lant›s› taraf›m›zdan tavsiye edilmemektedir.
Taraf›m›zdan tavsiye edilen ortak ﬂönt baca
kullan›lmas› halinde Alman Standartlar› ﬂofben için üst
üste 5 kat›n ayn› ortak ﬂönt bacaya ba¤lanmas›na izin
vermektedir.
Bu durumda yard›mc› (ﬂönt baca) kesiti 180 cm2 ve ana
baca kesiti 300 cm2 de¤erinde olmal›d›r. Yard›mc›
(ﬂönt) bacalar ana bacaya ba¤lanmadan önce yaklaﬂ›k
bir kat yüksekli¤inde yükselmelidir.
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ﬁekil 10.19/ FONKS‹YON ÖRNEKLER‹ ‹LE BACA AKIM S‹GORTASI
E¤er havaland›rmal› ﬂönt baca kullan›lmayacaksa,
ana baca boyutu 400 cm2 olmal›d›r. Havaland›rmal›
ve havaland›rmas›z ﬂönt baca ve ana baca boyutlar›
ve say›lar› 20 kata kadar Tablo 10.26’da verilmiﬂtir.
‹ngiliz BS 5440 Standart›nda ise do¤al gazl›
ﬂöminelerde ortak ﬂönt baca kullan›ld›¤›nda üst üste
ayn› bacaya ba¤lan›labilen cihaz say›s› yine 5
olmakla birlikte, di¤er do¤al gaz tüketim cihazlar›
(ﬂofben, kombi vs) için üst üste 10 kat›n ayn› ana
bacaya ba¤lanmas›na müsaade edilmektedir.
Boyutlar ve güçler standarttan al›nan Tablo 10.28’de
verilmiﬂtir.
Bu standartta ayr›ca ortak ﬂönt bacalarla ilgili
aﬂa¤›daki kurallar yer almaktad›r.
a. Do¤al gaz bacalar› d›ﬂ duvar›n bir parças›
olamaz.
b. Ana baca boyutu 40.000 mm2’den az olamaz ve
boyutlar Tablo 10.28’e göre seçilir.
c. ﬁönt baca uzunlu¤u 1.2 metre’den az olamaz.
Gazl› ﬂömine halinde ﬂönt baca uzunlu¤u en az
3m olmal›d›r.
d. Ba¤lanan bütün cihazlar ayn› tipte olmal›d›r ve
Tablo 10.28’de verilen kapasite s›n›rlar›
geçilemez.
e. Son kata ana baca a¤z› ile son ba¤lanan cihaz
aras›nda en az 6 metre yükseklik fark› olmal›d›r.
Aksi halde bu son iki kattaki cihazlar için birer
ba¤›ms›z baca yap›lmal›d›r.
Söz konusu edilen yabanc› standartlarda ﬂofben veya
kombi kullan›m› ile ilgili bina yüksekli¤i veya kat
say›s› s›n›rlamas› yoktur. Halbuki belirli bir
yükseklikten veya kat say›s›ndan sonra ﬂofben ve
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ﬁekil 10.20 / BA⁄IMSIZ BACA
kombi kullanan münferit sistemler ekonomik
olmaktan ç›kmaktad›r. Ayr›ca sistemin yang›n ve
tehlike riski de artmaktad›r. Özellikle yüksek
yap›larda merkezi ›s›tma ve kullanma s›cak suyu
sistemleri kullanmak hem daha ekonomik hem de
daha emniyetlidir.

ﬁekil 10.21 / HAVALANDIRMALI BA⁄IMSIZ BACA

ﬁekil 10.22 / ORTAK BACA (TAVS‹YE ETM‹YORUZ)

ﬁekil 10.23/ ﬁÖNT BACA

ﬁekil 10.24 / KATLI ÖRNEK ﬁÖNT BACA
UYGULAMASI

ﬁekil 10.25 / HAVALANDIRMALI BACAYA
BA⁄LANTI DETAYI
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Ba¤›ms›z

Havaland›rmal›

Kat

Baca

Baca

ﬁönt

Ortak ﬁönt Baca
Ana Baca

Ana Bacaya

ﬁönt

Say›s›

Çap›

Çap›

Baca

Çap›

Ba¤lanan Kat

Baca

Çap›

Ba¤lanan Kat

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

Adedi

(cm)

(cm)

Adedi

1

ø 13

ø 13.5

2

ø 13

ø 13.5

ø 15

ø 20

2

ø 15

ø 25

2

3

ø 13

ø 13.5

ø 15

ø 20

3

ø 15

ø 25

3

4

ø 13

ø 13.5

ø 15

ø 20

4

ø 15

ø 25

4

5

ø 13

ø 13.5

ø 15

ø 20

5

ø 15

ø 25

5

6

ø 13

ø 13.5

ø 15

ø 20

3+3

ø 15

ø 25

6

7

ø 13

ø 13.5

ø 15

ø 20

4+3

ø 15

ø 25

7

8

ø 13

ø 13.5

ø 15

ø 20

4+4

ø 15

ø 25

4+4

Havaland›rmal› ﬁönt Baca
Ana Bacaya
Ana Baca

9

ø 13

ø 13.5

ø 15

ø 20

5+4

ø 15

ø 25

5+4

10

ø 13

ø 13.5

ø 15

ø 20

5+5

ø 15

ø 25

5+5

11

ø 13

ø 13.5

ø 15

ø 20

4+4+3

ø 15

ø 25

6+5

12

ø 13

ø 13.5

ø 15

ø 20

4+4+4

ø 15

ø 25

6+6

13

ø 13

ø 13.5

ø 15

ø 20

5+4+4

ø 15

ø 25

7+6

14

ø 13

ø 13.5

ø 15

ø 20

5+5+4

ø 15

ø 25

7+7

15

ø 13

ø 13.5

ø 15

ø 20

5+5+5

ø 15

ø 25

5+5+5

16

ø 13

ø 13.5

ø 15

ø 20

4+4+4+4

ø 15

ø 25

6+5+5

17

ø 13

ø 13.5

ø 15

ø 20

5+4+4+4

ø 15

ø 25

6+6+5

18

ø 13

ø 13.5

ø 15

ø 20

5+5+4+4

ø 15

ø 25

6+6+6

19

ø 13

ø 13.5

ø 15

ø 20

5+5+5+4

ø 15

ø 25

7+6+6

20

ø 13

ø 13.5

ø 15

ø 20

5+5+5+5

ø 15

ø 25

7+7+6

Tablo 10.26 / BA⁄IMSIZ BACA, ﬁÖNT BACA VE HAVALANDIRMALI ﬁÖNT BACA ÖLÇÜLER‹
(20 KATA KADAR YAPILAR ‹Ç‹N)
Cihaz Cinsi

Etkin Baca Yüksekli¤i

Gücü (kW)

2.5 m.

4 m.

6 m.

11 kW’a kadar

4

5

5

21 kW’a kadar

3

3

4

21 kW üzeri

2

3

3

Soba

7.5 kW’a kadar

6

7

8

Kalorifer

30 kW’a kadar

2

2

2

Kazan›

45 kW’a kadar

1

2

2

100 kW’a kadar

-

1

1

ﬁofben

Tablo 10.27 / TGL 10704’E GÖRE AYNI ORTAK
BACAYA ÜST ÜSTE BA⁄LANMASINA ‹Z‹N VER‹LEN
C‹HAZ SAYISI

Ana Bacan›n Nominal Kesit Alan›

Cihaz Cinsi

0.04 - 0.062 m2

0.062 m2’den büyük

Max.

Toplam

Max.

Toplam

Cihaz

Ba¤lanabilecek

Cihaz

Ba¤lanabilecek

Say›s›

Is› Gücü

Say›s›

Is› Gücü

kW

kW

Gazl› ﬁömine

5

30

7

45

ﬁofben

10

300

10

450

10

150

10

180

Termosifon
Kombi
Hava Is›t›c›

Tablo 10.28 / ORTAK ﬁÖNT BACA BOYUTLARI
(BS 5440)
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10.9. HERMET‹K C‹HAZ BACA S‹STEMLER‹
Kapal› yanma odal› (hermetik) tip cihazlar d›ﬂ
duvara monte edilir ve yanma için gerekli havay› iç
içe iki boru yard›m› ile d›ﬂ havadan al›r ve yanma
ürünlerini yine ayn› borudan d›ﬂ havaya atarlar.
Dolay›s›yla bu cihazlar için bacaya gerek yoktur. Bu
aç›dan mevcut binalar›n do¤al gaza dönüﬂümünde
baca problemleri ile karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda bu cihazlar çok
iyi bir çözümdür. Ancak ﬁekil 10.29’da görüldü¤ü
gibi hermetik cihazlarda d›ﬂ duvar› olmayan iç
duvarlara monte edilecekse bir ortak hava yanm›ﬂ
gaz bas›nc›na gereksinim vard›r.
Bu ortak hava at›k gaz bacalar› ﬁekil 10.29’da
verilen S tipi d›ﬂ›nda U tipi biçiminde de
oluﬂturulabilir. Ortak baca boyutlar› için Tablo 10.37
ve Tablo 10.38 kullan›labilir. Tablo 10.37 ›s›tma
cihazlar› için ve Tablo 10.38 ﬂofben ve kombiler için
geçerlidir. Bu sistemde görülen alttaki hava
kanal›n›n kesiti diyagramdan bulunan baca kesitinin
%60’›ndan küçük olamaz. Sistemde görülen klape,
özellikle yaz ve k›ﬂ ayar› aç›s›ndan önemlidir.
Hermetik tip kazanlar›n d›ﬂ duvara montaj› ﬁekil
10.39’da veya ﬁekil 10.40’da gösterildi¤i gibi
yap›labilir. ﬁekil 10.39’daki çözümde iki ayr› boru
kullan›lmaktad›r. ﬁekil 10.40’da ise iç içe iki
borudan oluﬂan tek boru çözümü görülmektedir.

10.9.1. Hermetik Baca Ba¤lant›lar›
10.9.1.1. 43 kW Kapasiteye Kadar Olan GB 112
Serisi Duvar Tipi Yo¤uﬂmal› Kazanlarda
Hermetik Baca (Konsantrik) ‹le Dikey Ba¤lant›
Yap›lmas› Durumundaki Maksimum Baca
Mesafeleri
Örnek: Yanma havas› temini ve egzost ba¤lant›s›
hermetik özel baca seti ile gerçekleﬂtirilen GB 11243 tipi bir kazanda, hiçbir dirsek kullanmaks›z›n
dikey ba¤lant› ile çat› üzerinden ç›k›ﬂ yap›lmas›
halinde maksimum baca uzunlu¤u 14 m olacakt›r.
Ayn› kazan›n baca ba¤lant›s›nda 2 adet dirsek
kullan›lmas› halinde maksimum dikey mesafe 11 m
olacakt›r.

Kazan
Modeli
GB 112-24
GB 112-29
GB 112-43

ﬁekil 10.29 / ORTAK HAVA-YANMIﬁ GAZ-BACA
S‹STEM‹ PRENS‹P ﬁEMASI

Dikey Montaj
Maksimum
Halinde (Direksiz) Mesafede Her Bir
‹zin Verilen
Dirsek ‹çin
Maksimum Mesafe Yap›lacak Azaltma1)
L=14 m
L=14 m
L=14 m

1,5 m
1,5 m
1,5 m

1)

Bu cihazlar›n ﬁekil 10.42’de görüldü¤ü gibi yakma
havas›n› do¤rudan kazan dairesinden emmesi yanl›ﬂ
çözümdür. Villa tipi uygulamalarda havan›n d›ﬂ
duvar yerine çat›dan at›lmas› mümkündür. (Bak›n›z
ﬁekil 10.41)
Burada hava, kazan dairesine havaland›rma
aç›kl›klar›ndan girer ve kazan›n kendi fan› ile
kalorifer dairesinden emilir. Yanma ürünleri ise
çat›ya uzanan baca ile zorlanm›ﬂ olarak d›ﬂ atmosfere
at›l›r. ﬁekil 10.43’de görülen havan›n kazan
dairesinden emilmesi yerine kanalla do¤rudan
d›ﬂar›dan getirilmesi iyi bir çözüm de¤ildir.
Yüksek bir tepenin yamac›ndaki (örne¤in ‹stanbul
Bo¤az›’ndaki baz› bölgeler) veya yüksek bir blo¤a
bitiﬂik binalarda normal bacalarda çekiﬂ sorunu
yaﬂan›r. Ayn› durum apartman müﬂtemilat›n›n kazan
dairesi olarak kullan›lmas›nda da geçerlidir.
Yükseltinin arkas›nda kalan bölgede, rüzgar›n
yükselti taraf›na do¤ru esmesi halinde pozitif bas›nç
oluﬂur ve bacadan duman› geri teper. Bu gibi
yerleﬂimlerde hermetik cihaz ve ﬁekil 10.39 ve
10.40’da gösterilen biçimdeki baca ba¤lant›s›
kullan›m› sorunu ortadan kald›r›r.

Dirsek veya Revizyon-T parças› en fazla 3 adete kadar kabul edilebilir.
Daha fazla kullan›lmas› için lütfen firmam›za dan›ﬂ›n›z.

ﬁaft F30
veya F90

Koruyucu
Boru

ﬁaft F30
veya F90

ﬁekil 10.30-10 31 / GB112-43 DUVAR T‹P‹
YO⁄UﬁMALI KAZAN BACA UZUNLU⁄U (F30
VEYA F90 YANGIN SINIFIDIR
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Maksimum mesafe
S›n›r› Yoktur

ﬁekil 10.32 / YO⁄UﬁMALI KAZAN BACA KOﬁULLARI
Önemli Notlar:
Gaz Tesisatlar› için teknik kurallar› tan›mlayan
DVGW-TRGI 1986/96 talimatnamesine göre,
hermetik bacalar›n binada birden fazla kattan
geçmesi halinde, hermetik baca borusunun bir
muhafaza içinden geçmesi gerekmektedir:
1. E¤er kazan en üst kata konulmuﬂ ise ve baca çat›
aras›ndan geçecekse, bacan›n çat› aras›nda kalan
k›sm› yanmayan ve esnek olmayan bir malzeme
ile kaplanmal› veya metal bir koruma k›l›f›
içinden geçirilmelidir.(ﬁekil 10.30)
2. Kazan›n konuldu¤u kat›n üzerinde katlar varsa
ve baca bu katlardan geçiyorsa, bacan›n kazan›n
bulundu¤u kat haricinde kalan k›sm› yang›n
direnç s›n›f› F30 veya F90 olan dikdörtgen bir
ﬂaft içinden geçirilmelidir. (ﬁekil 10.31)
3. Bacalar›n çat› ç›k›ﬂlar›nda, çat› pencereleri ile
bacalar aras›nda b›rak›lmas› gereken minimum
mesafeler ﬁekil 10.32’de gösterilmiﬂtir.
Not: ﬁekil 10.30 ve ﬂekil 10.31’de görülen, hermetik
baca ﬂapkas› ve çat› ç›k›ﬂ parçalar› stoklar›m›zda
bulundurulmamaktad›r. ‹htiyaçlar›n›z için lütfen
firmam›za baﬂvurunuz.
10.9.1.2. GB 112-60 Modeli Duvar tipi Yo¤uﬂmal›
kazanda Hermetik Baca (Konsantrik) ‹le Dikey
Ba¤lant› Yap›lmas› Durumundaki Maksimum
Baca Mesafeleri
Örnek: Yanma havas› temini ve egzost ba¤lant›s›
hermetik özel baca seti ile gerçekleﬂtirilen GB 112-60
tipi bir kazanda, hiçbir dirsek kullanmaks›z›n dikey
ba¤lant› ile çat› üzerinden ç›k›ﬂ yap›lmas› halinde
maksimum baca uzunlu¤u 9 m olacakt›r. Ayn›
kazan›n baca ba¤lant›s›nda 2 adet dirsek kullan›lmas›
halinde maksimum dikey mesafe 6 m olacakt›r.
Önemli Notlar:
Gaz Tesisatlar› için teknik kurallar› tan›mlayan
DVGW-TRGI 1986/96 talimatnamesine göre,
hermetik bacalar›n binada birden fazla kattan
geçmesi halinde, hermetik baca borusunun bir
muhafaza içinden geçmesi gerekmektedir:
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ﬁekil 10.33 / GB112-60 ‹Ç‹N BACA UZUNLU⁄U
Maksimum mesafe
S›n›r› Yoktur

ﬁekil 10.34 / GB112-60 ‹Ç‹N BACA ÇIKIﬁ KOﬁULLARI
Kazan
Modeli
GB 112-60

Dikey Montaj
Maksimum
Halinde (Direksiz) Mesafede Her Bir
‹zin Verilen
Dirsek ‹çin
Maksimum Mesafe Yap›lacak Azaltma1)
L= 9 m

1,5 m

1)

Dirsek veya Revizyon-T parças› en fazla 3 adete kadar kabul edilebilir.
Daha fazla kullan›lmas› için lütfen firmam›za dan›ﬂ›n›z.

1. E¤er kazan en üst kata konulmuﬂ ise ve baca çat›
aras›ndan geçecekse, bacan›n çat› aras›nda kalan
k›sm› yanmayan ve esnek olmayan bir malzeme

ile kaplanmal› veya metal bir koruma k›l›f›
içinden geçirilmelidir.
2. Kazan›n konuldu¤u kat›n üzerinde katlar varsa
ve baca bu katlardan geçiyorsa, bacan›n kazan›n
bulundu¤u kat haricinde kalan k›sm› yang›n
direnç s›n›f› F30 veya F90 olan dikdörtgen bir
ﬂaft içinden geçirilmelidir. (ﬁekil 10.33)
3. Bacalar›n çat› ç›k›ﬂlar›nda, çat› pencereleri ile
bacalar aras›nda b›rak›lmas› gereken minimum
mesafeler ﬁekil 10.34’de gösterilmiﬂtir.
Not: ﬁekil 10.33 ve ﬂekil 10.34 de görülen, hermetik
baca ﬂapkas› ve çat› ç›k›ﬂ parçalar› stoklar›m›zda
bulundurulmamaktad›r. ‹htiyaçlar›n›z için lütfen
firmam›za baﬂvurunuz

ﬁekil 10.35 / GB112 SER‹S‹ KÜÇÜK KAZANLAR ‹Ç‹N
M‹N‹MUM ﬁAFT KES‹T‹

10.9.1.3. 43 kW Kapasiteye Kadar Olan 112 Serisi
Duvar Tipi Yo¤uﬂmal› Kazanlarda Bir Baca ﬁaft›
‹çinden Geçen Hermetik Baca (Konsantrik) ‹le
Ba¤lant› Yap›lmas› Durumundaki Maksimum
Baca Mesafeleri
Yeterli Yanma Havas› Temini:
Bu uygulama mevcutta bir baca ﬂaft› bulunan ve
tesisat› yenilenen binalarda, yanma havas›n›n ﬂaft
içinden veya di¤er yollarla al›namamas› durumunda
uygun olmaktad›r. Bu durumda yanma havas›
konsantrik hermetik baca yolu ile çat›dan
al›nabilmektedir.
Hermetik baca montaj› için gerekli olan minimum
ﬂaft kesiti ﬁekil 10.35’de gösterilmiﬂtir. ﬁaft›n
yang›n direnç s›n›f› F30 veya F90 olmal›d›r.
Örnek: Yanma havas› temini ve egzost ba¤lant›s›
hermetik özel baca seti ile gerçekleﬂtirilen GB 11260 tipi bir kazanda, hiçbir dirsek kullanmaks›z›n
dikey ba¤lant› ile çat› üzerinden ç›k›ﬂ yap›lmas›
halinde maksimum baca uzunlu¤u 9 m olacakt›r.
Ayn› kazan›n baca ba¤lant›s›nda 2 adet dirsek
kullan›lmas› halinde maksimum dikey mesafe 6 m
olacakt›r.

Kazan
Modeli

Yatay Montaj
Maksimum
Halinde (Direksiz) Mesafede Her Bir
‹zin Verilen
Dirsek ‹çin
Maksimum Mesafe Yap›lacak Azaltma1)

GB 112-24
GB 112-29 L1=3 m L2=11 m
GB 112-43
1)

1,5 m (L1 veya
L2’den

Dirsek veya Revizyon-T parças› en fazla 3 adete kadar kabul edilebilir.
Daha fazla kullan›lmas› için lütfen firmam›za dan›ﬂ›n›z.

ﬁekil 10.36 / GB112 ‹Ç‹N YATAY MONTAJ HAL‹NDE
MESAFELER
10.10. ﬁÖM‹NE BACALARI
ﬁöminelerde yanma odas›n›n bir yüzü tamamen aç›kt›r ve
odaya bakar. Yanma havas› bu aç›k yüzden al›n›r ve
yanma ürünü gazlar ﬂöminenin üstünden bacaya ba¤lan›r.
ﬁöminelerde hava fazlal›k katsay›s› çok yüksektir. Hava
miktar›n›n hesab›nda baca ç›k›ﬂ›nda CO2 oran›n›n %2
olmas› tasar›ma esas al›n›r. Dolay›s›yla di¤er yanma
odalar›na göre daha fazla hava gönderilir. ﬁöminenin aç›k
olan yüzünün her metre karesi için yaklaﬂ›k 360 m3 /hm2
havaya gereksinim vard›r. Öte yandan normal s›zd›rmas›
olan bir odan›n m3 hacmi baﬂ›na havalanma miktar› 0.4
m3/h de¤erindedir. Dolay›s› ile 0,5 m2 aç›k yüzeyi olan bir
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ﬂömine için 180 m3/h havaya veya 450 m3 oda hacmine
ihtiyaç vard›r. ﬁöminenin baca ba¤lant›s›ndaki bir
klape bulunmas› gereklidir. Bu klape hem çekiﬂi
ayarlamaya hem de ﬂömine yanm›yorken bacay›
tamamen kapatmaya yarar. Her ﬂömine kendi ba¤›ms›z
bacas›na ba¤l› olmal›d›r. Ancak do¤al gazl›
ﬂöminelerde daha önce anlat›ld›¤› gibi ortak ﬂönt baca
kullanarak 5 adet üst üste ﬂömine ayn› bacaya
ba¤lanabilir. Bununla ilgili ölçüler Tablo 10.28’den
al›nabilir. ﬁömine baca yüksekli¤i en az 4.5 metre
olmal›d›r. ﬁömine bacalar›n›n kesiti, ﬂöminenin aç›k
yüzünün büyüklü¤üne ba¤l›d›r. ﬁömine baca kesiti
belirlenmesi için ﬁekil 10.44’deki diyagram
verilmiﬂtir. Bu diyagramda ﬂömine aç›k yüzey miktar›
(m2) ve etkin baca yüksekli¤i (metre) de¤erlerinden
tavsiye edilen baca çap› okunabilir. ﬁömine
bacalar›nda gaz s›cakl›¤› 60°C’den, kuvvetli
yanmalarda 400°C’ye kadar de¤iﬂir. Bu nedenle
ﬂöminelerde ›s›l verim %30 mertebelerinde düﬂük bir
de¤erdir. Is›l verimin art›r›lmas› için ﬂömine
çevresinde oda havas›n›n do¤al veya zorlanm›ﬂ olarak
dolaﬂt›r›lmas› mümkündür. Böylece ﬂömineden ›s›
sadece ›ﬂ›n›mla de¤il, taﬂ›n›mla da odaya yay›labilir.
Bu yolla ›s›l verimi %50 mertebelerine yükseltmek
mümkündür. Di¤er taraftan ﬂöminelerde mutlaka baca
klapesi kullan›lmal›d›r. Bu klape öncelikle ﬂömine
yak›lmad›¤›nda yabanc› cisimlerin bacadan ﬂömineye
düﬂmesini önler.
Nominal
Cihaz
Kapasiteleri

10.11. BACALARLA ‹LG‹L‹ PRAT‹K NOTLAR
1- Baca tepmesi yapabilecek bölgelerdeki Buderus
atmosferik kazanlarda kullan›lmak üzere baca
tepme modülü geliﬂtirilmiﬂtir. ‹lave aksesuar
olarak emniyetiniz için kullanabilirsiniz. Baca
tepmesi an›nda, modül brülörü durduracakt›r.
2- Kazan baca ba¤lant› kanal› üzerine 1/2 parmak kör
tapa konulmal›d›r. Buradan brülör ayar› için baca
gaz› analizi yap›lacakt›r.
3- Zorunlu hallerde ayn› yak›t kullan›lan ve brülörleri
ayn› tip olan kazanlar› (Farkl› kapasitede de
olsalar) ayn› bacaya ba¤layabilirsiniz. Ancak
bacaya ba¤lant› farkl› seviyeden ~ 1 m kot fark› ile
yap›lmal› ve dirençlerin eﬂit olmas›na özen
gösterilmelidir. Örne¤in do¤al gaz kullan›lan
sistemde iki veya üç adet atmosferik tip kazan›
ayn› bacaya ba¤lamak (Zorunlu bir neden varsa)
mümkündür. ‹deal olan her zaman ayr› baca
yapmakt›r.
4- Kalorifer bacalar› mutlaka çift cidarl› olmal›d›r.
Baca (boru + izolasyon + hava boﬂlu¤u + tu¤la
duvar veya kaplama)’dan oluﬂmal›d›r. (Is› yal›t›m›,
brülör yanma sesinin üst katlardan duyulmamas›,
ömür ve güvenlik nedenleriyle)
5- Yatay duman kanallar›n› bacaya do¤ru %5 - %10
yükselterek ba¤lay›n›z. Mümkün oldu¤u kadar az
dirsek kullan›lmal›d›r. Dirsek gerekirse 45° dirsek

Kat Say›lar›
3

4

6

8

10

12

14

16

18

20

24

28
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(kW)

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

3

0.025

0.030

0.039

0.046

0.052

0.058

0.062

0.067

0.072

0.076

0.085

0.091

5

0.031

0.037

0.048

0.057

0.064

0.072

0.078

0.084

0.089

0.095

0.107

0.120

10

0.042

0.051

0.066

0.078

0.088

0.100

0.111

0.122

0.132

0.141

0.168

0.189

15

0.051

0.062

0.081

0.097

0.113

0.128

0.142

0.156

0.178

0.193

0.219

0.246

20

0.059

0.072

0.094

0.116

0.137

0.154

0.180

0.199

0.217

0.233

0.266

0.298

25

0.065

0.081

0.110

0.136

0.158

0.189

0.211

0.233

0.253

0.273

0.311

0.347

30

0.073

0.090

0.125

0.153

0.189

0.216

0.242

0.266

0.288

0.311

0.353

0.393

Tablo 10.37 / SÜREKL‹ YANAN ISITMA C‹HAZLARININ BA⁄LANDI⁄I L.A.S. BACA ÖLÇÜLER‹
Nominal
Cihaz
Kapasiteleri

Kat Say›lar›
3

4

6

8

10

12

14

16

18

20

24

(kW)

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

0

0.053

0.055

0.060

0.083

0.086

0.107

0.127

0.131

0.149

0.174

0.196

0.218

3

0.058

0.061

0.068

0.092

0.098

0.122

0.143

0.148

0.177

0.197

0.221

0.246

5

0.060

0.065

0.073

0.100

0.107

0.132

0.154

0.168

0.192

0.213

0.239

0.265

10

0.067

0.075

0.087

0.119

0.130

0.157

0.193

0.202

0.228

0.252

0.284

0.314

15

0.074

0.084

0.102

0.138

0.153

0.192

0.222

0.235

0.263

0.289

0.326

0.362

20

0.081

0.093

0.117

0.156

0.182

0.219

0.251

0.268

0.299

0.326

0.368

0.408

25

0.087

0.103

0.131

0.181

0.206

0.245

0.280

0.299

0.332

0.363

0.409

0.453

30

0.094

0.113

0.146

0.201

0.228

0.270

0.309

0.330

0.365

0.399

0.449

0.498

Tablo 10.38 / ﬁOFBEN VE KOMB‹ C‹HAZLARININ BA⁄LANDI⁄I L.A.S. BACA ÖLÇÜLER‹
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ﬁekil 10.39 / DUVARA MONTE ED‹LEN HERMET‹K T‹P KAZANLAR ‹Ç‹N BACA BA⁄LANTISI

ﬁekil 10.40 / HERMET‹K T‹P KAZANLAR ‹Ç‹N ‹Ç ‹ÇE ‹K‹ BORUDAN OLUﬁAN TEK BORU ÇÖZÜMÜ
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ﬁekil 10.41 / HERMET‹K T‹P KAZANLAR ‹Ç‹N DUMAN GAZLARININ BACA BA⁄LANTISI YARDIMI ‹LE ÇATI ÜSTÜNDEN ATILMASI

ﬁekil 10.42 / DUVARA MONTE ED‹LEN HERMET‹K T‹P KAZANLARDA YANLIﬁ BACA BA⁄LANTISI
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ﬁekil 10.43 / HERMET‹K T‹P KAZANLAR ‹Ç‹N YANLIﬁ DIﬁ HAVA BA⁄LANTISI

7-

8-

910ﬁekil 10.44 / ﬁÖM‹NE BACA BOYUTU SEÇ‹M D‹YAGRAMI
ile ba¤lay›n›z. Dönüﬂlerde mutlaka ~ 30x30 cm
temizleme kapa¤› b›rak›lmal›d›r. Bu durum
kanallar› taﬂ yünü ile izole edip, üzeri galvanizli sac
veya alüminyum folyo ile kaplanmal›d›r.
6- Yanl›ﬂ ve riskli bir uygulama olan tu¤la bacalar ve
tek cidarl› bacalar›n di¤er bir sorunu da kazandaki

yanma sesini üst katlara çok fazla iletmesidir. Çift
cidarl› veya baca borusu + hava boﬂlu¤u + 13,5 cm
tu¤la duvar ile yap›lan bacalarda brülör yanma sesi
de üst katlarda duyulmayacakt›r.
Almanya’da, hermetik kombilerin egzostlar›n›n
cepheden bina d›ﬂ›na verilebilmesi, 11 kW (9500
kcal/h) kapasite ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Daha büyük
kapasitelerde, kombilerin yaz›n da kullanma s›cak
suyu üretimi için çal›ﬂt›klar› düﬂünülürse, bütün bir
y›l üst katlar› rahats›z eden önemli bir emisyon
kayna¤› haline gelmektedirler.
Baca ﬂaft› ölçüleri belirlenirken baca çap›na en az
5+5=10 cm cam yünü izolasyon kal›nl›¤› ilave
edilmelidir. Kazan ile baca aras›ndaki yatay duman
ba¤lant› kanal› baca yüksekli¤inin 1/4’ünden uzun
olmaz. Bu uzunluk hesaplan›rken, her 90° dirsek
için 1,5 metre boru mesafesi ilave edilmelidir.
Baca çat›n›n en üst noktas›ndan 80 cm daha yüksek
olmal›d›r.
Kalorifer kazanlar›n›n baca ba¤lant›lar› tercihen
ba¤›ms›z olmal›d›r. Çok say›da s›ra kazan ortak
baca ba¤lant›s›yla ortak bacaya ba¤land›¤›nda,
baca yak›n›ndaki kazanda daha fazla çekiﬂ olur ve
kazanlar dengesiz çal›ﬂ›r. Bu nedenle hiç olmazsa
kazanlar ikili gruplar halinde ba¤›ms›z bacalara
ba¤lanmal› ve uzaktaki kazanlar›n duman kanal›
çap› ve baca çap› yak›ndaki kazanlara göre daha
büyük yap›lmal›d›r.
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