BÖLÜM 11

11- ISITMA S‹STEMLER‹NDE ÖZEL KONULAR

11.1. KALOR‹FER TES‹SATI PROJELER‹N‹N
HAZIRLANMASI
11.1.1. Veriler
Yap›n›n inﬂa edilece¤i yer/yön.
Mimari kat plan›.
Kesitler.
Yap› elemanlar› (Pencere/cam, kap›, duvar, tavan,
döﬂeme inﬂai bilgileri).
Merkezi s›cak su istenip istenmedi¤i.
Yak›t cinsi.
11.1.2. Hesaplar
1. S›cakl›klar›n tespiti.
2. Is› geçirgenlik katsay›lar›.
3. Enfiltrasyon katsay›lar›.
4. Zamlar.
5. Is› geçiﬂ kay›plar›.
6. Enfiltrasyon kay›plar›.
7. Is›t›c› hesaplar›.
8. Özel direnç cetvelleri.
9. Boru hesaplar›.
10. Boyler hesab› (Varsa)
11. Kazan hesab›.
12. Baca hesab›, duman kanal›, hava bacas›.
13. Brülör/yak›t tank› (Varsa)
14. Yak›t ›s›t›c›lar› (Ana tank/pot-varsa)
15. Genleﬂme kab› (Aç›k veya kapal› tip), emniyet
borular›, emniyet valfi
16. Dolaﬂ›m pompas›.
17. Gerekiyorsa boru uzamalar› için kompansatör,
omega v.s. seçimi.
11.1.3. Çizimler
Kat planlar›
1. Pafta boyut seçimi/Çerçeve/Baﬂl›k
2. Mimari plan çizimi
3. Oda no/Ad›/S›cakl›¤›/Is› kayb›[Kcal/h]
4. Is›t›c›lar›n çizimi, tan›m yaz›lar›n›n yaz›lmas›
5. Kolonlar›n yerleﬂtirilmesi
6. Branﬂmanlar, radyatör musluklar›, branﬂman
çaplar›.
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7. Yatay da¤›t›m borular, kolon numaralar›, devre
numaralar›, boru çaplar›, kolon musluklar›.
8. Haval›k borular›, gerekiyorsa pürjör montaj
noktalar›, genleﬂme kab› veya hava kab› çizimi,
boru çaplar›.
9. Kazan dairesi Kazan gidiﬂ/ dönüﬂ kollektörleri,
dolaﬂ›m pompas›, genleﬂme kab›, emniyet
borular›, brülör, yak›t tank›, yak›t ›s›tma
elemanlar› ve borular›, baca ölçüsü ve duman
kanal› ba¤lant›s› ve ölçülendirilmesi, taze hava
temini ve ölçülendirilmesi, ölçü ve emniyet
cihazlar› (Termometre, hidrometre, emniyet
ventili, presostat, termostat, boﬂaltma v.s.)
Kolon ﬁemas›
1. Yatay kat çizimleri, kat ad›, kotu
2. Is›t›c›lar, ›s›t›c› tan›m›, oda no, s›cakl›¤›, ›s›t›c›
verimi [kcal/h]
3. Kolonlar, kolon numaralar›, her kat geçiﬂinde boru
çap›, taﬂ›d›¤› ›s› yükü [Kcal/h], devre numaras›
4. Branﬂmanlar, musluklar, branﬂman çaplar›
5. Haval›klar›n toplanmas›, boyutland›r›lmas›, hava
kab› veya aç›k genleﬂme kab›na ba¤lanmas›,
gerekiyorsa pürjörler.
6. Aç›k genleﬂme kab›, emniyet borular› ve haberci
borular›n›n boyutland›r›lmas›
7. Yatay
da¤›t›m
borular›,
kolonlara
irtibatland›r›lmas›, varsa kolon musluklar›n›n
iﬂlenmesi, boru çaplar›, devre numaralar›,
taﬂ›d›¤› ›s› yükü [Kcal/h]
8. Kazan dairesi: Kazan veya kazanlar›n çizimi,
gidiﬂ ve dönüﬂ kollektörleri, sisteme ve kazana
ba¤lant› kurulmas›, vanalar, boru çaplar›,
kollektör çaplar›, ölçüm, emniyet ve iﬂletme
cihazlar›n›n
konulmas›
(Termometre,
hidrometre, boﬂaltma musluklar›, varsa emniyet
ventili), dolaﬂ›m pompa veya pompalar›n›n
iﬂlenmesi, pompa giriﬂ/ç›k›ﬂ armatürler, varsa
brülör, yak›t tank›, ön ›s›t›c›l› depo çizimi,
borulanmas›, boyutland›r›lmas›, varsa kapal›
depo çizimi, kazana ba¤lant› kurulmas›, boru
boyutland›r›lmas›, varsa boyler çizimi ve
borulamas›, armatürleri, varsa otomatik kontrol
elemanlar›n›n iﬂletme ve uyar› elemanlar›
aras›ndaki iliﬂki belirtilerek gösterilmesi
(motorlu vana ve duyar eleman gibi).

Karmaﬂ›k olmayan küçük tesislerde, cihaz
tan›mlar› ve otomatik kontrol, plan veya kolon
ﬂemas› paftalar›nda verilebilir. Bunun yeterli
olmad›¤› durumlarda, ayr› bir cihaz listesi ve
otomatik kontrol paftas› yap›lmas› uygun olur.
Bu durumda kat planlar› ve kolon ﬂemalar›nda
cihazlar yaln›zca bir sembolle (BY:Boyler,
BR:Brülör; GK:Genleﬂme kab› gibi) ifade edilip,
bunlara ait detayl› bilginin cihaz listesi
paftas›nda oldu¤u, paftaya konulan bir notla
belirtilir.
11.2. M‹MAR‹ PROJE-TES‹SAT ‹L‹ﬁK‹LER‹
11.2.1. Is›tma Tesisat›-Mimari Proje ‹liﬂkileri
1. Her odan›n kullanma amac› mimari proje
üzerinde yaz›l› olmal›d›r.
2. Yap›ya iliﬂkin bilgiler:
a) Binan›n bulundu¤u ﬂehir ve semt:
b) Binan›n yön durumu:
c) Binan›n çevresindeki binalar›n uzakl›¤›:
d) Binaya bitiﬂik bina var m›?
Hangi cephelerde?
Kaç›nc› kata kadar?
e) Bina kaç kat olarak tasarlanmaktad›r?
f) Toprak seviyesi
(Binan›n ön-arka ve yan taraflar›nda)
g) Is›t›lamamas› istenen bölgeler var m›?
3. Yap› elemanlar›na iliﬂkin bölgeler:
a) Pencereler
Tek caml›
( ) çift caml›
()
Ahﬂap çerçeve ( ) metal çerçeve ( )
Parapet yükseklikleri ve
Pencere boyutlar›
b) D›ﬂ duvarlar
Duvar cinsi ve kal›nl›¤›
D›ﬂ duvarda izolasyon varsa
Detay› ve kal›nl›¤›
c) ‹ç duvarlar
Duvar cinsi ve kal›nl›¤›
d) Toprak temasl› duvarlar
Duvar cinsi ve kal›nl›¤›
‹zolasyon cinsi ve kal›nl›¤›
e) Döﬂemeler
Toprak temasl› döﬂemeler için, izolasyon detay›
ve kal›nl›¤›

4.

5.

6.

7.

Kaplama detay›
Döﬂeme detay›
Not: Topraktan döﬂeme kaplamas›na kadar olan
kesit verilmelidir.
Ara döﬂemeler için
Kaplama detay›
Döﬂeme kal›nl›¤›
Ç›kma döﬂemeler için
‹zolasyon detay› ve kal›nl›¤›
f) Çat›lar
Çat› detay›
Çat› izolasyonu varsa detay› ve kal›nl›¤›
Not: Kiremit çat›larda kiremidin alt›na yo¤un
ziftli rüberoit (ekler suyu aﬂa¤›ya ak›tacak
ﬂekilde) monte edilmesi yararl› olacakt›r.
g) Teras çat›lar.
Is› izolasyonu varsa detay› ve kal›nl›¤›
Bacaya iliﬂkin bilgiler:
a) Baca cinsi
b) Her kazan için ayr› baca yeri
c) Baca kesiti (Duman borusu çap› + hava
boﬂlu¤u + tu¤la duvar boyutlar› ve kal›nl›¤›):
d) Baca izoleli mi?
e) Baca kazan ba¤lant› kanal› yeri ve detay›
f) Bacan›n mahyadan yüksekli¤i
g) Baca temizleme kapa¤›
h) Do¤algaz bacalar›nda su drenaj›
Kömürlü kazan bacalar›nda kül alma yeri
Is›tma sistemi seçimi:
a) Klasik radyatörlü sistem ( )
b) Yerden ›s›tma
()
c) S›cak hava apareyi
()
d) Di¤er
()
Radyatörler ve tesisat seçimleri:
Radyatör tipi: (döküm,çelik,panel,alüminyum
panel, alüminyum)
Is›tma tesisat› ile ilgili bilgiler:
Radyatör yerleri
Kalorifer tesisat› için kolon geçiﬂ yerleri
Parapet alt› yüksekli¤i
Banyo ve mutfakta radyatör yeri
(Banyo kalorifer borusu ›slak döﬂemeden
geçmemeli)
Merdiven giriﬂi ›s›tmas› için radyatör yeri
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Merdiven boﬂlu¤unun d›ﬂ duvar ile temas› veya
cam› varsa orta katlar da ›s›t›lacak m›?
Haval›klar çat› aras›nda m› toplanacak?
Da¤›t›m:
a) Düﬂey kolon sistemi ile
()
b) Döﬂeme alt›ndan polipropilen borularla ( )
8. Genleﬂme deposu:
Genleﬂme deposu aç›k m›? Kapal› m›?
Genleﬂme deposu yeri
Emniyet borular› ﬂaft›
Aç›k genleﬂme deposu en yüksek radyatörlerden
2 metre daha yüksek olmal›d›r.
9. Yap› iç s›cakl›klar›
Bina iç s›cakl›klar›
ﬁartnamelere göre aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
Özel olarak istenilen mahal s›cakl›klar› varsa
iﬂaretlenmelidir.
1) Konutlar:
Salonlar
22°C
Yatak odas›
20°C
Antre,hela,mutfak 18°C
Duﬂ
22°C
Banyo
26°C
Merdiven
15°C

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

2) ‹ﬂ yerleri:
Dükkanlar
20°C
Lokanta, Otel odas›
20°C
Atölye(oturarak çal›ﬂma)
20°C
A¤›r iﬂ yapan atölye
15°C
Hafif iﬂ yapan atölye
18°C
Bürolar
22°C
Arﬂiv
18°C
Toplant› salonu
20°C
Koridor,hela
15°C
10. Yak›t cinsi:
a) Do¤al gaz ( )
b) Motorin
()
c) Fuel oil ( )
d) Kömür/LPG ( )
11.2.2. S›hhi Tesisat-Mimari Proje ‹liﬂkileri
1. Lavabo cinsi:
40x50 ayakl›, asma ayakl›, tezgah tipi (tezgah
alt›,tezgah üstü)
2. Klozet cinsi:
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14.

15.
16.

17.

18.
19.

Duvar tipi rezervuarl› (plastik)
Kendinden rezervuarl›
Asma klozet
Gömme rezervuarl›
Bulaﬂ›k makinas›:
Yeri,muslu¤u,pis su gideri
Çamaﬂ›r makinas›, ﬂofben, termosifon yeri.
Banyo aspiratörü nereye ba¤lanacak?
Mutfak aspiratörü egzostu:
a) Balkona verilecek
b) ﬁönt baca yap›lacak
Çöp bacas› ve çöp odas›(çöp odas› havalanacak)
Bina temiz su giriﬂ yeri
Temiz su ve pis su ﬂaftlar› yerleri.
Temiz su borular› cinsi:
a) Galvaniz boru
b) Polipropilen boru
Kullanma s›cak suyu temini:
a) Merkezi boylerden
b) Münferit ﬂofben veya termosifonla
Merkezi s›cak su için her daire giriﬂine s›cak su
sayac› isteniyor mu?
Kullanma s›cak su sirkülasyon hatt› son
armatüre kadar gidecek mi?
Temiz su borular› güzergah›n›n belirlenmesi
(mutfak banyo aras› döﬂeme alt›ndan, duvardan
tavandan )
Pis su ç›k›ﬂ yeri kanalizasyon borusu kotu ve
yeri:
Pis su kanalizasyonu yoksa foseptik yeri
Pis su haval›k tesisat› yap›lacak m›?
Pis su borular›n›n bodrum katta iniﬂlerde rögar
yerleri
Pis su borular› için düﬂük döﬂeme, asma
tavan,arka duvardan toplama alternatiflerinden
hangisi isteniyor?
Ya¤mur borusu kanalizasyonlar›na ba¤lanacak
m›?
Çat›da ya¤mur suyu toplama yerleri, detay›
Ya¤mur borular›n›n aﬂa¤› iniﬂ yerleri
(K›ﬂ›n terlemeye karﬂ›) ya¤mur borusu bina
içinden iniyorsa, ›s› izolasyonu yap›lmal›d›r.
Balkon süzgeçlerinin yeri ve toplanmas›
Yang›n tesisat›

Sprinkler sistemi gerekli mi?
Yang›n dolab› yeri
Yang›n borusu yeri
Yang›n hidrantlar› yeri
Yang›n merdiveni yeri
Yang›ndan kaç›ﬂ yolu ve havaland›rma tesisat›
var m›?
Yang›n perde duvar›n›n yeri
Yang›n merdiveni bas›nçland›rmas›
Yang›n ihbar sistemi isteniyor mu?
20. Do¤al gaz tesisat›
Do¤al gaz bina giriﬂi ve regülatör yeri
Do¤al gaz kolon yeri
Do¤al gaz sayaçlar› yeri
Daire içi do¤al gaz boru güzergah›
11.2.3. Kazan Dairesi-Mimari Proje ‹liﬂkileri
1) Kalorifer kazan›
Yeri ve adedi
Yedek isteniyor mu?
Bacaya olan uzakl›¤›
Üzerinde yeterli yükseklik kal›yor mu?
Ön taraf›nda servis boﬂlu¤u var m›?
2) Yak›t deposu
Yeri ve adedi
Kaç günlük yak›t depolanacak
Tip (Silindirik-Prizmatik)
Depo hacmi
Fuel oil kullan›lacak ise ›s›t›c›s›n›n karﬂ›s›nda
yeterli boﬂluk var m›?
Etraf›nda 40-50 cm servis boﬂlu¤u kal›yor mu?
(boya v.s. için ) Yak›t dolum (2") ve haval›k
(1 1 / 2") borular› d›ﬂar›ya nas›l ç›kacak?
Kuranglez yap›lacak m›?
Yak›t deposu havaland›rmas› nas›l olacak?
Saç kap› (yak›t deposu hacmi için) ve yak›t
deposu hacmi alt havuz oluﬂum detay› verilmeli
Haz›r depo gelecekse, içeriye almak için
rezervasyon b›rak›lmal›. Yak›t deposu- brülörler
aras›ndaki yak›t kanal› en k›sa mesafede olmal›
ve üzerine ›zgara yap›lmal›
Yak›t deposuna taban ›s›t›c›s› isteniyor mu?
3) Kazan dairesi havaland›rmas›
Havaland›rma bacas› boyutu (tavan seviyesinden
çat›ya kadar)

Taze hava giriﬂ pencere yeri ve kesiti:
Kazan
dairesine
yapay
havaland›rma
yap›lacaksa vantilatör kapasitesi brülör
fanlar›n›n toplam kapasitesinden en az %10
büyük olmal›d›r. (Egzost do¤al çekiﬂli ise)
Hava kanallar› ile borular›n geçiﬂine dikkat
edilmelidir.
So¤uk bölgelerde kazan dairesinde donma
riskine karﬂ› önlem al›nmal›d›r. Kazan dairesine
vantilatör ile hava verilecek ve emilecek ise
saatte 5-6 hava de¤iﬂimi al›nabilir.
4) Su deposu hacmi ( insan baﬂ›na 500 lt. veya daha
fazla hesaplanmal›)
Merkezi sistem su depolar› iki bölmeli olmal›.
Su deposu iç yüzeyleri fayans yap›lacak m›?
Su deposu bina alt›nda ise tavan›na ›s› yal›t›m›
yap›lacak m›?
(üst kat döﬂemesinde kondenzasyonu önlemek için)
Temizleme kapa¤› yeri
Su dolum borusu giriﬂi
Flatörler temizleme kapa¤›na yak›n m›? Ulaﬂ›yor
mu?
Boﬂaltma borusu yeri
Su nereye boﬂalacak?
(Rögara boﬂalacak ise rögar ç›k›ﬂ kotu veya pis
su pompas› flatör kotu depo boﬂaltma alt
seviyesinden en az 30 cm aﬂa¤›da olmal›d›r)
Su ç›k›ﬂ borusu (alt›nda 10 m3 e kadar olan
depolarda 10 cm, daha büyük depolarda 20 cm
yükseklikte tortu hacmi kal›yor mu?)
Su ç›k›ﬂ borusu üzerinde 1 / 2" seviye göstergesi
ba¤lant› manﬂonu konmal›d›r.
Yang›n rezervi mi b›rak›lacak yoksa ayr› yang›n
deposu mu yap›lacak?
Çat› kat›na da su deposu veya yang›n suyu
deposu isteniyor mu?
5) Pis su çukuru:
Kazan dairesi süzgeçleri kanalizasyon kotunun
üstünde kal›yor mu?
(Pis su çukuru yap›lacaksa 1 as›l, 1 yedek pompa
kullan›lmal›d›r. Elektri¤in s›k kesildi¤i yerlerde
yedek pompa el pompas› tipinde seçilebilir)
Kazan dairesi çevresine yap›lacak 20x20 çevre
kanal› ve yak›t kanal› süzgeci pis su çukuruna
ba¤lanabiliyor mu?
Pis su hangi kattan d›ﬂar› at›lacak?
Üst katlar› pis suyu bodrum tavan›ndan m›
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toplan›p d›ﬂar›ya at›lacak? (temizleme kapaklar›
ve çatallarda temizleme a¤›zlar›na dikkat
edilmelidir.)
6) Hidrofor:
Tip (kademeli pompal› membranl› sistem,
pistonlu,sanayi tipi):
Kapasite:
Yang›n hidroforu ve bahçe sulama hidroforu ayr›
m› olacak?
Yedek isteniyor mu?
So¤uk su kollektörü yeri.
7) Boyler:
Tip (Serpantinli veya çift cidarl›):
Is›nma süresi
Bina içine alabilmek için rezervasyon b›rak›ld› m›?
Karﬂ›s›nda serpantinlerin sökülebilece¤i,
etraf›nda servis için izolasyondan sonra 50 cm
boﬂluk var m›?
S›cak su kollektörü yeri:
S›cak su sirkülasyon borular› kollektör yeri:
Üç yollu vana yeri:
Boyler ›s›tma pompalar› yeri:
Boyler kullanma suyu sirkülasyon pompalar›
yeri:
Not: Birden fazla say›da boyler kullan›l›yorsa
so¤uk su kollektörü boylerin sa¤›nda,s›cak su
kollektörü de solunda (veya tersi) yap›lmal› ki,
boylerden geçen su eﬂit olabilsin.
8) Genel:
‹kinci kaç›ﬂ kap›s› yeri:
(kazan dairesi kap›lar› yang›na dayan›kl› olmal›.
Çift cidarl› saçtan yap›lmal› ve d›ﬂar›ya
aç›lmal›d›r.)
Cihazlar›n giriﬂ/ç›k›ﬂ yeri:
Do¤al ayd›nlatma yap›lacak m›?
Bina d›ﬂ›na yap›lan kazan dairelerine kalorifer
kazanlar›n›n karﬂ›s›nda b›rak›lan servis
boﬂlu¤unun üzerine sökülebilir do¤al ayd›nlatma
feneri yap›lmas› pratiktir. (Hem do¤al
ayd›nlatma hem de cihazlar›n giriﬂ ç›k›ﬂ› için
kullan›labilir.)
Kazan dairesi duvarlar›n›n beyaz fayans
yap›lmas›n› öneririz. (Temiz bir kazan dairesinde
çal›ﬂan teknisyenlerin servis kalitesi daha iyi
olabilir)
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Elektrik panosu yeri:
Jeneratör yeri
Jeneratör hava giriﬂ/ç›k›ﬂ yeri
Jeneratör egzost bacas› yeri
Jeneratör yak›t deposu yeri
Jeneratör hangi cihazlar› besleyecek?
Kazan dairesi ayd›nlatma armatürleri
Teknisyen odas› var m›?
Teknisyen için WC- duﬂ hacmi var m›?
9) Do¤al gazl› kazan dairelerinde:
Lambalar kiriﬂ alt›ndan 50 cm aﬂa¤›ya monte
edilmelidir.
Floresan lamba kullan›lmamal›d›r (ideali
exproof lamba kullanmakt›r)
Lamba anahtar› kazan dairesi d›ﬂ›na al›nmal›d›r.
Kontaktörlerin oldu¤u tablolar kazan dairesinin
d›ﬂ›nda olmal›d›r.
Ana elektrik ﬂalteri ve do¤al gaz kesme vanas›
kazan dairesi d›ﬂ›nda olmal›d›r.
11.2.4. Yüksek Yap›larda Tesisat Mimari ‹liﬂkileri
Galeri kat yap›lacak m›?
Kompansatör yerleri
Sabit nokta yerleri
Eﬂanjör dairesi planlamas›
Elektrik tesisat›
Elektrik ﬂaft› yeri
Elektrik panosu yeri
11.2.5. ﬁantiye Kuruluﬂundaki Tesisat ‹ﬂleri ‹çin
Bilgi Alma Formu
1. ‹STENECEK GENEL B‹LG‹ VE PLANLAR
1.1.Vaziyet plan›
1.2. Arazideki yaklaﬂ›k kotlar
1.3. Kullanma suyu kuyudan al›nacaksa, analizi
1.4. Hidrofor ve su deposu yerleri
1.5. Boyler yerleri
1.6. Kalorifer kazanlar› ve buhar kazan yerleri
1.7. Mimari projeler
1.8. Tavan detaylar›
1.9. Çat› kaplamas› detaylar›
1.10. Kap› detaylar›
1.11. Pis su ç›k›ﬂlar›
1.12. Foseptik ve kanalizasyon ba¤lant› yerleri
1.13. Mutfakta LPG tüpleri yeri

2. GENEL SORULAR:
2.1. Kullanma suyu temini:
[ ] ﬁebekeden.
[ ] Kuyudan.
[ ] Tankerle.
2.2. Su bas›nçland›rma:
[ ] Bas›nçl› su ﬂebekesi var.
[ ] Mevcut depolar› ve hidroforlar› var.
[ ] Mevcut depolar› var.
[ ] Ofis beton santral› ile ortak hidrofor
kullan›lacak.
[ ] Bahçe sulama v.b. mahallere de hidrofordan
su verilecek.
2.3. Pis su:
[ ] Alt yap› var.
[ ] Foseptik yap›lacak.
2.4. Eski ﬂantiyelerden gelen kullan›lm›ﬂ
malzemeler:
[ ] Radyatör cinsi, dilim adedi
[ ] Boru ve vana:
1 / 2" Galvanizli m, Siyah boru m, vana adet
3/4"
m,
m,
adet
1"
m,
m,
adet
11/2"
m,
m,
adet
Di¤erleri
[ ] Kazan adedi , cinsi
, kapasitesi
[ ] Brülör adedi , cinsi
, kapasitesi
[ ] Boyler adedi , cinsi
, kapasitesi
[ ] Hidrofor adedi , cinsi
, kapasitesi
[ ] Di¤er malzeme ( adet ve cinsi aç›klay›n›z )
2.5. Beton santrali ve prekast atölyesi:
a.Beton santralinin su ihtiyac› [m3/gün].
Saatteki max. su ihtiyac› [m3 /gün].
b.K›ﬂ›n so¤uk günlerde beton dökülecek mi ?
[ ] Hay›r .
[ ] Evet : gerekli s›cak su s›cakl›¤› [°C] =
gerekli s›cak su miktar› [m3 /h]=
c. Prekast atölyesi için buhar ihtiyac› var m› ?
[ ] Hay›r.
Masa alt›ndaki serpantinlere verilecek buhar
miktar› [ kg/h ] =
Branda alt›na verilecek aç›k buhar miktar›
[k/g]
=

d. S›cak su temini:
[ ] Buhar kullan›larak eﬂanjörle.
[ ] Buhar kullan›larak boylerle .
[ ] Buhar kullanmadan.
e. Toplam buhar ihtiyac›.
2.6. ‹ﬂçi Ko¤uﬂlar›, Ofis ve Tan›t›m Binalar›
Mimarisi
‹ﬂçi Ko¤uﬂlar› Ofis Binas›
Cam cinsi: [ ] Tek cam
[ ] Tek cam
[ ] Çift cam
[ ] Çift cam
Cam boyutlar›: x
m,
x
m,
Do¤rama cinsi: [ ] Ahﬂap
[ ] Ahﬂap
[ ] Alüminyum [ ] Alüminyum
[ ] PVC
[ ] PVC
Kat yüksekli¤i:
m,
m,
Parapet yüksekli¤i:
m,
m,
D›ﬂ duvar yüksekli¤i: m,
m,
Döﬂeme cinsi:
m,
m,
Yön:
m,
m,
2.7. ‹ﬂçi ko¤uﬂlar›, ofis ve tan›t›m binalar› s›hhi
tesisat›
a. Yemekhanede kaç kiﬂiye yemek ç›kacak
b. Duﬂ yapacak iﬂçi say›s›
c. ‹ﬂçilere çamaﬂ›r y›kama yeri yap›lacak m›?
d. S›cak su istenen yerler:
[ ] Yemekhanede s›cak su evyesi. [ ] Duﬂlar
[ ] ‹ﬂçilere çamaﬂ›r y›kama yeri [ ] Çay ofisi
[ ] Ko¤uﬂ lavabolar›
[ ] Ofis
lavabolar›
e. Ko¤uﬂlarda yalak ﬂeklinde yap›lacak
gereçler.
[ ] Lavabolar
[ ] Pisuvarlar
f. Alaturka klozetler:
[ ] ‹çten y›kamal› [ ] Jet tipi
[ ] Di¤er
g. Prefabrik ﬂantiye binalar›nda kullanma suyu
WC ve çay ofisinde bina d›ﬂ›ndan:
[ ] Kanallarla ba¤lanacak
[ ] Topra¤a gömülü boru ile ba¤lanacak
2.8. Proje müdürü odas› veya baﬂka hacimlere
paket klima ve havaland›rma isteniyor mu?
[ ] Hay›r [ ] Evet
Klima istenen hacimler
=
Havaland›rma istenen hacimler
=
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2.9. Depolar›n ›s›t›lmas›:
[ ] Depolar ›s›t›lmayacak
[ ] Depolar›n ›s›t›lmas› rutubet etkisine karﬂ›
paket cihazla nem kontrollü olarak yap›lacak.
[ ] Merkezi sisteme ba¤l› olarak ›s›t›lacak
[ ] Sadece depocu odas› ›s›t›lacak
3. UZMAN KARARI GEREKT‹REN TEKN‹K
SORULAR
3.1. Buhar ve kalorifer kazanlar›nda kullan›lacak
yak›t cinsi:
[ ] Mazot
[ ] Fuel oil
[ ] Kömür
[ ] LPG
[ ] Do¤al gaz
3.2. Buhar kazan› devresinde:
a. Buhar kazan›na so¤uk suyun girmesinin
sak›ncal› oldu¤unu göz önüne alarak kondens
deposu ›s›t›lacak m›?
[ ] Evet
[ ] Hay›r
b. Buhar kazan› ile kazan besi pompas› aras›na
ön ›s›tma eﬂanjörü monte edilecek mi?
[ ] Evet
[ ] Hay›r
c. Su analizi sonuçlar›na göre su yumuﬂatma
cihaz›na ihtiyaç var m›?
[ ] Evet
[ ] Hay›r
d. Prekast atölyesinin kapal› k›sm›
[ ] Var ›s›t›lacak [ ] Var ›s›t›lmayacak
[ ] Yok
e. Prekast atölyesinde gerekli yak›t deposu
hacmi =
3.3. ‹ﬂçi ko¤uﬂlar› kalorifer sistemi
[ ] Ofis binalar› ile ayn› merkezden beslenecek
[ ] Ayr› bir merkezden beslenecek
3.4. ‹ﬂçi ko¤uﬂlar› ofis ve tan›t›m binalar›
kalorifer tesisat›
a. Boru da¤›t›m›.
[ ] Süpürgelik üzerinden [ ] Tavandan
[ ] Döﬂeme alt› kanaldan
b. Radyatör cinsi
[ ] Panel
[ ] Döküm
[ ] Alüminyum
[ ] Çelik
c. Genleﬂme deposu cinsi
[ ] Aç›k
[ ] Kapal›
d. Genleﬂme deposu yeri
e. D›ﬂ hava s›cakl›¤› kompanzasyonlu
otomatik kontrol paneli isteniyor mu?
[ ] Evet
[ ] Hay›r
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3.5. S›hhi tesisat
a. Kullanma s›cak suyu boyleri varsa tipi:
[ ] Yat›k
[ ] Dik
b. Kullanma s›cak suyu sirkülasyonu isteniyor
mu?
[ ] Evet
[ ] Hay›r
c. Mutfak davlumbazlar›nda fan ile
havaland›rma isteniyor mu?
[ ] Evet
[ ] Hay›r
d. So¤uk havada mutfak LPG tüplerini ›s›tma
imkan› isteniyor mu?
[ ] Evet
[ ] Hay›r
e. WC’lerde egzost aspiratörü isteniyor mu?
[ ] Evet
[ ] Hay›r
11.2.6. Teknik Notlar
1. Is›tma merkezindeki bir küresel vanay› kapat›p,
ko¤uﬂlar›n çal›ﬂma saatleri içinde ›s›t›lmas›
sa¤lanabilir.
2. Ko¤uﬂlardan biri revir gibi kullan›labilir.
3. Ko¤uﬂlar›n vanas› kapat›ld›¤›nda, mutfak ve
revire ayr›ca kumanda etmek imkan› olmal› ve
buralar ›s›t›lmaya devam etmelidir.
4. Borular›n depolanmas›nda, deponun kapal›
olmas› ve zeminin sa¤lam olmas› gerekir.
5. Küvetlerin depolanmas›nda aﬂa¤›daki önlemler
al›n›r.
a. Arka yüzeyler antipas ile boyan›r.
b. Aralar›na ondüle karton konarak dik durumda
korunur.
6. Sülyen, antipas, karpit ve asetilen gibi yan›c›
malzemeler mümkün oldu¤u kadar az miktarda
depolanmal›d›r. Bu malzemeler mümkünse ayr›
bir depoda veya yan›c› olmayan malzemelerle
birlikte depolanmal›d›r.
7. ﬁantiye depolar› yap›ld›ktan sonra ya¤mur
ya¤madan ve deponun su al›p almad›¤› kontrol
edilmeden malzeme konulmamal›d›r. Rutubetten
etkilenebilecek (ﬁofben, aspiratör, cam yünü
v.b.) malzemeler ›s›t›lan depolara konulmal›d›r.

11.3. TES‹SAT ‹ﬁLER‹ BOYAMA ‹ﬁÇ‹L‹⁄‹ VE
RENKLER‹ ( ﬁartname örne¤i )
"Yap› ‹ﬂleri Makine Tesisat› Genel Teknik
ﬁartnamesi"
1- GENEL ESASLAR:
1.1- Astar boya vurulacak yüzeyler, pas, kir, s›va
art›klar›, ya¤
v.b.
art›klardan tümüyle
temizlenecektir. Bunun için gerekirse tel f›rça veya
temizleyici solüsyon kullan›lacak veya pasl› yüzeyler
için geliﬂtirilmiﬂ pask›ran boya kullan›lacakt›r.
1.2. Sisli, donma yapacak kadar so¤uk veya
ya¤murlu günlerde veya, nemli veya terlemiﬂ
yüzeylere boya yap›lmayacakt›r.
1.3. Boya, damlama, akma veya
y›¤›lma
yapmayacak ﬂekilde yay›lm›ﬂ ve iyi f›rçalanm›ﬂ
olacakt›r.
1.2- Fabrikada boyanm›ﬂ yüzeyler çok iyi
temizlenecek ve gerekiyorsa kusurlu k›s›mlar› tekrar
boyanacakt›r.
1.3- Kontrol noktalar›n›, ikaz iﬂaretlerini, cihaz
plakalar›n› ve demir olmayan malzemeden so¤utucu
ak›ﬂkan borular›n› boyamamaya dikkat edilecektir.
2- MAK‹NELER:
2.1. Bütün cihazlar (elektrik motorlar›, pompalar,
eﬂanjörler v.b.) atölyede gri kurﬂun astar boyal› olarak
depolanacakt›r.
3- BORULAR:
3.1. Ankastre veya ›s› yal›t›ml› olmayan kiremit
alt›nda, bölme içinde, yeralt›nda döﬂenen bütün
borular, flanﬂlar, c›vatalar, vanalar ve ekleme
parçalar› (dökme demir olanlar hariç) ve aç›k hava
etkisinde kalan bütün kanallar, borular, ask› ve tesbit
parçalar› iki kat asfalt emülsiyonu ile boyanacakt›r.
Temiz hava emiﬂ yerinde veya çok yak›n›nda
bulunan bütün madeni yüzler (damper hariç) iki kat
asfalt emülsiyonu ile boyanacakt›r. Temiz hava emiﬂ
ve kirli hava ç›k›ﬂ damperleri iki kat alüminyum boya
ile boyanm›ﬂ olacakt›r.
3.2. Demir boru donat›m›ndan aç›kta olup ›s› yal›t›m›
olmayanlar›n tamam› boru, eklenti parçalar›, flanﬂlar,
vanalar ask› ve tespit parçalar› dahil aﬂa¤›daki gibi
boyanacakt›r.
3.2.1-D›ﬂ hava etkisinde olanlar bir kat k›rm›z›
kurﬂun sülyeniyle bir kat gri maden boyas›yla veya
pask›ran boya ile boyanacakt›r.
3.2.2-D›ﬂ hava etkisinde olmayanlar bir kat k›rm›z›
kurﬂun sülyeniyle veya pask›ran boya ile
boyanacakt›r.

4- DEM‹R PARÇALARI:
4.1. Bütün demir parçalar en az bir kat k›rm›z›
sülyenle veya pask›ran boya ile boyanm›ﬂ olacakt›r.
5- Astar ve koruyucu boyalar›n üstüne, birim fiyat
tariflerinde ve özel ﬂartnamelerde belirtildi¤i üzere
kontrollu¤un iste¤ine uygun renk ve nitelikte ikinci
kat boya yap›lacakt›r. Fabrika boyas› özellikle f›rça
boya olan cihazlar ﬂantiyede bozulmuﬂ ve
paslanm›ﬂ ise tekrar ayn› ﬂekilde ve orijinal
renginde boyanmal›d›r. Boyalarda renk seçiminde
B.B tesisat standart renklerine ve uyar› renklerine
özellikle uyulacak, bu konuda kontrollu¤un renk
seçiminde müteahhit firma yard›mc› olacakt›r.
De¤iﬂik renkler verilmedi¤i zaman boya renkleri
aﬂa¤›daki ﬂekilde olacakt›r.
- Kazan dairesi duvarlar› genellikle beyaz kireç
badana olacakt›r. Tavanlar beyaz veya gri
boyanabilir. Duvarlara fayans yap›lmas›n› öneririz.
Temiz kazan dairelerinde teknisyenlerin de daha
dikkatli çal›ﬂt›¤› servis kalitesinin artt›¤›
belirlenmiﬂtir.
- Döﬂemeler ﬂap veya mozaik ve benzeri
- Beton kaideler 300 doz beton
- Pis su çukurlar› s›kal› ﬂap-›zgara, ask›, konsol,
(siyah veya gri)
- Kazanlar (gri)
- ‹zolasyonlu borular (gri, özel hallerde kontrolluk
seçimi)
- Kazan kapaklar› (siyah)
- Duman kutusu (siyah)
- Duman borusu (izolasyon üstü gri)
- Kap›lar (madeni ve gri)
- Vanalar (gövde alüminyum, siyah)
- Yak›t tanklar› (gri)
- Su tanklar› (beyaz)
Ak›ﬂkan
Su
Buhar
Hava
Yan›c› Gazlar
Yan›c› Olmayan Gazlar
Asitler
Bazlar
Yan›c› S›v›lar
Yan›c› Olmayan S›v›lar
Vakum

Grup
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Renk
Yeﬂil
K›rm›z›
Mavi
Sar›
Sar›
Oranj
Eflatun
Kahverengi
Kahverengi
Gri

Tablo 11.2
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Tablo 11.1 / ISITMA BORULARI RENK STANDARDI (DIN 2404)
- Ç›plak borular (pik siyah, di¤erleri gri)
- Davlumbazlar (turuncu)
- Pompalar orijinal renkte, kaideleri siyah.
Yukar›daki renklerde boyanan tesisat›n izolasyon
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bitim yerlerine bilezik ve uyar› oklar› (ak›ﬂ
yönünde)
konacakt›r.
Is›tma
tesisat›nda
kullan›lacak borular›n DIN normuna göre renk
standard› aﬂa¤›daki Tablo 11.1 ve 11.2’de
verilmiﬂtir.

11.4. DÜﬁÜK SICAKLIK ISITMASI
S›cak sulu merkezi ›s›tma sistemlerinde geleneksel
su s›cakl›¤› 90/70 °C de¤erindedir. Dolay›s› ile bütün
tan›mlar, diyagramlar,tablolar v.s. bu de¤erlere göre
düzenlenmiﬂtir. Bu s›cakl›k de¤eri klasik sistemler
için optimum kabul edilebilir. Ancak günümüzde
›s›tma teknolojisindeki geliﬂmelere paralel olarak
düﬂük s›cakl›kta ›s›tma giderek önem kazanmaktad›r.
Örne¤in döﬂemeden ›s›tmada su s›cakl›klar› 55°C
de¤erini aﬂmaz. Türkiye’de kalorifer kazanlar› en
so¤uk havada 65-70°C ‘yi geçmeyen s›cakl›klarda
çal›ﬂmaktad›r.
Radyatörlerle ›s›tmada da son y›llarda düﬂük
s›cakl›¤a do¤ru bir e¤ilim vard›r. Özellikle döküm
kazan+ do¤al gaz çifti söz konusu oldu¤unda bu
olanak ortaya ç›kmaktad›r. Yak›t olarak kömür veya
fuel oil kullan›ld›¤›nda, asit korozyonu nedeni ile su
s›cakl›klar› kazanda daha fazla düﬂürülememektedir.
Özellikle çelik kazanlarda korozyon duman
borular›n› çok çabuk delmekte ve kazan ömrünü
azaltmaktad›r. Bu nedenle kazan suyu s›cakl›¤›
yüksek (90°C) tutulmakta, s›cak havalarda yak›t
ekonomisi için üç veya dört yollu vanalarla dönüﬂ
suyu k›sa devre edilerek sisteme gönderilen su
s›cakl›¤› düﬂürülmektedir. Ancak bu önlemler pahal›
kontrol sistemlerini gerektirmektedir. Ayr›ca yüksek
s›cakl›kta çal›ﬂan kazan›n baca gaz› s›cakl›¤› da
yükselece¤i için verimi ortalama %4 daha
azalacakt›r.
Halbuki do¤al gaz yak›lmas› durumunda yak›t
kükürt içermedi¤inden asit korozyonu yerine
yüksek nem oran›na ba¤l› kondens korozyonu
önemlidir. Yeni jenerasyon s›cak su kazanlar› olan
ecostream kazanlar düﬂük su s›cakl›klar›nda
çal›ﬂmak için tasarlanm›ﬂt›r. Ayn› zamanda d›ﬂ
s›cakl›k yükseldi¤inde herhangi bir kar›ﬂt›rmaya
gerek kalmadan kazan su s›cakl›¤› termostatik
kontrolla düﬂürülerek yak›t tasarrufu sa¤lanabilir .
Böylece daha ucuz fakat daha kusursuz kontrol
sistemleri kullan›labilir. Nitekim Buderus taraf›ndan
do¤al gazl› ( veya s›v› yak›tl› ) döküm kazanlar için
LOGAMAT‹K ad› verilen böyle bir kontrol sistemi
geliﬂtirilmiﬂtir.
LOGAMAT‹K kontrollu BUDERUS döküm
kazanlar› için 90/70 °C yerine 70/55 °C s›cak sulu
›s›tma sistemi kullan›ld›¤›nda aﬂa¤›daki avantajlar
elde edilir:
1. Düﬂük su s›cakl›¤›na ba¤l› olarak kazanda
duman gaz› ile su aras›ndaki s›cakl›k fark›
artmakta, baca s›cakl›¤› düﬂmekte ve kazan
verimi artmaktad›r. Verimdeki bu art›ﬂ oran›

üzerinde aﬂa¤›da özellikle durulacakt›r.
2. Düﬂük s›cakl›k dolay›s›yla ›s›tmadaki konfor
hissi artmaktad›r.
3. Toz yanmas› sonucu duvar ve perdelerdeki
islenme ve kirlenme problemi en aza inmektedir.
Buna karﬂ›l›k düﬂük s›cakl›k ›s›tmas› gerekli
radyatör yüzeylerini art›raca¤›ndan sistemin ilk
yat›r›m maliyeti artacakt›r. Ancak bu ilave
yat›r›m yap›lan yak›t tasarrufu ile kompanse
edilecek ve ilave yat›r›m kendini bir süre sonra
amorti edecektir.
11.4.1. Düﬂük S›cakl›k Sisteminin Ekonomikli¤i
Düﬂük s›cakl›k 70/55°C ›s›tman›n sa¤lad›¤› verim
art›ﬂ›n›n belirlenmesi için teorik bir model
kurulmuﬂtur. Bu teorik çal›ﬂmada ayn› sistem
90/70°C Logamatik kontrollü olarak ve 70/55°C
yine Logamatik kontrollü olarak dizayn edilmiﬂtir.
Örnek al›nan bir ›s›tma mevsimi için (1960 y›l›)
saatlik d›ﬂ s›cakl›k de¤iﬂimleri (meteoroloji
bülteninden) bire bir dikkate al›narak her iki sistemin
bir y›lda yakt›¤› yak›t miktar› ve sistemlerin y›ll›k
ortalama verimleri hesaplanm›ﬂt›r.
Bu hesaplarda,
1. Yap›n›n proje ﬂartlar›ndaki ›s› kayb› 300.000
kcal/h, kazan›n faydal› ›s› gücü 315.000 kcal/h
ve brülör kapasitesi 355.000 kcal/h al›nm›ﬂt›r.
Yak›t olarak motorin kullan›lm›ﬂt›r.
2. Logamatik kontrol dikkate al›nm›ﬂ ve her iki hal
için de en uygun de¤iﬂim e¤risi seçilmiﬂtir.
3. Durma s›ras›ndaki so¤uk hava kay›plar›, s›cak
cidar kay›plar›, her ateﬂleme s›ras›ndaki eksik
yanma kay›plar› dikkate al›nm›ﬂt›r.
4. Su s›cakl›¤›na ba¤l› olarak verimdeki art›ﬂ
dikkate al›nm›ﬂt›r. Buna göre yap›lan hesaplar
sonucunda y›ll›k yak›t sarfiyat›:
A.90/70°C sistemde 54.977 kg/y›l motorin
B.70/55°C "
50.269 kg/y›l "
bulunmuﬂtur.
Sistemin y›ll›k ortalama verimi ise,
A.90/70°C sistemde % 74,1
B.70/55°C
"
% 81,1 bulunmuﬂtur.
Buna göre y›ll›k % 7 verim art›ﬂ› ile 4.708 kg yak›t
tasarrufu sa¤lanmaktad›r. Do¤al olarak koﬂullar
de¤iﬂtikçe yap›lan tasarruf miktar› de¤iﬂecektir.
Ancak bu hesap mertebe olarak bir fikir vermektedir.
Bu sistemde ›s›t›c› olarak kolonu döküm radyatör
kullan›ld›¤› kabul edilirse 90/70°C sistem için
gerekli ›s›tma yüzeyi,
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F= q/ K.∆t= 300.000/(7,7.60)= 650 m2
70/55°C sistemde s›cakl›k fark,
∆t= (70+55)/2- 20= 42,5°C
olup, radyatör ›s›l kapasitesindeki düﬂme,
q / qo=(∆t /∆to)n= (42,5 / 60)1,3
kabul edilir. Buna göre 70/55°C sistem için
gerekli radyatör yüzeyi,
F= 1.000 m2 bulunur. Aradaki gerekli ilave
radyatör yüzeyi,
F= 1.000- 650 =350 m2
olmaktad›r. Hesap tarihindeki radyatör fiyat› 17,5
$/m2 ve yak›t fiyat› 0,225 $ / kg al›n›rsa,
70/55°C sistemin ilave yat›r›m maliyeti:
=350x17,5 = 6.125 $
70/55°C sistemin iﬂletme maliyeti tasarrufu;
= 4.708 x 0,225 = 1.059 $
YAKLAﬁIK AMORT‹SMAN
SÜRES‹= 6125/1059= 5.8 y›l
SONUÇ: En pahal› radyatör kullan›lmas› halinde
bile sistem kendini 5 y›lda amorti edebilmektedir.
11.4.2. 70/55°C Sistemin Projelendirilmesi
70/55°C sistemin projelendirilmesinde esas farkl›l›k
›s›t›c› seçimi ile boru çaplar› hesab›nda olacakt›r.
70/55°C sistem projelendirmesi MMO 84 no’lu
yay›n› olan kalorifer proje haz›rlama esaslar›na
dayand›r›larak anlat›lacakt›r.
1. Is› kayb› hesaplar›nda bir de¤iﬂiklik yoktur.
2. Is›t›c› seçimi
Is›t›c›daki ortalama su s›cakl›¤› ile oda iç s›cakl›¤›
aras›ndaki fark, 90/70°C sistemde standart olarak
60°C’dir.
∆to= (90+70) / 2 – 20= 60°C
Bu fark 70/55°C sistemde standart olarak daha
düﬂük olacakt›r.
∆t= (70+55) / 2 – 20= 42,5°C
S›cakl›k fark›na ba¤l› olarak radyatörlerin ›s›l gücü
de düﬂecektir. ∆t’ye ba¤l› olarak yeni ›s›l güç,
n

q= qo ( 42.5 ) = qo.f
60
ﬂeklinde ifade edilebilir. Burada,
q= Radyatörlerin 70/55°C sistemdeki standart ›s›
gücü
qo= Radyatörlerin 90/70°C sistemindeki standart
›s› gücü, n=Üs katsay›s›.
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Bu katsay› ›s›t›c›n›n tipine ba¤l› olarak 1,2 ile 1,3
aras›nda de¤iﬂir ve ancak deneyle bulunabilir.
Radyatörler için n=1,3 al›nabilir.
f= Düzeltme faktörü
Radyatörler için düzeltme faktörü, f’in de¤eri
f= ( 42,5 )1.3 = 0,639
60
olarak bulunur. Radyatör güçleri firma
kataloglar›nda
90/70°C
sistem
için
verildi¤inden, oda s›cakl›¤›na ba¤l› olarak
katalogdan okunan de¤er f faktörü ile çarp›l›rsa
70/55°C sistemindeki radyatör gücü bulunur.
70/55°C sistemde radyatör dilim say›s›n›
belirlemek için, söz konusu oda ›s› kayb›, f
de¤erine bölünerek izafi ›s› kayb› bulunur. Bu
de¤erde katalogdan seçilen radyatör tipinin
dilim say›s› okunur.
Örne¤in odan›n ›s› kayb› 1000 kcal / h ise ve 221
/ 500 kolonlu radyatör seçildi ise,
‹zafi ›s› kayb› = 1.000 / 0.639 = 1.565 kcal / h
Oda s›cakl›¤› 22 °C ise gerekli dilim say›s›
katalogdan yaklaﬂ›k 11 olarak okunur.
Gerekli radyatör miktarlar› hesapland›ktan
sonra, radyatör yerleﬂtirilmesi ayn›d›r.
3. Kolon ﬂemas› ve boru çaplar›
Kolon ﬂemas› aynen çizilir.
Boru çaplar›n›n hesab›nda ise, kolon ﬂemas›na
her boru parças›n›n ›s› yükü yan›nda, boru
parças›ndan geçen kütlesel debi de yaz›l›r.
Kütlesel debi,
m=

Q
c.(tg-tç)

=

Q
1.(70-55)

=

Q

[ kg/h]

15

bulunur. Burada,
Q= Boru parças›n›n ›s›l yükü [kcal/h °C]
Örnek 1.500 kcal/h taﬂ›yan boruda debi 100 kg/h
de¤erindedir.
Kritik devre belirlendikten sonra boru çap›
hesab›nda ve boru hesab› cetvelinin
doldurulmas›nda tek farkl›l›k cetveldeki C
sütununa ak›ﬂkan debisinin yaz›lmas›d›r. Bu
konu ilgili bölümde anlat›lm›ﬂt›r.
Örne¤in; 1500 kcal/h ›s› taﬂ›yan boruda debi 100
kg/h olup, bu borunun çap›1/2"ise Tablo
7.68’den bas›nç kayb›, R= 2,6 mmss/m ve su
h›z›, V= 0,15 m/s okunur. Özel direnç
katsay›lar›n›n ve özel dirençlerin bulunmas›
de¤iﬂmez.

4. Kazan ve kazan dairesi projelendirmesi de¤iﬂmez.
5. Baca hesab› de¤iﬂmez
6. Genleﬂme deposu ve güvenlik borular› hesab›
de¤iﬂmez
7. Dolaﬂ›m pompas› hesab›nda s›cakl›k fark›
azald›¤›ndan pompa debisi artar. Pompa debisi
yine ayn› formülle hesaplan›r.
11.5. V‹LLALARDA BOYLER ÖNCEL‹KL‹
ISITMA VE KALOR‹FER‹N GECE
KAPATILMASI
S›cak sulu ›s›tma sistemlerinde çeﬂitli nedenlerle
belirli sürelerde ›s›tmaya ara verildi¤inde iç ortam
s›cakl›¤›ndaki azalman›n ne kadar oldu¤u pratik
aç›dan çok önemlidir. E¤er söz konusu kesinti
s›ras›nda ortam s›cakl›¤› konfor de¤erlerinin alt›na
düﬂmüyorsa, Herhangi bir sorun olmaz. Ayr›ca
kuruluﬂ ve iﬂletme maliyetlerinde ne gibi avantajlar
getirdi¤i de incelenmelidir. S›cak sulu kalorifer
sistemlerinde kesinti ile ilgili en ilginç örneklerden
ikisi gece rejimi ve boyler öncelikli sistemlerle
ilgilidir.
a) Kaloriferin gece kapat›lmas›
Özellikle konut uygulamalar›nda geceleri kalorifer
sistemini belirli bir süre, örne¤in alt› saat, devreden
ç›kartmak önemli bir yak›t tasarrufuna neden
olacakt›r. Ancak bu ayn› zamanda bir konfor eksikli¤i
oluﬂturacakt›r. Buradaki yak›t tasarrufunun boyutu ve
buna karﬂ›l›k ortaya ç›kan konforsuzlu¤un derecesi
çok tart›ﬂ›lan bir konudur. D›ﬂ hava s›cakl›¤›n›n çok
düﬂük olmad›¤› gecelerde kaloriferin belirli sürelerde
kapat›lmas›,
uyku
döneminde
konforu
bozmamaktad›r. Bu kesintili çal›ﬂma, ekonomik ve
konforlu bir çözüm oluﬂturmaktad›r.
Logamatik panel, d›ﬂ hava s›cakl›¤› 5°C’nin üstünde
oldu¤u sürece (istenirse daha düﬂük de¤ere
ayarlanabilir), gece kazan› kapatmaktad›r. Ancak d›ﬂ
hava s›cakl›¤› ayarlanan de¤erin (5°C ‘nin) alt›na
indi¤inde ise, Logamatik panel kazan› düﬂük e¤ride
çal›ﬂt›rmaya baﬂlar. Böylece çok so¤uk havalarda
yap›n›n iç s›cakl›¤›n›n çok düﬂerek konforun
bozulmas›na izin vermez. Bu konuda bir baﬂka
otomatik kontrol yaklaﬂ›m› ise, sabah kalk›lan saatte
iç s›cakl›¤› istenilen konfor s›cakl›¤›na getirilecek
ﬂekilde, d›ﬂ s›cakl›¤a ba¤l› olarak sistemin
kendili¤inden belirli bir zaman önce çal›ﬂmaya
baﬂlamas›d›r.
b) Villalarda boyler öncelikli çal›ﬂma rejimi
Bu çal›ﬂma rejimi özellikle villa tipi ba¤›ms›z ›s›tma
sistemlerinde kullan›l›r. Modern s›cak su sisteminde

otomatik kontrol imkanlar›n›n sa¤lad›¤› avantajlardan
biri de boyler öncelikli çal›ﬂma rejimidir. Burada s›cak
su kazan› hem ›s›tma devresinin ihtiyac› olan s›cak
suyu temin etmektedir, hem de kullanma s›cak suyu
üretimi için boyleri beslemektedir. Burada iki tip
uygulama söz konusudur. Birinci uygulamada boyler
ve ›s›tma devreleri ayr› ayr›, ayn› anda
beslenebilmektedir. (Bak›n›z ﬁekil 11.3) Bunun için
kazan örne¤in 90/70 °C rejiminde çal›ﬂmakta, boylere
90°C’de su beslenmekte; ›s›tma devresinde ise bir üç
yollu motorlu vana ve yard›mc› elemanlar›
bulunmakta, bu kar›ﬂt›rma vanas› yard›m›yla su
istenilen s›cakl›kta ›s›tma devresine beslenmektedir.
Bu uygulamada kazan kapasitesi ›s›tma ve kullanma
s›cak suyu ihtiyaçlar›n›n toplam›na eﬂit olmal›d›r.
Boyler öncelikli sistemde ise, kazan, ›s›tma devresi
ihtiyac› olan s›cakl›k de¤erinde çal›ﬂmaktad›r.
Boylerde ›s›tma ihtiyac› ortaya ç›kt›¤›nda, ›s›tma
devresini kesmekte, kazandaki su s›cakl›¤›n›
yükseltmekte ve boyleri beslemeye baﬂlamaktad›r.
ﬁekil 11.4’de tek zonlu, ﬁekil 11.5’de ise iki zonlu
boyler öncelikli ›s›tma sistemi projesi verilmiﬂtir.
Boylerde kullanma s›cak suyu ihtiyac› bitip, boyler
dolduktan sonra tekrar ›s›tma rejimine geçmektedir.
Genellikle bu tip sistemlerde boyler hacmi fazla
büyük seçilmemekte, sadece konforlu ve stabil bir su
s›cakl›¤› temin etmek üzere bir ›s› volan› gibi
kullan›lmaktad›r. Dolay›s›yla sistem, ani su ›s›t›c›lara
daha yak›n bir rejim içinde çal›ﬂmaktad›r. Bu nedenle,
boyler besleme süreleri s›cak su kullan›m›yla s›n›rl›
kalmaktad›r. Bir evde s›cak su kullanma süresi
(banyo, mutfak, çamaﬂ›r dahil) günde toplam 1 saatin
alt›nda olup, kullan›m sürekli de¤ildir, gün içine
da¤›lmaktad›r. Örne¤in bir duﬂ yap›l›yorsa, boyler
öncelikli çal›ﬂma dolay›s›yla ›s›tmadaki kesinti, süresi
duﬂ süresiyle s›n›rl› kalmaktad›r. Bir duﬂ banyosunun
süresi 12 dakikad›r. ‹kinci banyo birinciyi 10 dak. ara
ile takip eder. E¤er küvet dolduruluyorsa; ihtiyaç 10
dak. içinde 40°C’de 105 lt s›cak sudur. Dolay›s›yla bu
tip çal›ﬂmada, ›s›tmadaki kesintiler en fazla 10 dakika
ile 20 dakika aras›nda olmaktad›r. Buradan hareketle,
›s›tmada boyler öncelikli çal›ﬂma nedeniyle en fazla
yar›m saat mertebesinde kesinti olursa, iç
s›cakl›ktaki düﬂüﬂ hangi mertebede olur? Konforu
hangi oranda etkiler? Bunun için geliﬂtirilen bir
bilgisayar modeli üzerinde yap›n›n ›s›l davran›ﬂ›
simüle edilerek, sorular›n cevab› araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Binalar›n Is›l davran›ﬂ Simülasyon Program›
Yap›lar› tek zon olarak ele alarak, ›s›tma sistemlerini
ve binan›n ›s›l davran›ﬂ›n› simüle eden bir program
kullan›lm›ﬂt›r. Bu program yard›m›yla örnek bir
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ﬁekil 11.3 / ARTTIRILMIﬁ KAZAN KAPAS‹TELER‹ ‹LE ISITMA S‹STEM‹ AKIﬁ ﬁEMASI
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ﬁekil 11.4 / BOYLER ÖNCEL‹KL‹ ISITMA S‹STEM‹ AKIﬁ ﬁEMASI (TEK ZON)
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ﬁekil 11.5 / BOYLER ÖNCEL‹KL‹ ISITMA S‹STEM‹ AKIﬁ ﬁEMASI (‹K‹ ZON)

yap›n›n, farkl› d›ﬂ s›cakl›k koﬂullar›nda, kalorifer
kapat›ld›¤›ndaki davran›ﬂlar› incelenmiﬂtir. Ele
al›nan örnek yap› 4 katl›, 8 daireli küçük standart bir
apartmand›r. Yap›n›n özellikleri aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
Bina
2

Bina oturma alan›, (m )

442

Toplam d›ﬂ duvar alan›, (m2) 864
Toplam iç duvar alan›, (m2)
2

2750

Toplam pencere alan›, (m )

168

Pencere tipi

(ahﬂap,tek caml›)

Bu programda benzer programlardaki gibi, zaman
ad›m aral›klar› 1 saat olarak al›nm›ﬂt›r. Buna göre
tipik bir günde, gece saat 1.00’dan itibaren kalorifer
söndürüldü¤ünde iç s›cakl›klar›n 5 saat boyunca
de¤iﬂimi Tablo 11.6’da verilmiﬂtir. Bu tabloda
de¤iﬂen d›ﬂ s›cakl›k de¤erleri de görülmektedir.
Saat

D›ﬂ S›cakl›k (°C)

‹ç S›cakl›k (°C)

1
2
3
4
5
6

3,6
3,4
3,3
2,6
1,3
0,7

20
19,4
19,1
18,8
18,4
18

Tablo 11.6 / BEﬁ SAATL‹K KES‹NT‹ SIRASINDA
‹Ç SICAKLIKLARDAK‹ DÜﬁME (°C)
11.5.1. Gece Kaloriferin Kapat›lmas›
D›ﬂar›da s›cakl›¤›n yaklaﬂ›k 2-3 °C oldu¤u örnek
çözümde, gece boyunca olan 5 saatlik kesinti
süresince s›cakl›ktaki düﬂme 2°C olmaktad›r. Bu
hissedilebilir bir de¤erdir. Ancak saat 6’da yanmaya
baﬂlayan kalorifer sistemi saat 7’de iç ortam› 19.4 °C
de¤erine getirebilmektedir. Böylece sabah
kalk›ld›¤›nda
önemli
bir
konforsuzluk
hissedilmeyecektir. Sistemin, otomatik kontrol
sayesinde, sabah kalk›ﬂ saatinde ortam› istenilen
s›cakl›¤a getirecek ﬂekilde erken çal›ﬂmaya
baﬂlamas› halinde; gece söndürme iﬂlemi
konforsuzluk yaratmadan yak›t tasarrufu sa¤layan
faydal› bir iﬂlem olmaktad›r. Logamatik panel
kullan›lmas› durumunda, ayr›ca d›ﬂ hava s›cakl›¤›
ayarlanan de¤erin alt›nda indi¤inde, otomatik olarak
kazan› düﬂük e¤ride çal›ﬂt›rmak mümkündür.
Böylece çok so¤uk havalarda yap›n›n iç s›cakl›¤›n›n
çok düﬂerek konforun bozulmas›na izin verilmez.

11.5.2. Villalarda Boyler Öncelikli Is›tma Sistemi
Yukar›daki sonuçlara göre iç s›cakl›k ilk 1 saatte 0.6
°C düﬂmektedir. Boyler öncelikli çal›ﬂma s›ras›nda en
fazla kesinti süresi 1/2 saat al›nd›¤›nda, maksimum
s›cakl›k düﬂümü 0.3 °C olacakt›r. Bu ekstrem durum
d›ﬂ›nda, gündüz d›ﬂ s›cakl›k daha yüksekse, normal
boyler öncelikli çal›ﬂmalarda iç s›cakl›klardaki düﬂme
0.1°C mertebesindedir. Burada örnek olarak al›nan
bina, ›s› yal›t›m› aç›s›ndan geçerli yönetmeliklere
göre kötü durumdad›r. Is›l yal›t›m› yoktur ve tek
caml› pencere kullan›lm›ﬂt›r. Günümüzdeki yap›larda
yal›t›m de¤eri çok yüksektir. Örnek yap›da m2
kullan›m alan› baﬂ›na ortalama norm ›s› kayb› 40
kcal/h mertebesindedir. Halbuki bu de¤er günümüzde
bunun yar› mertebesine kadar düﬂebilmektedir. Do¤al
olarak bu durumda kesinti s›ras›ndaki s›cakl›k
düﬂümü ›s›l yal›t›mla orant›l› olarak azalacakt›r.
Dolay›s›yla boyler öncelikli çal›ﬂma rejiminde ortaya
ç›kan s›cakl›k de¤iﬂimlerini insanlar›n hissetmesi ve
çal›ﬂman›n herhangi bir konforsuzluk yaratmas› söz
konusu de¤ildir. Klasik oda termostatlar› +/- 1°C
diferans ile çal›ﬂmaktad›rlar. Dolay›s›yla Klasik oda
termostat› olan odadaki dalgalanma boyler
önceli¤inin yaratt›¤› dalgalanmadan çok daha
fazlad›r. Ancak geliﬂmiﬂ oda s›cakl›k kontrol
sistemlerinde diferans azalt›lm›ﬂt›r. Örne¤in: ERC
duyar eleman›nda, 0,1 °C diferans ile çal›ﬂmaktad›r.
Burada iç s›cakl›¤›n ani düﬂüﬂünü önleyen binan›n ›s›l
kütlesi olmaktad›r. Örnek binan›n iç bölmelerinde,
eﬂyalar hariç tutuldu¤unda ve iç-d›ﬂ s›cakl›k fark›
20°C al›nd›¤›nda, depolanan ›s› Q i,depo = 2.640.000
kcal olmaktad›r. D›ﬂ duvarlarda ortalama s›cakl›k
al›narak, s›cakl›k fark› 10 °C kabul edilirse, burada
depolanan ›s› ise Q d,depo = 311.000 kcal bulunur.
Buna göre depolanm›ﬂ toplam ›s› Q=3 milyon kcal
mertebesinde olmaktad›r. Halbuki bu binan›n
kalorifer kazan› 80.000 kcal/h kapasitelidir. Yap›daki
bu büyük ›s› volan›, ›s› beslenmesindeki küçük
kesintilerin ve dalgalanmalar›n iç s›cakl›k üzerinde
etkili olmas›n› engellemektedir.
11.5.3. Boyler Öncelikli Sistemlerin Avantajlar›
Boyler öncelikli, sistemler özellikle villa tipi ›s›tma
uygulamalar›nda çok yayg›n kullan›lmaktad›r. Bu
sistemler
beraberinde
önemli
avantajlar
getirmektedir:
1. Öncelikle bu sistemlerde kazan gücü belirlenirken,
›s›tma gücü ve boyler gücü toplanmaz. Bu
sistemlerde gerekli kazan gücünün toplamdan
daha az olmas› yeterlidir. Optimum kazan gücü
hesab›yla ilgili bölümden yararlan›labilir. Boylerin
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depolama kapasitesine ba¤l› olarak optimum güç
de¤iﬂir. Pratik olarak y›l›n büyük bölümünde ilave
kazan gücüne gerek kalmaks›z›n, ayn› zamanda
kullanma s›cak suyu ihtiyac› karﬂ›lanabilir.
Buderus villalarda kendi sistemlerinde boyler
›s›tma yüklerini dikkate almaks›z›n kazan
seçilmesini önermektedir.
2. Bu sistemlerin kuruluﬂ maliyeti daha düﬂüktür.
Çünkü sistemde üç yollu vana ihtiyac› ortadan
kalkmaktad›r, kazan kapasitesi daha düﬂüktür,
pompa say›s› ikiden bire inmektedir.
3. Sistemin yak›t ve iﬂletme giderleri daha azd›r.
Kazandaki
su
s›cakl›¤›
daha
düﬂük
tutulabildi¤inden, bu sistemde kullanma verimi
di¤er sisteme göre daha yüksektir. Ayr›ca kazan
daha fazla yüklendi¤inden, k›smi yüklerde çal›ﬂma
zaman› di¤erine göre daha azd›r. Her iki faktör de
verim artmas›na ve yak›t giderinin azalmas›na
neden olur.
4. Boyler öncelikli sistem daha basit oldu¤u ve daha
az yer kaplad›¤›ndan, mimari yerleﬂim aç›s›ndan
avantaj sa¤lad›¤› gibi, bak›m ve servis giderleri de
daha azd›r.
Aﬂa¤›da boyler öncelikli sistem ile, ›s›tma + boyler
sisteminin karﬂ›laﬂt›r›lmas› bir tablo halinde
verilmiﬂtir:
Sonuç
Modern kazanlarda kullan›lan otomatik kontrol
sistemleri de¤iﬂik yönlerden, ilave yat›r›m ve iﬂletme
maliyeti azalmalar›na imkan tan›maktad›r. Bu
Kriterler
Kuruluﬂ maliyeti

‹ﬂletme (yak›t)
maliyeti
Yer kayb›

Ar›za riski
Servis bak›m
s›kl›¤›
Konfor
Ömür
Mimari avantajlar
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imkanlardan biri de kazanlar›n konfordan fedakarl›k
etmeden kesintili çal›ﬂt›r›labilmeleridir. Özellikle
boyler öncelikli ›s›tma sistemlerinin, villa tipi
uygulamalarda kullan›lmas›n›n konforu etkilemedi¤i,
iç s›cakl›klardaki azalman›n 1 °C de¤erinin alt›nda
kald›¤› (klasik oda termostatlar› da +/- 1°C tolerans ile
oda s›cakl›¤›n› kontrol eder), buna karﬂ›l›k kuruluﬂ ve
iﬂletme maliyetinde ciddi avantajlar getirdi¤i
gösterilmiﬂtir. Bu sistemler herhangi bir rahats›zl›¤a
neden olmadan, Avrupa’da ve Türkiye’de milyonlarca
konutta be¤eniyle kullan›lmaktad›rlar. Sonuç olarak
çok iyi bir konfor sa¤lanmakla birlikte, binan›n enerji
bilançosu da dengelenmektedir.
11.6. SICAK SULU KALOR‹FER
KAZANLARININ PATLAMASI
Kömür yakan kalorifer kazanlar›n›n ço¤unda yanma
olay› baﬂtan sona insan kontrolunda geliﬂir. Kömürlü
kazanlarda bas›nç ve s›cakl›k gibi büyüklüklerin
kontrol edilebilmesi ancak gözle mümkündür.
Kömürlü bir kalorifer kazan›n›n patlamas›na yol açan
uygulama ve iﬂletme hatalar› aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r:
a) S›cak su Gidiﬂ ve S›cak Su dönüﬂ Vanalar›n›n
Kapal› Unutulmas› Hali:
Bu durumda kalorifer kazan› yak›lmaya devam
edilirse, kazan suyu ›s›narak genleﬂir.
Yükselen kazan suyu s›cakl›¤›n›n karﬂ›l›¤› olan
kaynama bas›nc›, kazan içindeki statik bas›nca
ulaﬂt›¤›nda buhar oluﬂur ve emniyet borular›
arac›l›¤›yla sistemden d›ﬂar› at›l›r. E¤er emniyet

Boyler öncelikli sistem
Daha düﬂüktür. Çünkü kazan kapasitesi daha
azd›r, 3 yollu motorlu vana ve ek elemanlar
yoktur ve pompa say›s› azd›r.
Kazan su s›cakl›¤› daha düﬂük tutulabildi¤inden,
kazan y›ll›k kullan›m verimi daha yüksektir ve
yak›t tüketimi bu nedenle daha azd›r.
Daha az yer kaplar.

Ar›za riski azalan eleman say›s›na ba¤l› olarak azal›r.
Ar›za riski az olunca, servis bak›m daha
seyrek gerekir.
Is›tma konforu aç›s›ndan bir eksiklik
görülmemektedir.
Gerek çal›ﬂan parçalar›n azalmas›, gerekse,
kazandaki ›s›l gerilmelerin azalmas›, ömrü uzat›r.
Sistem basittir ve görünüﬂ olarak pek çok parça
ortadan kalkm›ﬂt›r. Bu mimari avantaj sa¤lar.

Is›tma+boyler sistemi
Kuruluﬂ maliyeti yüksektir.

Pompa, 3 yollu vana ve
kollektörler nedeniyle daha fazla
yer kaplar.
Biraz daha fazlad›r.
Az da olsa daha s›kt›r.
Is›tma konforunda bir kesinti
yoktur.
Daha zorlanm›ﬂ ﬂartlarda çal›ﬂma
vard›r.
Görünﬂ aç›s›ndan ortadaki boru, pompa
kollektör ve elemanlar sak›ncal›d›r.

borular›, küçük kesitte seçilmiﬂ veya üzerine
vana tak›lm›ﬂ ise oluﬂan buhar tahliye edilemez.
Böylece kazan›n atmosferle olan do¤rudan
ba¤lant›s› kesilerek iç bas›nc› sürekli yükselir.
Çelik saçtan mamul kazanlarda bas›nç, kazan›n
dayan›m s›n›r›n› aﬂt›¤›nda kazan patlar.
b) Elektrik Kesilmelerinde By-Pass Hatt›n›n
Aç›lmamas› Hali:
Bilindi¤i gibi s›cak sulu ›s›tma tesisatlar›nda
gidiﬂ – dönüﬂ kollektörleri ile bu kollektörlerden
uygun olan›n›n üzerinde biri yedek iki pompa ve
kömürlü kazanlarda yap›lmas› zorunlu by-pass
hatt› bulunmaktad›r.
Sirkülasyon pompalar› bir ay biri, bir ay di¤eri
çal›ﬂacak ﬂekilde iﬂletilmelidir. Elektrik
kesilmesi halinde s›cak su sirkülasyonu durup,
kazan yanmas› devam edece¤inden yap›lacak
iﬂlemler çok önemlidir. Bu durumda kaloriferci
by-pass vanas›n› aç›p, kazan hava klapelerini
kapatmal›d›r.
c) Kazan›n Suyunun Aﬂ›r› Miktarda Eksilmesi veya
Kazan›n Susuz B›rak›lmas› Hali:
Baz› uygulamalarda kalorifer kazan›n›n besleme
vanas›, do¤rudan ﬂehir ﬂebeke tesisat›na
ba¤lanmaktad›r.
Beslenme vanas›n›n bozulmas› ya da aç›k
b›rak›lmas› sonucunda ﬂehir ﬂebekesinde sular›n
kesilmesiyle birlikte kalorifer tesisat›ndaki su,
ﬂehir ﬂebeke tesisat›na kaçabilecek ve kazandaki
su tükenecektir.
Kazan›n susuz kalmas› sonucunda kazan ›s›t›c›
yüzey cidar s›cakl›¤› yaklaﬂ›k 900°C’a
ulaﬂacakt›r. Bu durumda ﬂehir ﬂebeke suyunun
tekrar gelmesi ile kazan›n k›zg›n yüzeylerine
temas eden su, çok k›sa sürede buharlaﬂarak
kazan iç bas›nç dayan›m s›n›r›n›n üzerine
ç›kacak ve kazan patlayacakt›r.
Bunu önlemenin yolu ﬂehir ﬂebeke tesisat›ndan
kazana direkt ba¤lant› yapmamakt›r. Hortum
kullanarak besleme yapmak en do¤ru çözümdür.
Özellikle çat› kazan daireleri gibi kazan›n susuz
kalma ihtimali olan yerlerde su seviye emniyet
cihaz› kullan›lmal›d›r.
Uygulamada iﬂletme personelinin kullan›m
amac›yla kazandan s›cak su ald›klar› veya
dikkatsizlikleri nedeniyle kazana besleme
yapmad›klar› da görülmektedir.
d) Kullan›m Besi Suyunun Aﬂ›r› Kireçli Olmas› Hali:
Kazanlar›n iç cidarlar›na aﬂ›r› kireç birikmesi,

kazan veriminin düﬂmesine ve özellikle yanma
odas› k›sm›ndaki malzemenin aﬂ›r› derecede
k›zarmas›na neden olacakt›r.
Aﬂ›r› k›zarma sonucu malzeme, dökme dilimli
kazanlarda çatlamaya, fakat çelik kazanlarda ise
patlamalara yol açacakt›r.
Literatürlerde kazan besi suyunun ideal olarak
0.2 Frans›z sertli¤i derecesinde olmas› gerekti¤i
bildirildi¤inden, suyu aﬂ›r› kireçli yörelerde su
yumuﬂatma
cihazlar›n›n
kullan›lmas›
zorunludur. Genelde kazanlara s›k s›k su
doldurup boﬂalt›lmas› kireç oluﬂumuna neden
olan en büyük etkenlerden biridir.
Güvenilir sistemler olarak bilinen s›cak sulu
kalorifer tesisatlar›nda yap›lan teknik uygulama
hatalar›n›n yan› s›ra iﬂletmede oluﬂacak hatalar
tesisat›n tüm güvenli¤ini kaybettirmektedir.
Can ve mal kayb›na neden olan böyle üzücü
durumlara meydan verilmemesi için; teknik
uygulaman›n kontrolünün yan› s›ra iﬂletme ile
u¤raﬂan personelin bir e¤itim program›ndan
geçirilmesi ﬂartt›r.
11.7. TES‹SATTAK‹ BAZI YERLER‹N
ISINMAMA PROBLEM‹ VARSA YAPILACAK
‹ﬁLER
Is›tma tesisatlar›nda, ›s›t›c› elemanlarda s›cak suyun
tam olarak sirküle edememesi sonucu ›s›namama
problemleri ortaya ç›kmaktad›r. Aﬂa¤›da bu
problemin çözümü ile ilgili olarak izlenmesi gereken
yollar belirtilmiﬂtir.
1- Tesisattaki su seviyesi kontrol edilmelidir. E¤er
eksik ise üst katlarda sorun yaﬂanacakt›r.
2- Sistemdeki vanalar aç›k m› de¤il mi kontrol
edilmelidir. Vanalar çok eski ise volanlar›
yap›ﬂm›ﬂ olabilir. Birkaç defa aç›l›p kapat›larak
denemeler yap›labilir.
3- Sistemde hava yast›¤› oluﬂturabilecek yerler
kontrol edilmeli ve mutlaka hava tahliye cihaz›
konulmal›d›r. Otomatik hava purjörleri zamanla
çal›ﬂmamaktad›r. Bu aç›dan spirovent hava
ay›r›c› konulabilir. Sistemde hava tüpü varsa,
hava tüplerindeki boﬂaltma vanalar› aç›larak
sistem havas› boﬂalt›lmal›d›r.
4- Pompalar tesisat›n dönüﬂ hatt›nda ise sistem
vakumda çal›ﬂabilir. Bu yüzden tesisattaki hava
vakum alt›nda daha kolay aç›¤a ç›kar ve en üst
katta birikebilir. Pompalar gidiﬂ hatt›na al›narak
sistemde pozitif bas›nç yarat›lmal›d›r.
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5- Pompalar yedekli ise çal›ﬂmayan pompan›n vanas›
kapal› olmal› ya da önünde çek valf olmal›d›r. Aksi
taktirde pompalar kendi içinde by-pass yapabilir.
6- Pompalar›n montaj›nda ok yönüne dikkat
edilmelidir. Ok her zaman tesisatta gidiﬂi
göstermektedir.
7- Pompa trifaze ise dönüﬂ yönüne dikkat edilmelidir.
E¤er faz de¤iﬂikli¤i olduysa pompa ters döner ve
basma yüksekli¤i önemli ölçüde düﬂer. Pompa
dönüﬂ yönü kontrolü, pompa birkaç defa
durdurulup kald›r›larak yap›labilir.
8- Sistem aç›k genleﬂme depolu ise genleﬂme
deposuna giden haval›k borular›nda su
sirkülasyonu olmamas› gerekmektedir. Bunu
önlemek için haval›k borular› toplanarak tek hattan
gelmeli ve ucuna bir reglaj vanas› konularak
sadece hava geçiﬂini sa¤layacak kadar k›s›lmal› ya
da tamamen kapat›lmal›d›r.
9- Sistem aç›k imbisat depolu ise, gidiﬂ ve dönüﬂ
imbisat borular›n›n tesisata sapland›¤› yerler
kontrol edilmeli. ‹mbisat gidiﬂ borusu pompa
önüne sapland›ysa genleﬂme tank›ndan su
sirkülasyonu olabilir.
10- Dönüﬂ imbisat ile gidiﬂ imbisat hatlar› ters
ba¤lanm›ﬂ olabilir. Dönüﬂ imbisat hatt› kazan
dönüﬂüne, gidiﬂ imbisat hatt› kazan ç›k›ﬂ›na
ba¤lanmal›d›r.
11- Sistem kapal› genleﬂme depolu ise sistem statik
bas›nc› ile genleﬂme tank›n›n ön bas›nc›n›n eﬂit
olmas› gerekmektedir. Sistemdeki su seviyesi, bu
bas›nc›n min. 0,2 bar daha fazlas› olmal›d›r.
12- Problemin sistemin kuruluﬂundan itibaren mi
yoksa daha sonra ki bir zamanda m› ortaya ç›kt›¤›
kullan›c›ya sorulmal›d›r.
13- E¤er sistemde herhangi bir de¤iﬂiklik
yap›lamad›ysa tesisatta kullan›lan suyun kalitesi
araﬂt›r›lmal›d›r. Kuyu suyu yada tanker suyu
kullan›l›yorsa sistemde kireç veya çamurdan
dolay› t›kanmalar olmuﬂ olabilir. Bu durumda
filtreler sökülerek temizlenmeli, kireç kaplam›ﬂ
elemanlar var ise de¤iﬂtirilmelidir.
14- E¤er sorun, sistemin kuruldu¤u günden itibaren
baﬂlad›ysa, incelemeye sistemin projesinden
baﬂlanmal›d›r. Sistemde kullan›lan elemanlar›n
hesap edilen boru çaplar› kontrol edilmeli, pompa
seçiminin
do¤ru
yap›l›p
yap›lmad›¤›na
bak›lmal›d›r.
15- Problem daha sonradan baﬂlad›ysa (örnek olarak
1-2 y›l sonra), sistemde bu zaman içersinde
herhangi bir de¤iﬂiklik yap›l›p yap›lmad›¤›na
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bak›lmal›, e¤er yap›ld›ysa de¤iﬂikliklerin sisteme
ilave ne kadar direnç getirdi¤i kontrol edilmelidir.
Özellikle do¤al gaz dönüﬂümü yap›lm›ﬂ bir tesisat
ise, sistemde eski kazandan kalan pompalar
kullan›lm›ﬂ olabilir. Do¤al gaz dönüﬂümü yap›lm›ﬂ
tesisatlara, eski sistemde olmayan, üç yollu vana,
ﬂönt pompa, filtre ve daha bir çok vana eklenmiﬂ
olabilir. Bu durumda eski pompan›n basma
yüksekli¤inin sistem direncini karﬂ›lay›p
karﬂ›lamad›¤› kontrol edilmeli, E¤er pompa
yetersiz ise de¤iﬂtirilmelidir.
Yine do¤al gaz dönüﬂümü yap›lan tesisatlarda
kazandan gidiﬂ kollektörüne kadar olan boru hatt›
kazan ç›k›ﬂ çap›ndan daha küçük ya da üç yollu
vana ba¤lant› hatlar› üç yollu vana çap› kadar
çekilmektedir. Oysa kazan kapasitesi hesap
edilerek boru çap› ç›kar›lmal› ve kazan ç›k›ﬂ› min.
kazan ç›k›ﬂ çap› ya da daha büyük olmal›d›r. Gidiﬂ
kollektörüne kadar bu çap de¤iﬂmemeli üç yollu
vana ve pompa giriﬂleri redüksiyon ile yap›larak
ç›k›ﬂlar› yine redüksiyon ile büyütülmeli ve
hesaplanan çap kadar devam etmelidir.
E¤er sistemde sadece bir kolon hatt›nda problem
var ise bu kolon hatt›ndaki elemanlar kontrol
edilmelidir. Örnek olarak kosva vanalarda zamanla
pislik toplanabilmekte ve o hatta ciddi dirençler
yaratabilmektedir.
E¤er bir tesisat eleman›nda di¤er tarafa hiç su
geçiﬂi yok ise o elemanda ciddi bir t›kan›kl›k
olabilir. Örnek olarak flanﬂlar›n, vanalar›n ya da
pompalar›n plastik tapalar›n›n ç›kar›lmas›
unutulabilmektedir ya da vana contalar› montaj
s›ras›nda kayarak geçiﬂi daraltm›ﬂ olabilir. Bu
durumda bu elemanlar sökülerek kontrol
edilmelidir.
Su sistemde en az direnç buldu¤u hatlardan
dolaﬂacak, yüksek dirençli hatlara gitmek
istemeyecektir. Bu durumda su sirkülasyonun
fazla oldu¤u kolon hatt›ndaki vana k›s›larak suyun
kolonlara eﬂit ﬂekilde da¤›t›lmas› sa¤lanabilir. Ayn›
kolon üzerinde en üst kattaki radyatörler az
›s›n›yor alt kattakiler daha fazla ›s›n›yorsa alt
kattaki radyatörlerin vanalar› k›s›larak reglaj
yap›lmal›d›r. Reglaj yap›l›rken vanalar alt kattan
üst kata do¤ru aç›lmal›d›r.
Sistemin projesi yap›ld›ktan ve uyguland›ktan
sonra, zamanla binada oturanlar radyatörlerin
say›s›n› ya da çeﬂidini de¤iﬂtirdiyseler sistemdeki
dirençler de de¤iﬂmiﬂtir. Bu durumda dairelerdeki
radyatör say›s› ve tipi projeye göre kontrol
edilmelidir.

11.8. ISITMA TES‹SATINDA SES VE T‹TREﬁ‹M
Is›tma tesisat› projelendirmesi ve yap›m›nda ses
genellikle ikinci derece öneme sahiptir. Ço¤u zaman
›s›tma tesisat› projelerinde sesle ilgili en küçük bir ize
rastlanmaz. Oysa iﬂletme s›ras›nda kullan›c› aç›s›ndan
ses en az›ndan iyi ›s›nma kadar önemlidir. Hele ›s›
merkezine komﬂu hacimlerde ve iyi yap›lmam›ﬂ bir
tesisatta ses, iyi ›s›namamaktan daha rahats›z edici
olabilir.
Do¤al gaz kullan›lan kazan dairelerinde Buderus
Atmosferik tip kazan seçmekle, aﬂa¤›daki ses
sorunlar›ndan kurtulmak mümkündür:
Burada s›cak sulu ›s›tma tesisat›ndaki ses ve titreﬂim
kaynaklar› ve önlenmesi üzerinde durulacakt›r.
Is›tma tesisat›nda al›nabilecek önlemler ﬁekil 11.7’de
görülmektedir. Bu önlemler aﬂa¤›da s›rayla
say›lm›ﬂt›r:
- Ses kayna¤›n›n ses enerji ﬂiddeti az olmal›d›r.
Brülörlerin ve pompalar›n mekanik elemanlar›nda
oluﬂan ses, kaliteli bir cihazda daha az olacakt›r.
- Brülörde oluﬂan yanma sesi yanma hücresinin
tasar›m› ile ilgilidir. Bu sesin etrafa yay›lmamas›
için iyi bir baca ba¤lant› kanal›na ve iyi dizayn
edilmiﬂ çift cidarl› bacaya gereksinim vard›r.
- Brülör üzerine iyi bir susturucu hücresi (Özel
hücre) yap›lmas› ve duman kanal› üzerine iyi bir
susturucu montaj›, brülör sesini %80 azaltacakt›r.
(ﬁekil 11.7)
- ﬁekil 11.7’de 2 numara ile gösterilen brülör
susturucusu, brülörü tamamen kapayan bir kabin
oluﬂturur. Hava giriﬂi için labirent biçiminde bir
a¤›z b›rak›lm›ﬂt›r. Bu kabinlerde yaklaﬂ›k kazan
dairesinde 10-12 dβA ses sönümü gerçekleﬂir.
- ﬁekil 11.8’de ise baca susturucusu (Dikdörtgen
kesitli) ölçüleri verilmiﬂtir.
- Kazan ile baca susturucusu aras›nda en az 400
mm uzunlukta düz boru parças› bulunmal›d›r. Bu
susuturucularda kabaca 10-15 dβA ses düﬂümü
sa¤lanabilir. Baca susturucusu gaz ak›ﬂ›na direnç
oluﬂturmamal›d›r.
- Kalorifer kazan› gaz taraf› direnci düﬂükse,
çal›ﬂma s›ras›ndaki titreﬂim, sars›nt› ve gürültü de
düﬂüktür.
- Pompalarda ise motor devir say›s›, motor ve
rulman kalitesi ses aç›s›ndan en önemli etkenlerdir.
- Bir ortamdan di¤er ortama sesin az geçmesi için,
aradaki duvar malzemesinin yo¤unlu¤unun ve
kal›nl›¤›n›n fazla olmas› gerekir.
Örne¤in, stüdyo duvarlar›n içine kurﬂun levhalar

konulmaktad›r. Kazan dairesi duvarlar› delikli tu¤la
yerine dolu tu¤ladan, kap›lar çift cidarl› sactan
yap›lmal›d›r.
11.8.1. Sesle ‹lgili K›sa Bilgi
Sesi tan›mlayan iki ana özelli¤i bas›nç düzeyi ve
frekans›d›r. ‹nsan kula¤›n›n sese olan duyarl›l›¤› sesin
bas›nç düzeyi kadar frekans›na da ba¤l›d›r. Ayn›
düzeyde fakat farkl› frekansta iki ses kulakta farkl› etki
b›rak›r.
Do¤ada karﬂ›laﬂ›lan sesler tek bir frekansta de¤ildir.
Geniﬂ bir frekans spektrumuna sahiptir. Do¤adaki
sesin düzeyi de de¤iﬂik frekanslarda farkl›d›r. Normal
olarak bir sesin bas›nç düzeyi frekansa ba¤l› olarak
de¤iﬂen bir e¤ri olarak verilebilir. Pratikte ses düzeyini
tek bir de¤er olarak verebilmek için frekansa göre
de¤iﬂen düzeylerin toplam› al›n›r. Genellikle bu
toplama lineer de¤il a¤›rl›kl› toplamad›r. A¤›rl›klar›n
de¤erine göre bulunan de¤er de¤iﬂir. Tesisat iﬂlerinde
kullan›lan a¤›rl›kl› toplama ses bas›nç düzeyi dβA ile
gösterilir.
Standartlarda ve ﬂartnamelerde yaﬂam mahallerindeki
aﬂ›lmamas› gerekli ses bas›nç düzeyleri bu mahallerin
kullan›m amac›na ba¤l› olarak dβA cinsinden ifade
edilebilir. Ayn› ﬂekilde, ses kaynaklar›n›n ﬂiddeti, bu
kaynaktan belirli bir mesafede dβA cinsinden ölçülen
ses bas›nç düzeyi ile ifade edilebilir.
11.8.2. Is›tma Tesisat›nda Ses Kaynaklar›
S›cak sulu bir ›s›tma tesisat›nda boru çaplar› uygun
seçilmiﬂse, su ak›ﬂ sesi rahats›z edici de¤ildir. Bu
durumda tek ses kayna¤› kazan dairesidir.
Kazan dairesinde oluﬂan ses ve titreﬂim iki ana yolla
komﬂu hacimlere ulaﬂ›r ve rahats›z eder. Bunlardan
birincisi hava yolu iledir. Kazan dairesindeki dolaﬂ›m
pompalar› ve brülörleden kaynaklanan ses kazan
dairesini çevreleyen duvarlardan, döﬂeme veya
tavandan geçerek komﬂu hacimlere ulaﬂ›r.
‹kinci yol ise özellikle pompan›n yaratt›¤› titreﬂimlerin
bina yap›s› ve tesisat s›cak su borular› vas›tas› ile bütün
yap›ya da¤›t›lmas›d›r. O halde ses ve titreﬂimi ay›rmal›
ve her ikisi için al›nacak önlemleri ayr› ayr› ele
almal›d›r.
11.8.3. Pompa ve Brülörlerin Ses ﬁiddetleri
Brülörlerin cinsine ve devir say›s›na ba¤l› olmakla
birlikte, 1m mesafede ölçülen ses bas›nç düzeyi
normal brülörde,
L = 12,5 log Q + 20 [dβA]
olarak verilmiﬂtir. Burada Q[W] cinsinden brülörün ›s›l
gücünü göstermektedir.
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ﬁekil 11.7 / KAZANLAR ‹Ç‹N ALINAB‹LECEK SES ‹ZOLASYONU ÖNLEMLER‹

‹ç Baca Ba¤lant›s›
Kazandan

Tavana as›larak veya yere
desteklenerek tespit ediler.

Arma Ölçüsü
D›ﬂ Çap
Toplam Uzunluk
Gövde Uzunlu¤u
Ba¤lant› Uzunlu¤u

ﬁekil 11.8 / D‹KTÖRTGEN BACA SUSTURUCULARI
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ﬁekil 11.9 / SES KAYNA⁄I VE GEÇ‹ﬁ YOLLARI
Dolaﬂ›m pompalar› için ise,
L = 77 + 10 logP [dβA]
‹fadesi verilmiﬂtir. Burada P pompan›n [HP]olarak
motor gücüdür. Tablo 11.10’da standard motorlar›n
dβA olarak 1 m mesafede ses bas›nç düzeyleri
verilmiﬂtir.
Kazan dairelerinde izin verilen ses seviyeleri,
Kazan gücü 100 kw’dan küçükse 65 – 70 dβA
‘’
‘’ 100 – 500 kw aras› 70 – 75 dβA
‘’
‘2 500 – 1000 kw aras› 75 – 80 dβA
de¤erindedir.
Kazan dairelerinde sesin azalmas› için al›nabilecek
tek önlem ses kaynaklar›n izole edilmesidir.
ﬁekil 11.7’de kazan›n ses izolasyonu ile ilgili çeﬂitli
önlemler gösterilmiﬂtir. Burada görüldü¤ü gibi
brülörler için, kazan üretici firma taraf›ndan üretilen,
özel susturucu kapaklar kullan›lmaktad›r.
Ancak esas önemli olan kazan dairesindeki sesin
komﬂu yaﬂam mahallerine geçmesinin önlenmesidir.
Bu amaçla gerekti¤inde kazan dairesi duvar, tavan ve
döﬂemesini ses yutucu elemanlarla kaplamas›
gerekir. Bununla ilgili çok ideal bir örnek
konstrüksiyon ﬁekil 11.9’da verilmiﬂtir. Komﬂu

hacimlerde ses ﬂiddeti seviyesi 40 dβA de¤erini
genelde geçmemelidir.
Motor Gücü
motorlar
[kW]
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,9
11
15
18,5
22
30

3000 d/d
2 kutuplu
motorlar
[DB]
58
57
57
57
65
65
65
88
72
73
80
81
81
81
93

1500 d/d
4 kutuplu
motorlar
[DB]
42
42
43
47
48
50
50
55
55
63
64
67
71
71
75

60Hz 3000d/d
2 kutuplu
[DB]
62
62
62
62
71
71
71
71
73
78
84

Tablo 11.10 / POMPA ELEKTR‹K
MOTORLARINDA SES GÜCÜ SEV‹YELER‹
(Kaynaktan 1 m mesafede ölçülen)
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11.8.4. Titreﬂim ‹zolasyonu ve Kaideler
Is›tma tesisat›nda sesten daha önemlisi, titreﬂimlerin
izole edilmesidir. Tesisattaki en önemli titreﬂim kayna¤›
dolaﬂ›m pompalar›d›r. E¤er ›s›tma tesisat›nda boruya
monte edilen cinsten pompalar kullan›l›yorsa, do¤ru
montaj yap›ld›¤›nda bu pompalar›n yaratt›¤› ve boru
tesisat›na geçen ses ve titreﬂim genellikle önemsizdir.
Esas problem büyük tesislerde kullan›lan ve bir kaideye
monte edilen santrifüj dolaﬂ›m pompalar›nda söz
konusudur. Pompa ile motor aras›ndaki kavrama ve
milin yataklanmas›nda olabilecek eksen kaç›kl›klar› ve
pompa çark›ndaki balanss›zl›klar ana titreﬂim
kaynaklar›d›r.
Bu aç›dan düﬂey milli dolaﬂ›m pompalar› daha büyük
avantaj sa¤lamaktad›r. Yatay millere göre daha az ses
ve titreﬂim yaratmaktad›rlar. Pompan›n yaratt›¤›
titreﬂimlerin yap›ya geçmemesi için izole edilmesi
gerekir. Bu amaçla hem pompa kaidesi yap›
döﬂemesinden izole edilmelidir, hem de pompa ile
boru ba¤lant›s› ve borular›n yap›ya ba¤lant› noktalar›
izole edilmelidir. Bu konuda örnek ﬁekil 11.11’de
görülebilir.
Kaide boyutland›rmas› ve izolatör seçimi için
ASHRAE Handbook HVAC Application Volume
kullan›labilir. Herhangi bir hesap yap›lmaks›z›n
beton kaidenin alt›na belirli kal›nl›kta mantar
konulmas› sureti ile yap›lan izolasyon etkisiz olabilir
ve ço¤u zaman yetersizdir.

Minimum kaide kal›nl›¤›n›n 22 kw güce kadar 15
cm, 55 kw güce kadar 20 cm, 75 kw ve daha
üzerinde ise 30 cm yap›lmas› önerilir.
Çelik veya beton kaideler, genellikle ekipman›
düzenli bir biçimde muhafaza etmek için
kullan›l›rlar. Kaideler,
a. Dökme demir pompa kaidesi gibi mevcut kaidenin
kuvvetlendirilmesi
b. Santrfüj kompresörler gibi uzun cihazlar›n stabil
hale getirilmesi
c. Uzun ve bir çok bölümden oluﬂan ›s›tma
havaland›rma ünitelerini bir arada tutmak için
kullan›l›r.
Burada söz konusu olan kaideler cihazlar› kir, toz ve
sudan korumak için döﬂemeden yükselten beton
kaidelerden farkl›d›r. Bu kaidelerin görevi cihazlar›n
üzerine konuldu¤u bir yükseklik olarak
tan›mlanamaz. Bu kaideler titreﬂim izolasyonu
görevi üstlenmiﬂlerdir. Beton veya çelik kaide
olabilir. Bir çok durumda beton yerine çelik kaide
kullan›l›r. Beton kaide ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
hafifli¤i ve haz›r olmas› ile avantaj sa¤lar, döﬂeme
betonunun sa¤lamlaﬂt›r›lmas›na gerek kalmaz.
Çelik kaideler kullan›lmas› halinde cihaz›
taﬂ›yabilmesi için yeterince rijit olmas›na ve do¤al
frekanslar›n›n taﬂ›d›klar› cihaz›n tahrik frekans›ndan
uzak olmas›na dikkat edilmelidir. En iyi yöntem
kaide elemanlar› olarak çelik profillerin

ﬁekil 11.11 / SANTR‹FÜJ POMPAYA T‹TREﬁ‹M ABSORBER‹ MONTAJI
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kullan›lmas›d›r. Profil derinlikleri kaidenin uzun
kenar›n›n en az onda biri kadar olmal›d›r. Özellikle
güçlü cihazlar için ilave bilezikler kullan›lmal›d›r.
Yüzer (titreﬂim izolasyonlu) beton kaideler özellikle
pompalar için tavsiye edilmektedir:
a. Pompa için gerekli olan ekstra sa¤laml›k ve
ﬂaplanm›ﬂ yüzey gibi özellikler yüzer beton
kaidelerde mevcuttur.
b. Ayn› zamanda beton kaide kullanman›n;
titreﬂim izolasyonu için gerekli kütleyi yaratmak
aç›s›ndan da yarar› vard›r.
Beton kaidenin sa¤laml›¤› ve gerekli kütlenin
yarat›labilmesi için beton derinli¤i kaidenin uzun
kenar›n›n 1/12’si kadar olmal›d›r. Beton kaidenin
a¤›rl›¤› cihaz üreticilerinin dengelenmemiﬂ kuvvet
bilgilerine göre hesaplan›r. Örne¤in hava
kompresörü (genellikle 350 d/d çal›ﬂ›r) kaidesi
a¤›rl›¤›, cihaz a¤›rl›¤›n›n 5-7 kat› olmal›d›r.
Beton kaideler, fan itme kuvveti gibi d›ﬂ kuvvetlere
karﬂ› da dayan›kl›d›r. Fan itme kuvveti ve ters vakum
vb. cihazlar› yerinden oynatacak kuvvetler söz
konusu oldu¤unda da beton kaidelerin kullan›lmas›
gerekir. Bu durumda kaide a¤›rl›¤›, cihaz a¤›rl›¤›n›n
1-3 kat› mertebesinde olmal›d›r.
Basit çelik kaideler, beton dolu kaidelere göre daha
ekonomik olmalar›na ra¤men, ço¤u ﬂartnamelerimiz
daha kolay uygulama metodu olan beton kaidelerle
ilgilidir.
Vibrasyon boru hatlar› (ve kanallar) boyunca çok
uzak mesafelere iletilir. Bu yüzden bina içindeki
bütün borular›n (ve yüksek bas›nçl› kanallar›n)
titreﬂime karﬂ› yal›t›lmas› gerekir. Kanallar (veya
borular) cihazdan 15-20 m mesafeye kadar yaklaﬂ›k
25 mm çökmeli ask› yaylar›yla yal›t›lmal›d›r.
Titreﬂim izolasyonlu kaide üzerindeki cihazlar
kauçuk genleﬂme parçalar›yla borulara (veya
kanallara) ba¤lanmal›d›r. Bu parçalar ses köprüsünü
ve gerilme aktar›m›n› önlemek için kullan›l›rlar.
Yüksek s›cakl›k ve bas›nçlarda kauçuk yerine
paslanmaz çelik veya bronz metalik hortumlar
kullan›l›r. Fleksib›l metalik hortumlar, boru
hatlar›ndaki ses geçiﬂine karﬂ› çok az koruma
sa¤larlar. Kauçuk ba¤lant› parçalar› ise ses
köprülerini ve borudaki gerilimi birlikte azalt›r.
Titreﬂim iletimini azaltmaz. Kompansatör seçiminde
ve montaj›nda pompa ç›k›ﬂ›ndaki bas›nca ve uygun
yataklamaya dikkat edilmelidir. Küçük güçlü
pompalarda lastik hortum ba¤lant›lar da
kullan›labilir.
Titreﬂim önleyici kompansatör montaj›nda önemli

notlar:
1. Körük serbest konumda iken körük k›sm› ince
bir saç veya alüminyum ile sar›larak kaynak
s›ras›nda delinmesi önlenmelidir.
2. Titreﬂim önleyici körük montaj›nda daha sonra
körü¤ün iki flanﬂ› aras›na karﬂ›l›k iki noktadan
1/2’’ boru veya φ20 demir çubuk çok zay›f olarak
puntalanmaktad›r. Körük böylece montaj
uzunlu¤unda sabitlenmiﬂ olur.
3. Bu durumda körük cihaza monte edilir.
4. Körükden sonra yaklaﬂ›k 20 cm uzunlukta iki
ucu flanﬂl› boru parças› (makara) monte edilir.
5. Çekvalf, vana ve boru montaj› ask› elemanlar›
önceden yap›larak monte edilir.
6. U veya I profilden yap›lacak masa iskeleti
ﬂeklinde bir konstrüksiyona, cihaz›n boru giriﬂ
ve ç›k›ﬂ›ndaki titreﬂim önleyiciden sonraki
makaralar sa¤lam ﬂekilde ba¤lan›p, sabitleﬂtirilir.
7. Bunun kaynak ve montaj iﬂleri bittikten sonra,
titreﬂim önleyici üzerindeki puntolar k›r›l›p
sabitleme demir veya boru parças› ç›kar›l›r.
Borular›n yap›ya ba¤lant›s›nda ise çeﬂitli tipte
izoleli boru ask›lar› ve manﬂetleri kullan›labilir.
Daha basit çözüm ise boru ve kelepçe aras›nda
lastik vs. gibi izolatörler konulmas›d›r. Ayr›ca
yine borular›n duvar ve döﬂeme geçiﬂlerinde
aradaki boﬂlu¤un esnek malzeme ile
doldurulmas› faydal›d›r.
11.9. YAPILARDA ISI YALITIMI
‹nsanlar s›cakl›¤›n az de¤iﬂti¤i ortamda rahat ederler.
Bu nedenle; ›s› yal›t›m›, önce konfor (yaz ve k›ﬂ),
sonra iﬂletmede ekonomi ve en sonda az yak›t
kullan›ld›¤› için temiz çevre sa¤layacakt›r. Is›
yal›t›m› için yap›lan yat›r›m kendini çok k›sa
dönemde (1 y›ldan az sürede) amorti edebilmekte ve
daha sonraki dönemlerde büyük karl›l›klar
sa¤lamaktad›r. Belirli enerji politikalar› üretebilen
bat› ülkelerinde ›s› yal›t›m› devlet taraf›ndan
özendirilmektedir.
Konutlarda tüketilen enerji, toplam tüketimin
yaklaﬂ›k üçte biridir. Bu oran Türkiye’de ve
Dünya’da geçerli bir de¤erdir. Konutlarda tüketilen
enerji ise as›l ›s›tmaya ve so¤utmaya
harcanmaktad›r. Piﬂirme, ayd›nlatma ve di¤er ev
iﬂleri için harcanan enerji çok küçüktür. Is› yal›t›m›
ile bu enerji harcamas›n› ciddi oranlarda azaltmak
mümkündür. Is› yal›t›m› ve sistem verimlerinin
art›r›lmas› ile Almanya’da 20 y›l öncesine göre %70
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tasarruf sa¤lanm›ﬂ ve bu tasarrufu %25 daha
art›rmak üzere yeni programlar uygulamaya
konulmuﬂtur. Benzer bir program ve politikan›n
kararl›l›kla Türkiye’de de yürürlü¤e konulmas›
gerekir. Bu yönde zaman içinde geliﬂen ve ilerde
anlat›lacak önlemler ülkemizde de getirilmeye
çal›ﬂ›lmakla birlikte, bunlar ülke gerçeklerini ve
menfaatlerini bilimsel yöntemlerle de¤erlendirerek
oluﬂturulan bir devlet politikas›n›n ürünü de¤ildir.
Özellikle yak›t fiyatlar›n›n yüksek oldu¤u
dönemlerde ›s› yal›t›m› daha öne ç›kmaktad›r. Petrol
fiyatlar›n›n 1999 y›l› baﬂ› varili 9 dolardan 2000
sonuna do¤ru 32 dolara t›rmand›¤› dikkate al›n›rsa
yal›t›m›n önümüzdeki dönemde daha fazla
konuﬂulaca¤› tahmin edilebilir. Buna göre ›s› yal›t›m›
2 y›l içinde3-4 misli daha ekonomik hale gelmiﬂtir.
Konunu konfor ve çevre maliyetlerini ekonomiklik
hesaplar›nda parasal olarak de¤erlendirmek çok
zordur. Ancak bu etkiler de göz ard› edilemez.
Çevresel etkiler daha çok yönetmeliklerle
düzenlenmekte ve yapt›r›mlar getirilmektedir. Daha
sonraki k›s›mda ele al›nacakt›r.
Yanma ürünleri zararl› maddeler her ﬂeyden önce
yak›lan yak›t miktar› ile orant›l›d›r. Basit bir
mant›kla ne kadar az yak›t yak›l›rsa, zararl›
emisyonlar› ayn› oranda az olacakt›r. Di¤er
emisyonlar yanmada al›nacak önlemlerle ve bacada
filtre ederek azalt›labilmektedir. Ancak yanma ürünü
karbondioksit gaz› hiçbir ﬂekilde azalt›lamaz.
Karbondioksit üretiminin azalt›lmas› için yak›t
yanmas› azalt›lmal›d›r. Bu gaz›n, sera etkisi
nedeniyle, üretimi uluslararas› bir giriﬂimle
düﬂürülmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Türkiye üzerinde bu
yönde bask›lar vard›r. Bu aç›dan da yal›t›m en etkin
önlemlerin baﬂ›nda gelmektedir.
Son olarak ›s›l konfor bölümünde anlat›ld›¤› gibi,
konfora temel oluﬂturan hissedilen s›cakl›k, oday›
çevreleyen yüzey s›cakl›klar› ile iç hava s›cakl›¤›n›n
ortak bir fonksiyonudur. Konforlu bir ortamda
mekan› çevreleyen yüzeyler aras›nda s›cakl›k fark›
minimum olmal›d›r. Bunu oluﬂturman›n tek yolu
yine d›ﬂ yüzeylerin yal›t›m›ndan geçmektedir.
11.9.1. Türkiye’de Durum
Türkiye’de 1972 y›l›ndan itibaren bir dizi
yönetmelik ve standart yay›nlanm›ﬂ ve bunlar
vas›tas›yla enerji tasarrufu yönlendirilmeye
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu yönetmelik ve standartlar aﬂa¤›daki
gibi s›ralanabilir:
a- Mevcut binalarda ›s› yal›t›m› ile yak›t tasarrufu
sa¤lanmas› ve hava kirlili¤inin azalt›lmas›na dair
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b-

cd-

e-

yönetmelik, 9 Kas›m 1984, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤›
Baz› belediyelerin imar yönetmeliklerinde
de¤iﬂiklik yap›lmas› ve bu yönetmeliklere yeni
maddeler eklenmesi hakk›nda yönetmelik,
16.01.1985 Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›
Binalarda ›s› yal›t›m kurallar›, TS 825 Nisan
1985
Binalarda Is› Yal›t›m Kurallar› TS 825, 14
Haziran 1999 (14 Haziran 2000’de mecburi
standart niteli¤ini kazanm›ﬂt›r)
Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› Is› Yal›t›m Yönetmeli¤i, 8
May›s 2000
1. Bu yönetmeliklerin herbiri farkl› bakanl›k ve
kuruluﬂlarca ç›kar›lm›ﬂt›r. Son ikisi hariç,
aralar›nda koordinasyon yoktur ve çeliﬂkiler
vard›r.
2. ‹deal bir kontrol mekanizmas› kurulmas›
üzerinde titizlikle durulmam›ﬂt›r.
3. Malzemelerin istenilen kalitede ve bildirilen
de¤erlerde oldu¤u ciddi bir biçimde
denetlenmemektedir.
4. Yönetmelikler ileriye dönük ciddi
politikalar›n sonucu de¤ildir. Birçok faktör
gözönüne al›nmam›ﬂt›r.
5. En önemlisi ›s› yal›t›m› için hiçbir özendirici
madde yoktur.

11.9.2. Binalarda Is› Yal›t›m›
8 May›s 200 tarihli yönetmelik, mecburi standart olan
TS 825’e dayanmaktad›r ve ciddi boyutlarda yal›t›m
mecburiyeti getirmektedir. Yönetmeli¤in yürütülmesi
ise belediyelere b›rak›lm›ﬂt›r. Yönetmeli¤e göre
Türkiye dört ›s› bölgesine ayr›lm›ﬂt›r: Her bir bölge
için yeni yap›lacak binalarda y›ll›k ›s›tma enerjisi
kullan›m› s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
Her bir bölgede yeni binalar›n y›ll›k ›s›tma enerjisi
tüketimi Tablo 11.12’deki de¤erleri aﬂmamal›d›r. Y›ll›k
›s›tma enerjisi limitleri, binan›n m2 kullan›m alan› baﬂ›na
ve m3 kullan›m hacmi baﬂ›na olmak üzere iki ﬂekilde
tabloda yer almaktad›r. Binan›n toplam d›ﬂ yüzey bölü
brüt hacim oran› bir di¤er parametredir.
Yap› öylesine yal›t›lmal›d›r ki, sonuçta TS 825’te verilen
standart hesap yöntemine göre y›ll›k ›s› tüketimi
hesapland›¤›nda, özgül ›s› kayb› Tablo 11.12’de verilen
de¤erleri aﬂmamal›d›r. Bu yal›t›mla ilgili s›n›rlama
yoktur. Ancak Tablo 11.13’de verilen yap› elemanlar›n›n
›s› geçirgenlik de¤erleri tavsiye edilmektedir. Bu
de¤erlere ulaﬂ›ld›¤›nda ancak istenilen ﬂart›n yerine
getirilmesi mümkün olabilmektedir. Yönetmelik hesap

yöntemi ve data için TS 825’i refere etmektedir.
Bu amaçla yetkili makine mühendisi taraf›ndan bir “›s›
yal›t›m projesi” haz›rlanacak ve ruhsat aﬂamas›nda
tesisat projesiyle birlikte kontrole verilecektir. Bu
projede,
1. Binan›n özgül ›s› kayb› hesab›,
2. Bina ›s› kaybeden elemanlar›n›n U de¤erleri,
3. Havaland›rma tipinin belirtilmesi,
4. Is› kaybeden yüzeylerde yo¤uﬂma tahkiki
istenmektedir.
Sonuçta ise projeci ve uygulamac› taraf›ndan
doldurulup, imzalanacak “Is› ihtiyac› kimlik belgesi”
belediyece onaylanarak; yap› kullanma izin belgesine
AN ile iliﬂkili

eklenecektir. Bir kopyas› yönetici dosyas›nda olacak ve
bina giriﬂine as›lacakt›r.
1990 y›l›nda yap›lan bir araﬂt›rmaya göre
‹stanbul’da %53
Ankara’da %24
‹zmir’de %84
Oran›nda yeni yap›lm›ﬂ bina eski yönetmeli¤e bile
uygun de¤ildir.
Eski ve yeni TS 825 aras›ndaki U katsay›lar› aç›s›ndan
getirilen iyileﬂtirme Tablo 11.14’te görülmektedir. Arada
önemli bir fark görülmektedir. Yeni TS 825’in de¤iﬂik
ülkelerle karﬂ›laﬂt›r›lmas› ise Tablo 11.15’de verilmiﬂtir.
Buna göre Avrupa ile ayn› mertebelerde yal›t›m
zorunlulu¤u getirildi¤i görülmektedir.

Q’= 46,62 A/V + 17,38 [kwh/m2]

1. Bölge V brüt ile iliﬂkili Q’= 14,92 A/V + 5,56 [kwh/m3]
AN ile iliﬂkili

Q’= 68,59 A/V + 32,30 [kwh/m2]

2. Bölge V brüt ile iliﬂkili Q’= 21,95 A/V + 10,34 [kwh/m3]
AN ile iliﬂkili
3. Bölge
4. Bölge

Q’= 67,29 A/V + 50,16 [kwh/m2]

V brüt ile iliﬂkili Q’= 21,74 A/V + 16,05 [kwh/m3]
AN ile iliﬂkili

Q’= 82,81 A/V + 87,70 [kwh/m2]

V brüt ile iliﬂkili Q’= 26,50 A/V + 28,06 [kwh/m3]

Tablo 11.12 / BÖLGELERE GÖRE A/V
ORANLARINA BA⁄LI OLARAK YILLIK ISITMA
ENERJ‹S‹ (Q’)‹HT‹YACI SINIR DE⁄ERLER‹

1. Bölge
2. Bölge
3. Bölge
4. Bölge

UD
UT
Ut
UP*
(W/m2K) (W/m2K) (W/m2K) (W/m2K)
0,80
0,50
0,80
2,8
0,60
0,40
0,60
2,6
0,50
0,30
0,45
2,6
0,40
0,25
0,40
2,4

Tablo 11.13 / BÖLGELERE GÖRE TAVS‹YE
ED‹LEN ISIL GEÇ‹RGENL‹K KATSAYILARI
(*): Up olarak verilen ›s› iletim katsay›lar› tabloda bir cam türü için verilmiﬂtir.
Di¤er kap› ve pencere türleri için ›s› iletim katsay›lar› TS 2164’den al›narak
hesaba kat›l›r.

11.9.3. Yaklaﬂ›k Is› Kayb›n› Belirlenmesi
Konutlar ve iﬂyerleri için m2 kullanma alan› baﬂ›na
yaklaﬂ›k ›s› kayb› de¤erleri ﬁekil 11.16’da verilmiﬂtir.
Bu de¤erler Almanya için geçerli olmakla birlikte
standartlar›m›z›n genellikle Alman standartlar›na
dayand›¤› dikkate al›n›rsa Türkiye için de fikir
vermektedir.
Yap›lar›n yaklaﬂ›k ›s› kayb› aﬂa¤›daki formül daha
duyarl› de¤erler vermektedir.
Q = ( K A + 0,25 . n) V. (Ti - Td) [W]
V
Bu ifade,
K = Ortalama ›s› geçiﬂ katsay›s›[W/m2K]
A = Toplam bina d›ﬂ yüzeyi [m2]

DUVAR
TAVAN
TABAN

Türkiye
1981
1,05-1,75
0,36-0,82
0,65-1,25

Türkiye
1998
0,40-0,80
0,25-0,50
0,40-0,80

‹yileﬂtirme
Oran›
%62-64
%30-40
%38-35

Tablo 11.14 / ESK‹ VE YEN‹ TS 825 STANDARDI
ARASINDAK‹ U KATSAYILARI BAKIMINDAN
YAPILAN ‹Y‹LEﬁT‹RMELER

TÜRK‹YE

ALMANYA

‹NG‹LTERE

‹SV‹ÇRE

KUVEYT

1981

1995

1995

1992

1980

DUVAR

0,40-0,80

0,40-0,60

0,45-0,45

0,25-0,30

0,57-0,30

TAVAN

0,25-0,50

0,18-0,25

0,20-0,25

0,25-0,30

0,25-0,30

TABAN

0,40-0,80

0,35-0,45

0,35-0,45

0,25-0,30

0,25-0,30

Tablo 11.15 / YEN‹ TS 825 STANDARDINDAK‹ ISIL GEÇ‹RGENL‹K KATSAYILARININ BAZI
ÜLKELER‹N KATSAYILARIYLA KARﬁILAﬁTIRILMASI
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V = Toplam bina hacmi [m3]
n= Saatteki hava de¤iﬂimi= saatte 0,5 – 1,0 de¤iﬂim
Ti, Td = S›ras› ile iç ve d›ﬂ s›cakl›klar (°C)
Yukar›daki K de¤eri için ﬁekil 11.17’den
yararlan›labilir.
Bu ﬂekildeki de¤erler Almanya için verilmiﬂtir.
11.9.4. D›ﬂ Duvarlar›n Is› Yal›t›m›
Yap›larda d›ﬂ duvarlar›n ›s› yal›t›m›
1. ‹çten yal›t›m
2. ‹ki duvar aras›nda (sandviç duvar) yal›t›m
3. D›ﬂar›dan yal›t›m olarak üç ﬂekilde yap›labilir.
Sadece d›ﬂ duvar›n kendisi ele al›nd›¤›nda her üç
uygulama da ›s› yal›t›m› aç›s›ndan eﬂde¤erdir. Ancak
d›ﬂ cephe bütün olarak ele al›nd›¤›nda ve yal›t›m
performans› de¤erlendirildi¤inde, d›ﬂtan yal›t›m en
üstün özelliklere sahiptir. ‹ki ekstrem olarak d›ﬂtan ve
içten yal›t›m karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, d›ﬂtan yal›t›m›n
üstünlükleri aﬂa¤›daki gibi s›ralanabilir:
1. D›ﬂtan yal›t›m ›s› köprüsü oluﬂturmaz ve bütün d›ﬂ
duvar yüzeyi kaplan›r. Halbuki ﬁekil 11.18 ve
11.19’de görüldü¤ü gibi içten izolasyonda, döﬂeme
betonu bir kanat gibi çal›ﬂarak, içerideki ›s›y› d›ﬂar›
taﬂ›r. Üzerinde hiçbir önlem yoktur.
2. ‹çten izolasyonda betonarme döﬂemenin duvara
komﬂu bölümlerinde, d›ﬂ duvar›n iç yüzeylerinde
(izolasyonun alt›nda) yo¤uﬂma meydana gelebilir.
Bu izolasyonun ömrünü azaltt›¤› gibi hijyen
aç›s›ndan da sak›ncal›d›r.
3. ‹zolasyon malzemesinin iç hacimde bulunmas› iç
hava kalitesi aç›s›ndan uygun de¤ildir. Çeﬂitli gaz

ve buharlar iç hacme geçerek insan sa¤l›¤›na etki
ederler. Ayn› ﬂekilde bir yang›n halinde oluﬂabilen
zehirli dumanlar, hacme dolar.
4. Net iç kullan›m alan›nda içten yal›t›m bir azalma
yaratacakt›r.
5. Duvardaki ›s›l gerilmeler içten yal›t›m halinde
artar. D›ﬂ duvar tamamen d›ﬂ s›cakl›k de¤iﬂimlerine
aç›kt›r. D›ﬂtan yal›t›m halinde, yal›t›m tabakas›
duvardaki s›cakl›k de¤iﬂimini engeller.
Buna karﬂ›l›k içten yal›t›m›n en önemli avantaj› kolay
uygulanabilmesidir.
D›ﬂ duvar yal›t›m›nda levha halinde malzemeler tercih
edilir. Bunlar prefabrik olup, birbirine geçme veya
birleﬂme özelli¤ine sahiptir. ‹çten yal›t›mda yanmayan
malzeme olarak kaya yünü tercih edilmelidir. D›ﬂtan
yal›t›mdaki izolasyon levha alternatifleri daha fazlad›r.
D›ﬂtan yal›t›m uygulamas›
D›ﬂ duvar›n d›ﬂtan yal›t›mda uygulama
‹çten d›ﬂa do¤ru aﬂa¤›daki tabakalardan oluﬂur:
1. Tu¤la duvar veya beton perde
2. Yap›ﬂt›r›c› malzeme
3. ‹zolasyon levhas›
4. Levhay› sa¤lamlaﬂt›r›c› dubeller
5. S›va tutucu plastil file veya a¤ malzeme
6. Birinci kat s›va
7. Köﬂelere mukavemet profilleri
8. ‹kinci kat s›va
9. D›ﬂ cephe kaplamas›
D›ﬂ duvar›n içten yal›t›m›nda uygulama d›ﬂtan içe
do¤ru aﬂa¤›daki tabakalardan oluﬂur;

ﬁekil 11.16 / KONUTLAR ‹Ç‹N KULLANMA ALANI BAﬁINA YAKLAﬁIK ISI KAYBI
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1. Tu¤la veya beton perde
2. Yap›ﬂt›r›c› malzeme
3. ‹zolasyon levhas›
4. Sa¤lamlaﬂt›r›c› dubeller
5. S›va filtresi
6. Birinci kat s›va
7. Alç› s›va
Sandviç duvar uygulamas› daha zordur. ‹ki duvar
örülerek arada boﬂluk b›rak›l›r. Bu boﬂluk battaniye
kaya yünü ile doldurulabilece¤i gibi, yine levha
malzeme kullan›labilir. Levha halinde arada hava
boﬂlu¤u da yarat›labilir. Her iki duvar özellikle

deprem dayan›m› aç›s›ndan ankrajlarla birbirine
ba¤lanmal›d›r. Ankraj çubuklar› yaklaﬂ›k m2’ye 5
adet gelecek ﬂekilde yerleﬂtirilir. Bunlar›n birer ›s›
köprüsü oluﬂturmamas› gerekir.
11.9.5. Yap›larda Kullan›lan Is› Yal›t›m
Malzemeleri ve Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Türkiye’de toplu konut üretimi önemli boyutlara
ulaﬂm›ﬂt›r. Bu tip konut üretimi uygulamalar›nda,
ço¤u zaman d›ﬂ yüzey elemanlar› beton olmakta ve
›s› yal›t›m› amac› ile de d›ﬂ duvarlar›n iç yüzeylerine,
yal›t›m malzemeleri uygulanmaktad›r. D›ﬂ duvar iç
yüzeylerinde kullan›lan ›s› yal›t›m malzemeleri
aras›nda camyünü, polistren köpük ve poliüretan
köpük say›labilir. Polistren köpük malzeme yang›n
s›ras›nda zehirli gaz ç›kart›p ölüme neden oldu¤u
için kullan›lmamal›d›r. Duvar›n iç yüzeyine bu
yal›t›m malzemesi uyguland›ktan sonra, yal›t›m›n
odaya bakan iç yüzeyleri alç›, s›va veya benzeri has›r
maddelerle kaplanarak boyanmaktad›r.
Çeﬂitli izolasyon malzemeleri ›s›l performans,
uygulama kolayl›¤›, fiyat, ömür gibi konular
bak›m›ndan, birbirleri ile karﬂ›laﬂt›r›labilir. Bu
karﬂ›laﬂt›rmada üzerinde durulmas› gerekli en
önemli konu insan hayat›d›r. Bu malzemelerin
yang›n halinde güvenlik ve tehlike potansiyeli
karﬂ›laﬂt›rmas›, ekonomik ve teknik karﬂ›laﬂt›rmadan
önce gelmelidir.

ﬁekil 11.17 / B‹NA YÜZEY/HAC‹M (A/V)
ORANINA BA⁄LI OLARAK DIﬁ KABUK
ORTALAMA ISI GEÇ‹ﬁ KATSAYISI

11.9.5.1. Yang›n Güvenli¤i
Duvar ›s› yal›t›m malzemelerinin yang›n testleri, ISO
standardlar›na göre yang›n odalar›nda yap›lmaktad›r.
Mineral yünler, polistren ve poliüretan ›s› yal›t›m

ﬁekil 11.18 / ‹ÇER‹DEN ISI YALITIMI
YAPILDI⁄INDA OLUﬁAN ISI KÖPRÜLER‹

ﬁekil 11.19 / ISI KÖPRÜSÜNÜ ÖNLEYEN
DIﬁARIDAN ISI YALITIMI
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malzemeleri için ‹sveç’te yap›lan test sonuçlar›n›n
video kay›tlar› incelendi¤inde, bu maddelerin
yaratt›klar› yang›n tehlikesinin boyutlar› aç›kça
görülmektedir. Bu ›s› yal›t›m malzemeleri, üzerinde
herhangi bir kaplama malzemesi olmadan, s›ra ile
standard büyüklükte bir odaya kaplanmakta ve kap›
giriﬂi karﬂ›s›ndaki köﬂede bulunan bir brülörle aç›k
alev oluﬂturulmaktad›r. Brülörün gücü 10 dakika
boyunca 100 kw, daha sonraki 10 dakika boyunca
300 kw de¤erinde tutulmaktad›r. Mineral yünü
malzeme ile yap›lan 20 dakika süreli test sonucunda
herhangi bir yang›n ve duman oluﬂumu
gözlenmemektedir.
Polistren malzeme ile yap›lan deneyde, 72 saniye
sonunda bütün odaya yay›lan ve kap›dan d›ﬂar›
f›ﬂk›ran yang›n ve yo¤un duman oluﬂumu görülmüﬂtür.
Poliüretan malzemede ise, hemen ortaya ç›kan sar› bir
duman ve 19 saniye sonunda yo¤un bir yang›n ve
duman görülmüﬂtür.
Sonuçlar› bak›m›ndan çok çarp›c› olan bu deneylerde
polistren ve polietilen malzemenin büyük bir yang›n
tehlikesi potansiyeli taﬂ›d›¤› ve yanma halinde yo¤un
bir duman yayd›¤› aç›kça görülmektedir. Ortaya ç›kan
duman›n zehirleyici ve bo¤ucu etkisi, insanlar için
alevlerden daha zararl›d›r ve yap› için de çok daha
büyük tehlike oluﬂturmaktad›r. Dolay›s› ile, bu
malzemelerin yap›larda ›s› yal›t›m› amac› ile
kullan›lmas› halinde, bu durum dikkate al›narak
gerekli önlemler al›nmal›d›r.

S›ra No

10.
10.1
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.3
10.4
10.5
10.6

10.7

11.9.5.2. Di¤er Özellikler
Is› yal›t›m malzemelerinin di¤er ilginç özellikleri ve
kullan›mdaki avantajlar› Tablo 11.20’de verilmiﬂ ve
aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r:
1. Polistren malzemede hacim sabit de¤ildir. Üretim
tarihinden yaklaﬂ›k 2-2,5 y›l sonra sabit hacim
de¤erine ulaﬂ›r. Bu süre içinde boyutta k›salma 10
mm/m kadard›r. De¤iﬂim zamana göre
eksponensiyeldir. Ancak bir ay bekletilmiﬂ köpük
malzemede bile, 3-5 mm/m boyut de¤iﬂimi
beklenir.
Yap›lan araﬂt›rmalar yüksek dozajl› olmamak
koﬂuluyla s›va, harç ve betonun ancak 0,2 mm/m
de¤erine kadar boyut de¤iﬂtirmelerini hasars›z
karﬂ›layabildi¤ini ortaya koymuﬂtur.
2. Polistren malzemelerin yaﬂlanma özelli¤i vard›r.
Polistren ve poliüretan gibi petrol türevi
malzemeler güneﬂ ›ﬂ›klar›yla karﬂ› karﬂ›ya
kald›klar›nda, mor ötesi ›ﬂ›¤a karﬂ› duyarl›d›r.
Mor ötesi ›ﬂ›k etkisi ile molekül yap›s›nda
de¤iﬂiklik olur ve yüzeylerde toz halinde
dökülmeler baﬂlar.
3. Polistren ve poliüretan malzemeler yüksek
s›cakl›klara karﬂ› duyarl›d›r. DIN 18164’e göre
polistren uygulamas›nda çevre ﬂartlar› 78 - 80°C
ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
Poliüretan için ise, kullanma s›cakl›¤› üst s›n›r›
110°C olarak Türk standard’lar›nda ifade
edilmiﬂtir.

Malzeme veya Bileﬂenin Çeﬂidi

Is› yal›t›m malzemeleri
odun talaﬂ› levhalar› (TS 305) levha kal›nl›¤› >25 mm
=15 mm
Sentetik köpük malzemeleri
Polistren sert köpük levhalar TS 7316
Poliüretan sert köpük levhalar TS 2193
Fenol reçinesinden sert köpük levhalar
Mineral ve bitkisel liflerden ›s› yal›t›m malzemeleri (TS 901)
Bitkisel liflerden ›s› yal›t›m malzemeleri (TS 901)
Cam köpü¤ü levhalar
Mantardan ›s› yal›t›m levhalar› TS 304)

Kam›ﬂtan hafif levhalar

Birim Hacim
Kütlesi
[kg/m3]

Is› ‹letkenli¤i
Hesap De¤eri
[kcal/mh°C]

360-460
570

0.08
0.13

>15
>30
>30
8 - 200
15 - 200
100 - 150
80 - 160
> 160 - 250
>250 - 500
150 - 200

0.034
0.030
0.034
0.034
0.040
0.050
0.039
0.043
0.047
0.050

Tablo 11.20 / TÜRK STANDARTLARINDAN ALINAN ISI YALITIM MALZEMELER‹ VE YALITIM
ÖZELL‹KLER‹
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Bu malzemelerin yukar›daki nedenlerle teras ve
çat›larda kullan›m› tavsiye edilmez.
4. Polistren ve poliüretan kimyasal baz› çözücülere
karﬂ› duyarl›d›r. Bu çözücüler aras›nda benzin,
gazya¤›, baca gazlar›, metan grubu, ester, eter,
amin gruplar›, HNO3 say›labilir.
5. Köpük yal›t›m malzemeleri organik kaynakl›
oldu¤undan
baz›
canl›lar
için
g›da
oluﬂturmaktad›r.
Fare, kar›nca, yaban ar›lar› ve di¤er kanatl›
zararl›lar
bu
maddelerin
bünyesinde
yuvalanabilmektedir.
Ayr›ca bu maddelerde mikro organizmalar
yaﬂayabilmektedir.
6. Polistren nemlenerek ›s› iletkenlik direncini
kaybeder. Buhar geçirgenlik katsay›s› = 20-70
olup ahﬂaptan daha düﬂüktür.
Kapal› gözenekli oldu¤undan bünyesine
difüzyon yolu ile yerleﬂen buhar, yo¤unlaﬂarak
bünyede suya dönüﬂür. Kapiler taﬂ›ma düﬂük
oldu¤undan ve kuruma olay› malzeme
derinli¤inden yüzeye su hareketi ile olaca¤›ndan,
kuruma gerçekleﬂmeyecek ve birkaç k›ﬂ
mevsimi sonunda polistren sünger gibi dolu bir
hale dönüﬂecektir. Bu duruma gelmiﬂ bir
malzemenin ›s› yal›t›m özelli¤i kalmam›ﬂt›r.
Suya doymuﬂ polistrenin nemi hacim olarak
%30 olup, her %1 hacim – nem miktar› için ›s›
iletkenlik de¤eri %3 bozulmaktad›r.
7. Polistrenin ses yal›t›m› yetersizdir. ‹yi ›s›
tutucular ayn› zamanda iyi ses tutucu
olmamaktad›r.
Ses yal›t›m›nda en önemli ürün özelli¤i;
malzeme yap›s›ndaki boﬂluklar aralar›nda
ba¤lant›l› ve d›ﬂ hava ile temasta olmal›d›rlar.
Bu ﬂekilde gelen ses enerjisi havan›n bünyedeki
hareketi s›ras›nda ›s› enerjisi ve deformasyona
dönüﬂerek yutulmaktad›r. Polistrende ise
bünyedeki boﬂluklar kapal› hava ile dolu ve hava
ba¤lant›s› kesik oldu¤unda, darbe sesi, hava sesi
ve ses absorbasyonu yal›t›m de¤erleri
camyününden düﬂüktür.
Sonuç:
Is› yal›t›m› aç›s›ndan üstün özellikleri olan köpük
malzemelerin konut inﬂaat›nda duvar yal›t›m›
malzemesi olarak kullan›m›nda yang›n ve baz›
teknik özellikleri aç›s›ndan önemli sak›ncalar
bulunmaktad›r.
Özellikle yang›n s›ras›nda ç›kard›klar› zehirli

gazlar›n ölüme neden olmalar›, insanlar›n yaﬂad›¤›
kapal›
hacimlerde,
genellikle
konutlarda
kullan›lmas›n› sak›ncal› k›lmaktad›r.
Toplu konutlar›n ço¤unlukla yüksek bloklardan
oluﬂtu¤u düﬂünülürse, can güvenli¤i birinci tasar›m
kriteri olmal›d›r.
Bu nedenle çok yönlü bir araﬂt›rma ile h›zl› üretilen
betonarme toplu konut inﬂaatlar› için en güvenli ve
en uygun duvar konstrüksiyonlar› belirlenmeli ve
inﬂaatlarda ancak bu güvenli alternatif tiplerden biri
seçilebilmelidir.
Konut inﬂaatlar›nda beton perdelerde ›s› yal›t›m›
için, alç› levhalara yap›ﬂt›r›lm›ﬂ plaka camyünü
uygulamas› insan sa¤l›¤› ve güvenli¤i aç›s›ndan
uygun çözüm olarak görülmektedir. ‹zolasyonun
d›ﬂtan bohçalama biçiminde yap›lmas› çok
faydal›d›r.
Polistren malzeme ise bina d›ﬂ yüzeyinde yap›lacak
›s› yal›t›m›nda özel koﬂullarda kullan›labilir.
11.9.6. Is› ‹zolasyonu Pratik Notlar›
1- Is› yal›t›m› önemi bilinen bir konudur. Enerji
ekonomisi yan›nda d›ﬂ duvarlar›n iç yüzey
s›cakl›klar›n› art›rd›¤›ndan iç ortam›n radyasyon
s›cakl›¤› artar, yani so¤uk cidar etkisi azal›r. Bu
konforu art›rd›¤› gibi iç ortam s›cakl›klar›n›
azaltma imkan› da verir. Böylece ilave bir yak›t
tasarrufu imkan› yarat›r. Burada özellikle ›s›
yal›t›m›n›n içten veya d›ﬂtan yap›lmas›n›n fayda
ve mahzurlar› üzerinde durulacak ve dinamik
olarak hesap yap›ld›¤›nda ayn› yal›t›m de¤erine
sahip olan duvarlar›n içten ve d›ﬂtan
yal›t›mlar›na ba¤l› olarak ›s› yüküne katk›lar›n›n
farkl› olaca¤› vurgulanacakt›r.
a. Is› yal›t›m› içten oldu¤unda en önemli sak›nca
kat betonlar›n›n oluﬂturdu¤u ›s› köprüleridir. Bu
köprüler hem ›s› kayb›na neden olurken, hem de
d›ﬂ duvar döﬂeme birleﬂme noktalar›nda
yo¤uﬂmaya neden olabilmektedirler.
b. Buna karﬂ›l›k içten yal›t›m d›ﬂ duvar›n ›s›l
atalet etkisini (yani ›s› depolamas›n›) geniﬂ
ölçüde engeller. Dolay›s› ile kesintili çal›ﬂan
yerlerde, örne¤in hafta sonu evlerinde önemli bir
avantaj sa¤lar.
c. Sürekli kullan›lan binalarda, ev ve iﬂyerlerinde
›s› yal›t›m›n›n d›ﬂtan yap›lmas› idealdir. Döﬂeme,
kolon ve beton perde birleﬂim yerlerinde ›s›
köprüleri oluﬂmaz. Buralardan olan ›s› kay›plar›
ortadan kalkar, enerji tasarrufu sa¤lan›r.
d. Asl›nda en iyi çözüm yal›t›m›n hem içten hem
511

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

512

de d›ﬂtan uygulanmas›d›r ki bugün için pahal› bir
çözümdür. Ancak bu durumda hem ortam
s›cakl›¤›n› düﬂürmek ve hem de konforu
artt›rmak mümkündür. Is› yal›t›m›n›n içeriden
ve/veya d›ﬂar›dan yap›lmas› farkl› avantaj ve
dezavantajlara sahiptir.
Panjur yuvalar› gibi ›s› köprülerine dikkat
edilmelidir. Panjur yuvalar› hem ›s› yal›t›m›n›
zay›flat›r ve ›s› köprüsü oluﬂtururlar , hem de
hava kaça¤›na neden olurlar. Yap›larda bir baﬂka
yo¤un ›s› kayb› bölgesi ise radyatör
arkalar›ndaki d›ﬂ duvar alanlar› olmaktad›r. Bu
alanlar›n özellikle yal›t›lmas› gereklidir.
Is›cam (çift cam) kullan›lmas› ›s› kayb›n›
azaltt›¤› gibi d›ﬂar›daki sesin içeriye geçmesini
(veya tersini) de önler. Ancak çift cam
uygulamas›nda iki cam›n kal›nl›klar›n›n farkl›
seçilmesi (Farkl› frekanstaki seslerin geçmesini
önledi¤i için) ses iletimini azaltacakt›r. Cam
kal›nl›klar›n›n (Herbirinin farkl› kal›nl›kta
olmas› kayd›yla) artt›r›lmas› geçen sesi
azaltacakt›r.
‹çten yal›t›lm›ﬂ betonarme binalarda; ›s›
yal›t›m›n›n yap›lmad›¤› iç perde betonlarda ›s›
köprüsü oluﬂtu¤u için, d›ﬂ duvara yak›n
yerlerinde yo¤uﬂma olmaktad›r. Betonarme
perdenin cepheden baﬂlayarak ‹stanbul’da 30
cm, Ankara’da 50 cm, Erzurum’da 70 cm’lik
bölümünde ›s› yal›t›m› yap›lmal›d›r. Yeni TS 825
›s› yal›t›m kurallar› uygulanmal›, hatta daha iyisi
yap›lmaya çal›ﬂ›lmal›d›r.
Binalarda ›s› yal›t›m› için iki duvar aras›na
monte edilen (veya üzeri alç› ile s›vanan) strapor
ve di¤er polistren tipi malzemeler, yang›n an›nda
zehirli gaz ç›kartt›klar› için ölüme neden
olmaktad›r. Ayr›ca belirli bir süre sonra
malzeme, özelli¤ini yitirmektedir. Bina iç
yüzeyinde yap›lacak ›s› yal›t›m›nda camyünü,
kayayünü gibi malzemelerin kullan›lmas›n›
öneririz.
Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› 10’’ çap›n alt›ndaki tüm
borularda prefabrike boru izolasyonunu
kullan›lmas›n› zorunlu k›l›yor.
‹deal izolasyon kal›nl›¤› için k›ﬂ dizayn
ﬂartlar›nda d›ﬂ duvarda iç yüzey s›cakl›¤›n›n 17
°C olmas› yeterlidir. Bu ﬂart› sa¤layacak ﬂekilde
izole edilen d›ﬂ duvar, yaz›n so¤utma halinde de
yeterli yal›t›m de¤erine sahiptir.
Hafta sonu evlerini içten, sürekli yaﬂanan
binalar› d›ﬂtan izole etmek daha iyidir. ‹çten

izolasyon halinde rejime girme h›zl› olur. Ancak
yo¤uﬂma ve ›s› köprüleri probleminin tam
çözümü d›ﬂtan izolasyonla mümkündür. D›ﬂtan
izolasyon binay› d›ﬂtan bohçalamal›d›r. Bu iﬂlem
s›ras›nda binan›n çat› parapetleri, çat›s› (veya
teras›) ve hatta toprak alt›ndaki d›ﬂ perdeleri
d›ﬂtan bohçalanmal›d›r.
9- Her ikisini birleﬂtiren mükemmel çözüm hafta
sonu evlerin hem içten, hem de d›ﬂtan
izolasyonudur. Klima tesisat› yap›lan binalarda
nem izolasyonu gereklidir. Bu nedenle ›s›
yal›t›m›n›n önüne ve arkas›na mutlaka nem
izolasyonu gereklidir.
10- D›ﬂtan bohçalanarak izole edilen binalarda kazan
kapasitesi için m2 baﬂ›na 70 kcal/h al›nabilir.
11.10. YAPILARDA TES‹SAT ‹ﬁLETME
PROJES‹ VE MAL‹YET‹
Is›tma sistemlerinin seçimlerinde ilk yat›r›m
maliyetlerinden daha önemli olan iﬂletme
maliyetidir.
Kalorifer kazanlar›n›n y›ll›k yak›t tüketimleri küçük
kazanlarda kazan bedeli mertebesinde, 250.000
kcal/h’den büyük kazanlarda ise kazan bedelinin
katlar› mertebelerine ulaﬂmaktad›r. ‹yi bir ›s›tma
sisteminin iﬂletme maliyetinin %30 - %50 daha az
olabilece¤i düﬂünülürse, kazan kuruluﬂ ve
maliyetinin tamam›n› bir y›la yak›n sürede bile
amorti etmek mümkün olabilmektedir. Ayr›ca servis,
yedek parça, tamir ve bak›m maliyetleri ve
ekonomik ömür faktörleri kazan ve sistem seçerken
mutlaka dikkate al›nmal›d›r.
Bir ›s›tma sistemi seçimi yap›l›yorsa öncelikle
iﬂletme projesi ad›n› verebilece¤imiz bir maliyet
hesab› yap›lmal›d›r. Ancak, bu hesab›n sonunda
kullan›lacak yak›t cinsi, kazan tipi, kontrol sitemi
gibi konularda karar verilmelidir.
Detayl› bir hesap yöntemi ile y›ll›k sistem
maliyetinin nas›l bulundu¤u aﬂa¤›da anlat›lm›ﬂt›r.
Bu yöntem uygulanarak yap›lan de¤erlendirmeden,
y›ll›k maliyetler aç›s›ndan ana ö¤enin yak›t maliyeti
oldu¤u, hatta yat›r›m maliyetlerinden bile fazla yer
tuttu¤u görülmüﬂtür. Ayr›ca yak›t maliyetlerinin
oluﬂmas›nda, yak›t fiyat›ndan çok sistemin ve yak›t›n
iyili¤inin rol oynad›¤› görülmüﬂtür. Y›ll›k yüksek
iﬂletme verimine sahip sistemlerin pahal› yak›t
kullan›lsa bile daha ucuz olabilece¤i ortaya ç›km›ﬂt›r.
Is›tma sistemi maliyeti 3 ana bölümden oluﬂur.
1. Yat›r›m›n geri dönme (amortisman) maliyeti

2. Yak›t maliyeti
3. Bak›m ve iﬂletme maliyeti
Bu maliyetlerin incelenmesi sonucu, tek baﬂ›na
kazan fiyat›n›n toplam y›ll›k maliyeti belirlemede
tek faktör olmad›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Burada esas
önemli faktör, sistemin toplam y›ll›k verimi diye
isimlendirebilece¤imiz verimdir.
Bu verim de¤eri kazan›n ›s›l verimi, sistemin
tasar›m›, kullan›lan otomatik kontrol sistemi, yak›t›n
temizli¤i ve yanma özellikleri gibi çok say›da
parametreyi içermektedir.
Verimi yüksek olan bir sistemde daha pahal› yak›t
yak›lsa bile y›ll›k maliyet daha düﬂük olabilmektedir.
11.10.1. Amortisman Maliyeti
Is›tma sistemi ilk yat›r›m maliyeti M ise, y›ll›k
yat›r›m (amortisman) maliyeti,
M [TL/y›l]
a
olarak bulunur. Burada a amortisman maliyeti
faktörü olup,
K1 =

1-

1
(1+i)n

a=
i
olarak verilir. Burada,
i = Y›ll›k enflasyon oran› %60 = 0,60
n = Cihaz ömrüdür.
11.10.2. Yak›t Maliyeti
Yukar›daki üç maliyet içinde en önemli olan› budur.
Bu maliyetin hesab› aﬂa¤›daki ad›mlardan oluﬂur.
Y›ll›k Is› ‹htiyac›
Gözönüne al›nan binan›n DIN 4071’e göre
hesaplanan saatlik norm ›s› kayb› QN ile gösterilirse,
y›ll›k ›s› kayb› Qa ile gösterilirse, y›ll›k ›s› kayb›,
Qa = bv . QN (kwh/y›l) veya (kcal/y›l),
ﬂeklinde bulunabilir. Burada bv tam yükte çal›ﬂma
halinde y›ll›k ›s› ihtiyac›n›n kaç saatte
karﬂ›lanaca¤›n› gösterir.
bv = f.24G / ∆t max (saat/y›l)
olarak tarif edilir. Burada
G = Hesaplanan yer için derece gün de¤eridir.
∆t max = ‹ç s›cakl›kla, d›ﬂ hesap s›cakl›¤› aras›ndaki
fark.
f= Bütün verimsizlikleri gözönüne alan bir faktördür.
f= f0.f1.f2.f3.f4.f5.f6.f7.f8.f9.f10 olarak tarif edilir.

f0 = DIN 4701’e göre hesap yap›ld› ise de¤eri =
1.07
f1= Güneﬂten ve iç kaynaklardan olan ›s›
kazançlar› faktörüdür.
De¤eri 0.78 al›nabilir.
f2= Enfiltrasyon eﬂ zaman faktörüdür. Hesap
DIN 4701’e göre yap›ld› ise, f2= 1 al›nabilir.
f3= Is›t›c›lar›n (radyatörlerin) iyili¤i ile ilgili
faktör
f3= 0.85 – 1.00
f4= K›smen ›s›t›lan odalar›n (yatak odas› gibi)
etkisi,
f4= 0.70 – 0.95
f5= Oda s›cakl›¤›n›n hesap de¤erine göre
de¤iﬂtirilmesi,
f5= 0.80 (3°C indirme)
f5= 1.20 (3°C art›rma)
f5= Is› izolasyonunun etkisi, f6=0.90-1.0
f7= Otomatik kontrol sisteminin iyili¤i,
Orta kalite kontrol f7=1.05-1.15
‹yi bir sistem kontrolü, f7=0.80-0.85
f8= Kazan duman yüzeylerinin kirlenme faktörü,
Kömür için f8=1.40
S›v› yak›t için f8=1.20
Do¤al gaz için f8=1.00
f9 = Kullanma zaman› Tablo 11.21’den al›nacak.
f10= Kireçlenme faktörü, özel önlem al›nm›ﬂ
kazanlarda, f10= 1.00 normal kazanlarda, f10=1.10
Y›ll›k Yak›t ‹htiyac›
Y›ll›k yak›t ihtiyac› kazan ve sistem verimleri
dolay›s› ile y›ll›k ›s› ihtiyac›ndan büyüktür. Y›ll›k
brüt ›s› ihtiyac›,
Qa
(kg/y›l) veya (m3/y›l)
ηK. ηB. ηv
olarak bulunabilir. Bu ifadelerdeki verim de¤erleri
s›ra ile aﬂa¤›da tan›mlanm›ﬂt›r.
ηK= Kazan anma ›s›l verimi olup, imalatç›
kataloglar›ndan al›nabilir.
ηv= Da¤›t›m ›s› kay›plar›d›r. Bunlar›n izolasyon
durumuna göre de¤eri, 0.94-0.98 aras›nda
al›nabilir.
ηB= Durma kay›plar›n› gözönüne al›r. Kazan›n
durmas› s›ras›nda, sirkülasyon nedeniyle so¤uk
hava kazanda ›s›t›larak bacadan d›ﬂar› at›l›r. Bu
kay›p,
Qa’ =
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ηB =

1

.

( b -1) q+1
bk
ﬂeklinde tan›mlan›r. Burada,
q= Durma s›ras›ndaki ›s› kayb› yüzdesi,
Büyük modern kazanlarda %1-2
Modern küçük kazanlarda %2-3
Boylerli kazanlarda %3-4
Kötü durumdaki eski kazanlarda %6-8
b= ›s›tma mevsimi boyunca kazan›n çal›ﬂt›r›ld›¤›
saat say›s›d›r.
Is›tma mevsimi 250 gün ise ve kazan 24 saat
çal›ﬂt›r›l›yorsa,
b= 250x24 = 6000 saat
bk= kazan›n y›l boyunca fiilen çal›ﬂt›¤› zamand›r.
bk = b.QN .
ηV.QK
olarak bulunabilir. Burada QK kazan›n anma gücü,
QN sistemin anma ›s› kayb›d›r.
ηB de¤erini yükseltmek için baz› önlemler al›nabilir.
1. Baca kapama cihaz› kullanarak bu kay›p teorik
olarak s›f›ra indirilebilir.
2. Düﬂük s›cakl›k ›s›tmas› yap›labilir. 90/70 (80°C)
s›cak su sistemi yerine, 55/45 (50°C) sistem
kullan›ld›¤›nda bu kay›p yar›ya düﬂer.
3. Gece kazan› 8 saat tamamen durdurarak veya
ateﬂi k›sarak b de¤eri azalt›labilir. Bu yolla
yap›lacak yak›t tasarrufu yap›n›n a¤›r veya hafif
olmas›na ba¤l›d›r.
Hafif yap›larda kazanç = %10-15
A¤›r yap›larda kazanç = %5-10
Baz› kazan tipleri için fikir vermek üzere,
ηa = ηK .ηB de¤eri Tablo 11.22’de verilmiﬂtir.
Y›ll›k yak›t ihtiyac› ise,
Ba = Qa1 / Hu
olarak bulunabilir. Burada Hu yak›t›n alt ›s›l
de¤eridir.
Y›ll›k Yak›t Maliyeti
Y›ll›k yak›t maliyeti,
K2 =Ba . P [TL/y›l]
Olarak bulunur. Burada P kilogram veya metreküp
baﬂ›na yak›t fiyat›d›r.
11.10.3. Bak›m ve ‹ﬂletme Maliyeti
‹kinci ana gider grubu budur. Buradaki maliyet
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Yap› Cinsi
Okul
Büro
Villa
Apartman
Hastane

Kullanma zaman faktörü
Yap›n›n
Is›tma Süresi Hafta sonu Hafta sonu
(saat)
çal›ﬂma
kapama
12
0.91
0.87
9
0.87
0.84
15
0.94
16
0.95
24
1.00
-

Tablo 11.21 / KULLANMA ZAMANI FAKTÖRÜ (fg)
Kazan Gücü Kömür Fuel-oil
Do¤al gaz
KW
Atmosferik Üflemeli
<50
74 - 76 81 -83
82 - 84
83 - 85
50 - 120
87 - 79 84 - 86
85 - 87
86 - 88
120 - 350
82
86
88
350 - 1200
83
86
88
-

Tablo 11.22 / ORTALAMA KAZAN YILLIK
KULLANIM VER‹M‹, ηa

faktörlerinin hesab›n› matematiksel olarak
aç›klamak güçtür. Bu maliyet faktörleri tek tek
de¤erlendirilmelidir.
De¤erlendirmeye esas olacak bak›m ve iﬂletme
maliyet faktörleri:
1. ‹ﬂletmeci iﬂci ücretleri
2. ‹ﬂletme enerji giderleri:
a) Brülör fan motoru
b) Is›t›c›
c) Di¤er cihazlar›n enerji tüketimi
3. Normal bak›m giderleri:
a) ‹ﬂçilik
b) Malzeme
4. Ar›za bak›m giderleri
5. Baca temizli¤i
6. Depo temizli¤i
7. Yak›t taﬂ›ma giderleri
8. Kül atma giderleri
9. Kazan temizli¤i
10. Di¤er giderler
‹ﬂletme enerji giderleri, K= bk.We.Pe olarak
hesaplanabilir.
Burada,
We = Cihaz›n anma elektrik gücü [kW]
Pe = Elektrik fiyat›d›r. [TL/kwh]
Bak›m ve iﬂletme maliyetleri toplam› yak›t
maliyetinin yüzdesi cinsinden aç›klan›rsa bu
de¤er Recknagel’de,
Kömürle ›s›tmada %10-15

Tablo 11.23 / ÜÇ YAKITIN KARﬁILAﬁTIRMALI YAKIT MAL‹YETLER‹
Gazla ›s›tmada %7-10
S›v› yak›tla ›s›tmada %8-12
olarak verilmiﬂtir.

11.10.4. Toplam ‹ﬂletme Maliyeti
Buna göre ›s›tma sisteminin toplam iﬂletme maliyeti,

Y›ll›k amortisman maliyeti
=
Y›ll›k yak›t maliyeti
=
Y›ll›k bak›m ve iﬂletme maliyeti =
Toplam
ﬂeklinde bulunur.
Yukar›daki hesaplar bir föy ﬂekline getirilerek, ﬁekil
11.23’de sunulmuﬂtur. Bu föy hesaplanmak istenen
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sistem için doldurularak, sistemin toplam y›ll›k
maliyeti bulunabilir.
11.10.5. Örnek Hesap
Verilen yöntemin kullan›m›na örnek oluﬂturmak
üzere, ‹stanbul için 210.000 kcal/h ›s› kayb›
hesaplanan bir binan›n kömür, fuel oil ve do¤al gazla
›s›t›lmas› y›ll›k maliyeti ﬁekil 11.23’deki föy
doldurularak bulunmuﬂtur.
Bu örnekte kazan güçleri 250.000 kcal/h olmak
üzere kömürde yar› silindirik, fuel oilde radyasyon
tipi çelik ve do¤al gazda döküm kazan esas
al›nm›ﬂt›r. Yat›r›m maliyeti için Bay›nd›rl›k
Bakanl›¤› Birim Fiyatlar› %44 art›r›larak al›nm›ﬂ,
di¤er de¤erlerde ise Recknagel’e baﬂvurulmuﬂtur.
‹ﬂletme maliyetleri ise yaklaﬂ›k olarak al›nm›ﬂt›r.
Sonuç
Hesap sonuçlar›na göre yak›t maliyetleri toplam
maliyette en önemli paya sahiptir.Ayr›ca tek baﬂ›na
yak›t fiyat›, yak›tlar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› aç›s›ndan
önemli de¤ildir. Yak›t›n herhangi mükemmellikte
yak›ld›¤›, sistemde uygulanan kontrol sisteminin
iyili¤i, yak›t›n özelliklerine ba¤l› kaç›n›lmaz iﬂletme
ve bak›m giderleri, k›saca sistemin toplam y›ll›k
verimi gerçek yak›t maliyetini oluﬂturmaktad›r. Bu
aç›dan do¤al gaz›n önemli avantajlar› oldu¤u aç›kça
görülmektedir.
11.11. ISITMA TES‹SATI VE ÇEVRE
Yak›tlar›n yanmas› sonucu oluﬂan ve duman gazlar› ile
atmosfere yay›lan en önemli zararl› maddeler ve
özellikleri aﬂa¤›da k›saca özetlenmiﬂtir. Bu maddeleri
a- Sa¤l›¤a zararl› ve zehirli emisyonlar
b- Sera etkisi yaratan do¤al gazlar olarak ikiye
ay›rmak mümkündür. ‹kinci gruba giren yanma
ürünleri CO2 ve subuhar›d›r. Her iki madde de
normalde atmosferde bulunur ve insan sa¤l›¤›na
zararl› de¤ildir. Yaratm›ﬂ olduklar› sera etkisiyle
son y›llarda gündeme gelmiﬂlerdir.
‹s ve kat› partiküller:
‹nsanlarda özellikle solunum yollar› hastal›klar›na
neden olur. Ayn› ﬂekilde, bitkilerde yapraklar›
kaplayarak solunumu engeller. Çevreyi kirletir.
Özellikle kalitesiz kömür yak›lmas› sonucu oluﬂur.
Kükürtdioksitler (SO2):
‹nsanlar için zehirleyici etkisi vard›r. Bitkilerde
klorofil üretimini engelleyerek ölmelerine neden
olur. Su ile birleﬂerek asit teﬂkil eder ve yap›larda ve
metal yüzeylerde korozyona neden olur.
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Azotoksitler (NOx):
Ci¤erleri tahrip eder, belirli ölçüde önce bronﬂite,
daha yüksek dozda al›nd›¤›nda ölüme neden olur.
Güneﬂ ›ﬂ›¤› yard›m› ile atmosferde reaksiyonlara
neden olur ve mevcut ozon dengesini bozar. Bitki
örtüsüne, a¤açlara zarar verir ve çöl etkisi yarat›r.
Karbonmonoksit (CO):
Kandaki alyuvarlar› tahrip ederek ölüme neden olur.
Çok zehirleyici bir maddedir.
Karbondioksit (CO2):
Atmosferde sera etkisi yaratarak dünyan›n
›s›nmas›na neden olur.
Almanya’da konutlarda ve küçük birimlerde ›s›tma
amac› ile yak›t kullan›m›ndan do¤an zararl› madde
miktarlar›, kazan ›s›l gücüne ba¤l› olarak ve yak›t
cinslerine göre Tablo 11.24’de verilmiﬂtir.
Bu tabloda verilen de¤erlerin yüksek bir teknoloji ile
üretilen kazanlarda söz konusu oldu¤unu ve özellikle
kömür olarak kaliteli yak›t kullan›ld›¤› dikkate
al›nmal›d›r.
Türkiye’de hem genel ortalama kazan kaliteleri ve
yakma teknolojisi düﬂüktür ve hem de düﬂük kaliteli
yak›t kullan›l›r. Dolay›s›yla Türkiye ﬂartlar›nda
do¤al gaz hariç, birim enerji baﬂ›na zararl› emisyon
miktarlar› daha fazlad›r.
11.11.1. Zararl› Madde Emisyonuna Getirilen
S›n›rlamalar
‹nsan ve çevre sa¤l›¤› bak›m›ndan birçok ileri ülkede
baca gaz› emisyonlar›na s›n›rlamalar getirilmiﬂtir. Bu
s›n›rlamalarda iki önemli ölçü bulunmaktad›r.
Birinci ölçü yer seviyesindeki zararl› maddelerin
konsantrasyonudur.
‹kinci ölçü ise, baca gazlar› içindeki zararl› madde
deriﬂikli¤idir. Her iki de¤er aras›nda baca yüksekli¤i,
rüzgar h›z› vs gibi parametrelere ba¤l› karmaﬂ›k bir
iliﬂki vard›r.
Almanya’da yer seviyesinde havadaki zararl› madde
deriﬂikli¤i ile ilgili baz› s›n›rlama örnekleri Tablo
11.25’de verilmiﬂtir. Ayr›ca tabloda görülen uzun
süreli de¤er, y›ll›k ortalamay›; k›sa süreli de¤er 1/2
saatlik ortalamay› ifade etmektedir.
Türkiye’de bu konudaki yasal düzenlemelerin
baﬂ›nda Baﬂbakanl›¤›n yay›nlad›¤› 2 Kas›m 1986
tarihli hava kalitesinin korunmas› yönetmeli¤i
gelmektedir. Bu yönetmelik göreceli olarak eski
olmas›na karﬂ›n hayata fazla geçmemiﬂtir. Ancak son
y›llarda endüstriyel tesislerde uygulanmaya
baﬂlam›ﬂt›r.

Bu yönetmeli¤e göre yer seviyesindeki hava kalitesi
için uzun (UVS) ve k›sa (KVS) vadeli s›n›r de¤erler
Tablo 11.26’da verilmiﬂtir. Bu tablonun 2. bölümünde
ise büyük kazanlar için yine ayn› yönetmelik
taraf›ndan getirilen emisyon s›n›rlar› verilmiﬂtir. Bu
emisyon s›n›rlar› yak›t cinsine göre baca gaz
içerisinde bulunmas›na izin verilen zararl› madde
deriﬂikliklerinin üst limitlerini ifade etmektedir.
Avrupa ve Almanya’da ›s›tma amaçl› kazan + yak›c›
grubu için getirilen s›n›rlamalar ise çok daha
aﬂa¤›dad›r ve zamanla bu limitler aﬂa¤›
çekilmektedir.
Tablo 11.27’de Almanya’daki ve Tablo 11.28’de
Avrupa’daki baz› emisyon s›n›rlar› verilmiﬂtir.
Kazan ve brülör üreticileri Almanya’da çevre dostu
ürünler için bir “Mavi Melek” amblemi ortaya
koymuﬂlard›r. “Mavi Melek” amblemini alabilmek
için ürünlerin çok daha düﬂük de¤erleri sa¤lamas›
gerekti¤i Tablo 11.27’de görülmektedir.
Giderek azalan de¤erlere uymak üreticiler aç›s›ndan
önemli bir rekabet ortam› yaratmaktad›r. Söz konusu
limitlerin tutturulabilmesi için,
a. Yak›t cinsiyle ilgili
b. Yanmayla ilgili
c. Kazan ç›k›ﬂ›nda bacada
al›nabilecek önlemler vard›r. Özellikle kazan +
brülör kombinasyonu kalitesi aç›s›ndan önemli olan,
Emisyon Miktarlar› (mg/kcal)
Yak›t Cinsi

CO

SO2

NOX

‹s

Organik Bileﬂen

Taﬂ Kömürü

26.7

2.10

0.42

1.04

1.04

Fuel Oil

0.04

2.04

0.75

0.12

0.03

Mazot

0.21

0.54

0.21

-

0.04

Do¤al Gaz

0.25

0.01

0.21

-

0.01

Tablo 11.24 / B‹R‹M ENERJ‹ ÜRET‹M‹ ‹Ç‹N
EM‹SYON DE⁄ERLER‹
Yer Seviyesinde Hava Kalitesi
Madde

Büyüklük

K›sa Süreli

Uzun süreli

CO

mg/m3

0.30

0.10

SO2

mg/m3

0.40

0.14

NO2

mg/m3

0.30

0.08

‹s

mg/m3

0.30

0.15

Tablo 11.25 / EM‹SYON L‹M‹TLER‹ (ALMANYA)

yanma ile ilgili al›nacak önlemlerdir. ‹yi bir yanma
tekni¤i ile yukar›da verilen limitleri sa¤lamak
mümkündür.
Buderus atmosferik brülörlü kazanlardaki emisyon
de¤erleriyle iliﬂkili geliﬂme aç›s›ndan CO ve NOx
emisyon de¤erleri Tablo 11.30’da verilmiﬂtir.
Buderus s›v› yak›tl› kazanlarda kullan›lan mavi
alevli brülör emisyon de¤erleri ise Tablo 11.29’da
görülmektedir.
11.11.2. CO2 gaz› ve Sera Etkisi
Atmosferde bulunan CO2 gaz› ve su buhar› güneﬂten
gelen k›sa dalga boylu ›ﬂ›n›m›n geçmesine izin
verirken, dünyan›n yapm›ﬂ oldu¤u uzun dalga boylu
›ﬂ›n›m›n geçmesine izin vermemektedir. Böylece
güneﬂten olan ›s› kazanc› ile dünyan›n d›ﬂar›
kaybetti¤i ›s› aras›ndaki denge bu gazlar›n
atmosferdeki yo¤unlu¤una ba¤l›d›r. CO2 gaz› ve su
buhar› do¤al kaynaklardan ve insan eliyle (özellikle
yanma sonucu) üretilir.
Son yüzy›lda insan eliyle üretilen CO2 çok yüksek
bir düzeye ç›km›ﬂt›r. ‹nsan etkisiyle son y›llarda
kritik
düzeye
ulaﬂan
atmosferdeki
CO2
konsantrasyonu dünya iklimini etkilemektedir.
Yukar›da aç›klanan nedenle dünya giderek
›s›nmaktad›r.
“Global Is›nma” dünyay› tehdit edecek duruma
gelmiﬂtir.
Her fosil yak›t yanmas› CO2 oluﬂumu anlam›na gelir.
Çeﬂitli enerji kayna¤› yak›tlar›n ve elektri¤in birim
enerji baﬂ›na yaratt›¤› CO2 miktarlar› ﬁekil 11.31’de
gösterilmiﬂtir. Buna göre birim enerji baﬂ›na en
düﬂük CO2 üretimi do¤al gazdad›r. Linyite göre yar›
yar›yad›r.
Bu durum karﬂ›s›nda uluslar aras› bir giriﬂimle sera
etkisi olan gazlar›n emisyonlar›n›n s›n›rland›r›lmas›
karar› al›nm›ﬂt›r.
Türkiye’nin de içinde bulundu¤u ülkeler grubu 2005
y›l›na kadar CO2 emisyonlar›n› 1990 y›l› CO2
emisyon de¤erinin alt›na çekeceklerdir. Almanya
gibi ülkeler 2005 y›l›nda CO2 emisyonunu 1990
y›l›n›n %25 alt›na çekme sözü vermiﬂlerdir. Türkiye
için bunu gerçekleﬂtirme imkan› görülmemektedir.

Yer Seviyesinde Hava Kalitesi

Yeni Kazanlarda Emisyon Limitleri (50 - 100 MW)

Madde Birimi

UVS Uzun Süreli

KVS K›sa Süreli

Kömür

Fuel Oil

Do¤al Gaz

CO (mg/m3)

0.200

0.600

250

170

100

SO2 (mg/m3)

0.150

0.400

2000

1700

100

NOx (mg/m3)

0.300

0.900

800

800

-

Partikül (mg/m3)

0.150

0.300

150

170

10

Tablo 11.26 / HAVA KAL‹TES‹ SINIR DE⁄ERLER‹
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Ancak bu konuda önlem almak zorundad›r. Bunun
gerçekleﬂtirilmesi yap›larda ve ›s›tma sistemlerinde
al›nabilecek önlemler ﬂunlard›r:
• CO2 üretmeyen güneﬂ enerjisi gibi enerji
kaynaklar›ndan yararlanmak
• Do¤al gaz gibi daha az CO2 üreten yak›tlara
yönelmek
• Binalar›n daha iyi ›s› izolasyonu
• D›ﬂ duvarlar›n iyi ›s› izolasyonu
• Bina d›ﬂ gövdesinin hava s›zd›rmaz olmas› ve
›s› köprülerinin bulunmamas›
• Binalar›n kompakt yap› ve konstrüksiyonu
• Sistem tekni¤i ile havaland›rma ›s› kay›plar›n›n
azalt›lmas›
• Is›tma, havaland›rma ve kullanma suyu
›s›tmas› için yüksek verimli modern sistemler
kullan›lmas›
• Güneﬂ enerjisinden pasif yararlanma
• Emisyon ﬂartnamelerinde belirtilen de¤erleri
sa¤layan s›v› ve gaz yak›tl› ›s›tma sistemlerinin
Ulusal Yönetmelikler,

planlanmas› ve montaj›
• Sadece %92’lik minimum verim de¤erini
sa¤layan kazanlar›n kullan›lmas›
• Devir kontrolü sirkülasyon pompas› kullan›m›
• Termostatik vanas›z radyatör kullan›lmamas›
• Bütün ›s›tma tesisatlar› d›ﬂ hava
kompanzasyonlu de¤iﬂken, düﬂük s›cakl›kta
zaman kumandal› iﬂletilmesi

Brülör Tipi

NOx (mg/kWh)

CO (mg/kWh)

G 115 URE

95

20

G 205 URE

115

25

Tablo 11.29 / BUDERUS’TA KULLANILAN MAV‹
ALEVL‹ SIVI YAKIT BRÜLÖR EM‹SYON DE⁄ERLER‹

De¤iﬂik Birimlerde Zararl› Madde S›n›r De¤erleri

Kullan›m Alan›

Normlar ve

CO

NOx
mg/kWh

Teﬂvik Programlar›

ppm

mg/kWh

O2=%0 3)
A-Luft 4)

S›v› Yak›t (Motorin)

250

142

170

159

Gaz

200

114

100

93

140

80

94

87

148

110

102
93

DIN 4702

S›v› Yak›t (Motorin)

260

K›s›m 1 08.90

Do¤al Gaz

150

85

100

Do¤al Gaz

200

114

100

93

Kazan 2MW

LPG (3. gaz grubu) 1)

300

179

120

118

DIN 4702

Do¤al Gaz

200

114

100

93

K›s›m 1-6 08.90

Bütan Gaz 2)

300

179

150

147

Motorin Brülörü

RAL-UZ 9

120

68

80

74

“Mavi Melek”

S›v› Yak›t Brülörü-Kazan

RAL-UZ 46

120

68

80

74

Çevre koruma amblemi

Atmosferik Brülörlü Gaz Yak›t

RAL-UZ 39

80

45

60

56

alabilmek için,

Kombi ve ﬁofben

RAL-UZ 40

60

34

60

56

Kazanlar 120 kW

Üflemeli Gaz Brülörlü-Kazan

RAL-UZ 41

80

45

60

56

Sobalar 11 kW

Yo¤uﬂmal› Kazan-Gaz Yak›t

RAL-UZ 61

65

37

50

47

Do¤al Gazl› Soba

RAL-UZ 71

150

85

100

93

BlmSchV 5) Tasar›

S›v› Yak›t

120 kW

120

68

01.96

Gaz Yak›t

120 kW

80

45

Hamburg Teﬂvik Program›

S›v› Yak›tl› Normal ve Yo¤uﬂmal› Kazan

60

45

20

17

95’ten itibaren

Do¤al Gazl› Yo¤uﬂmal› Kazan

26

15

17

15

Not: (mg/kWh) biriminde verilen de¤erler, ayn› zamanda (%3 O2 baz al›narak) mg/Nm3 birimi cinsinden de¤erleri de göstermektedir.
Sadece LPG için bu geçerli de¤ildir. LPG halinde,
1) NOx = 315 mg/Nm3 , CO = 126 mg/Nm3
2) NOx = 315 mg/Nm3 , CO = 158 mg/Nm3
Di¤er Notlar: 3) Baca gaz› içinde ölçülen O2 oran› %0’a indirgenmiﬂ halde.
4) Hava temizli¤i için teknik talimatlar.
5) Almanya emisyon koruma kanunu.

Tablo 11.27 / OCAK 1996 ‹T‹BAR‹YLE ALMANYA’DA GEÇERL‹ EM‹SYON SINIR DE⁄ERLER‹
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ppm
O2=%0 3)

De¤iﬂik Birimlerde Zararl› Madde S›n›r De¤erleri

Kullan›m Alan›

Avrupa Yönetmelikler,
Normlar ve

CO

NOx

Teﬂvik Programlar›

mg/kWh

ppm

mg/kWh

ppm
O2=%0 3)

O2=%0 3)
Steiermark 4)

S›v› Yak›t (Motorin, Fuel oil)

120

72

72

67

Hava Temizli¤i

Do¤al Gaz

108

62

74

67

Yönetmeli¤i

Bütan Gaz› (LPG)

140

80

84

87

Steier 5) Do¤al Gaz Teﬂvik Program›

Gaz Küçük Tüketiciler (Evler)

32

18

21

49

‹sviçre

Motorin Üflemeli Brülör (Her kademede)

120

68

150

140

Hava Temizli¤i

Motorin Atmosferik Brülör

120

68

100

93

Yönetmeli¤i

Do¤al Gaz Atmosferik Brülör

12 KW

120

68

100

93

LRV 92

Do¤al Gaz Bütün Brülörler

12 kW

80

45

-

-

Do¤al Gaz Atmosferik Brülör

900 kW

157(210) 2)

89(119)

-

-

NOx - Besluit

Do¤al Gaz Ön Kar›ﬂ›ml› Brülör

900 kW

70(90)

40(51)

-

-

Hollanda

Do¤al Gaz Üflemeli Brülör

900 kW

105(140)

60(80)

-

-

2250 kW

100

57

-

-

31.5 kW

70

40

-

-

31.5 - 595 kW

100

60

-

-

31.5 kW

70

40

-

-

31.5 - 595 kW

105

60

-

-

595 kW

105

60

-

-

595 - 900 kW

105

57

-

-

900 - 2250 kW

100

60

-

-

2250 kW

100

57

-

-

mg/m3

s›n›r› vard›r.
-

Do¤al Gaz Atmosferik Brülör
Do¤al Gaz Ön Kar›ﬂ›ml› Brülör
Geskeur - SV 3)
Do¤al Gaz Üflemeli Brülör

Hollanda

Belçika Flaman

S›v› Yak›t Kazan›

Bölgesi için

Do¤al Gaz Kazan›

Hepsi
100 kW 4)

Sadece SO2 için 1700
100

57

-

1) NOx s›n›rlar› için Hollanda kanunlar›,
2) Birinci de¤er DIN 4702 T.NB’ye benzer biçimde tarif edilen y›ll›k emisyon de¤erleri,
parantez içindeki ikinci de¤er NOx emisyonlar›n›n mutlak maksimum de¤eri
3) Hollanda’n›n iste¤e ba¤l› emisyon hedefleri,
4) Belçika tasar›s› kararname s›n›rlar›n› zaman›m›zda 300 kW’tan itibaren gazl› kazanlarla ötelemeyi tart›ﬂmaktad›r.
5) Avusturya’da bir bölge.

Tablo11.28 / OCAK 1996 ‹T‹BAR‹YLE AVRUPA ÜLKELER‹NDE GEÇERL‹ EM‹SYON SINIR DE⁄ERLER‹
Kazan Tipi

NOx (mg/kWh)

CO (mg/kWh)

Logamak GB 112

≤ 20

≤ 15

Logano GE 115

< 110

<60

Logano GE 215

Logano GE 515
Logano GE 615
Logano GE 234

Do¤algaz: < 80
Mazot: < 120
Do¤algaz: < 80
Mazot: < 120
Do¤algaz: < 80
Mazot: < 120
< 70

< 60

≤ 60

≤ 10

Logano GE 334
Logano GE 434
Logano SE 425
Logano SE 625
Logano SE 725
Logano S 815

CO2 oluﬂumu kg / kwh

Logano GE 315

Do¤algaz: < 80
Mazot: < 120
Do¤algaz: < 80
Mazot: < 120
Do¤algaz: < 80
Mazot: < 120
Do¤algaz: < 200

Do¤algaz: < 100

Mazot: < 250

Mazot: < 170

ﬁekil 11.31 / ÇEﬁ‹TL‹ ENERJ‹ KAYNAKLARININ
SPES‹F‹K CO2 EM‹SYONLARI

Tablo 11.30 / BUDERUS KAZANLARIN EM‹SYON
DE⁄ERLER‹
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