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4.1. S‹STEMLE ‹LG‹L‹ HUSUSLAR

Kullanma s›cak suyu do¤al olarak ›s› ihtiyac›n›n bir
parças›d›r. Domestik alanda enerji bilançosu içindeki
ba¤›l miktar, gittikçe azalt›lan bina ›s› ihtiyac›ndan
dolay› sürekli artmaktad›r.

Kullanma suyu ›s›tma sistemi bina ›s›tma sisteminden
tamamen ba¤›ms›z veya bununla çeflitli ortak noktalara
sahip olabilmektedir. Tipik bir ortak nokta örne¤in
merkezi kontrol sistemiyle birlikte s›cak su kazan›d›r.
Sistemin planlamas›nda kullan›c›n›n beklentilerine yer
verilmektedir. 

Kullan›c›n›n her zaman emre amade olma gibi
do¤rudan taleplerinin yan› s›ra, ekonomiklik ve çevre
koruma gibi dolayl› hususlarla da ilgilenilmelidir.
Buradaki dolayl›l›¤›n nedeni bunlar›n do¤rudan
kullan›m aç›s›ndan arka planda kalmas›d›r. Kullan›c›
talepleri kendini uygun bir s›hhi tesisat donan›m›
olarak göstermektedir. Bu bak›mdan ›s›tma sistemi için
kaç kiflinin ihtiyac›n›n karfl›lanaca¤› ilk planda
önemsizdir. Belirleyici olan, s›hhi tesisat gereçlerinin
türü, say›s› ve bunlar›n kullan›m karakteristi¤idir.
(Örne¤in ayn› anda iki küvette banyo al›nmas› için
imkan ve ihtimal bulunup bulunmad›¤›.) 

S›cak su tüketimi ile sistemden bir talepte bulunmakta
ve bu durumda fiekil 4.2’de gösterilen etkime zinciri
oluflmaktad›r. Her s›cak su sistemi ›s› üreticisi,
kullanma suyuna ›s›n›n verilmesi ve ›s›t›lan kullanma
suyunun kullan›c›ya verilmesi k›s›mlar›ndan
oluflmaktad›r. Sistem planlamas› için belirleyici olan
husus, kullan›c› taleplerinin karfl›lanabilmesi için s›cak
suyun haz›r tutulmas›n›n gerekli olup olmad›¤›d›r. Bu
sorunun cevab› do¤rudan ›s›tma yapan (ani su
›s›t›c›lar›) veya depolu (boyler) sistemlerini ortaya
ç›kartmaktad›r. 

Do¤rudan ›s›tmada ›s› gücü ile üretim debisi aras›nda
do¤rudan bir iliflki bulunmaktad›r. 

Q˙ = mz.c. (Tz -10).60

Q˙ = ›s›tma gücü kW

mz = tüketim debisi lt/min 

c = özgül ›s› kWh/(kg.K)

Tz = tüketim s›cakl›¤› °C 

Tüketim süresi (yani çekilen s›cak su miktar›) burada
hiçbir rol oynamamaktad›r. Tipik ihtiyaç durumlar›nda
lavabo, dufl ve banyo küveti için s›cak su karakteristik
büyüklükleri fiekil 4.3’de verilmifltir. 

Is›tma gücü ve ›s›tma ifli ile ilgili veriler daha ziyade
minimum de¤erler olarak görülmelidir, çünkü temin
s›cakl›¤› da¤›t›m ›s› kay›plar›n›n göz önüne
al›nmas›yla yaklafl›k 3 K daha yüksek tutulmaktad›r. 

Bugün normal s›hhi tesisat donan›m› say›lan banyo
küveti güç ihtiyac› bak›m›ndan en yüksek talebi
oluflturmaktad›r. Ancak bu durumda ani su ›s›tma
sistemi kural olarak devre d›fl› kalmaktad›r, çünkü ani
›s› üreticisinin 30 kW’l›k gerekli gücü sa¤lamas›
gerekmektedir. 

Boyler (depo) sistemi ile su ›s›tmada ›s›tma gücü ile
tüketim debisi aras›ndaki do¤rudan iliflki
kald›r›lmakta, ancak burada ›s›tma gücü ile boyler
kapasitesi aras›nda yeni bir iliflki fiekil 4.3’te
verilmifltir. 

Örne¤in bir küvette banyo için 40°C s›cakl›kta 150
litre su çekilirse bu

C=150. 1/860 . (40-10) = 5,2 kWh’l›k

bir ›s›l kapasite ifade etmektedir. 

Is›tma gücü olarak 14 kW mevcut ise, 10 dakikal›k bir
doldurma süresinde 

Q = 14 kW. 10/60 h = 2,33 kWh

BÖLÜM 4 4. KULLANMA SUYU ISITILMASI

fiekil 4.1 / KULLANMA SUYU ISITMA S‹STEM‹NDEN
TALEP ED‹LENLER
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veya buna eflde¤er s›cak su miktar›

m = 2,33 . 860/( 40 - 10 )= 67 lt

sa¤lanabilmektedir. Tüketim olay›n›n sonunda talep
ile ilgili olarak 5,2 -2,33 = 2,9 kWh’l›k veya 83 lt’lik
bir aç›k mevcut olmaktad›r. 

‹zah edilen husus ›s› diyagram› fleklinde grafik
olarak gösterilebilmektedir. (fiekil 4.4) 

‹htiyaç noktas› ›s› diyagram›n›n alan› içinde yer
alm›flt›r, bunu s›f›r noktas› ile birlefltiren do¤runun
e¤imi gerekli ani güce karfl›l›k gelmektedir. 

Q˙ = 5,2 kWh/ (10/60) h  = 31,2 kW

Eksik olan 83 litre veya 2,9 kWh tüketim
bafllang›c›nda boylerde haz›r bulundurulursa,
tüketim karfl›lanabilmektedir. Daha büyük ›s›tma
gücünde depolanan kapasitenin daha küçük
olabilece¤i, 31,2 kW’ta ise tamamen gereksiz
olaca¤› do¤rudan anlafl›lmaktad›r. Ani su ›s›tma
sisteminde ise talep ancak bu güç ile
karfl›lanabilmektedir. 

4.2. ISI D‹YAGRAMI ‹LE BOYLER SEÇ‹M‹

fiekil 4.5 ›s› diyagram›n›n tipik kullan›m›n›
göstermektedir. Bir ihtiyaç noktas› ve ›s›

diyagram›nda ›s›tma do¤rusu veya bunun e¤imi
olarak görülen mevcut boyler ›s›tma gücü (Qs)
verilmektedir. Is›tma do¤rusu, hiçbir yerde ihtiyaç
do¤rusunun (veya profilinin) alt›nda kalmayacak
flekilde paralele olarak kald›r›lmaktad›r. Ordinant
ekseni kesiflme noktas› (bir depolama hacmine
dönüfltürülen) sa¤lanmas› gereken boyler
kapasitesini (Cs) göstermektedir. 

ms = Cs/ (c. (Ts - 10 ))

burada

Ts =55 °C ile → ms = 2,9 . 860 / (55-10)= 55 lt

Boyler büyüklü¤ünün bir çarpan ile düzeltilmesine
al›fl›lm›flt›r. Bu asl›nda modern boylerlerde
kullan›lmayabilir, çünkü pratik olarak kullan›lan
boyler hacmi piyasada bulunan büyüklüklere
yönelmek zorundad›r ve bu daima hesap de¤eri
ms’ye en yak›n büyük olan de¤er seçilir.

Is› diyagram›n›n pratikteki kullan›m›nda, verilen ve
al›nan ›s› miktarlar› veya kapasiteleri ile ilgili sadece
teorik bilançolar›n söz konusu oldu¤u dikkate
al›nmal›d›r. Gerçek sistem genellikle böyle çal›flmaz.
Is› diyagram› fleklindeki her gösterilifl bu nedenle
pratik sistem etkilerini dikkate almak zorundad›r.

fiekil 4.2 / B‹R SICAK SU TALEB‹NDEK‹ ETK‹ME Z‹NC‹R‹

fiekil 4.3 / ORTALAMA T‹P‹K SICAK SU ‹HT‹YACI
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Pratik etkiler

Is› diyagram› (fiekil 4.5) boylerden su çekilmesinin
ve Qs ile suyun ›s›t›lmas›n›n ayn› anda (yani paralel)
olmas›n› flart koflmaktad›r. Bu, fiekil 4.6.a’da
gösterilen ve pratik olarak fiekil 4.5.b’deki boyler
›s›tma (yükleme) sistemine karfl›l›k gelen bir sistemi
gerektirir.

Dolayl› ›s›t›lan, yani ›s› eflanjörü içinde olan
boylerlerde durum farkl›d›r.

Tam olarak ›s›t›lm›fl boylerden su çekmenin
bafllang›c›ndan ›s› eflanjörü s›cak su içinde

bulunmakta ve bu durumda tam gücünü
vermemektedir. Suyun çekilmesi (boflalt›lmas›)
esnas›nda transfer edilen ›s› artmaktad›r. Tüketimin
sonunda boyler ∆Ts = Q. 860/ms s›cakl›¤›ndad›r. Bu
durum ›s› diyagram›na tafl›n›rsa, Cs’in uygun flekilde
büyültülmesi ile dengelenmesi gereken bir ihtiyaç
aç›¤›n›n oldu¤u görülmektedir.

E¤er ›s›tma gücü ancak boyler belirli bir miktar
boflald›ktan sonra devreye giriyorsa ve e¤er kazan
ancak bunda sonra ›s›tma s›cakl›¤›na getiriliyorsa,
durum daha da a¤›rlaflmaktad›r. Böylece oluflan ölü
zamanlar t1 + t2 toplamda, flartlara ba¤l› olarak
ihtiyaç zaman diliminden daha uzun olabilmektedir.

‹zah edilen pratik tesirlerin sonucu, var›lan nokta,
pik s›cak su ihtiyac›n›n tam olarak depolanmas›d›r.
Böylece küvette banyo durumu için 55 °C’lik boyler
s›cakl›¤›nda,

ms= 5,2 . 860 / (55 - 10)= 99 lt’lik

boyler hacmi gerekmektedir; burada boylerin; pik
ihtiyac›n bafllang›c›nda tam dolu olmas› flart
koflulmaktad›r. En kötü durumda boyler hemen
hemen s›cakl›k hissedicisinin montaj pozisyonundaki
seviyeye kadar boflalt›lm›fl olabilir. Ölü zaman T1 bu
durumda gerçi çok k›sad›r, ancak boyler
kapasitesinin sadece yaklafl›k %40 - 50’si mevcuttur.
Bu durumda boyler kapasitesinin daha da
büyütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle tam konfor
istenen müstakil evlerin ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›
200 litreye kadar olan boyler büyüklükleri standart
kullan›labilmektedir. E¤er boyler “Management”,
yani kontrol tekni¤i izah edilen pratik etkileri
kavrayabilirse, ayn› konfor flartlar›nda boyler daha
küçük olabilir. Minimum talep, boylerin pik
ihtiyac›n bafllang›c›nda tam dolu halde olmas›d›r.

K›sa süreli pik ihtiyac›n tam olarak depolanmas›
gerekti¤inden, kompleks ve daha uzun zaman
dilimlerine giden ihtiyaç profilleri ›s› diyagram›n›n
as›l uygulama alan›d›r. Uygulamada amaç ›s›tma

fiekil 4.4 / ISI D‹YAGRAMI

fiekil 4.5 / T‹P‹K KULLANIM ISI D‹YAGRAMI

fiekil 4.6 / S‹STEM FONKS‹YON PRENS‹B‹
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do¤rusunun hiçbir yerde ihtiyaç do¤rusunun alt›nda
kalmayacak flekilde yerlefltirilmesidir. Boylerin ölü
zaman› t1’de dikkate al›nmal›d›r. Kazan›n ölü zaman› t2
bu ihtiyaç durumlar›nda s›cakl›¤›n sürekli mevcut
olmas› nedeniyle genellikle önemsizdir.

Tam olarak depolama gerektiren küvette banyo ile ilgili
ihtiyaç durumundan hareket edilerek fiekil 4.10
gelifltirilebilir. Boyler ölü zaman› s›cakl›k hissedicisinin
%50’lik boyler boflalmas›nda cevap vermesi sonucunda
meydana gelmektedir. Kazan›n gerekli ›s›tma
s›cakl›¤›na sahip oldu¤u ve böylece ölü zaman t2’nin
ortadan kalkt›¤› kabul edilmektedir.

Diyagramdan boylerin tüketimin bafllamas›ndan
yaklafl›k 28 dakika sonra tekrar tam kapasite ile
kullan›ma haz›r oldu¤u görülmektedir.

Böylece bu zaman aral›klar›nda ayn› ihtiyaçlar
tekrarlanabilmektedir. ‹htiyaç do¤rusunun verilen
›s›tma do¤rusunu takip etmesi dikkat çekicidir. Prensip
olarak bir ani ›s›tman›n karakteristi¤i söz konusudur,
boyler sadece k›sa süreli pik ihtiyaçlar› karfl›lamaktad›r.

Genellikle ›s›tma do¤rusu de¤il, ihtiyaç do¤rusu
verilen pratik uygulama durumlar› için k›sa süreli pik
ihtiyac›n karfl›lanmas› ve ihtiyaç do¤rusunun genel
seyri ile ilgili gerekli ›s›tma do¤rusunun tespit edilmesi
gerekir. Burada ›s› diyagram›n›n izah edilmesinde yine
pratik gerçekler dikkate al›nmal›d›r. A an›nda (fiekil
4.10) pozitif bir boyler kapasitesi mevcuttur ve ›s›tma
do¤rusu ihtiyaç do¤rusunun üzerinde seyretmektedir.
Ancak kapasitenin ayn› zamanda kullan›labilir
s›cakl›kta olup olmad›¤› anlafl›lmamaktad›r.

fiekil 4.7’den de görüldü¤ü gibi tüketim ile birlikte
boylere so¤uk su girmekte, afla¤›dan itibaren tabaka
oluflturmakta ve s›cak suyu itmekte, böylece boyler
boflalt›lmaktad›r. So¤uk su verilen ›s›n›n büyük bir
k›sm›n› almakta ve ak›fl halinde olarak ∆T = Qs/(ms.c)
ile ›s›t›lmaktad›r. ms boylerden geçen suyun debisi
olup kar›fl›m eflitli¤inden

m˙s = m˙z / ((Ts - T z) / (Tz - 10) + 1)
s = boyler
z = tüketim yeri

40°C’deki mz=15 lt/dak’l›k tüketim debisinde ve
55°C’lik boyler s›cakl›¤›nda

m˙s = 15 / (( 55 - 40) / (40 - 10)+ 1) = 10 lt/dak.

100 litre hacminde boyler ms / m˙s = 100/10=10 dakika
sonra tamamen boflalt›lm›flt›r. Tüketimin bafllang›c›nda
›s›tma gücü hemen kullan›ma haz›r olmufl ise, flimdi
ç›kan s›cak suyun s›cakl›¤›

T s = Qs / ( mz . c. 60)+ 10 = 14 . 860 / (10.60)  +
10 = 30 °C’dir.

fiekil 4.7 / TÜKET‹M (SU ÇEK‹LMES‹N‹N) SEY‹R fiEKL‹

fiekil 4.8 / ÖLÜ ZAMANLAR

fiekil 4.9 / B‹R BOYLER ISITMA S‹STEM‹N‹N
TERMOGRAF‹S‹. RES‹M BOYLER‹N
ISITILMASINI GÖSTERMEKTED‹R.

1) GAZ YAKITLI ATMOSFER‹K BRÜLÖRLÜ KAZAN,
2) HAR‹C‹ ISI EfiANJÖRÜ (LAP-S‹STEM‹),

3) BOYLER (SF SER‹S‹)
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E¤er fiekil 4.10’daki gibi boyler hissedicisinin cevap
vermesine kadar bir ölü zaman t1 etkili ise, s›cakl›k

buna ba¤l› olarak daha düflüktür. A an›ndaki 1,2
kWh’l›k pozitif kapasite böylece

∆T = 1,2 . 860 / 100 = 10 Kelvin’lik 

bir s›cakl›k art›fl›na ve 20°C’lik tüketim s›cakl›¤›na
karfl›l›k gelmektedir.

Söz konusu durumda bu dezavantaj de¤ildir, çünkü
pik tüketiminden sonra ihtiyaç yoktur ve boyleri
tekrar tam olarak ›s›tmak için yeterli zaman
kalmaktad›r. Di¤er tüm durumlarda boyler hiçbir
zaman minimum s›cakl›k (=tüketim s›cakl›¤›) ve
boyler büyüklü¤ü taraf›ndan belirlenen bir minimum
kapasitenin (Cs) alt›na düflmemelidir. 

‹ncelenen durumda bu minimum kapasite 

C˙s = 100 . 1/860 . ( 40 - 10 ) = 3,5 kWh’t›r.

Bunun ›s› diyagram›ndaki anlam› fludur: Yeniden
›s›tma ve tüketimin ayn› zamanda olmas› durumunda
yeterli s›cakl›kta bir kapasiteye sahip olabilmek için
›s›tma ve ihtiyaç do¤rusu aras›ndaki mesafenin en az
C˙s büyüklü¤ünde olmas› gerekmektedir. Her iki
do¤ru paralel seyrediyorsa boyler ani ›s›t›c› olarak
sabit ç›k›fl s›cakl›¤› ile çal›flmakta, do¤rular birbirine
yaklafl›yorsa ç›k›fl s›cakl›¤› düflmekte ve do¤rular
birbirinden uzaklafl›yorsa ç›k›fl s›cakl›¤› artmaktad›r. 

Tasar›m aç›s›ndan kapasite oran› C˙s/Cs enteresand›r.
Bu C˙s/ Cs = (Tz - 10 ) / (Ts - 10)

Ba¤lant›s›na göre söz konusu durumda

C˙s/ Cs =  3,5 kWh /  5,2 kWh  veya  

(40 - 10) / (55 - 10) = 0,67

fiekil 4.10 / TAM DEPOLAMA HAL‹

fiekil 4.11 /  ISI EfiANJÖRÜ ‹Ç‹NDE OLAN ISITILMIfi
B‹R BOYLERDEK‹ SICAKLIK DA⁄ILIMI

fiekil 4.12 / TÜKET‹M SICAKLI⁄I DE⁄‹fi‹M‹ fiekil 4.13 / ‹HT‹YAÇ PROF‹L‹ 12 SAAT ‹Ç‹N
HAC‹M - SICAKLIK ‹L‹fiK‹S‹
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Pratik aç›s›ndan küçük bir kapasite oran› uygundur;
çünkü boyler, gerekli minimum s›cakl›¤a daha çabuk
gelmektedir. Bu kapasite oran› küçüldükçe, depolama
s›cakl›¤› hacme göre öne ç›kar. Is› diyagram› (fiekil
4.13) ile 12 saate varan bir ihtiyaç profili gösterilmifltir. 

Boyler kapasitesi Cs 6. ve 7. saat aras›ndaki k›sa süreli
20 kWh ‘l›k pik ihtiyaca göre bulunmaktad›r, boyler
s›cakl›¤› 60°C’dir. 

40°C’lik min. Tüketim s›cakl›¤›ndaki boyler kapasitesi 

C˙s = Cs . (Tz - 10) / (Ts - 10)= 20 . (40 - 10) / (60
- 20) = 12 kWh’›n 

alt›na düflmemelidir. Böylece A ve B noktalar› sabittir.
Birlefltirme do¤rular›n›n e¤imi gerekli boyler ›s›tma
gücüne karfl›l›k gelmektedir.

Q˙s = (60 - 35) kWh / 2 h = 12,5 kW

Boyler büyüklü¤ü

ms = 20 . 860 / ( 60 - 10 ) = 344 lt

veya 400 lt (piyasada al›fl›lm›fl boyler hacmi) olarak
bulunmaktad›r. 

Is› diyagram›ndan, ›s›tma gücünün % 50’lik
boflalmada devreye girmesinin bir aç›¤a yol açt›¤›
görülmektedir. Boyler kapasitesinin art›r›lmas›
fleklinde uygun bir düzeltmeye göre (söz konusu
durumda bu düzeltme tüm ihtiyac›n depolanmas›na
karfl›l›k gelir), ›s›tma gücünün tam zaman›nda haz›r
olmas› daha iyidir. Is› diyagram› toplam ihtiyaç
do¤rusu yöntemi olarak da gösterilmektedir. Bu
flekilde gösterilmeye ihtiyaç profilinin müstakil veya
çok say›da kesiflen ihtiyaçlar›n sonucu olmas› neden
olmaktad›r. 

Pratikte müstakil ihtiyaçlar ve bunlar›n zamansal
durumu nadiren tam olarak bilinmekte ise de, ›s›
diyagram› sadece gerekli genel bak›fl› ve boyler ve
›s›tma gücü seçimi ile ilgili esas› sunmaktad›r. Bununla
ilgili olarak iki örnek verilmifltir. 

Birinci örnek müstakil bir evde görülebilen
“planlanm›fl” bir ihtiyaç durumudur. ‹kinci örnek bir
Hobby (bofl zamanlar› de¤erlendirme) merkezinin
verilerini baz almaktad›r. 

Örnek 4.1 Müstakil bir evin s›cak su ihtiyac›

Tz = 40°C de bir küvetli banyodaki m = 150 lt’lik
tüketim, doldurma süresi ∆t1 = 10 dak.

∆t2 = 20 dak’l›k banyo süresinin son 6 dakikas›
esnas›nda el duflu ile tekrar 30 litre s›cak su
tüketilmektedir. 

Küvet doldurma bafllang›c›ndan 5 dakika sonra arka

arkaya her biri 12 dakika süren 10 lt/dak.’l›k iki dufl
al›nmaktad›r. Dufl banyolar›n›n aras›ndaki süre 10
dakika, tüketim s›cakl›¤› 38°C’dir. Boyler tüketim
bafllang›c›nda tam olarak ›s›t›lm›fl (yüklenmifl)
durumda olup % 50’lik boyler boflalmas›nda yeniden
›s›tma gerçekleflmektedir. 

Küvet : Q = 150 . 1/ 860 . ( 40 - 10 ) = 5,2 kWh

El duflu : Q = 30 . 1/ 860 . ( 40 - 10 ) = 1 kWh

Dufl : Q = 10 . 12 . 1/ 860 . ( 38 - 10 ) = 3,9 kWh

fiekil 4.14  / ÖRNEK 4.1 ‹HT‹YAÇ D‹YAGRAMI

fiekil 4.15 / ÖRNEK ÇÖZÜMÜ
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Is› diyagram›

Toplam do¤ru müstakil ihtiyaç do¤rular›n›n
toplam›ndan oluflmaktad›r. 

17. dakikadan sonraki ›s›tma yap›lmayan süreden
faydalanmak için Cs = 9 kWh’l›k bir de¤erden
hareket edilmelidir. 

Buna göre boyler büyüklü¤ü

ms =  9 . 860/ ( 55 - 10) = 172 lt. olmaktad›r. 

Piyasada al›fl›lm›fl olan 200 litrelik boyler büyüklü¤ü
seçilmelidir. Bunun kapasitesi

Cs = 200 . 1/ 860 . ( 55 - 10 ) = 10,5 kWh

Minimum kapasite:

Is›tma do¤rusunun e¤imi A ve B noktalar› ile
verilmifltir, bu ›s›tma gücüne karfl›l›k gelmektedir. 

Q˙s = 7 kWh / (21/60) h = 20 kW

Bu ›s›tma gücü mevcut de¤ilse tüm ihtiyaç
depolanmal›d›r. 

Bu durumda boyler hacmi 

ms = 14 . 860 / (55 - 10)= 268 lt

veya piyasada al›fl›lm›fl büyüklük olarak 300 L’dir. 

Örnek 4.2 Bir hobby merkezinin s›cak su ihtiyac› 

Verilen ihtiyaçlar

Zaman Tüketim Tüketim lt/°C Q/kWh

yeri

8.00-11.00 Mutfak 360/60 21

12.00-13.00 Mutfak 360/60 21

15.30-16.00 Mutfak 360/60 21

15.00-17.30 100 dufl 100x8x5=4000/40 140

17.30-20.00 Mutfak 900/60 52

18.00-20.00 50 dufl 50x8x5=2000/40 70

20.00-22.00 Mutfak 300/60 18

22.00-23.00 50 dufl 50x8x5=2000/40 70

Is› diyagram›

Önceden oldu¤u gibi toplam do¤ru verilen
ihtiyaçlardan veya zamansal olarak kesiflen
ihtiyaçlardan oluflmaktad›r. 

Boyler seçimi 15.00 ile 17.00 aras›ndaki pik ihtiyac›n
tamamen depolanmas›na göre gerçekleflmektedir; 

Cs = 161 kWh

Ts = 75°C ile boyler hacmi 

ms =   161 . 860 / ( 75 - 10) = 2130 lt

veya piyasada al›fl›lm›fl büyüklük olarak 2500 lt’dir.

Cs = 2500 . 1/ 860 . ( 75 - 10 ) = 189 kWh 

60°C’deki minimum kapasite 

C˙s60= 2500 . 1/ 860 . ( 60 - 10 ) = 145 kWh’t›r.

Cs ve C˙s60 B ve C noktalar› vermektedir. Is›tma gücü
›s›tma do¤rusunun e¤iliminden elde edilmektedir. 

C˙s =  (470 - 230) kWh / 5 h    = 48 kW

Kazan bu gücü, binan›n ›s› ihtiyac› ile ilgili güce ilave
olarak sa¤lamak zorundad›r, çünkü kendisine
15.00’dan yaklafl›k 24.00’a kadar aral›ks›z su
›s›t›lmas› veya boyler ›s›t›lmas› için ihtiyaç
duyulmaktad›r. Böylece kullanma suyu ›s›t›lmas› ile
ilgili güç ihtiyac›n›n kazan›n seçilmesinde dikkate
al›nmas› gerekti¤i bir kez daha aç›kl›k
kazanmaktad›r. Is›tma gücü A an›ndan itibaren, yani
pik ihtiyaçtan önce, etkili olmal›d›r. B’de boyler Cs

kapasitesi ile tamamen ›s›t›lm›fl durumdad›r. D’de
minimum kapasite C’s60 ile ilgili görünür bir aç›k
oluflmakta, E’den itibaren minimum kapasite sürekli
mevcuttur. D’deki “aç›k” ile ›s› diyagram›n›n zay›f
taraf› ortaya ç›kmaktad›r. fiekilden elde edilebilen
kapasiteler verilen ve al›nan enerji miktar›n›n
sonucudur, ancak boylerin iflletme durumu hakk›nda
hiçbir bilgi vermemektedir. Bu iflletme durumlar›
fiekil 4.16’da toplam do¤runun tehlikeye maruz kalan
noktalar› için karfl›laflt›r›lm›flt›r. 

fiekil 4.16 / ‹fiLETME NOKTASI
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B an›nda boyler 75°C ile tam olarak ›s›t›lm›flt›r.  D’de
boyler kapasitesi pratik olarak dezavantaj yaratmadan
minimum de¤er Cs60’›n alt›na düflmektedir. Bunun
nedeni bakiye kapasitesi (75°C’lik s›cak su) ile
s›cakl›k katmanl›, tamamlama hacminin aritmetik
toplam›n›n çok düflük olmas›d›r. Ancak bu pratik için
hala kullan›labilir ve yeterli bakiye hacim
say›lmaktad›r. E ve F anlar› aras›nda boyler tamamen
boflalt›lm›flt›r ancak 60°C’ye kadar s›cakl›k katman›
oluflmufltur. Bu anlar aras›nda ve G an›na kadar ›s›
diyagram›nda gösterilen kapasitelerin fiili boyler

kapasitesine karfl›l›k gelmemesi söz konusudur. 145
kWh ak›fl halinde ›s›nan suyun içindedir. Aktüel
boyler kapasitesi sadece yar› büyüklüktedir, çünkü

Tsort = 10+ (Ts - 10) /2 = 10+ (60 - 10)/2 = 35 °C’dir.

Ak›fl halinde katmanlaflm›fl bir boyler bu nedenle,
ayn› zamanda ›s›tma gücü olmadan, bir sonraki
ihtiyaç için önemli bir de¤ere sahip de¤ildir. Is›
diyagram›nda G an›nda s›cak su tüketimi sona
ermifltir. Boylerde önceki sürekli tüketim nedeniyle
s›cakl›k katmanlar› oluflmufltur. Boyler bu nedenle ›s›
diyagram›ndaki C˙s de¤erinin sadece yar›s›na
sahiptir. Yeniden ›s›tma A an›na kadar sürmektedir.
A’da boyler tekrar Cs’e sahip olacak flekilde tam
›s›tm›fl durumdad›r. Bu bölümün sonunda, ›s›
diyagram› ile çal›flmada dikkate al›nmas› gereken
önemli konular›n bir özeti flöyledir:

K›sa süreli pik ihtiyaçlar boyler kapasitesi ile tam
olarak depolanmal›d›r. Kompleks ihtiyaç
profillerinde en yüksek geçici pik ihtiyaç baz
al›nmal›d›r. (Bak›n›z fiekil 4.17)

Is›tma do¤rusu, ayn› zamanda s›cak su tüketimi
yap›ld›¤›nda da ihtiyaç do¤rusuna (toplam do¤ru)
olan minimum mesafe C˙s’i azaltacak flekilde
seyretmemelidir. (Bak›n›z fiekil 4.18) A an›nda
boyler boflalm›fl ve s›cakl›k katmanlar› oluflmufltur.
Ç›k›fl s›cakl›¤› C˙s için baz al›nan tüketim s›cakl›¤›na
eflittir. Aktüel gerçek boyler kapasitesi 0,5 C˙S’dir.

Is›tma do¤rusu ayn› zamanda s›cak su tüketimi
yap›lmad›¤›nda minimum mesafe C˙s azalacak
flekilde seyredebilir. (Bak›n›z fiekil 4.19) Bir sonraki
tüketim boyler ancak C˙s ile ›s›t›l›nca (B an›)
gerçekleflebilmektedir. Böylece B an›ndaki durum
tüketim bafllang›c›ndaki gibi Cs yerine C˙s ile
verilmifltir.

Duvar tipi kazanlar›n s›cak su gücü

Büyüklükler ancak somut cihaz verileri (burada U
104 ve GB 112 sistemlerindeki) ile verilebilmektedir.

Bu cihazlarda kazan gücü genifl bir bölgede
kademesiz flekilde de¤iflkendir. 

U 104’ün 10,9 kW’l›k en küçük tipinde 5,2 kW’a,
GB 112’nin 21,4 kW’l›k en küçük tipinde 6,4 kW’a
inmektedir. Maksimum güç, ihtiyaç durumunda
aktüel bina ›s› ihtiyac›ndan ba¤›ms›z olarak hemen
kullan›ma sunulan uygun bir s›cak su - sürekli gücü
(kapasitesi) sa¤lamaktad›r.

Maksimum ›s›tma gücü 20 kW olan en küçük cihaz
tipi ile, genelde normal ihtiyaçl› 1 dufl için yeterli
olan 40°C ç›k›fl s›cakl›¤›ndaki 9,6 lt/dak’l›k sürekli
tüketim debisi sa¤lanmaktad›r. Daha fazla rezervi
do¤al olarak 24 kW maksimum güçlü ve yaklafl›k

fiekil 4.17 / P‹K ‹HT‹YAÇ BAZ ALINMALIDIR

fiekil 4.18 / M‹N‹MUM MESAFE AZALMAMALIDIR

fiekil 4.19 / AYNI ZAMANDA TÜKET‹M YOKSA,
M‹N‹MUM MESAFE AZALAB‹L‹R



11,5 lt/dak sürekli tüketim debili bir büyük cihaz
sa¤lamaktad›r. Ayn› güçte boyler kullan›lmas›
halinde daha büyük s›cak su ihtiyaçlar› karfl›lanabilir. 

Entegre edilmifl 25 litre’lik boyler ile 60°C depolama
s›cakl›¤›nda

Cs = 25. 1/ 860 . (60-10)= 1,45 kWh’l›k

kapasite mevcut olup bu 40°C’de

m = 1,45. 860 / (40 - 10)= 42 litrelik

kar›fl›m suyu miktar›na karfl›l›k gelmektedir.

Bu kar›fl›m suyu miktar› esas itibar›yla herhangi bir
tüketim debisi ile al›nabilmektedir. ‹htiyac›n daha
fazla olmas› durumunda (örne¤in 8 dakika süren 10
lt/dak’l›k bir dufl banyosu için = 80 lt) cihaz›n sürekli
gücü talep edilmektedir. Bu nedenle boyler debisinin
uygun tüketim debisi ile s›n›rlanmas› gereklidir.

Boylerden besleme (sürekli güç kullan›m› aras›ndaki
dengede belirleyici olarak tüketim bafllang›c› ile
sürekli gücün etkili olmas› aras›ndaki zaman dilimi
önemlidir. Kazan›n ›s›nma davran›fl› taraf›ndan

belirlenen bu “ölü zaman” sistemin minimum boyler
büyüklü¤üne do¤rudan etkimektedir; sistemin ana
görevi bu zaman diliminin kompanze edilmesidir.

fiekil 4.21 yukar›daki dufl talebinde 21 kW kazan
gücü ile ba¤lant›l› 25 litrelik boylerin 3 karakteristik
s›cakl›k ve ›s›tma durumunu flematik olarak
göstermektedir.

Bafllang›çta boyler 60°C ile tamamen ›s›t›lm›flt›r. 10
lt/dak’l›k tüketim debisinde boylerden 6 lt/dak su
çekilmekte ve bu, tüketim yerinde 4 lt/dak so¤uk su
ile kar›flt›r›larak 40°C’ye getirilmektedir. GB 112
kullan›lmas›nda maksimum 1,5 dakika sonra yeniden
›s›tma gücü tam çal›flmaktad›r. (2 an›), boyler hala
60°C’lik 25 - 1,5.6 = 16 lt su ile doludur. 3 an›nda
boyler tamamen boflalm›fl, ancak boylere giren so¤uk
su bu arada 40°C’nin biraz üzerine ak›fl halinde
›s›nm›flt›r. fiimdi tüketim yerine art›k so¤uk su
kar›flt›r›lmas›na gerek yoktur. Boylerin debisi bu
nedenle stabil 40°C’lik sürekli tüketim s›cakl›¤›
sa¤layan 10 ltd/dak de¤erine ç›kar›lmaktad›r. 

fiekil 4.21 söz konusu durumda 25 litrelik boylerin
mümkün olan minimum büyüklük oldu¤unu
göstermektedir. Örne¤in daha ataletli bir ›s›nma
davran›fl› nedeniyle oluflan 3 dakikal›k ölü zamanda
tüketim s›cakl›¤›, sonradan yavafl yavafl tekrar
40°C’ye yaklaflacak flekilde yaklafl›k 25°C’ye düfler.

Minimum boyler hacminde yüksek geçici ›s›tma
güçlerinden faydalan›lmas› yer ve maliyet avantajlar›
sa¤lamakta ve bu nedenle özellikle “düflük enerji evi”
için de çok uygun olmaktad›r. 25 litrelik boylerdekine
benzer flekilde 75 litrelik boyler için de s›cakl›k
durumlar› afla¤›daki gibi belirlenebilir. 60°C’lik 75
litre boyler suyu tüketim yerinde 40°C’lik 126 litre
kar›fl›m suyu oluflturmaktad›r. Boyler 6lt/dak’l›k
debide 12,5 dakikada boflalm›flt›r ve böylelikle
sürekli güç talebi olmaks›z›n bir dufl banyosu için
dahi gayet yeterli olabilmektedir. 150 litrelik bir
küvette banyo ihtiyac› için sürekli güç yard›m›yla 24

fiekil 4.22 / SICAKLIK DÜfiMES‹ OLMAMALIDIR

fiekil 4.20 / DUVAR T‹P‹ C‹HAZLAR

fiekil 4.21 / KARAKTER‹ST‹K ÜÇ SICAKLIK VE
ISITMA DURUMU
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litre daha sa¤lanmal›d›r, bu fiekil 4.22’den görüldü¤ü
gibi s›cakl›k düflmesi olmaks›z›n gerçekleflmektedir.

Sistem iyi güç kabiliyetine ilave olarak, yüksek h›zla
tekrar haz›r olma durumuna gelmektedir, çünkü 2l
kW ›s›tma gücünde 1,45 kWh kapasiteli 25 litrelik
boyler 1,45/2l =0,07 saat veya 4 dakika; 4,4 kWh
kapasiteli 75 litrelik boyler ise 4,4/2l= 0,2 saat veya
12 dakika içinde tamamen ›s›t›lmaktad›r.

4.3. KULLANMA SUYU ISITMASININ

EKONOM‹KL‹⁄‹

Sistemin etkime zinciri, sitem kullanma ›s›l verimini
belirlemektedir.

4.3.1. S›cak Suyun Kullan›c›ya Verilmesi

S›cak suyun ilk damlas›ndan son damlas›na kadar
istenen tüketim debisi ve s›cakl›¤›nda sunulmas›

durumunda ideal bir fayda aktar›lmas› söz
konusudur. Kay›plar afl›r› veya yetersiz olarak
›s›nm›fl suyun faydalan›lmadan akmas› fleklinde
görülmektedir. Kullan›c›n›n konfor anlay›fl›na ve
herfleyden önce s›cak su ihtiyac›n›n türüne ba¤l›
olarak de¤iflik kay›plar ortaya ç›kmaktad›r.

Küvete ak›fl ⇒ Kay›plar düflük, çünkü s›cak su
sa¤lanmas› bütün olarak de¤erlendirilmektedir.

Lavabo ⇒ Kay›plar farkl› ihtiyaçlar için çok
farkl›d›r.

El y›kama ⇒ düflük

Yüz y›kama,

Difl f›rçalama ⇒ daha yüksek

fiekil 4.24 / SICAK SU ETK‹ME Z‹NC‹R‹
VE S‹STEM KAYIPLARI

fiekil 4.25 / DEPOLAMASIZ AKIfi

fiekil 4.26 / SICAKLIK FARKI - DEB‹ ‹L‹fiK‹S‹

fiekil 4.23 / T‹P‹K KAZAN - BOYLER KOMB‹NASYONLARI
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Mutfak ⇒ Kay›plar genellikle çok yüksek, çünkü
ihtiyaca ba¤l› olarak belirlenen minimum s›cakl›klar
gerekmektedir.

Dufl ⇒ Kay›plar genelde çok yüksek

Bugünkü kullan›c› davran›fllar›nda lavabodaki
muhtemel s›cakl›k farkl›l›klar›n›n hiç önemli
olmamas› beklenebilir. Halbuki duflta ve mutfakta
farkl›l›klar çok önemli olmaktad›r. Burada genellikle
bir su kayb›na raz› olunarak s›cakl›¤›n tam olarak
istenen seviyeye gelmesi beklenmektedir. Bu tür
bekleme süreleri veya ölü zamanlar flu durumlarda
oluflmaktad›r:

a) Boyler depolamas› olmayan sistemlerde ›s›
üreticisinin yüksek s›cakl›¤a ç›kar›lmas›nda

b) Boru hatlar›n›n içindeki suyun düflük
s›cakl›kta bulunmas›nda

Ayar s›ras›ndaki problemlerden kaynaklanan
kay›plar:

a) Tüketim s›cakl›¤› / debisine ba¤l› sistemler (ani
su ›s›t›c›s›) veya bu iliflkinin sadece kaba olarak
kontrol edildi¤i sistemler

b) Kabaca etkiyen ve do¤ru kullan›lmayan kar›fl›m
armatürleri, ölü zamanl› kar›fl›m olaylar›

Ayar problemleri özellikle konfor düflürücüdür ve
böylece kay›plar› teflvik etmektedir. Bu tür
problemler, önceden bu gibi sistemlerin
kullan›lmamas› veya uygun tedbirler (ç›k›fl
s›cakl›¤›n›n otomatik kontrolü) ile önlenmelidir.

Boru hatlar›ndaki so¤umufl su nedeniyle oluflan
düflük s›cakl›klar boru ›s›tma sistemleri veya
sirkülasyon hatlar› ile esas itibar›yla
önlenebilmektedir.

Su ve enerji kay›plar›n›n hesapla tahmin edilmesi
için afla¤›daki temel de¤erler kullan›labilir. 

Boru çap› mm Boru hacmi lt/m Is› kapasitesi 
Wh/K.m

10 x 1 0,05 0,0872

12 x 1 0,079 0,1278

15 x 1 0,133 0,1999

18 x 1 0,201 0,2894

22 x 1 0,314 0,4336

Örnek 4.3. Boru içindeki suyun ›s›t›lmamas›

nedeniyle oluflan su kayb›

Sirkülasyon hatt› bulunmayan müstakil ev 

Boru çap› 12 x 1, Boru uzunlu¤u 7m

Su kayb›: m = 0,079 lt/m = 0,55 lt

Örne¤in 50 lt’lik dufl suyuna göre su kayb› 0,55/50
→ %1,1 olur.

Depolamas›z ak›fl halinde ›s›tma yapan sistemlerde
ölü zaman önlenememektedir. (fiekil 4.25) 35°C
ç›k›fl s›cakl›¤› elde edebilmek için yaklafl›k 25 saniye
beklenmesi gerekmektedir. En az›ndan dufl almada
suyun bu zaman zarf›nda faydalan›lmadan akt›¤›
kabul edilmelidir.

Örnek 4.4 Bir dufl banyosunun senelik su ve ›s›

kayb›

Duflun günde bir kere kullan›lmas›nda ve 40°C’lik
tüketim s›cakl›¤› elde edilene kadar suyun 35 saniye
süresince faydalan›lmadan akt›¤› kabulü ile 8 lt/dak
tüketim debisinde 

Su kayb›: m = 8.   35 .360 = 1680 lt / y›l
60

Is› kayb›: Q=m.c. ∆T/2  = 1680 . 1/ 860 . (40 - 10 ) /2
= 29,3 kWh

Sonuç ›s› kayb›n›n az oldu¤u, ancak su kayb›n›n
önemli bir maliyet faktörü oluflturuldu¤unu
göstermektedir. 50 lt dufl suyuna göre su kayb›

8 . 35/60 / 50= %9,3 olmaktad›r.

Aktar›lma kayb› olarak tüketim süresi esnas›ndaki
da¤›t›m kay›plar› da (boru ›s› kay›plar›)
de¤erlendirilmelidir. Bunlar Is›t. Sis. Yön.’e göre
öngörülen yal›t›m kalitelerinde ihmal
edilebilmektedir.

4.3.2. S›cak Suyun Haz›r Tutulmas›

S›cak su ihtiyac› olmayan durumdaki sistem
kay›plar› haz›r tutmaya aittir. Boyler ve boru hatt›
kay›plar› bunlardan say›lmaktad›r.

Boyler kay›plar› 

Boylerin ›s› kay›plar›, konstrüktif verileri (özellikle
›s› yal›t›m›n›n kalitesi ve uygulan›fl›) ve depolama
s›cakl›¤› taraf›ndan belirlenmektedir. Kay›plar›n
büyüklük mertebesi 100 litrelik boyler için yaklafl›k
1,5 kWh/24h, 600 litrelik boyler için yaklafl›k 3
kWh/24h’e kadard›r. Tam de¤erler imalatç› data
föylerinden al›nmal›d›r.

Boru hatt› kay›plar›

Bakiye ›s› kay›plar› ve sirkülasyon kay›plar›d›r.

Bakiye ›s› kayb› doldurulan su ve boru hatt›
malzemesi ile ilgili ›s›l atalete karfl›l›k gelmektedir.
Termik ataletin yan› s›ra tüketim say›s› da önemlidir.
(fiekil 4.27)   

Sirkülasyon kayb›, sirkülasyon süresi esnas›ndaki
sürekli verilen ›s›dan ve sirkülasyon devresinin
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bakiye ›s› kayb›ndan oluflmaktad›r. (Bak›n›z fiekil
4.28)

Boru hatt› kay›plar› ancak bina ›s›t›lmas›nda faydas›
dokunmad›¤› takdirde kay›p olarak kabul
edilebilmektedir. Kay›p bina ›s›tma dönemi d›fl›ndaki
bir zamanda oldu¤unda veya ›s›t›lmayan hacimlere
›s› verildi¤inde oluflmaktad›r.

Boru hatt› kay›plar›n›n hesaplanarak belirlenmesi
(örne¤in VDI 2067 Blatt 4’e göre) çok kapsaml›
oldu¤u ve zaman ald›¤› için giderek PC- hesaplama
programlar› ile yap›lmaktad›r. Ancak buna ra¤men
kazan ekonomikli¤inde oldu¤u gibi burada da kay›p
büyüklüklerinin tahmin edilmesi ile ilgili basit
yöntemler istenmektedir. Böyle bir tahmin fiekil
4.29’daki flemaya göre gerçeklefltirilebilir.

Bu flemaya göre çeflitli boru çaplar› için özel
karakteristik de¤erler hesaplanabilmekte ve bir
hesap flemas›nda toplanabilmektedir. (Bak›n›z fiekil
4.30)

Bu tablodaki karakteristik de¤erler, sadece gerçek
boru uzunlu¤u ile temel de¤erlerin birimi
kWh/y›l’d›r ve bu de¤erler VDI 2067 Blatt 4’teki

Tablo 3 ve 8’e göredir.

Z

fiekil 4.29 / BORU HATTI KAYIP TAHM‹N‹

fiekil 4.27 / BAK‹YE ISI KAYBI

fiekil 4.28 / S‹RKÜLASYON KAYBI

QZ = Gün bafl›na sirkülasyon kayb›   kWh/gün
Q’

Z = Kay›p ›s› ak›m›    kW
∆tZ = Günlük sirkülasyon süresi  n/gün
QRZ = Bakiye ›s› kayb›   kWh/n
nZ = Günlük sirkülasyon aral›klar›n›n say›s›  n/gün

(4.6)
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Örnek 4.5 Müstakil bir evin boru hatt› kay›plar›

4 kifli

Boru hatt› Çap mm Uzunluk m

Kolon 22 x 1 4 2m’si kazan dairesinde
Kolon 15 x 1 2
3 tüketim hatt› 15 x 1 1,5

Sirkülasyon hatt› 12 x 1 7 2m’si kazan dairesinde 

Boru hatt› kay›plar› iki ayr› durumda hesaplanacakt›r.
Bunlar her biri 1 saat olan üç sirkülasyon aral›¤›nda ve
16 saatlik sirkülasyon süresinde olmak üzere
tariflenmifltir. Hesaplar fiekil 4.32 ve 4.33’teki hesap
flemalar› yard›m› ile anlat›lm›flt›r. Her biri 1 saat olan
üç sirkülasyon aral›¤›ndaki boru hatt› kay›plar› örne¤i
fiekil 4.32’de verilmifltir.

Sirkülasyon hatt›:

12 x 1: Boru uzunlu¤u, bunun 2m’si (›s›t›lmayan)
kazan dairesinde ve 5m’si ›s›t›lan odalardad›r.

15 x 1: 3m, ›s›t›lan odalarda kolon ve tüketim hatt›
olarak 22 x 1: 4m, bunun 2m’si kazan dairesindedir.
Hesap flemas›na uygun olarak temel de¤erler ilgili
boru uzunluklar› ile çarp›lmaktad›r. Genel toplam
129 kWh/y›l’l›k bir sirkülasyon kayb› vermektedir.

Her günkü sirkülasyon aral›klar›nda ilgili bakiye ›s›
kay›plar› dikkate al›nmal›d›r. Bunlar n=3 için hesap
flemas›n›n sa¤daki blokuna ifllenmifltir. 15 x 1 boru
çap›nda sadece müstakil tüketim hatlar›n›n fiekil
4.27’ye göre belirlenen ›s›nmalar›n say›s› (n=3) dikkate
al›nm›flt›r. Bakiye ›s› kayb› 93 kWh/y›l ve toplam boru
hatt› kayb› 222 kWh/y›l olmakta, bu da 22 m3 gaz
yak›t/y›l veya litre s›v› yak›t/y›l’a karfl›l›k gelmektedir.

fiekil 4.30 / HESAP fiEMASI

fiekil 4.31 / ÖRNEK ‹Ç‹N TES‹SAT fiEMASI
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fiekil 4.33’teki hesap flemas› 16 saat/gün’lük
sirkülasyon süresi ile ilgili sonuçlar› vermektedir.

Örnek 4.6  24 daireli bir apartman›n boru hatt›

kay›plar›

Boru hatt› plan›na göre afla¤›daki boyutlar söz
konusudur:

Sirkülasyon 16h/gün olarak gerçekleflmektedir.
Daire bafl›na 3 kiflilik bir ortalama yerleflimde günlük
›s›tma olaylar›n›n say›s› n = 10,6 olmaktad›r. Sonuç
fiekil 4.34’teki hesap flemas› taraf›ndan
verilmektedir.

Toplam kay›p daire bafl›na

4982 kWh/y›l = 208 kWh/y›l
24

veya 21 m3 gaz yak›t/y›l veya litre s›v› yak›t/y›l
de¤eri ile müstakil evdekine göre oldukça daha
düflüktür. Bu beklenen bir sonuçtur, çünkü
›s›t›lmayan odalardaki veya bina bölümlerindeki
kay›plar daire say›s›n›n artmas›yla izafi olarak daha
düflük olmaktad›r.

4.3.3. Is›n›n S›cak Suya Verilmesi

Bu kay›plar sadece dolayl› kullanma suyu
›s›t›lmas›nda kazan ile boyler aras›ndaki ba¤lant›
hatt› nedeniyle oluflmaktad›r. Burada sirkülasyon ve
bakiye ›s› kay›plar› söz konusudur. Da¤›t›m boru

fiekil 4.32 / ÖRNEK 4.5 HESAP fiEMASI

Sirkülasyon hatlar› Uzunluk Uzunluk

Çap Is›t›lmayan Is›t›lan Odalar

Odalar veya Is›t›lan

bina k›s›mlar›

mm m m

42 x 1,5 4 11

35 x 1,5 20

28 x 1,5 67

22 x 1 4 21

18 x 1 20

15 x 1 84

Müstakil tüketim hatlar›, 145

Bakiye ›s› kay›pl› 15 x 1
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flebekesinin aksine ›s› verilmesinde bakiye ›s›
kay›plar› a¤›rl›ktad›r. Bunlar ayn› flekilde fiekil
4.30’daki baz de¤erler ile belirlenebilmektedir.

Örnek 4.7 Bir boyler besleme hatt›n›n bakiye ›s›

kayb›

Boyler gidifl/dönüfl R 1 1/4; besleme hatt›n›n
uzunlu¤u 1,4 m. Boyler günde ortalama 2 kez
›s›t›lmaktad›r.

Is›t›lmayan odalardaki 35 x 1,5 boyutu için fiekil
4.30’daki baz de¤er →16 kWh/m.y›l 

QWÜ = 2.16.1,4 = 44,8 kWh/y›l

Besleme sistemlerinde harici ›s› eflanjörünün yüzey
ve bakiye ›s› kay›plar› yaklafl›k 1,2 çarpan› ile
dikkate al›nabilmektedir.

4.3.4. Is› Üreticisinin Kay›plar›

Burada, kullanma suyunu ›s›tman›n yan› s›ra binan›n
›s› ihtiyac›n› da karfl›layan ›s› üreticileri ile sadece
kullanma suyunun ›s›t›lmas›n› sa¤layan ›s› üreticileri
ayr› olarak incelenmelidir. 

Bina ve kullanma suyu ›s›t›lmas› ile ilgili ›s›

üreticileri

Bu çok s›k karfl›lafl›lan durum için tipik olan, kazan
ve boylerin birbirine ba¤lanmas›d›r. Bina ve
kullanma suyu ›s›tmas›n›n farkl› iflletme flartlar›
nedeniyle, ›s›tma dönemi s›ras›ndaki ile bunun
d›fl›ndaki iflletme rejimleri aras›nda ay›r›m yap›lmas›
gerekmektedir. Ancak inceleme daima tüm sene
boyunca gerçekleflmelidir.

Bina ›s›tmas› yap›lan dönemdeki iflletme

Kazan ›s› ihtiyac› için haz›r durumdad›r. Durma
kay›plar› bu nedenle ›s› ihtiyac› ile
iliflkilendirilmelidir. Kazan çal›flmas›nda ise ›s›
kay›plar› oluflmamaktad›r, çünkü muhtemel bir afl›r›
s›cakl›k ›s›tma tesisat›nda kullan›labilmektedir.
Kullanma suyu ›s›t›lmas› bu nedenle kazan verimi ile
gerçekleflmektedir (fiekil 4.36) . 

Kazan kayb›

QVK = QWN . [ 1/ ηK - 1]

fiekil 4.33. EfiDE⁄ER YAKIT M‹KTARI 40 M3 GAZ YAKIT/YIL VEYA L‹TRE SIVI YAKIT/YILDIR.
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ile hesaplanmaktad›r.

QVK = Kazan›n kay›p ›s›s› kWh

QWN = Suyun faydal› ›s›s› kWh

ηK = Kazan verimi (%)

Kazan verimi modern kazan konstrüksiyonlar›nda
kullanma suyu ›s›t›lmas› için DSK’da %92 veya
YK’da %98 olarak kabul edilebilmektedir.

YK ile ilgilenilmesi halinde asl›nda verimin alt ›s›l
de¤ere (HU) göre verilmesi çok anlams›z hale

fiekil 4.34 / ÖRNEK 4.6 HESAP fiEMASI

fiekil 4.35 / ISI ÜRET‹C‹S‹ KAYIPLARI fiekil 4.36 / B‹NA ISITMASI YAPILAN DÖNEM
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gelmektedir, çünkü ηK= %100 olmas› halinde art›k
hiçbir kay›p olmad›¤› sonucuna ulafl›lmaktad›r. (1/1 -
1→0) Ancak tabii ki durum böyle de¤ildir. Bu
nedenle burada kazan verimi üst ›s›l de¤ere (H0) göre
verilmelidir. Bu durumda bir DSK’n›n %93’lük
verimi %87,7’ye (s›v› yak›t yak›lmas›nda) ve
%83,2’a (gaz yak›t yak›lmas›nda) ve gaz yak›t
yak›lan bir YK’n›n HU’ya göre verilen %98’lik
verimi üst ›s›l de¤ere göre %88’e karfl›l›k
gelmektedir.

Örnek 4.8 S›v› yak›t yak›lan bir kazandaki kay›p ›s› 

Boylerin ›s›t›lmas› için bina ›s›tmas› yap›lan dönem
kazan verimi olarak %87,7 (Ho) kabul edilmektedir.

4 kiflilik bir evin s›cak suyu ile ilgili faydal› ›s›
ihtiyac› 

2 kWh/ (kifli.gün) . 4 kifli .270 gün/y›l = 2160
kWh/y›l olmaktad›r.

QVK = 2160 . ( 1/ 0,877- 1( = 303 kWh/y›l veya 30 lt
s›v› yak›t/y›l

Bina ›s›tmas› yap›lan dönem d›fl›ndaki iflletme

(fiekil 4.37)

Kazan sadece kullanma suyu ›s›t›lmas› için haz›r
durumda oldu¤undan kazan-durma kay›plar› ile
iliflkilendirilmelidir. Kullanma suyu ›s›t›lmas›n›n
kendisi de yine kazan verimi ile gerçekleflmektedir.
Her ikisi birlikte, bina ›s›tmas›nda oldu¤u gibi
kullanma ›s›l verimi olarak tan›mlanabilirse de
burada tam geçerli de¤ildir.

Modern kazanlar sadece ihtiyaca ba¤l› olarak
iflletmeye girmektedir. Kazan, su ›s›t›lmas›
gerekti¤inde çal›flmakta, sonra durmaktad›r. Bu
durumda az veya çok olmak üzere gövdesinde
depolanan ›s›n›n bir k›sm›n› kaybetmektedir. Önde
gelen imalatç›lar›n kazan-›s› yal›t›m› kalitesi
benzerlik gösterdi¤inden so¤uma daha ziyade termik
bak›mdan etkili olan kazan›n kütlesi taraf›ndan
belirlenmektedir. Kazan metal kütlesinin de dikkate

al›nmas›yla, toplam kütle yaklafl›k olarak su
kütlesinin (mw) 1,5 kat›na eflit al›nabilmektedir.

mK = mw .1,5

Kazan kütlesinin ›s› içeri¤i bu durumda

QMK = mK . c. ∆Τ‘dir;

Burada c olarak suyun özgül ›s›s› 1/860
kullan›lmal›d›r.

Küçük termik kütlede, kazan oda s›cakl›¤›na kadar
so¤uyabilmektedir. Is› kayb› buna ra¤men azd›r ve
çevre s›cakl›¤›na ulafl›lmas› ile sona erer. Büyük
termik kütleler iki ›s›tma talebi aras›nda, oda
s›cakl›¤›na kadar olan bir so¤umaya müsaade
etmemektedir. Kay›p büyüklükleri gerçi zamanla
azalsa da tam so¤umaya kadar sürekli mevcuttur ve
böylece toplamda küçük termik kütleli kazandakine
göre daha yüksek olmaktad›r.

Örnek 4.9 Bir Kazan›n so¤uma davran›fl› (fiekil 4.38)

Brülör gücü Q’F = 11 kW, termik bak›mdan etkili
kütleler 3 kg ve 30 kg, durma kayb› (her iki kazan
için)

q’B 60°C = %1,2’dir.

Kazan 60°C’lik bir ç›k›fl s›cakl›¤›na sahiptir. Oda
s›cakl›¤› 20°C’dir.

So¤uma olay› üstel bir biçimde olmas›na karfl›l›k
burada önce lineer bir olay olarak incelenecektir.

Kazanda depolanan ›s› miktar› (bakiye ›s›

miktar›)

QMK = mk . c . (Τk - 20) = 3. 1/860 . (60-20) = 0,14 kWh

veya

30. 1/ 860 . (60-20) = 1,4 kWh

So¤uma Kayb›

Q’B = q’B . Q’F = 0,012 . 11 kW = 0,132 kW

20°C’ye so¤umaya kadar geçen süre, lineer bir
so¤utma kabülünde

∆t = QMK / Q’B =  0,14 kWh / 0,132 kWh = 1,1 h

veya 

1,4 / 0,132= 10,6 h

So¤utma olay›nda yeni bir talep 9 saat sonra
gerçekleflseydi, küçük kütleli kazan bu ana kadar
tüm ›s› içeri¤ini (QMK = 0,14 kWh) kaybederdi.
Büyük kütleli kazan bu anda hala 26°C’lik bir
s›cakl›¤a sahip olsa da ›s› potansiyelinden 

∆QMK = 30.   1  . (60-26) = 1,19 kWh kaybetmifltir.

860

Gerçek so¤uma olay›n›n göz önüne al›nmas›nda da
esas itibar›yla bu hususta de¤iflen bir fley yoktur.fiekil 4.37 /  B‹NA ISITMASI YAPILMAYAN DÖNEM
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So¤uma veya s›cakl›¤›n seyir flekli flu ba¤lant›ya
göre olmaktad›r.

Τt =         ∆Τ0 + Τu (4.9)

exp ( q’B .Q’F . 860 . t)

mK .∆Τ0

Τt = t an›ndaki s›cakl›k °C

Τu = çevre s›cakl›¤› °C

∆Τ0 = s›f›r an›ndaki s›cakl›k ile çevre s›cakl›¤›
aras›ndaki fark, K

Boyler pompas›n›n gecikmeli durdu¤u bir boyler
›s›tmas›ndaki flartlardan hareketle,

Tϑ0 = 60 - 20 = 40 Kelvin kabul edilebilmektedir.

Böylece mK = 3 veya 30 kg de¤erine sahip kazanlar ile
ilgili gerçek so¤uman›n seyri fiekil 4.39’daki gibi
olmaktad›r.

9 saat sonra, mK = 30 kg de¤erli kazan 37°C’lik bir son
s›cakl›kta

QMK = 30.   1  . (60-37) = 0,8 kWh’l›k
860

bakiye ›s› kaybetmifltir. mK = 3 kg de¤erli kazan 5 ile 6
saat sonra oda s›cakl›¤›na so¤umufl, böylece sadece
0,14 kWh kaybetmifltir. Boylerin bir sonraki ihtiyaç
talebinde kazan bulundu¤u s›cakl›ktan tekrar ›s›tma
seviyesine ç›kacakt›r. 

Burada, Bölüm 4.2’de ölü zaman T2 olarak tan›mlanan
›s›nma süresine ihtiyaç duyulmaktad›r.

∆t =  QMK / Q’K (Q’K = Q’F . ηK → Q’K = 11 kW . 0,93
= 10,2 kW)

mK = 3 kg de¤erli kazan →∆t =  0,14 kWh / 10,2
kW. 60 min /h = 0,82 dakika

mK = 30 kg de¤erli kazan →∆t =  0,8 .60 / 10,2= 4,7
dakika

Tamamen so¤umada büyük hacimli kazan

∆t =  1,4 . 60 = 8,2 dakikal›k
10,2

›s›nma süresine ihtiyaç duyar.

fiekil 4.39’da aç›klay›c› olmak üzere büyük güçte bir
kazan›n so¤umas›n›n seyir flekli gösterilmifltir.
Buradan,büyük güçlü bir kazan›n flartlara ba¤l› olarak
ancak birkaç gün sonra so¤udu¤u anlafl›lmaktad›r.

Yaz döneminde kullanma suyu ›s›t›lmas› ile ilgili kazan
durma kayb› (QVK) kazan›n bakiye ›s› kayb› (QMK) ve
günlük tekrar ›s›tma olaylar›n›n say›s› (nd) taraf›ndan
belirlenmektedir.
QVK = QMK . nd . 95 gün/y›l

Kazan›n günlük ›s›nma say›s› faydal› ihtiyac›n boyler
kapasitesine oran›na ba¤l›d›r. Ancak ayr›ca boyler ve
boru hatt› kay›plar› da dikkate al›nmal›d›r, çünkü bunlar
ayn› flekilde boyler kapasitesinden karfl›lanmaktad›r. Bu
kay›plardan birincisinin neden oldu¤u tekrar boyler
›s›tmas› (yüklemesi) boyler kontrol devresinin flalt
aral›¤› ile gerçekleflmektedir.

fiekil 4.38 / KAZAN SO⁄UMA DAVRANIfiI

fiekil 4.39 / GERÇEK KAZAN SO⁄UMA DAVRANIfiI
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Oluflturulan ‘’kay›p kapasitesi’’ boyler kapasitesinden 

∆Τs flalt aral›¤› → örne¤in           5K     = 0,1
Τs - 10 60K-10K

çarpan› oran›nda daha küçüktür.

Bu durumun göz önüne al›nmas›yla kazanla ilgili
günlük talep say›s›

nd =   1   . (QWN + 10 (QVS + 0,6 . Z ))
Qs

Ba¤›nt›s› ile tahmin edilebilmektedir.

0,6 . Z, her birinde yaklafl›k 0,6 kWh/ gün’lük boru hatt›
kayb› olan Z say›daki dairede meydana gelen toplam
boru hatt› kayb›d›r.

Örnek 4.10 S›v› yak›t yak›lan bir kazanda yaz›n

oluflan durma kayb›

(Örnek 4.8’e de bak›n›z)

Kazan: Q’K = 17 kW (

Q’F = 17 / 0,93 = 18,3 kW; q’B 60°C = %1

Kazan›n su hacmi 33 L → termik bak›mdan etkili
kütle yaklafl›k 33 kg. 1,5 = 50 kg

Her biri 2 kWh/gün ortalama s›cak su ihtiyaçl› 4 kifli
→ 8 kWh/gün

Boyler 200 lt

Is› kayb› (60°C de) 1 kWh/24 h

Boyler kapasitesi

QS = 200 .   1   . (60-10) = 11,6 kWh
860

Günlük boyler ›s›tma (yükleme) say›s›

nd=  1   .  (8 +10. (1 +0,6)) = 2,1→2 boyler ›s›tmas›/gün 
11,6

›s›tmalar 16/2 = 8 saat ortalama ara ile
gerçekleflmektedir. Boyler ›s›tmas›ndan sonra kazan
60°C’den

Τ =              40                         + 20 = 41°C’ye

exp (   0,01 . 18,3 . 22. 8)
50

so¤umaktad›r. Bakiye ›s› kayb›

QVK = 3 . 50 .    1   . (60 - 41) . 95 = 314 kWh’t›r.
860

Bu bakiye ›s› kayb›na boyler ›s›tma dönemi
esnas›ndaki kazan kay›plar› (Eflitlik 4.7’ye göre) da
eklenmektedir.

QVK = QWN [   1   - 1]
ηK

QWN = 8 kWh /gün . 95 gün

= 760 kWh/y›l’l›k s›cak su faydal› ihtiyac› ve 
ηK = 0,877 ile

QVK = 760 . [   1     -1]= 107 kWh
0,877

ve yaz iflletme döneminin toplam kayb› 314 + 107 =
421 kWh olmaktad›r. Tüm senelik kullanma suyu
›s›t›lmas› ile ilgili kazan kayb› 303 + 421 = 724 kWh’t›r.

Sadece kullanma suyu ›s›t›lmas› ile ilgili ›s›

üreticileri

Burada öncelikle do¤rudan ›s›t›lan gaz yak›tl› ve
elektrikli depolu su ›s›t›c›lar› söz konusudur.

Bu sistemlerde fiekil 4.28’e göre s›cak suya ›s›
verilmesi olmad›¤› için sadece ›s› üretimi ve
depolama ile ilgi kay›plar dikkate al›nmal›d›r. Is›
ihtiyac›n›n kullanma suyu ›s›t›lmas›ndan ayr›lmas›
ile bina ›s›tmas› dönemi içindeki ve d›fl›ndaki iflletme
aras›nda bir ay›r›m yap›lmas› gerekmemektedir.

Is› üretimindeki kay›plar

Fosil yak›t ile do¤rudan ›s›t›lan sistemler için (kazan
ve dolayl› ›s›t›lan boyler sistemindeki gibi) ›s›
üretiminin “kazan verimi’’ ile gerçekleflmesi durumu
geçerlidir. Bu genellikle yaklafl›k %90 olarak kabul
edilebilmektedir. Kazan kay›plar›n›n belirlenebilmesi
için eflitlik 4.7 kullan›labilmektedir.

Kullanma suyu ›s›t›lmas› ile ilgili verim, elektrikli
›s›tmada 
ηStr ≈ 0,32 ve ›s› pompal› sistemlerde
ηWP = ηStr . ε (ε = ›s›tma tesir katsay›s›; yaklafl›k 1,8

ile 2,5 aras›nda) kabul edilmelidir.

Depolamadaki kay›plar

Elektrikle ›s›t›lan boylerin kay›plar› dolayl› ›s›t›lan
boylerdeki gibi kabul edilebilmektedir. Gaz yak›tl›
depolu su ›s›t›c›lar› aç›k konstrüksiyonlar› nedeniyle
daha yüksek kay›plara sahiptir. Bunlar da kazandaki
gibi durma kayb› bulunmaktad›r ve bu kay›p qB = %3
ile 3,5 aras› veya mutlak kay›p büyüklü¤ü (QB)
olarak verilmektedir.

Zaman dilimi ∆t’ esnas›ndaki boyler kayb›

QVS = qB . QF . ∆t’ de¤erindedir.

∆t’ ihtiyaç zaman dilimi ∆t’den brülör çal›flma
süresinin ç›kar›lmas› ile elde edilmektedir, çünkü bu
dönemdeki boyler kayb› qS üzerinden kazan verimi
içinde bulunmaktad›r.

∆t’ = ∆t - QWN / (Q’F . ηk)

Eflitli¤e konursa:

QVS = q’B . Q’F . [ ∆t -   Qwn ] (4.12)
Qf . ηk
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Örnek 4.11 Do¤rudan ›s›t›lan kullanma suyu

›s›t›c›s›n›n tüm senelik üretim ve depolama

kay›plar›

a) Gaz yak›tl› depolu su ›s›t›c›s› (termosifon)

ηK = %90

Depo 160 litre

q’B = %3,2 = 0,032

QF = 9 kW

S›cak su ihtiyac›

QWN = 8 kWh/gün → ∆t = 330 gün/y›l ile → 2640
kWh/y›l 

Is› üretimi kayb›

QVK = QWN .[  1  -1] = 2640 . [   1  -1] = 293 kWh
ηK 0.9

Depolama Kayb›

QVS= 0,032 . 330 . [24 - 2640/(9 . 0,9)] = 2187 kWh

Tüm senelik toplam kay›p 293 + 2187 = 2480 kWh
veya 

248 m3 gaz yak›tt›r.

b) S›cak su - ›s› pompas›

Depo 300 L, so¤utma kayb› 1.7 kWh/24h

S›cak su ihtiyac› ve faydalanma süreleri a)’daki gibi,
ε = 2.2

Is› üretimi kayb›

QVWP= 2640 . (1/(0,32 . 2,2) - 1)= 1110 kWh/24 h

Depolama kayb›

QVS = 1,7 kWh/gün . 330 gün/y›l = 561 kWh/y›l

fiekil 4.40 / ÇEfi‹TL‹ ISITMA S‹STEMLER‹N‹N EKONOM‹KL‹⁄‹
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Tüm senelik toplam kay›p 1110 +561 = 1671 kWh
veya 167 litre s›v› yak›t veya m3 gaz yak›tt›r.

4.3.5. Kullanma Suyu Is›tma Sisteminin

Ekonomikli¤i

Çeflitli ›s›tma sistemlerinin ekonomikli¤i fiekil
4.40’taki sistemati¤e göre karfl›laflt›r›labilmektedir.

Farkl› sistemler 1’den 5’e kadar ifade edilen
proseslerdeki kay›p karakteristikleri birbirleri ile
karfl›laflt›r›labilir.

Bölüm 4.3’teki örneklerde verilen sonuçlar ve veriler
bir sonraki örnekte sistem kullanma ›s›l veriminin
belirlenmesi için kullan›lacakt›r.

Karfl›laflt›r›lanlar:

- Dolayl› ›s›t›lan depolama sistemi, sirkülasyonlu 

- Do¤rudan ›s›t›lan depolama sistemi,
sirkülasyonlu

- Ani su ›s›t›c› minimum rezervli

Örnek 4.12 Çeflitli kullanma suyu ›s›tma

sistemlerinin kullanma ›s›l verimleri

Ana veriler: 4 kiflilik müstakil ev, ortalama s›cak su
sarfiyat› kifli bafl›na 2 kWh/gün, faydalan›lan zaman
dilimi 330 gün/y›l

Bundan sonra 4.4 ile 4.11 aras›ndaki örneklerin
sonuçlar› kullan›lmaktad›r.

a) Dolayl› ›s›t›lan depolama sistemi, sirkülasyonlu

(fiekil 4.41)

Faydal› ›s› → 4 . 2 . 330 = 2640 kWh/y›l

S›cak suyun verilmesi, kay›ps›z

S›cak suyun depolanmas›

Depo → 1601 → QVS = 1 kWh/gün  .330 gün/y›l

= 330 kWh/y›l

Boru hatt› kay›plar› (Örnek 4.5),

Her biri 1 saat olan günlük 3 

Sirkülasyon aral›¤›nda 222 kWh / y›l

Toplam Σ 552 kWh/y›l

Is›n›n verilmesi 45 kWh/y›l

(Örnek 4.7)

Is› üretimi 724 kWh/y›l

(Örnek 4.10)

Sistem kullanma ›s›l verimi =         Fayda           

Fayda + Kay›plar

= 2640 / (2640 + 552 + 
45 + 724)

= %67

Yak›t sarfiyat› =  2640 + 552 + 45 + 724

10

= 396 litre s›v› yak›t/y›l

a) Do¤rudan ›s›t›lan depolama sistemi,

sirkülasyonlu (fiekil 4.42)

S›cak suyun verilmesi, kay›ps›z

S›cak suyun depolanmas› (Örnek 4.11)

Depo 2187 kWh

Boru hatt› kay›plar›

(Örnek 4.12’deki gibi)  222 kWh   .

Toplam ∑ 2409 kWh

Is›n›n verilmesi

Kay›ps›z ›s› üretimi

Örnek 4.11’e göre 293 kWh

Sistem kullanma ›s›l verimi=           2640             .

2640 + 2409 + 293

= %49

Yak›t sarfiyat› =   2640 + 2409 + 293

10

= 534 m3 gaz yak›t/y›l

c) Minimum rezervli ak›fl (ani su ›s›tma) sistemi,

duvar tipi kazana entegre edilmifl (fiekil 4.43)

(Kombi cihaz›), sirkülasyonsuz, ›s›tma suyu ›s›
eflanjörünün su hacmi 0,65 lt.

S›cak suyun verilmesi

Enerji kay›plar› yok, ancak ›s›t›lmayan boru hatt›
içeri¤i nedeniyle küçük su kay›plar› mevcut, boru
çap› 15 x 1 → boru hacmi 0,133 lt/m

S›cak su depolamas›:
Pratik olarak kayda de¤er kay›p yok

Is›n›n verilmesi:

Pratik olarak kay›ps›z ›s› üretimi

Kazan kayb›:

QVK = 2640 . [     1  -1] = 230 kWh/y›l
0,92

Kazan›n bakiye ›s› kayb›:

Sadece yaz iflletmesinde. Sadece bir minimum rezerv
bulundu¤u için kazan her su tüketimine cevap
vermektedir. VDI 2067 Blatt 4’e göre kifli ve gün
bafl›na 5 ›s›nma olay› beklenmelidir. Is› eflanjörü
s›cakl›¤› talepten sonra yaklafl›k 70°C’dir.
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QVK = 0,65. 1,5 .   1  . (70-20) . 5. 4 . 95 = 108 
860 kWh/y›l

Toplam: 230 + 108 = 338 kWh/y›l

Sistem kullanma ›s›l verimi =      2640      = %89
2640 + 338

Yak›t sarfiyat› =  2640 + 338  = 298 m3 gaz yak›t

10

Sistemlerin aralar›nda de¤erlendirilmesi sadece
enerji ile ilgili hususlar (özellikle sistem kullanma
›s›l verimleri) bak›m›ndan yap›lamamaktad›r.

fiekil 4.1’deki tüm kriterler önemlidir. Di¤er kriterler
ile ilgili flartlar›n ayn› geçerlili¤e sahip olup olmad›¤›

kontrol edilmelidir. Di¤er kriter nedeniyle minimum
rezervli kombi su ›s›t›c›s› iki ailelik bir evde bile
art›k merkezi cihaz olarak kullan›lamamaktad›r. Bu
tespit önemlidir, çünkü sonradan yap›lacak

fiekil 4.41 / DOLAYLI ISITILAN DEPOLAMA S‹STEM‹ fiekil 4.42 / DO⁄RUDAN DEPOLAMA S‹STEM‹

fiekil 4.43 / AN‹ SU ISITMA S‹STEM‹

fiekil 4.44. BUDERUS BOYLER‹N
TASARIM KONSEPT‹,

DUOCLEAN - YÜZEY KAPLAMASI ‹LE

Statik-dinamik
fonksiyonu
boyler gövdesinin

Hijyen
fonksiyonu
yüzeyin
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de¤ifliklikler zaman ve para bak›m›ndan oldukça
yüksek harcama gerektirmektedir. Mutlak de¤er, bir
kay›p büyüklü¤ünün de¤erlendirilmesi için yüzdesel
de¤erlerden daha önemlidir. Böylece dolayl› ›s›t›lan
boyler ile birlikte kullan›lan kazan›n fazla yak›t
sarfiyat› kombi cihaz›na göre sadece yaklafl›k 100
birim olmaktad›r. Sistem buna karfl›l›k verebilmek
için daha yüksek bir esneklik ve uygulama kabiliyeti
sunmaktad›r.

Ne yaz›k ki çeflitli s›cak su sistemleri s›k s›k ön
yarg›larla kay›r›lmakta veya reddedilmektedir.
Ancak ›s›tma tekni¤i farkl› sistem ve ürün arz›ndan
yarar sa¤lamaktad›r.

Hemen hemen tüm sistemler kendine özgü avantajlara
ve bundan dolay› pazarda bir paya sahiptir.

4.4. BOYLER KONSTRÜKS‹YONLARI VE

BUDERUS ÜRÜN TEKNOLOJ‹S‹

Boyler teknolojisi

- S›cak su hijyeni

- Bas›nca dayan›kl›l›k (statik ve dinamik)

- Enerji kay›plar›

- Prati¤e uygunluk, örne¤in temizleme imkan› ve
hijyen kalitesinin de¤iflmezli¤i kriterlerine
dayanmaktad›r.

fiekil 4.45 / DUOCLEAN - YÜZEY KAPLAMASININ ‹MAL YÖNTEM‹
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En önemli koflul s›cak su hijyeni ile ilgilidir. Su,
›s›tma ve depolama olaylar›nda kalitesini
kaybetmemelidir.

K›smen zahmetli bir haz›rlama iflleminden sonra su
esas itibar›yla flu maddeleri içermektedir:

- Karbonat

- Sülfat

- Klorit

- Magnezyum

- Kalsiyum

- Oksijen

- Karbondioksit

Malzemeye özgü flartlar özellikle oksijen miktar› ve
suda çözülmüfl tuzlar taraf›ndan oluflturulmaktad›r. Su
ile temasta olan yüzey k›s›mlar› oksijenin etkisi ile
korozyona u¤ramamal› ve kalsiyumkarbonat (kireç)
çökelmesine neden olan flartlar› oluflturmamal›d›r.

Boyler malzemesinin yüzeyi ile ilgili özel hijyen
koflullar›n›n bas›nca dayan›kl›l›k koflullar›ndan
ayr›lmas› mant›kl› görünmektedir. Böylece boyler
gövdesinin statik-dinamik fonksiyonu ve yüzeyin
hijyen fonksiyonu koflullara özel uyum sa¤layacak
malzemelerden oluflturulmal›d›r.

fiekil 4.46 / SERBEST KOROZYON ‹LE ‹LG‹L‹ ELEKTRO K‹MYASAL OLAY
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Statik - dinamik fonksiyon statik bas›c›n›n ve k›sa
süreli yüksek bas›nç dalgalar›n›n (armatürlerin h›zl›
aç›lmas› ve kapanmas›nda oluflan) karfl›lanmas›n›
kapsamaktad›r.

Bu koflullar alafl›ms›z çelik (örne¤in St 37.2) ile
tamamen karfl›lanabilmektedir. Buna karfl›l›k statik -
dinamik fonksiyonunun hijyen fonksiyonu ile
birlefltirmesi yüksek alafl›ml› krom-nikel çeliklerinin
kullan›lmas›n› gerektirmektedir.

Hijyen fonksiyonu su/boyler temas yüzeyi taraf›ndan
karfl›lanmal›d›r; bu özellikle pH- de¤erleri 6,6 ile 9,5
aras›nda bulunan asidik veya özellikle bazik sulara
karfl› korozyon dayan›kl›l›¤› sa¤lamak zorunda olan
bir yüzey kaplamas› uygulamas› gerektirmektedir.
Kaplaman›n kendisi do¤al olarak g›da maddelerine
uygunluk bak›m›ndan sorunsuz olmak zorundad›r.

Kaplama ana malzeme olan çeli¤in üzerine
uyguland›¤›ndan afla¤›daki kriterlerin de sa¤lanmas›
gerekmektedir:

Magnezyum
Anot

Magnezyum
Anot

fiekil 4.47 / MAGNEZYUM - ANOTLU KOROZYON KORUMASININ ETK‹ME fiEKL‹
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- Yap›flma mukavemeti

- Darbe mukavemeti

- De¤iflken s›cakl›klara dayan›kl›l›k

- Bas›nç de¤iflikliklerine dayan›kl›l›k

- Yüzey tabakas›n›n dayan›kl›l›¤›

Bu koflullara uygun kaplama malzemeleri ile ilgili
imalat teklolojisinde kapsaml› bir know-how
gerekmektedir.

Cam veya seramik maddeler bu özellikte malzeme
olarak bilinmektedir. Her iki madde türü g›da ve
agresif maddelerin muhafaza edilmesi için fevkalede
uygun oldu¤unu kan›tlam›flt›r.

Emayeleme tekni¤i bir cam türü olup Buderus
Heiztechnik taraf›ndan bir yöntem optimizasyonu
çerçevesinde daha da gelifltirilerek Thermoglasur
duoCLEAN haline getirilmifltir.

Su

Su

fiekil 4.48. YABANCI AKIM (INERT) - ANOTLU KATOD‹K KOROZYON KORUMASININ ETK‹ME fiEKL‹
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Son kat›n iki kere sürülmesi ile thermoglasurlu
boylerlerde iletkenli¤i 45.000 Ms/cm’ye kadar olan
deniz suyu da kullan›labilmektedir. Bu teknolojinin
fevkalede genifl uygulama alan›n› göstermektedir.
Thermoglasur, pasivasyonlu oksit tabakalar›ndaki gibi
ancak suyun etkisi ile oluflturulmak zorunda olmayan
bir yüzey korumas› sunmaktad›r.

Adeta yüzeyin yap› bilefleni olan bu tür oksit
tabakalar›n›n aksine Thermoglasur (ana tabaka ve son
kat) yöntemi ile metal zemine ba¤lanmak zorundad›r.
Glasur’un 900°C de eritilmesi s›n›r yap›da yüksek
mekanik ve kimyasal kaliteye sahip bir ba¤lant›
sa¤lamaktad›r. Pratikte -30°C ile +220°C aras›ndaki
ekstrem genifllikte bir s›cakl›k bölgesinde dayan›kl›l›k
problemsiz bir flekilde gerçekleflmektedir.

Ancak zor ulafl›lan yerler özel bir dikkat
gerektirmektedir. Burada da birden fazla say›daki
kaplama tabakalar› ile boflluksuz bir kaplama elde
edilmesine ra¤men bir katodik koruma sistemi ile
destekleme daha mant›kl›d›r. Sistemin etki
mekanizmas› basitlefltirilmifl olarak fiekil 4.47 ve
4.48’de gösterilmifltir. fiekil 4.46 korunmam›fl bir
hatal› yerdeki serbest korozyonun mekanizmas›n›
göstermektedir.

Korunmam›fl bir yerde demir çözülmekte ve böylece
elektronlar aç›¤a ç›kmaktad›r. Bu olay anodik
reaksiyon olarak belirtilmektedir. Anot “korozyon’’
nedeniyle harcanmaktad›r. Aç›¤a ç›kan elektronlar
lokal ak›m fleklinde ölçülebilmektedir.

Ak›m yo¤unlu¤u ve bununla demirin çözülme h›z›
uygun bir karfl› potansiyel ile (-0,53 V’da s›f›r olana
kadar) azalmaktad›r.

Anodik reaksiyona paralel olarak aç›¤a ç›kan
elektronlar›n harcand›¤› katodik reaksiyon
oluflmaktad›r. Magnezyum (asilli¤i demire göre daha
az olan bir metal) boyler suyunun içine sokulursa, bu
anodik reaksiyonu üzerine almaktad›r. Harici bir
gerilimin bir “yabanc› ak›m anodu’’ (Inert anot)
kullan›larak uygulanmas› ile de ayn› durum elde
edilebilmektedir. Katodik korozyon korumas› lokal
hatal› yerdeki kireç-koruma tabakas› oluflumu ile çok
etkili bir flekilde desteklenmektedir. Bununla
magnezyum anodun çözülmesi (su özelli¤ine ba¤l›
olarak) hemen hemen durabilir.

Uzun y›llar kullan›ma uygunluk için su özelli¤ine
ba¤l› olarak büyük yüzeyli kireç toplanmalar›n›
zorlaflt›ran Thermoglasur’un pürüzsüz yüzeyi çok
önemlidir. Kalsiyumkarbonat (kireç) oluflumuna
e¤ilim 60°C’nin üzerindeki s›cakl›klarda çok
artmaktad›r; burada su s›cakl›¤›ndan ziyade yüzey
s›cakl›¤› etkili olmaktad›r. Bu nedenle kireç

birikmelerinin özellikle ›s› eflanjör yüzeylerinde
oluflmas› beklenmelidir. Düz yüzeyler boylerin
temizlenmesini ve kireç birikintilerinin
uzaklaflt›r›lmas›n› oldukça kolaylaflt›rmaktad›r.


