
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN

GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI

TESİSAT YALITIMI

ANKARA 2007



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile
onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak
yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında
amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim
materyalleridir (Ders Notlarıdır).

 Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye
rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve
geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında
uygulanmaya başlanmıştır.

 Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği
kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması
önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.

 Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik
kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler.

 Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.

 Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında
satılamaz.



i

AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii
GİRİŞ .......................................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ....................................................................................................3
1. TESİSAT YALITIM MALZEMESİNİ HAZIRLAMAK.................................................... 3

1.1. Tesisat Yalıtım Malzemesi............................................................................................ 3
1.1.1. Tanımı.................................................................................................................... 3

1.2. Çeşitleri ......................................................................................................................... 3
1.3. Özellikleri ..................................................................................................................... 4

1.3.1. Seramik Yünü ........................................................................................................4
1.3.2. Taşyünü ................................................................................................................. 5
1.3.3. Cam Yünü..............................................................................................................9

1.4. Tesisat Yalıtım Malzemesini Hazırlama Kuralları ..................................................... 18
1.5. Malzemesini Hazırlama .............................................................................................. 18
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 20
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 22

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ..................................................................................................23
2. TESİSAT YALITIM MALZEMESİNİ YÜZEYE UYGULAMA ....................................23

2.1. Tesisat Yalıtımı ...........................................................................................................23
2.1.1. Tanımı.................................................................................................................. 23

2.2. Amacı .......................................................................................................................... 23
2.3. Çeşitleri ....................................................................................................................... 23

2.3.1. Isıtma Tesisatının Yalıtımı .................................................................................. 24
2.3.2. Soğutma Tesisatının Yalıtımı ..............................................................................24
2.3.3. Vanaların ve Armatürlerin Yalıtımı.....................................................................24
2.3.4. Mekanik Tesisat Sisteminin İyileştirilmesi.......................................................... 24
2.3.5. Yalıtım Kalınlığı..................................................................................................25

2.4. Kullanıldığı Yerler ......................................................................................................25
2.4.1. Gürültü Yalıtımı ..................................................................................................25
2.4.2. Yangın Güvenliği ................................................................................................ 30

2.5. Montaj ......................................................................................................................... 31
2.5.1. Tanımı.................................................................................................................. 31
2.5.2. Çeşitleri ve Yapılışı ............................................................................................. 32

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 34
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 36

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 ..................................................................................................37
3. ARAÇ GERECİN BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK................................................. 37

3.1. İş Alanındaki Araç Gereci Toplamak .........................................................................37
3.2. Araçların Kaba Temizliğini Yapmak..........................................................................37
3.3. Araçları Yıkamak........................................................................................................38
3.4. Araçların Silme ve Yağlamasının Yapılabilmesi ........................................................ 38
3.5. Araç Gereçleri Korumak............................................................................................. 38
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 40
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 42

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 43
CEVAP ANAHTARLARI .....................................................................................................45
KAYNAKÇA......................................................................................................................... 46

İÇİNDEKİLER



ii

AÇIKLAMALAR
KOD 582YIM183

ALAN İnşaat Teknolojisi Alanı

DAL/MESLEK Yapıda Yalıtım
MODÜLÜN ADI Tesisat Yalıtımı
MODÜLÜN TANIMI Tesisat yalıtımıyla ilgili temel bilgi ve becerilerin

kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Yalıtıma hazırlık–2 modülünü başarmak

YETERLİK
Tesisat yalıtımını kuralına uygun yapabilmek için yöntem
ve teknikleri öğrenmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli atölye ortamı ile yeterli malzeme ve araç gereç
sağlandığında, her türlü yalıtım malzemesini güvenli,
verimli, amaca ve tekniğine uygun hazırlayabileceksiniz.

Amaçlar

1. Tesisat yalıtım malzemesini kuralına uygun olarak
hazırlayabileceksiniz.

2. Tesisat yalıtım malzemesini, kuralına uygun olarak
uygulayabileceksiniz.

3. Araç gereç bakım ve onarımını, kuralına uygun
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Atölye ortamı, takımhane, takım çantası, el aletleri, tesisat
yalıtım malzeme çeşitleri, mala, harç teknesi ve yapıştırma
malzemesi, profiller, plastik takozlar, ısı yalıtım bantları,
montaj seti (özel dübeli ve burgulu çivisi), plastik ve çelik
dübeller

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında, o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.

Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı (uygulama,
soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle tesisat yalıtımını kuralına uygun
olarak yapacaksınız.

Ülke nüfusundaki artışa paralel olarak artan enerji tüketimi, mevcut enerji
kaynaklarının hızla tükenmesine ve yanma sonucu oluşan kirleticilerin, çevre üzerindeki
etkisinin giderek önemli seviyelere ulaşmasına neden olmaktadır. Enerjisinin büyük bir
bölümünü yurtdışından sağlayan ülkemizde, enerjinin verimli bir şekilde kullanımı büyük
önem taşımaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, enerji tüketimi oldukça düşük
olan ülkemizde enerji kısıntısından daha çok, enerjinin akılcı kullanımına ve tasarruf
edilmesine önem verilmesidir.

Bir diğer önemli noktaysa, çağımızın en büyük tehlikelerinden biri olan ve Dünya
Sağlık Organizasyonunun (WHO) son yıllarda önemle ele aldığı, gürültüdür; ancak
ülkemizde enerji tasarrufu ve gürültü, kontrol amaçlı yönetmelikler, yürürlüğe girmiş
olmasına rağmen başarılı sonuçlar alındığı söylenemez. Büyük zararlara neden olan yangının
etkilerinden korunmak amacıyla yapılan yangın yalıtımıysa gün geçtikçe önem
kazanmaktadır.

Bu çalışmada tesisatlarımızda ısı, ses ve yangın yalıtımının önemi vurgulanarak,
kullanılacak yalıtım malzemeleri seçiminde dikkat edilecek noktalar açıklanmıştır.

Resim: Tesisat yalıtım uygulaması

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Uygun ortam sağlandığında tesisat yalıtım malzemelerini tanıyıp nerede ve hangi
amaçla kullanıldıklarını, tesisat yalıtım malzemelerinin çeşitlerini ve kullanıldığı yerleri
bileceksiniz.

 Tesisatların da ısı, ses ve yangına karşı yalıtıldıklarını da biliyor musunuz?
Bunların yalıtımlarında kullanılan yalıtım maddelerinin çeşitlerini, internet
ortamı, yapı marketler ve çevrenizde bulunan inşaatlardan uygulamalara
bakarak bilgi edininiz ve sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız ve bu malzemelerin,
hangi yalıtım amacına daha elverişli olduğunu sınıfta, arkadaşlarınızla tartışınız.

1. TESİSAT YALITIM MALZEMESİNİ
HAZIRLAMAK

1.1. Tesisat Yalıtım Malzemesi

1.1.1. Tanımı

Tesisat yalıtımı, işlerinde kullanılan malzemenin cinsine bağlı olarak, istenmeyen ses
oluşumu, ısı kaybı ve yangının hem tesisata hem de yapıya zarar vermesini önleyen
malzemelerin ortak adıdır.

1.2. Çeşitleri

Tesisat yalıtım malzemelerini aşağıdaki başlıklar altında inceleyebiliriz.

CİNSİ DAYANIM SICAKLIĞI

Seramik Yünü 1800°C

Kayayünü/Taşyünü 750°C

Cam Köpüğü 430°C

Cam Yünü 250°C

Poliüretan Köpük 110°C

Kauçuk Köpüğü 95 °C

Expande Polistiren 80°C

Extrüde Polistiren 80°C

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.3. Özellikleri

1.3.1. Seramik Yünü

Al2 O3, SİO2, ZrO2, Fe2O3+TiO2, CaO+MgO, Na2O+K2O gibi maddelerin elyaf haline
getirilmesi ile elde edilir.

Mikroporöz yalıtım malzemeleri, çok düşük termal iletkenlik katsayısıyla mükemmel
yalıtım özellikleri gösterir

İzolasyon malzemeleri arasında en düşük ısı iletim katsayısına sahiptir. Bu sayede
daha hafif ve daha az hacimli tasarımlar yapılmasına olanak verir

Yanmaz malzemelerdir (DIN 4102 A1 Kalite).Sağlığa zararlı malzemeler içermez.
İçeriğinde organik kimyasallar ve asbest ürünler gibi insan sağlığına zararlı maddeler yoktur.

Resim 1.1: Seramik yünü malzemeler

 Avantajları

 Enerji kaybını en aza indirir.

 İzolasyon kalınlığını ve hacmini azaltır.

 Isı yalıtımını artırır.

 Mikroporöz Plakaların Kullanıldığı Diğer Uygulama Alanları

 Endüstriyel fırın uygulamalarında,

 Sıvı metal ve seramik taşıma potalarında,

 Yangından korunma ekipmanlarında,

 Elektronik sanayinde,
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 Mühendislik uygulamalarında,

 Ölçme ve kontrol cihazlarında,

 Otomotiv endüstrisinde,

 Baca, sıcak su kanalları ve dizel egzozlarında,

 Genel Özellikleri

 Termal şoklara karşı dirençlidir.

 Mükemmel izolasyon özellikleri vardır.

 Son kullanım sıcaklığına kadar, çok düşük küçülme değerleri vardır.

 Vibrasyona karşı dirençlidir.

 Yüksek basma mukavemeti vardır.

 Kolay işlenebilirlik özelliği vardır.

 Asbest ve RCF içermez.

Resim 1.2: Levha ve dökme tipi seramik yünü

1.3.2. Taşyünü

Yerli olarak temin edilen inorganik hammadde olan bazalt taşının 1350 °C - 1400 °C'
de ergitilerek elyaf haline getirilmesiyle elde edilir.

 Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve yoğunlukta, değişik kaplama
malzemeleriyle, şilte levha, boru ve dökme şeklinde üretilmektedir.

 Isı yalıtımı, ses yalıtımı, akustik düzenleme ve yangın yalıtım malzemesi olarak
kullanılmaktadır.

 Kullanım sıcaklığı 750 /1000 °C' dir.

 Sıcağa ve neme maruz kalması durumunda boyut değişikliği olmaz.

 Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve paslanma yapmaz.
Böcek ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilemez.
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1.3.2.1. Şilte Halindeki Taşyünü

Taşyününün, 750 - 1000 °C'lere kadar yanmazlık özelliği, bu malzemenin sanayide
çok yüksek sıcaklıklarda kullanılmasını mümkün kılmaktadır. Uygun boyda kesilen şilteler,
yalıtım yapılacak yüzey üzerine sarılarak ek yerleri galvanizli telle taşıyıcı rabitz tel
arasından geçirilerek dikilir.

Resim 1.3: Şilte haldeki taşyünü

1.3.2.2. Levha Halindeki Taş Yünü

Her türlü duvar ve betonarme elemanının iç yüzeyinde, iç bölme duvarlarda, merdiven
ve asansör boşluklarında, dış duvarların dıştan sıva altı uygulamalarında, dış duvarın içten
yalıtım uygulamalarında, ahşap ve metal çatılarda, yapıların doğal zemine oturan
döşemelerinde, giydirme cephe sistemlerinde; cam granit, mermer vb kaplamaların arkasında
yangın güvenliği amacıyla kullanılmaktadır.

 Kalınlık : 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 cm.

 Ebat : (40–60)x(120–270) cm.

Resim 1.4: Levha haldeki taşyünü

1.3.2.3. Boru Şeklindeki Taşyünü

10 - 250 °C' den yüksek sıcaklıktaki akışkanların taşındığı boruların yalıtımında,
enerji tasarrufu ve yangın yalıtımıyla, personelin korunması amaçlı olarak, proses
ekipmanlarının ses ve titreşim yalıtımında kullanılır.
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Resim 1.5: Boru haldeki taşyünü

1.3.2.4. Dökme Haldeki Taşyünü

Kayayünü şilte ve levha uygulamanın mümkün olmadığı yüksek sıcaklıktaki, şekilsiz
yüzeylerin, çift cidarlı kapıların yalıtımında, tıkma usulü uygulanan, bağlayıcısız ve formsuz
kaya yünü elyafıdır. Uygulama yoğunluğunun sıkıştırmadan sonra 80 kg/m³ olması tavsiye
edilir.

Resim 1.6: Dökme taşyünü1.3.3. Cam Köpüğü

Mineral esaslı olmasından dolayı cam köpüğünden, yangın yalıtımında kullanıldığı
gibi tesisat yalıtımında da memnuniyet verici sonuçlara ulaşılmıştır. Cam köpüğü aynı
zamanda ısı ve ses yalıtımında da kullanılmaktadır.

Resim 1.7: Cam köpüğü
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 Özellikleri:

 Su ve buhar difüzyonu geçirmez.

 Çok yüksek basınç mukavemetine sahiptir.

 Yanmaz, Kimyasallara dayanıklıdır.

 Anti bakteriyel olması sebebiyle küf ve hastalık yapmaz.

 Haşereye kemirgenler cam köpüğüne zarar veremezler.

 Uygulama kolaylığına sahiptir.

Resim1.8: Cam Köpüğü

Cam köpüğü değişik renk ve ebatlarda üretilebilir. Kendinden eğimli tipleri (Bakınız
resim 1.9), ayrıca detaylar da düşünülerek, köşeler için değişik şekillerde, profilli yapıda da
üretilmiş tipleri bulunmaktadır. (Bakınız resim 1.10), Yine tesisat elemanları için üretilmiş
boru şeklindeki cam köpükleri de vardır. Cam köpüğü elemanların uygulandıkları yerdeki
detaylandırmada kullanılmak üzere, cam köpüğü şeritler üretilmiştir (Bakınız resim 1.11).

Resim 1.9: Cam köpüğü

Resim 1.10: Cam Köpüğü
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Kendinden Eğimli Plakların Eğimleri: %1.1, 1.7, 2.2

Hazır pahlı ürünlerin:

 Ebatlar:

 60/60 mm

 80/80 mm

 100/100 mm

 Uzunluk:

 500 mm

Tesisat yalıtımında kullanılan, boru şeklinde üretilmiş cam köpüğü izolasyon
malzemesi, farklı ebat ve çaplarda üretilebilmektedir. Üstün özellikleri sayesinde
kendisinden bekleneni fazlasıyla veren bir üründür.

Resim 1.11: Cam Köpüğü Prefabrik Boru

1.3.3. Cam Yünü

Yerli olarak temin edilen inorganik hammadde olan silis kumunun 1200 – 1250 °C' de
ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu oluşmaktadır. Tesisat yalıtımında önemli bir yere
sahiptir; çünkü konut tesisatlarının yalıtımında en çok kullanılan malzemedir.

 Kullanım yeri ve amacına göre, farklı boyut ve yoğunlukta, değişik kaplama
malzemeleriyle şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilmektedir; ancak
dökme cam yünleri, yalıtım işlerinde çok tercih edilen bir ürün değildir.

 Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik düzenleme malzemesi olarak
kullanılmaktadır.

 Kullanım sıcaklığı -50 / +250 °C' dir. Bağlayıcısız cam yünler, 500 °C' ye kadar
kullanılabilmektedir.

 Ayrıca -250 / + 450 °C aralığında kullanılan cam yünü ürünler de
üretilebilmektedir.
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 Sıcağa ve neme maruz kalması durumunda boyut değişikliği olmaz.

 Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve paslanma yapmaz.
Böcek ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilemez.

Cam yünü her türlü yapıda, dış duvarlarda, iç duvarlarda, çatı katı döşemelerinde, çift
cidarlı sandviç duvarlarda gerek ses, gerekse ısı yalıtımı amacıyla kullanılmaktadır.

1.3.3.1. Şilte Halindeki Cam Yünü

Her türlü ahşap oturma, metal çatı ve sandviç çatılar, tavuk çiftliği ve hayvan
barınaklarında ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.(Bakınız resim1.12)Çıplak veya
alüminyum kaplamalı olabilir.

 Kalınlık : 8-10-12-14 cm.

 Ebat : (120)x(1000 – 800 – 750 – 600) cm.

Resim 1.12: Şilte haldeki cam yünü

1.3.3.2. Levha Halindeki Cam Yünü

Levha özelliğine göre; iki duvar arasında, dış duvarlarda, hafif bölme duvarlarda, ısı
ve ses amaçlı, giydirme cephe sistemlerinde, granit mermer, alüminyum vb cephe
kaplamalarının arkasında, su itici özellikte ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.

 Kalınlık : 2–2,5–3–5–6–7,5–8–10 cm.

 Ebat : (40–60)x(120–270) cm.

Resim 1.13: Levha haldeki cam yünü
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1.3.3.3. Boru Şeklindeki Cam Yünü

Özellikle tesisat yalıtımlarında kullanılır. Alüminyum kaplı ve çıplak olanları vardır.

 Sanayi boruları, kalorifer tesisatı ve merkezi ısıtma tesisatı,

 Güneş enerjisi tesisatı boruları,

 Boruların terlemeye karşı korunmasında,

 Boruların donmaya karşı korunmasında,

 Basınçlı su borularında titreşime ve sese karşı yalıtım uygulamalarında
kullanılır.

Resim 1.14: Boru haldeki cam yünü

1.3.3.4. Poliüretan (PUR/PIR) Malzemeler

Polyol ve Isocyanat adlı, iki kimyasal maddenin reaksiyona girerek oluşturdukları
poliüretan, homojen ve sert bir köpüktür.

 Uygulama sprey enjeksiyon veya döküm tekniği ile yerinde veya ön üretimli

olarak yapılır.

 Reaksiyon sistemine ve yerine göre birkaç saniye ile birkaç dakika arasında

ayarlanır.

 Poliüretan uygulamalarında blok bir kaplama elde edilir.

 Diğer yalıtım malzemelerine göre ek yerlerinin olmaması, ısı köprüsünün

ortadan kalkmasına neden olur ve tercih nedenlerinde önemli bir faktördür.

 Poliüretan, bütün boru sistemlerinde, -200°C ile +140°C arasında ve mineral

yünlü olarak da +315°C ye kadar kullanılabilen, üstün bir ısı yalıtım

malzemesidir.

 Basınca da dayanıklı olup taşıdığı akışkan ve ceket boru arasında, bir sandviç

oluşturur.

 Ses izolasyonu sağlar.
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Resim 1.15: Yüzeye poliüretan malzeme uygulaması

 Kolay uygulanır.

 Yaşam ömrü yaklaşık bir asırdır.

 Diğer yalıtım malzemelerine göre ısı geçirgenliği düşük bir mamuldür.

 Isı iletim katsayısı, 0,017 – 0,019 Kcal/m h °C arasındadır.

 Uygulamanın yapılacağı bölgenin temiz olması gerekmektedir.

 Poliüretan uygulaması yapılacak alanın, ıslak olmaması gerekmektedir.

 Konutlarda ve sanayide duvar ve çatı yalıtımlarında, ısı yalıtım amacıyla 30~40
mm. kalınlığında poliüretan sprey izolasyonu yapılması, uygun kabul
edilmektedir.

 İklim şartları ve hava sıcaklıklarına göre bazı bölgelerimizde, izolasyon
kalınlıkları 10 ila 20 mm arttırılarak uygulanmaktadır.

 Poliüretan su yalıtımını belli bir zaman, kapalı hücre yapısından dolayı absorbe
eder. Su yalıtımı malzemesi olarak değil, ısı yalıtım malzemesi olarak kabul
edilir.

 Sıvı olarak püskürtülen poliüretan, çok kısa sürede reaksiyona girer, genleşir ve
sertleşir. Ek yeri olmayan, ısı köprüsü oluşmayacak komple bir yalıtım
sağlanmış olur.

 Üzerinde rahat bir şekilde gezinilebilir.

Poliüretan malzemeler, tesisatlarda iki cidar arasına püskürtülerek uygulanır. Bu
uygulama yönteminden dolayı, yalıtım malzemesi dışarıdan görünmeyeceği gibi, mekanik
dış etkilere de maruz kalmaz.

Poliüretan iki cidar arasına sıvı olarak enjekte edilerek izolasyon sağlanır.
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 Ek yersiz, tek parça bir izolasyon elde edilir.

 Hızlı bir uygulama olduğu için, zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.

 Su geçirmez. Nemden etkilenmez.

 Borunun yüzeyini korur, aşınmasını önler.

Resim 1.16: Poliüretan malzemenin yüzeye püskürtülmesi

Resim 1.17: Poliüretan malzeme uygulaması

1.3.3.5. Polietilen (PEF) Köpük

Polietilen köpüğü ısı yalıtım malzemesi, kapalı hücre polietilen köpüğünden üretilen
boru ve levha halindeki yalıtım malzemeleri, boru izolasyonu, merkezi ısıtma, güneş enerjisi
sistemleri, soğutma sistemleri, tank, vana ve flaşların izolasyonunda yaygın olarak kullanılan
bir üründür.

Çapraz bağlı, kendinden yapışkanlı polietilen ısı yalıtım malzemesi ısıtma, sıhhi
tesisat ve havalandırma sistemlerinde, ekipmanların ve tankların izolasyonunda, endüstriyel
soğutmada, sanayide yoğuşmayı önleme paneli ve titreşim önleme elemanı olarak; yapılarda
çatı, duvar ve tavan izolasyonunda veya prefabrike yapılarda dilatasyon derzi ve yüzer
döşeme levhası olarak kullanılır. Çapraz bağlı polietilen olması sayesinde, malzeme mekanik
bir basınca maruz kaldığında, moleküler yapısında kesinlikle bir deformasyon olmaz.
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Resim 1.18: Polietilen malzeme

 Özellikleri:

 Kapalı hücre yapısına sahiptir.

 Düşük ısı geçirgenliği sayesinde etkili bir yalıtım malzemesidir.

 Hafif ve esnek yapısı sayesinde kullanım ve montaj kolaylığı vardır.

 Yüksek su ve buhar direnci vardır.

 Geniş sıcaklık aralığında kullanılabilme özelliği vardır.(-40 ºC - +105 ºC)
Yoğuşmayı (korozyon) ve titreşimi engeller.

 CFC ve HCFC gazları içermediği için çevre dostudur.

 Alev taşımaz.

 Herhangi bir yapı kimyasalından etkilenmez.

 1 /2" den 4" e kadar imal edilmektedir. Et kalınlıkları: 10-15-20-30 mm,
borular 2 m'dir.

 Kullanım Alanları

 Kalorifer tesisatları,

 Sıcak su tesisatları,

 Pis su tesisatları,

 Klima tesisatları,

 Soğutma tesisatı borularının yalıtımında,

 Yer altından geçen boruların yalıtımında,

 Yangın borularının donmaya karşı yalıtımında,

 Fan-coil tesisatı ve -40 ile 100°C arasındaki tüm tesisatta rahatlıkla
kullanılabilir.
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1.3.3.6. Elastromerik Kauçuk Köpüğü Isı Yalıtım Malzemesi

Isıtma, soğutma, havalandırma ve klima tesisatlarında ısı kaybı ve kazanımının (
dolayısıyla enerji kaybının ) azaltılması, yoğuşma ve donmanın önlenmesi amacıyla
kullanılır. Ekstrüzyon yöntemiyle, imal edilir. Esnek, kapalı hücreli ve elastomerik bir
malzemedir. Düşük ısı iletkenlik katsayısı ve yüksek buhar geçirgenlik direncine sahiptir.
Şilte ve boru halinde üretilebilir.

Resim 1.19: Elastromerik kauçuk köpüğü malzemeler

 UV ışınlarına karşı dirençli olması nedeniyle, dış ortamda kullanılabilir.

 Isı yalıtım değeri çok yüksektir.

 Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.

 Çok esnek bir yapısı vardır.

 Küçük kapalı gözenekli hücre yapısına sahip olması nedeni ile buhar difüzyon
direnci yüksektir.

 Montajı çok kolay ve hızlı yapılabilir.

1.3.3.7. Polistiren (EPS) Malzemeler

Expanded polistiren sert köpük (eps-genleştirilmiş polistiren sert köpük), petrolden
elde edilen, köpük halindeki termoplastik, kapalı gözenekli, tipik olarak beyaz renkli bir ısı
yalıtım malzemesidir.

Polistiren taneciklerinin şişirilmesi ve birbirine kaynaşması ile elde edilen EPS
(genleştirilmiş polistiren sert köpük) ürünlerde, taneciklerin şişirilmesi ve köpük elde
edilmesi için kullanılan şişirici gaz ‘Pentan’dır. Pentan, tanecikler içinde çok sayıda küçük
gözeneklerin oluşmasını sağladıktan sonra, üretim sırasında ve üretimi takiben çok kısa
sürede hava ile yer değiştirir. Böylece EPS levhaların bünyesinde bulunan çok sayıdaki (1
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m3 EPS’de 3-6 milyar) küçücük kapalı gözenekli hücreler içinde durgun hava hapsolur.
Malzemenin % 98’i hareketsiz ve kuru havadır.

Hareketsiz ve kuru hava, bilinen en ekonomik, çevre dostu ve mükemmel ısı yalıtım
malzemesidir. EPS ısı yalıtım levhalarının ekonomik ve üstün ısı yalıtım özellikleri bu
şekilde sağlanır. Dünyada mevcut en iyi ısı yalıtımı sağlayan birkaç malzemeden biri olan
EPS, aynı performansı, ülkemizde kullanılan diğer ısı yalıtım malzemelerinden daha
ekonomik olarak sağlayan tek malzemedir.

Üretiminde, enerji yoğun olmaması, üstün teknik özelliklerine rağmen ekonomik
olması da kullanılmasında diğer önemli sebeptir. Etkin mekanik dayanımın yanında, şişirici
gazın çok kısa sürede hava ile yer değiştirmesi, ürünün performansının, kullanım ömrü
boyunca sabit kalmasını sağlar. Kalınlığı incelmez, ısı iletkenliği artmaz, özelliklerinde
hiçbir bozulma meydana gelmez.

EPS üretiminde, son aşama olan şekil verme (kalıplama) aşamasında, taneciklerin
birbirleri ile sıkıca kaynaşması sağlanır. Bu uygulamanın başarısı, ürünün yüzeyindeki
taneciklerin bal peteği şeklindeki görüntüsünden anlaşılır.

EPS istenilen yoğunluklarda üretilir. Özellikleri, yoğunlukla istenilen yönde
değiştirilebildiğinden, malzeme israfına ve gereksiz maliyet artışlarına sebep olmaz. Yalıtım

amacıyla genellikle 15–30 kg/m3 yoğunluklarda kullanılan EPS levhalar, çok hafiftir, diğer
malzemelerle kaplanarak bitmiş kompozit elemanlar halinde de üretilebilir.

EPS, her aşamada çevre dostu bir üründür; ozon tabakasına zarar vermez, iklim
değişikliklerine sebep olmaz, enerji yoğun üretim gerektirmez, büyük oranda geri dönüşümü
olan bir malzemedir.

EPS ürünler, levha, boru veya önceden şekil verilmiş elemanlar halinde, yapıların ısı
ve ses yalıtımında ve ambalaj sanayiinde yoğun bir şekilde kullanılır. EPS ürünlerin ayrıca,
binalarda duvar malzemesi olarak kullanımından, soğuk hava depolarının yalıtımına, soğuk
bölgelerdeki karayolu yapımına, zeminlerin takviyesine, gemiler için can simidi ve can
yeleği yapımına kadar sayılması mümkün olmayan; hafifliğin, dayanımın, kolay şekil
verebilmenin, kolay uygulayabilmenin ve düşük ısı iletkenliğinin önemli olduğu bütün
uygulamalarda sınırsız kullanım alanı vardır.

Resim 1.20: Kapalı gözenek yapı
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Kolay kesilir, ufalanmaz, fire vermez, hafiftir, taşıması ve işlemesi kolaydır.

Kullanım yeri ve amacına göre, farklı boyut ve yoğunlukta, değişik kenar ve yüzey
şekillerinde levha ve boru şeklinde üretilmektedir.

 Mükemmel ısı yalıtımı sağlar.

 Lambda ( ısı geçirgenlik katsayısı ) değeri (ts 825 mecburi standart)
standartlarına uygundur.

 Korrozif değildir.

 Kimyasallara karşı dirençlidir.

 Bakteri büyümesine karşı dirençlidir.

 Çok iyi darbe absorbsiyon özelliği vardır.

 Çok küçük su absorbsiyon değeri vardır.

 Uygulamaya çok elverişlidir.

 Sonsuz ömürlüdür.

 Çevrecidir.

 Dünyada ve ülkemizde kullanımı yaygındır.

 İçinde ve üretiminde ozon tabakasına zarar verici cfc gazı içermez.

 Geri dönüşümlüdür. (Recycl)

 Optimum nefes alma kabiliyeti ile yapıların içten yalıtımı ve dış cephe termal
yalıtım sistemi (mantolama) uygulamalarında dünyanın tercihidir.

 Ekonomiktir.

 Polistiren Malzemeler

 Kırma ve teras çatılar,

 Dış duvarlar,

 Döşemeler,

 Betonarme taşıyıcı yüzeyler

 Soğuk hava depoları, gibi yerlerde kullanılır.

 Polistiren Şişirilmiş Ürünler

Blok halde üretilen ve daha sonra rezistans teli ile istenilen boylarda kesilebilen
polistiren levhadır. Naylon ambalajda piyasaya sunulmaktadır. Dış duvarlar, soğuk hava
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depoları, ticari buzdolapları, soğutma sistemli araçlar, dekorasyon işleri gibi işlerde
kullanılır.

 Kalınlık : 2–10 cm.

 Ebat : (50)x(100) cm.

Resim 1.21: Levha halindeki polistiren ürün

1.4. Tesisat Yalıtım Malzemesini Hazırlama Kuralları

Tesisat yalıtımı yapmadan önce dikkat edilmesi gereken iki husus vardır. Bunlardan
birincisi, yalıtım uygulanacak yapının yeni inşa edilmiş olmasıdır.

Tesisat yalıtımı yapılacak yapı, yeni inşa edilmişse tesisat projesi incelenerek
detaylardan hangi tür, hangi kalınlıkta yalıtım malzemesi kullanılacağı bulunmalıdır.

Tesisatta uygulanacak yalıtım için gerekli malzeme bilgisi, çizilen tesisat proje
detaylarından alınır.

Dikkat edilmesi gereken ikinci hususa, daha önceden yapılmış yapının tesisatının
yalıtımının yapılacak olmasıdır.

Bu durumda elde, mevcut bir yalıtımlı tesisat projesi olmadığı için yetkili birisinden
yardım alarak uygulanacak yalıtım malzeme çeşidi ve uygulama kalınlığı tespit ettirilerek
yalıtıma geçilmelidir.

Bu hususlara dikkat edildikten sonra, tesisatın büyüklüğüne bağlı olarak uygulanacak
yalıtım malzeme miktarının tespiti yapılmalıdır.

1.5. Malzemesini Hazırlama

Cinsi ve miktarı bulunan yalıtım malzemesi, yapılacak bir piyasa araştırmasından
sonra en uygun yerden alınmalıdır.

İş akışının sürekli olması için, işin zamanında planlandığı şekilde bitirilebilmesi için,
gerekli yerlerden temin edilen malzemenin tamamının bir seferde, uygulama yapılacak
yapıya getirilmesi en uygun çözümdür.
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Uygulama yerine getirilen malzeme, yapı içerisinde uygun bir bölümde depo
edilmelidir. Depolamada, yalıtım malzemesini üreten şirketin depolama önerilerine
uyulması, malzeme kalitesi ve sağlığı açısından önemlidir. Ayrıca malzemenin cinsine ve
özelliğine göre su ve rutubet almayacak şekilde istiflenmesi ve gerekli önlemlerin alınması
da son derece önemlidir.

Depolamada malzemeler, yapının çok sık kullanılan alanlarında olmamalıdır. Aksi
takdirde henüz inşaatı süren yapılarda yalıtım malzemeleri çarpma, ezilme, kırılma gibi
mekanik etkilere maruz kalarak, malzeme zayiatı ve hasarı meydana gelebilir.

Uygun bir alanda istiflenen yalıtım malzemeleri uygulama yerine buradan alınarak
taşınmalıdır.

Uygulamanın sağlıklı işlemesi için kullanılacak yardımcı maddelerde (yalıtım bantları,
ısıya dayanıklı bantlar vb.) yalıtım malzemesiyle birlikte tedarik edilmelidir.

İş akışı planlaması yapılarak, kullanılacak el aletleri tespit edilmeli ve eksiksiz olarak
hazırlanmalıdır. Bu yapılmazsa uygun olmayan el aletleri ile işlem yapılmak zorunda
kalınacağından iş kalitesi düşecek, dolayısıyla yalıtım uygulama süresi uzayacak ve
planlamada aksaklıklar yaşanacaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Atölyedeki uygulama tesisatı üzerine
tesisat yalıtımı yapmak için uygun
malzemeyi seçerek uygulama yerine
getiriniz.

 Yalıtım malzemelerini yüzeye uygulamak
için gerekli olan yardımcı gereçlerin
hangileri olduğunu arkadaşlarınızla
tartışarak ihtiyaç olanları uygulama yerine
getiriniz.

 Uygulama yerine getirdiğiniz el araçlarını
nasıl kullanacağınızı hatırlayınız.

 Yalıtım malzemelerini uygun şekilde istif
ediniz.

 Eğitmeninize, tesisatın tipini (soğuk-
sıcak) sorunuz, malzeme seçiminde
bunu göz önünde bulundurunuz.

 Yapacağınız işin işlem sırasını gözden
geçiriniz ve her işlemde kullanacağınız
malzemeyi tespit ediniz.

 Tespit ettiğiniz malzemeleri eksiksiz
olarak uygulama yerine getiriniz.

 Yalıtım malzemelerinden farklı cinsten
olanları birbirinden ayırarak istifleyiniz.

 İstiflemede yalıtım malzemelerinin su
ve rutubet almaması için uygun yer
seçiniz veya gerekli önlemi alınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Öğretmeninizin atölyede gösterdiği uygulama alanından ya da çizimle vermiş olduğu
iş planından, aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin veya arkadaşınızın
yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet, hayır seçeneklerinden
uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.

İŞLEM KONTROL LİSTESİ

Dersin
adı

Tesisat Yalıtım Öğrencinin

Amaç Tesisat yalıtım malzemelerinin çeşitlerini ve
kullanıldığı yerleri bilme becerisinin
ölçülmesi

Adı soyadı

Konu Tesisat yalıtımı malzeme çeşitleri Sınıfı No

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Tesisatın sıcak veya soğuk olduğunu bulabildiniz mi?

2.
Bu tesisatlara hangi yalıtımı uygulayacağınızı bulabildiniz
mi?

3. Yalıtım malzemesinin cinsini tespit ettiniz mi?

4. Uygulama için gerekli araç gereçleri biliyor musunuz?

Toplam Evet ve Hayır Cevap Sayıları

Bu değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek
eksikliklerinizi tamamlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

SORULAR Doğru Yanlış

1.
Poliüretan malzemeler, yalıtım yapılacak tesisat üzerinde iki
cidar arasına doldurularak yapılır.

2. Tesisatta yalıtım yangına, titreşime, sese, ısıya karşı yapılır.

3.
Tesisat yalıtımı denince yalnız sıvı ve gaz taşıyan boruların
yalıtımı değil, aynı zamanda kazanların yalıtımı da
gelmelidir.

4.
Tesisatta yangına karşı yalıtım, taş yünü ve cam yünü
malzemelerle yapılır.

5.
Tesisat yalıtımında yalıtım malzemesinin cinsi tesisatın
taşıdığı sıvı ve gazın ısısı dikkate alınarak yapılır.

6.
Mineral esaslı yalıtım gereçlerinin kullanımı, tesisat için her
zaman daha faydalıdır.

7.
Tesisat boruları kadar, vanaların da yalıtımına önem
verilmelidir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Uygun ortam sağlandığında tesisat yalıtımının tanımını, çeşitlerini, özelliklerini,
kullanıldığı yerleriyle, montajını, montaj çeşitlerini ve montaj yapılışını öğrenebileceksiniz.

 Çevrenizdeki inşaatları gezerek tesisat yalıtımının nasıl uygulandığını izleyiniz
ve sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. Farklı yalıtım malzemelerinin uygulanışları
nasıldır? Arkadaşlarınızla görüş alışverişinde bulununuz.

2. TESİSAT YALITIM MALZEMESİNİ
YÜZEYE UYGULAMA

2.1. Tesisat Yalıtımı

2.1.1. Tanımı

Bir binanın ısıtılması veya soğutulması için harcanan enerjinin azaltılmasında,
mekanik tesisat yalıtımının önemi, göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle
binaların ısıtma ve soğutma tesisatlarının, ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek olmayan
mahallerden geçen bölümleri ve bu bölümlerdeki vana ve armatürler, yalıtıldıkları takdirde
sağlanacak enerji tasarrufu çok önemli şekildedir. Bu yüzden mekanik tesisatı oluşturan
boruların, tankların, depoların, klima kanallarının, vanaların ve armatürlerin, içinden geçen
akışkanın sıcak veya soğuk oluşuna göre uygun özelliklere sahip ve uygun kalınlıktaki
yalıtım malzemeleri ile kaplanmalarına tesisat yalıtımı denir.

2.2. Amacı

Tesisatta yalıtım, sıcak hatlarda ısı kayıplarını, soğuk hatlarda ısı kazancını önlemek,
tesisatta oluşan istenmeyen seslerin kontrol altına almak için yapılır.

2.3. Çeşitleri

Genel olarak tesisat yalıtım çeşitlerini şu başlıklar altında inceleyebiliriz.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.3.1. Isıtma Tesisatının Yalıtımı

Binaların ısıtma tesisatı, ılık hatlar sınıfına girmekte olup ısıtma tesisatlarında
kullanılan ısı yalıtım malzemeleri polietilen köpük, elastomerik kauçuk köpüğü ve cam
yünüdür.

2.3.2. Soğutma Tesisatının Yalıtımı

Soğuk tesisatlarda, açık gözenekli ısı yalıtım malzemeleri kullanılması durumunda
yoğurmanın engellenmesi için dıştan buhar kesici bir malzeme ile kaplanması gerekir.
Kapalı gözenekli malzemelerde, ilave bir kaplamaya gerek yoktur. Yoğuşma ve korozyon
oluşumu gibi yalıtımın kalitesini düşüren ve istenmeyen durumların oluşmasına engel
olabilmek için yalıtım malzemesinin su buharı difüzyon direnç katsayısının (μ) yeterince
yüksek olmasına, uygun yalıtım kalınlığı seçilmesi ve doğru uygulama detayı seçilmesine
dikkat edilmelidir.

Soğutma tesisatında, yalıtım uygulamalarında malzemelerin bindirme aralıklarında,
sızdırmazlık mutlaka sağlanmalıdır. Bunun için kendinden yapışkanlı buhar kesici bantlar
kullanılmalıdır.

2.3.3. Vanaların ve Armatürlerin Yalıtımı

Bir vanayı yalıtmamanın, aynı çaplı borudan yaklaşık 3-4 m ‘yi yalıtmamakla aynı
olduğu ve bu vanadan olan ısı kaybının 3-4 m borunun ısı kaybına eşdeğer olduğu gözden
kaçırılmamalıdır. Vana ve diğer armatürlerin yalıtımları şimdiye kadar galvaniz saçtan kutu
yapılarak bunların içine cam yünü ya da taşyünü doldurmak sureti ile yapılmaktadır, fakat bu
yöntem vananın bakımını zorlaştırmakta, bir sızıntı durumunda yalıtım malzemesinin
özelliğini bozmakta ve uygulama güçlükleri yaratmaktadır. Günümüzde vana yalıtımları için,
demonte edilebilen yalıtım ceketleri imal edilmektedir. (Resim: 2.1) Vana ceketleri, sıcak su
ve buhar gibi ısıtma sistemlerinde vana yüzeyinde olan ısı kaybını, soğutma
sistemlerindeyse, ısı kazancını ve yoğuşmayı önlemek amacı ile kullanılmaktadır.

Resim 2.1: Yalıtım ceketi ve kutusu

2.3.4. Mekanik Tesisat Sisteminin İyileştirilmesi

Mevcut binalarda, çatı ve duvarlara ısı yalıtımı yapılması ve pencere sistemlerinin
iyileştirilmesiyle, mekanik tesisatta yapılan ısı yalıtımı sonucu binanın kışın ısı kaybı, yazın
ise ısı kazancı azalacaktır. Bu ısı kaybı/kazancındaki azalmanın, binada tüketilen yakıt
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miktarında bir tasarruf sağlayabilmesi için ısıtma sistemi tarafından algılanabilmesi
gereklidir. Bu nedenle, bu binalarda var olan mekanik ısıtma veya soğutma sistemlerinin
iyileştirilmesi şarttır. Bu iyileştirme aşağıdaki maddelerin uygulanmasıyla yapılabilir:

 Gaz ve sıvı yakıt yakan kazanlarda, işletme döneminde yılda en az iki kez baca
gazı analizi yaptırılarak, kazan-brülör ayarlarına müdahale edilmeli, sistem
performansı kontrol altında tutulmalı, büyük tesislerde söz konusu kontrol,
periyodik ve daha sık yapılmalı, kazan-brülör sisteminin kontrolü mutlaka
yapılmalıdır.

 Katı yakıt yakan kazanların ön duman kapakları, arka duman sandığı
bağlantılarıyla patlama kapağının amyant fitillerle basit olarak contalanması
suretiyle hava sızdırmaz hale getirilmesinin yanma verimine olumlu etkisi
vardır.

 Katı, sıvı veya gaz kullanılan tüm kazanlarda, baca gazı sıcaklığının işletmeci
veya yönetici tarafından izlenebilmesi için baca gazı termometresi
kullanılmalıdır.

 Merkezi ısıtma tesislerinin dış hava kompanzasyonlu otomatik kontrol
sistemleriyle, bireysel ısıtma sistemlerinin de oda termostatları veya termostatik
radyatör musluklarıyla donatılmaları gereklidir. Merkezi ısıtma veya klima
sistemlerinde ısıyı geri kazanımı sağlayacak tedbirler alınmalıdır.

2.3.5. Yalıtım Kalınlığı

Uygun yalıtım malzemesi seçiminden sonra, sıra uygun yalıtım kalınlığının
seçilmesine gelir.

Bu seçimde önemli olan optimum yalıtım kalınlığının seçilmesidir. Bu kalınlık seçimi,
tesisat konusunda çalışan makine mühendislerine danışılarak yapılmalıdır.

Not: Tesisatlarda kullanılan cam yünü, prefabrik boru tipi cam yünü olmalıdır. Şilte
tipinde olan cam yünleri tesisatlarda kullanılamaz.

2.4. Kullanıldığı Yerler

2.4.1. Gürültü Yalıtımı

İnsanların bulunduğu binalarda dışarıdan gelen gürültülerin bina içine girmemesi için
önlemler alınması ne kadar önemliyse, bina içinde oluşacak gürültülere karşı önlemler almak
da en az o kadar önemlidir. Yapı tesisatlarında çoğu hallerde küçümsenmeyecek ses
kaynaklarıyla karşılaşılmaktadır. Ses oluşumuna ve malzemelerden yayılan sese karşı alınan
tedbirlerin yanında, her şeyden önce tesisatta bizzat uygun yalıtım tedbirlerinin alınması
gereklidir. Çoğu halde soğuğa ve sıcağa karşı planlanan yalıtımla, ses tekniği açısından
yapılan iyileştirme birbiri ile bağlantılıdır.
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Gürültüler tesisat üzerindeki çapraz boru geçişleri, bitişik tesisatlar ve temas ettiği
yapı bölümleri vasıtasıyla yapıya iletilebilir. (ses köprüleri) Bina tesisatından kaynaklanan
gürültüler, eğer planlanan ses azalımı amacıyla, teknik tedbirler alınmadığı takdirde, komşu
hacimlerde şiddetli seslere neden olacaktır. Bu tip tesisata; sıhhi, pis su, havalandırma ve
klima, ısıtma tesisatları örnek olarak verilebilir. Su tesisatları, armatür veya tesisattan iletilen
ses, tavan ve duvarlar vasıtasıyla çok uzak bina hacimlerine de iletilebilir.

Hava sesinin yayılmaması için, ya ağır malzeme kullanılmalı veya kaliteli ses yutucu
malzeme kaplanmalıdır. Ağır malzeme kullanımından gittikçe uzaklaşılan günümüzde, hafif
ses yutucu malzeme kullanılması kaçınılmaz olmaktadır.

Resim 2.2: Titreşim yolu ile iletilen ses geçişini önleyen Boru Supportları

Kitle tesirli sesin iletilmesini önlemek için de katı malzemenin, katı malzemeyle direkt
temas etmemesi için araya ses yutucu nitelikte; fakat belirli basınca dayanıklı esnek bir
malzeme (mineral yünler-cam yünü, taşyünü) konulmalıdır. Mesela tesisatın döşemeyi veya
duvarı delip geçtiği yerdeki boşluklar montajdan sonra betonlanarak kapatılmakta, böylece
gürültünün oluştuğu katı malzeme olan boru, yine katı malzeme olan betonla temas ettirilmiş
olmaktadır. Geçişlerde, bu teması önlemek için tesisatın döşeme veya duvar kalınlığı kadar
olan kısmına, dinamik sertliği düşük ses yutucu prefabrik boru yalıtım malzemesiyle
yalıtılabildiği gibi, yangın güvenliği de göz önünde tutulduğunda, taşyünüyle de yalıtım
mümkündür. Böylece kitle sesi iletimi önlenmiş olacaktır. Pis su tesisatlarının aşırı derecede
yüklenmesiyle, bölme duvar ve tavan boru geçişlerinden kaynaklanan sesler de bunlara
dâhildir. Kanal içinden geçen pis su tesisatının neden olduğu ses yayılımı, kanal içlerinden
ses yutucu iç kaplamalar vasıtasıyla emilmelidir.

Şekil 2.1: Pis su tesisatında seslerin oluştuğu yerler



27

 Yapı malzemeleri içinde ses yayılması

Klozetin sifonunun çekilmesi ile akan suyun şiddeti, akma mekanizmasını, boruyu,
klozet taşını ve pis su borusunu titreştirir, (Şekil 5). Bu titreşimler yapı malzemeleri içinde
temas sesi olarak yayılır ve daha sonra uğultuya (ses) dönüşür.

 Temas Sesi

Katı malzemeler içinde hızla yayılır, örneğin metal tesisat, porselen sağlık gereçleri.
Yine duvar ve tavanlarda yayılır ve uğultuya dönüşür. Temas sesi doğrudan duyulamaz;
ancak maddelerin (boru, duvar) ses dalgaları ile titreşerek uğultuya dönüşmesiyle duyulur.

 Suda ses

Temas sesi gibidir. Boru cidarlarını titreştirir, bunlar da kelepçe veya geçiş
noktalarındaki temaslarla ses köprüsü oluşturur ve duvar ve tavana ses yayılır.

 Armatürler ve Boru Sesleri

Armatürlerde yüksek akış hızlarında ses, çapın daraldığı yerlerde oluşur, örneğin:

 Selenoit valfli bataryalar, miks bataryalar gibi hızlı kapanan armatürlerde
basınç vurmaları,

 Gevşeyen vana dişleri yüzünden titreşimler,

 Keskin armatür kenarlarında su çevrisi,

 Daralmalarda kavitasyon,

Kavitasyon (baloncuklaşma) yüksek akış hızlarında, meydana gelir. Bu yüksek hız bir
dinamik basınç oluşturur. Dinamik basıncın artmasıyla, statik basınç düşer. Bazen de hava
basıncından düşük olabilir. Bu durumda vakum oluşabilir. Vakum halinde duman
baloncukları oluşturacak şekilde suyun kaynama sıcaklığı, < 100°C düşer ve böyle bir
durumda, kaynama noktası p

abs
= 23,2 mbar 20°C olur.

Çap tekrar genişlediğinde, akış hızı düşer ve baloncuklar parçalanır. Bu da ıslık sesleri
oluşturur. Bu baloncuk oluşumuna kavitasyon denir.
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Şekil 2.2. Yüksek akma hızlarında kavitasyon

Armatür sesleri, suda ses olarak yayılır, özellikle metallerde boru cidarlarına geçer ve
temas sesi olarak devam eder (Şekil 14). Bu sebeple de tavan ve duvarla yapılan her
bağlantıda ses köprüsünü engelleyecek şekilde kelepçelerde temas sesi engelleyici conta,
kalın lastik bant, duvar geçişlerinde yumuşak ara beslemeli kaplama kullanılması tavsiye
edilir. Kaplamayla boru arasına, mineral yünü doldurulmasıyla hem ısı, hem ses izolasyonu
sağlanabilir.

Şekil 2.3: Ses kaynağı armatür

 Diğer tedbirler:

 Sadece gürültü sınıfı 1 simge armatürler kullanmak,

 Boru çaplarını iyi belirlemek,

 5 bardan yüksek basınçlarda armatürlerden önce basınç düşürücüler koymak,
çok katlı yapılarda basınç zonları oluşturmak,

 Son nokta armatürleri, akış düzenleyicili (perlatörü) olmalı,

 Üzerine tesisat sabitlenen duvarların kütlesi > 220 kg/m
2

olmalı.
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Çoğu zaman tesisatta oluşan ses, armatürlerde oluşan sese nazaran daha düşük olduğu
için önemsenmez.

 Genel Olarak Pis Su Sistemlerinde Ses İzolasyonu

Pis su tesisatı, ses aktarımını engelleyecek şekilde planlanmalı ve döşenmelidir. Pis su
tesisatında ses oluşma şekilleri (şekil 16):

 Sağlık gereçlerinden birinin kullanılması, wc, duş gibi,

 Kolona pis suyun akması,

 Kolonun içinde ve yön değiştirmelerinde, alt toplamaya geçerken,

 Korunması gerek odaların üzerinden geçen toplamalarda,

Şekil 2.4: Pis su tesisatında ses kaynakları

Düşme yüksekliği çok önemli değildir, çünkü 12 metre düşme yüksekliğinden sonra
akış hızı artmaz.

Çarpma ve akış sesi tamamen engellenemez, sadece azaltılabilir. Tesisat malzemesini
titreştirirler ve:

 Tesisatta temas sesi olarak yayılırlar.

 Tesisattan uğultu (ses) olarak yansıtılırlar.

Her ikisinin de engellenmesi gerekir.
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2.4.2. Yangın Güvenliği

Günümüzün çağdaş yangın mücadelesi, doğrudan yangın güvenlik önlemlerine
bağlıdır. Yanıcılık kullanılan malzemelerin niteliğiyle de ilgilidir. Bu sebeple malzeme
seçiminde bizlere önemli görevler düşmektedir. Organik esaslı yangın dayanımları olmayan
DIN 4102’‘ye göre B sınıfı yanar ısı yalıtım malzemelerinin kullanımı yangın oluşumu için
bir risk oluşturduğu gibi, yangında çıkarabilecekleri yoğun dumanla can güvenliği için,
tehlike de oluşturmaktadır. Ülkemizde, bu alandaki standart ve yönetmelikler yetersizdir. Bu
nedenle ısı yalıtım malzemesi de dahil tüm yapı malzemelerinin seçiminde yanmaz olmasına
dikkat etmek gerekir.

Tesisat yalıtımında, yangın güvenliği açısından en önemli noktalardan biri de, hem
tesisatın yangın etkilerinden korunmasının hem de bir yangın esnasında mümkün olduğunca
küçük bir hacme hapsedilen alev ve dumanın yayılmasının durdurulduğuna garanti
verilmesinin sağlanmasıdır. İstenen yangın dayanım sınıflarıysa artırılan yalıtım kalınlıkları
ile sağlanacaktır.

Resim 2.3: Yanar ve yanmaz boruların yangına karşı taş yünü ile yalıtılması

Yapılan inşaatlarda bu yüzden, yangına direnç gösteren, ara bölme vazifesi gören yapı
malzemelerinde, yangın duvarlarında açıklıklara asla müsaade edilemez. Yangın korunma
tekniği açısından en ideal yapı elemanı, her türlü açıklıkları ya da tesisat geçişleri adedi az
olandır.

Boru geçişlerinde borular, malzeme cinsine göre yanar borular ve yanmaz borular
olmak üzere iki grupta toplanabilir. Yalıtım uygulamaları ve alınacak önlemlerse, tesisat
malzemesinin yanıcılık özelliğine, tesisatın geçtiği yatay veya düşey yapı elemanının
kalınlığına ve yapısına bağlı olarak da farklılık göstermektedir. Seçilecek yalıtım
malzemeleri yüksek sıcaklığı dayanıklı ve yangın sınıfı DIN 4102’ye göre yanmaz A sınıfı
malzemelerden olmalıdır. Yanmaz A sınıfı yalıtım malzemeleriyse, mineral yünler grubu

olup 250
0

C’ye kadar sıcaklıkların yalıtımında kullanılabilen cam yünü ve 1000
0

C’ye kadar
sıcaklıkların yalıtımında kullanılabilen taşyünü’dür.

Yangın dayanım sınıflarına göre yalıtım kalınlıkları:

Yangın Dayanım Sınıfı Yangın Dayanım Süresi Yalıtım Kalınlıkları, mm

F 30-A > 30 > 60

F 60-A > 60 > 90

F 90-A > 90 > 120
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 Sonuçlar

Isıtma tesisatı ısı yalıtımları, enerji tasarrufu ve emisyonların azaltılması yönlerinden
önemliyken ülkemizde yalıtıma önem verilmemekle birlikte, uygulamalarda da maalesef
yapılan yanlışlar yalıtımın etkinliğini azaltmaktadır. Yalıtım uygulamalarında dikkat
edilmesi gereken noktaları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 Kullanım yerlerine uygun doğru kalınlıkta, doğru malzeme seçilmeli, seçilen
malzemeler doğru şekilde uygulanmalıdır.

 Hem ısıtma hem de soğutma dönemlerinde, aynı hatların kullanıldığı (oteller
gibi) tesisatlarda ısı yalıtım kalınlığı; sadece yüzeyde yoğuşmayı (terleme)
önleyecek min. kalınlık olarak saptanmamalı, ısı kayıp ve kazançlarını min.
seviyede tutacak, çağdaş enerji tasarrufu anlayışıyla uyumlu kalınlıklar
olarak belirlenmelidir.

 Maalesef ülkemizde, tesisat yalıtımında halen eski alışkanlıkların sürdüğü
gözlenmektedir. Çatı yalıtımı için üretilen cam yünü şiltelerin tesisatlardaki
alçı kışır uygulamalarında yaygın olarak kullanılması; hem uygulama, hem
bakım onarım çalışmalarını zorlaştırmakta, hem de uygulama esnasında
yalıtım malzemesinin sıkıştırılması suretiyle kalınlığı korunamamakta ve
yapılan yalıtım ile hedeflenen enerji tasarrufu sağlanamamaktadır.

 Tesisatlar döşenmeden önce tasarım aşamasında, yalıtım için tesisat
aralarında yeterli mesafeler bırakılmalıdır. Tesisatlarda, boru yalıtımları
yanında vana ve flanşların da yalıtımı unutulmamalıdır.

 Özellikle fleks (polietilen, kauçuk esaslı) yalıtım malzemeleri
uygulamalarında, eklem yerleri birleştirilirken, malzemelerin sıkılarak
yalıtım kalınlıklarının incelmesi önlenmelidir. Aksi halde oluşacak ısı
köprüleri, ısı kayıplarını artıracaktır.

Yalıtım uygulamalarında seçilecek ısı yalıtım malzemelerinin, ses yalıtımı ve yangın
güvenliği açısından da istenilen şartları sağlamasına dikkat edilmeli, özellikle yangın
güvenliği göz önünde tutularak A sınıfı yanmaz malzemelerin kullanımı tercih edilmelidir.
Yalıtım malzemeleri içinde hem ısı, hem ses hem de yangın yalıtımı sağlayan tek ürün
mineral yünlerdir (cam yünü, taş yünü). Dolayısıyla hem enerji tasarrufu sağlanması, hem
gürültüden korunulması, hem de yangın güvenliği sağlanması açısından yalıtımın önemi
daha da artmaktadır.

2.5. Montaj

2.5.1. Tanımı

Yalıtım malzemesinin uygulanacağı yüzeye giydirme, yapıştırma ve kaplanarak son
şeklini verme işlemlerinin tamamına, montaj denir.
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2.5.2. Çeşitleri ve Yapılışı

 Giydirme

Bu yöntemde boru şeklinde hazırlanmış olan malzeme yalıtım yapılacak tesisata,
malzemenin üzerinde bulunan boydan boya kesik (Bakınız: Resim: 2.4) açılarak giydirilir.

Resim 2.4: Giydirme yöntemi ile uygulanan yalıtım malzemesi

Yalıtım malzemesi, tesisat borusuna giydirildikten sonra, yalıtım malzemesi boyunca
devam eden kesik tesisat, içerisinden geçen sıvı veya gazın sıcaklığı da dikkate alınarak özel
bantlarla kapatılması gerekir. Aksi takdirde, dış ortam sıcaklığıyla tesisat boru sıcaklığı
arasındaki farktan dolayı oluşacak terleme, özellikle mineral yünü yalıtım malzemesini
zamanla nemlendirecek ve buna bağlı olarak da yalıtım malzemesi, görevini yapamayacak
hale gelecektir.

Ayrıca yalıtım malzemesinin ek yerlerinin de birbirlerine bağlanması ve aralarında
boşluk kalarak ısı köprüleri oluşmaması için yalıtım bantları ile kapatılması gerekir.

Tesisat yalıtımında, kaplamasız mineral yünlü yalıtım malzemesi kullanılmışsa,
yalıtım malzemesinin korunumu açısından, kendinden yapışkanlı alüminyum folyolarla
kaplanması daha uygun olacaktır. Dirsek, T bağlantılarında alüminyum folyo bantlar
kullanılmalıdır.

Günümüzde, kendinden alüminyum folyo kaplı ve ek yerinin yapıştırılması için folyo
üzerinde yapışkanlı pay bırakılmış yalıtım malzemeleri bulunmaktadır, bu yalıtım
malzemelerinde giydirme işlemi sonrası, herhangi bir ek işleme gerek kalmadan malzeme ve
zaman tasarrufu sağlanmaktadır.

Resim 2.5: Kendinden yapışkanlı folyolu malzeme ve yalıtım bant uygulaması
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 Kaplama Yöntemi

Bu yöntem genellikle havalandırma ve klima tesisatlarının yalıtımında kullanılan bir
yöntemdir. Kare ve dikdörtgen kesitli havalandırma ve klima kanallarıyla, geniş yüzeylere
sahip kazan ve depolama birimleri, levha ve şilte türü yalıtım malzemeleri ile kaplanarak
yalıtılır.

Yalıtımı yapılacak bu yüzeyler için alüminyum kaplı ve kendinden yapışkanlı yalıtım
şilte ve levhaları kullanılacağı gibi, çıplak şilte ve levhalar da kullanılabilir.

Resim 2.6: Kaplama yöntemi ile yalıtımı yapılmış kazan ve kanallar

Ayrıca tesisatlarda, yalıtılmadıklarında önemli ısı kayıplarına yol açan vana ve
armatürlerin yalıtım uygulama yöntemi de kaplama yöntemi içinde yer almaktadır. Yalıtım
uygulama zorluğu nedeniyle, ihmal edilen vana ve armatürler gelişen teknoloji ile özel
olarak kendileri için üretilen vana ceketi ve kutusuyla, çok rahat ve verimli bir şekilde
yalıtılabilmektedir.

Resim 2.7: Kaplama yöntemine örnek olacak vana ceket ve kutusu

Vana ve armatürler için üretilen ceket ve kutular, çok basit işlemlerle malzeme üzerine
uygulanabilir. Ceket uygulamasında, ceket vananın arkasına yerleştirilir. Alt ucu, ön tarafa
kıvrılır. Üst tarafta yer alan binme çıkıntıları, öne katlanmış olan alt ucun üzerine bindirilir.
Bağlama kayışlarıyla bağlanır. Vananın iki yanında yer alan borular, üzerine gelecek şekilde
büzme ipleri bağlanarak ısının buralardan kaybı önlenmiş olur.

Kutu uygulamasındaysa iki parça halindeki kutu vanayı, her iki taraftan sarar
parçaların açılmaması için kilitleme tırnaklarının birbirine iyice oturması sağlanmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Atölyedeki uygulama tesisatı üzerine,
tesisat yalıtımı yapmak için uygun yalıtım
malzemesini seçiniz.

 Bu seçimi yaparken yalıtım malzemesi
kaplı tesisatın, göz önünde bulunacağını
kabul edin.

 Tesisat üzerinde yer alan vanaların
yalıtımı için uygun malzeme seçimi
yapınız.

 Boru tipi yalıtım malzemesinin ek
yerlerini, yalıtımlı bant ile kapatınız.

 Aynı tesisatı, yanıcı gaz taşıyan bir tesisat
olarak kabul edip yangından korunması
için uygun türde yalıtım malzemesi
seçerek yalıtımını gerçekleştiriniz.

 Yalıtım malzemesinin ek yerleri için
gerekli önlemleri alınız.

 Tesisatını göz önünde bulunacağını
kabul ettiğimiz için kendinden folyolu
ve yapışkanlı tipte bir yalıtım malzemesi
seçiniz.

 Yalıtım malzemesinin ek yerlerini
birleştirmek için, aynı türde yalıtımlı
bant kullanınız

 Tesisat üzerinde yer alan vanaların
yalıtımı için, yangına dayanıklı olan
ceket türü yalıtım malzemesi tercih
ediniz.

 Tesisatı, yanıcı gaz taşıyan bir tesisat
olarak kabul ettiğimizde bir yangın
esnasında tehlikeli durumlarla
karşılaşmamak için yangına karşı
dayanıklı mineral yünlerden imal
edilmiş olan yalıtım malzemelerini,
tercih ediniz.

 Yalıtım malzemesinin ek yerlerini
birleştirmek için aynı türde yalıtımlı
bant kullanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Öğretmeninizin atölyede gösterdiği uygulama alanından ya da çizimle vermiş olduğu
iş planından aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre kendinizin veya arkadaşınızın
yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre evet, hayır seçeneklerinden
uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.

İŞLEM KONTROL LİSTESİ

Dersin
adı

Tesisat Yalıtım
Öğrencinin

Amaç
Tesisat yalıtım malzemesini kuralına uygun
olarak uygulama becerisinin ölçülmesi

Adı soyadı

Konu
Tesisat yalıtımı malzemesini yüzeye
uygulama

Sınıfı Nu

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Tesisata uygun yalıtım malzemesinin seçimini yaptınız mı?

2.
Tesisat üzerinde bulunana vanalar için uygun malzeme
seçimi yaptınız mı?

3. Tesisat üzerine yalıtım malzemesini uygulayabildiniz mi?

4. Ek yerlerini, yalıtım bantı ile kapattınız mı?

5.
Vanalar üzerine bant yalıtım malzemesini uygulayabildiniz
mi?

6. Ek yerlerini özel ya da yalıtım bantı ile kapattınız mı?

7.
Yalıtım malzemesinin ek yerleri için, gerekli önlemleri
aldınız mı?

Toplam Evet ve Hayır Cevap Sayıları

Bu değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek
eksikliklerinizi tamamlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

SORULAR Doğru Yanlış

1.
Tesisat yalıtımı, kaplama ve giydirme olarak iki türde
yapılır.

2.
Tesisat yalıtımında vana ve armatürlerin yalıtımı en az
tesisat borularının yalıtımı kadar önemlidir.

3.
Tesisat yalıtımında her zaman kaplamalı yalıtım
malzemeleri kullanılmalıdır.

4.
Tesisat yalıtımı, tesisatlardaki ısı kayıplarını önlemek için
yapılır.

5.
Yalıtım malzemelerinin ek yerlerini kapatan yalıtım bantları,
bu bölgelerde oluşacak yoğuşmaların önüne geçilmesi için
yapılır.

6.
Tesisat yalıtımı yangın güvenliği, ses ve yalıtımda
yaşanacak olan ısı kayıplarını önlemek için yapılır.

7.
Yapı konforu için tesisatta oluşan seslerin önlenmesi, tesisat
yalıtımının amaçları arasındadır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları, faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Uygun ortam sağlandığında, iş alanındaki araç gereci toplamak, araçların kaba
temizliğini yapma, araçları yıkama, araçların silme yağlama işlemlerini yapabileceksiniz.
Ayrıca araçları korumak için gerekli bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.

 Yalıtım işi yapıldıktan sonra, araç gereçlerin bakımı ve temizlikleri nasıl
yapılmaktadır? Çevrenizdeki inşaatlara ve çeşitli uygulama alanlarına bakarak,
sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

3. ARAÇ GERECİN BAKIM VE ONARIMINI
YAPMAK

Sadece yalıtım işlerinde değil, bütün tamirat ve üretim işlerinde işlem bittikten sonra
yapılması gereken işlerin başında, üretim ve tamiratta kullanılan araç gereçlerin toplanması
ve yeniden kullanımları için temizliklerinin yapılması gelmektedir.

3.1. İş Alanındaki Araç Gereci Toplamak

Tesisat uygulaması bittikten sonra, yapılması gereken işlerin başında yalıtım işlerinde
kullanılan araç gereçlerin toplanması gelmektedir. Boru ve levha türdeki değişik
maddelerden (mineral, kauçuk, polietilen, vb.) üretilen yalıtım malzemelerinden arta kalanlar
toplanmalı ve tekrar kullanılamayacak şekilde olanlar, uygun şekilde ortamdan
uzaklaştırılmalıdır. Tekrar kullanılacak durumda olanlar, israfı önlemek adına toplanmalıdır.

Yalıtım malzemelerinin ek yerlerine çekilen bantlardan artanlar, yalıtım
malzemeleriyle birlikte toplanmalıdır.

Yalıtım gereçlerini kesmekte kullanılan maket bıçağı ve kesicilerle, tesisat boyu ile
yalıtım malzemesini ölçmede kullanılan metreler, tekrar kullanılmak üzere toplanmalıdır.

Poliüretan ile yalıtım yapılan tesisatlarda kullanılan poliüretan makinesi, kablo ve
hortum toplanmalıdır.

3.2. Araçların Kaba Temizliğini Yapmak

Tesisat yalıtımında kullanılan araçlar, çok fazla temizliğe ihtiyaç göstermemelerine
rağmen yine de kullanılan araçları, ömürlerinin uzun olması ve iş disiplini açısından kaba
temizliklerinin yapılması gerekmektedir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Poliüretan makinesi tabancası, hortumunun temizliği mutlaka yapılmalıdır. Kullanılan
köpük tabanca içerisinde bırakılabilir. Uygulama tamamen bitinceye kadar, tabancanın
temizlenmesi gerekli değildir. Tabanca içerisinde oluşan köpüğün sertleşmesinin önlenmesi
için, uygulama biter bitmez tabanca temizlenmelidir. Köpüğün tabanca içerisinde sertleşmesi
durumunda, çözücülerin bunu eritip ayrıştırması mümkün olmayacaktır.

Yalıtım malzemelerinin kesimlerinde kullanılan maket bıçağı ve kesicilerin kaba
temizlikleri kuru bir bezle yapılmalıdır.

3.3. Araçları Yıkamak

Tabancayı, tavsiye edilen temizleme çözücülerle temizlemeli. Bunların dışındaki
çözücüler, tabancaya hasar verebilir. Tabancayı temizlemek için, asla su kullanılmamalıdır.
Temizleme esnasında, tabancayı 2 dakikalığına temizleyici içerisinde bırakınız. Tetiğe
basarak, içinde bulunan çözücünün dışarı çıkmasını sağlayınız. Herhangi bir köpük artığı ve
kirliliği kalmaksızın, bu işlemi içeride bulunan tüm köpük dışarı çıkana kadar devam
ettiriniz. Köpüğün, tabanca içerisinde sertleşmesi durumunda, düzenleme iğnesini çıkarınız.
İğneyi, aşındırıcı olmayan bir ürünle temizleyiniz. Sertleşmiş köpük, tabancaya hasar
verebilir. Tekrar tabancaya yerleştirilmeden önce, iğneyi gres yağı ile yağlayınız. Diğer
araçlar da su ile temizlenmemelidir.

Resim 3.1: Yalıtım malzemelerini şekillendiren kesiciler

3.4. Araçların Silme ve Yağlamasının Yapılabilmesi

Yalıtım işlerinde kullanılan hareketli aksama sahip olan araçların, özellikle mineral
yünlerden yapılan yalıtım malzeme uygulamalarında kullanılması veya rastgele, yere
bırakılmasından dolayı, ek yerlerinin temizlenerek yağlanması, sonraki kullanımlar ve
malzemenin sağlıklı çalışması bakımından önemlidir. Bu nedenle yalıtım işlerinde kullanılan
araçlar, kullanım bittikten sonra bir sonraki kullanımda maksimum verimin alınabilmesi için
önce silinerek toz ve kirlerden arındırılmalı sonra da yağlanmalıdır. Yağlama işleminde yağ
fazlalıkları bir bez yardımı ile temizlenmelidir.

3.5. Araç Gereçleri Korumak

Yalıtım işlerinde kullanılan araç gereçler aşağıdaki nedenlerden dolayı korunmalıdır:
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 Gereçleri Korumak

Yalıtım işlerinde kullanılacak gereçler; su, nem, darbe, basınç gibi etkenlerden
korunmalıdır. Malzemeler eğer kullanımdan önce basınca maruz kalırlarsa, oluşacak
deformasyonlar uygulama sırasında uygulayıcıya zorluklar çıkaracak ayrıca malzemenin
bünyesindeki deformasyonlu bölgede yalıtım görevi tam anlamıyla sağlanamayacaktır. Eğer
malzeme kullanımdan önce su veya neme maruz bırakılırsa, yalıtım malzemesinin cinsine
bağlı olarak bünyesine alacağı su, özellikle kaplamalı yalıtım malzemelerinde sorunlara yol
açacak, malzeme bünyesindeki su, ısı köprülerinin oluşumuna neden olacak veya malzeme
içerisinde küflenmeye yol açacaktır. Bir başka önemli husus da görünür yerlerdeki tesisat
yalıtımında sorun yaşanacaktır; zira malzemedeki deformasyon göze çarparak hoş olmayan
görüntülerin oluşmasına neden olacaktır.

 Araçları korumak

Yalıtım malzemelerinin korunması kadar, yalıtım işlerinde kullanılan araçların
korunması da o derece önemlidir. Tesisatı meydana getiren borular ve ek yerleri, kazanların
yalıtımı sırasında yalıtım gereçlerine şekil veren araçların keskinliği ve bakımlı olmaları iş
kalitesini doğrudan ilgilendirmekte olduğu gibi, yalıtımın görevini en iyi şekilde yapmasına
da etkiler.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Atölyedeki tesisat yalıtım uygulaması
bittikten sonra, kullandığınız araçlarla
artan yalıtım gereçlerini ve yardımcı
malzemeleri toplayınız.

 Yalıtım işlerinde kullandığınız araçların
temizliğini yapınız.

 Yalıtım işlerinde kullandığınız hareketli
aksama sahip araçların yağlamasını
yaparak bir sonraki kullanıma
hazırlayınız.

 Uygulama yerinde hiçbir aracın
kalmamasına dikkat ediniz.

 Kullanılabilir durumda olan artık yalıtım
malzemelerini diğerlerinden ayırarak
artıkların temizliğini yapınız. Bu artık
malzemeleri çevreye zarar vermemeleri
için uygun şekilde uzaklaştırınız.

 Araçları yağlarken, yağ fazlalarını
temizleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Öğrenme faaliyeti 2’deki işten yararlanarak aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine
göre kendinizin veya arkadaşınızın yaptığı çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine
göre evet, hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz.

İŞLEM KONTROL LİSTESİ

Dersin
adı

Tesisat Yalıtım Öğrencinin

Amaç Araç gereç bakım ve onarımını, kuralına
uygun yapabilme becerisinin ölçülmesi

Adı soyadı

Konu Araç gereç bakım ve onarımı yapmak Sınıfı No

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1.
Atölyedeki tesisat yalıtım uygulaması bittikten sonra,
kullandığınız araçlarla artan yalıtım gereçlerini ve yardımcı
malzemeleri topladınız mı?

2.
Yalıtım işlerinde kullandığınız araçların temizliğini kuralına
uygun yaptınız mı?

3.
Yalıtım işlerinde kullandığınız hareketli aksama sahip
araçların yağlamasını yaparak bir sonraki kullanıma
hazırladınız mı?

4. Araçları yağlarken yağ fazlalarını temizlediniz mi?

5.
Kullanılabilir durumda olan artık yalıtım malzemelerini
diğerlerinden ayırarak artıkların temizliğini yapınız mı?

6.
Bu artık malzemelerin çevreye zarar vermemeleri için
malzemeleri uygun şekilde uzaklaştırınız mı?

Toplam Evet ve Hayır Cevap Sayıları

Bu değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek
eksikliklerinizi tamamlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

SORULAR Doğru Yanlış

1.
En iyi sonucu almak için yalıtım malzemelerini kesmekte
kullanılan kesiciler yıkanmalıdır.

2.
Kullanılan araçların bir sonraki kullanım için temizlenmeleri
ve yağlanmaları önem taşımaktadır.

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Öğretmeniniz, modüldeki faaliyetleriniz ve araştırma çalışmalarınız sonunda

kazandığınız bilgi ve becerilerinizi, ölçme araçlarıyla ölçerek sizin modülle ilgili
durumunuzu değerlendirecek ve sonucunu size bildirecektir.

Öğretmeninizin atölyede gösterdiği uygulama alanından ya da çizimle vermiş olduğu
iş planından tesisat yalıtımını, bütün kurallara uyarak yapınız.

PERFORMANS TESTİ
Dersin

adı
Tesisat Yalıtım Öğrencinin

Amaç

Tesisat yalıtım malzemelerinin çeşitlerini
ve kullanıldığı yerleri bilme,
uygulayabilme ve araç gereç bakım
becerisinin ölçülmesi

Adı soyadı

Konu

Öğretmeninizin atölyede gösterdiği
uygulama alanından ya da çizimle vermiş
olduğu iş planından, tesisat yalıtımı
yapmak

Sınıf No

Başlangıç saati

Bitiş saatiZaman

Toplam süre

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Tesisatın sıcak veya soğuk olduğunu bulabildiniz mi?

2.
Bu tesisatlara hangi yalıtımı uygulayacağınızı bulabildiniz
mi?

3. Yalıtım malzemesinin cinsini tespit ettiniz mi?

4. Uygulama için gerekli araç ve gereçleri biliyor musunuz?

5. Tesisata uygun yalıtım malzemesinin seçimini yaptınız mı?

6.
Tesisat üzerinde bulunana vanalar için uygun malzeme
seçimini yaptınız mı?

7. Tesisat üzerine yalıtım malzemesini uygulayabildiniz mi?

8. Ek yerlerini yalıtım bantı ile kapattınız mı?

9. Vanalar üzerine yalıtım malzemesini uygulayabildiniz mi?

10. Ek yerlerini özel ya da yalıtım bantı ile kapattınız mı?

11.
Yalıtım malzemesinin ek yerleri için gerekli önlemleri aldınız
mı?

MODÜL DEĞERLENDİRME
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12.
Atölyedeki tesisat yalıtım uygulaması bittikten sonra
kullandığınız araçlarla artan yalıtım gereçlerini ve yardımcı
malzemeleri topladınız mı?

13.
Atölyedeki tesisat yalıtım uygulaması bittikten sonra
kullandığınız araçlarla artan yalıtım gereçlerini ve yardımcı
malzemeleri topladınız mı?

14.
Yalıtım işlerinde kullandığınız araçların temizliğini kuralına
uygun yaptınız mı?

15.
Yalıtım işlerinde kullandığınız hareketli aksama sahip
araçların yağlamasını yaparak, bir sonraki kullanıma
hazırladınız mı?

16. Araçları yağlarken yağ fazlalarını temizlediniz mi?

17.
Kullanılabilir durumda olan artık yalıtım malzemelerini
diğerlerinden ayırarak artıkların temizliğini yaptı mı?

18.
Bu artık malzemeleri çevreye zarar vermemeleri için uygun
şekilde uzaklaştırdınız mı?

Toplam Evet ve Hayır Cevap Sayıları

Bu değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek
eksikliklerinizi tamamlayınız.



45

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ -1 CEVAP ANAHTARI

1. D
2. D
3. D
4. D
5. D
6. Y
7. D

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 CEVAP ANAHTARI

1. D
2. D
3. Y
4. Y
5. D
6. D
7. D

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 CEVAP ANAHTARI

1. Y
2. D

CEVAP ANAHTARLARI
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