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Ak [m2]  : Mukavemet elemanı kesit alanı. 

δ  [m]  : Mukavemet elemanı et kalınlığı. 

b [m]  : Mukavemet elemanı uzunluğu. 

p [m]  : Mukavemet elemanı kesit çevre uzunluğu. 

Hu [kJ/kg]  : Alt ısıl değer. 

η  [-]  : Verim. 

m [kg]  : Yakıt miktarı. 

I [W/m2] : Işınım şiddeti. 

α  [-]  : Yutma oranı. 
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GEMİLERDE ISI YALITIMI 

ÖZET 

Dünyada enerjinin verimli kullanılmasının gerekliliğine, insan konforu ve sağlığına 
ve çevreye verilen öneme paralel olarak, yalıtım uygulamalarına verilen önem de 
artmıştır. Isı geçiş katsayısı yüksek malzemelerden inşa edilmesi, farklı iklim 
şartlarında çalışması ve yüksek ısı geçişine sebebiyet veren sınır koşulları göz önüne 
alındığında gemiler yalıtımın önem kazandığı yapılardandır. 

Gemiler yolcu ve çalışanların güvenliğini ve konforunu sağlamak, enerji tüketimini 
azaltmak, yatırım ve işletme maliyetlerini düşürmek, yoğuşma, terleme ve 
buzlanmayı önlemek, taşınan malzemeleri korumak ve şartlandırmak, geminin 
ağırlığını düşürüp kullanılan hacmi arttırmak,  yapı elemanlarının ve sistemlerin 
ömürlerini uzatmak, yakıt tüketimini azaltarak çevreye atılan zararlı bileşenlerin 
miktarını düşürmek, ses ve yangın kontrolü yapmak gibi amaçlarla yalıtılırlar. 

Bu çalışmada dünyada gemilerde yapılan ısı yalıtımı uygulamaları üzerine yapılmış 
araştırmalar, çalışmalar ve kullanılan yönetmelikler incelenmiş, önemli yönleri 
derlenmiş, uygulama detayları ve ülkemiz şartlarına uyarlanmış örnekler ve hesap 
değerleri ile bir kılavuz oluşturulmaya çalışılmıştır. Gemilerde ısı yalıtımı 
uygulamaları; gemilerin yapı bileşenlerinin yalıtılması, mekanik tesisatın yalıtılması 
ve soğuk depolar ile konteynerlerin yalıtılması alt başlıklarında incelenmiştir. 
Gemilerin yapı bileşenlerinden ısı kaybında önemli bir etkisi olan mukavemet 
elemanlarının yalıtımı da gemilerin yapı bileşenlerinin yalıtılması konusu altında ayrı 
bir başlıkta işlenmiş, bu elemanlardan olan ısı geçişinin hesap yöntemi örneklerle 
açıklanmıştır. Bunun yanında gemilerde ısı yalıtımında kullanılan malzemelerde 
istenilen özellikler, uygulamada kullanılan malzemeler ve özellikleri işlenmiş ve 
yönetmeliklerde yer alan malzeme sınırlamaları verilmiştir. Bir diğer bölümde tesisat 
ve yapı elemanlarında oluşacak terleme ve yoğuşmanın yalıtım uygulamaları ile 
önlenmesi, buhar kesicilerin kullanılması, özellikleri ve sınıflandırılması üzerinde 
durulmuştur. Son bölümde konunun daha iyi anlaşılması amacıyla çeşitli örneklere 
yer verilmiştir. Çalışma, kapsamı itibariyle gemilerde ısı yalıtımı konusunda 
çalışacak araştırmacı ve tasarımcılara rehber olacak niteliktedir. 
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THERMAL INSULATION OF SHIPS 

SUMMARY 

The importance of insulation applications in the world ascended in parallel with the 
necessity of the energy to be used efficiently, the significance that has been assigned 
to human comfort and environmental concerns. Ships are structures for which 
insulation gains high importance considered the facts that they are constructed by 
using materials which have a high heat transfer coefficient values; they operate under 
many different climate conditions and the boundary conditions which cause high 
amounts of heat transfer.  

Ships are insulated for purposes such as maintaining the security and the comfort of 
the passengers and the crew, reducing energy consumption, reducing investment and 
operating costs, preventing condensation, sweating and freezing, protecting and 
conditioning cargo, decreasing the weight of the ship and increasing volume to be 
used, lengthening the physical life of  the constructions and the systems, reducing the 
amount of emissions which has been thrown away by reducing fuel consumption, 
controlling noise and fire.  

 In this study, researches, studies and regulations worldwide about insulation of 
ships, applications have been analyzed, important parts have been gathered and 
selected, a guide was compiled, by using the application details, examples and 
calculation values which are adapted to our country’s conditions. The subject of 
insulation of ships have been analyzed under three main sub titles such as; insulation 
of ships structural compounds, insulation of the mechanical installation, insulation of 
cold rooms and containers. The insulation of stiffeners which have a significant share 
in the heat loss has been analyzed as a subject under the subtitle of “insulation 
of ships’ structural compounds” and the calculation method for heat transfer caused 
by these elements has been explained with examples following. Furthermore; the 
properties of the materials which are used for insulating ships, the materials which 
are used in applications and their properties have been analyzed and the legal 
regulative limitations for these materials have been presented. Preventing the 
sweating and condensation problems within installation and structural compounds 
with the help of insulation applications; usage of vapor barriers, their properties and 
classification have been emphasized in another chapter. There are examples in the 
last part for the purpose of topic to be understood better. Considering its scope, this 
study has the characteristics of a guidebook for the researchers and designers who 
will work on the subject of thermal insulation of ships. 
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1.  GİRİŞ 

Dünyada artan nüfus ve gelişen teknoloji ile paralel olarak yükselen enerji ihtiyacı, 

çağımızın en büyük sorunlarından biridir. Günümüzde enerji ihtiyacının büyük 

miktarını karşılayan fosil kaynaklı yakıtların kullanım rezervlerinin sınırlı olması, 

enerji elde edilmesi sırasında çevreye verilen zarar, enerji dönüşümünde ve 

kullanılacak kaynakların elde edilmesinde ortaya çıkan masraf ve gelecek nesillerin 

de enerji ihtiyacı göz önüne alındığında enerjinin tasarruflu kullanılmasının önemi 

göze çarpmaktadır. 

Isı yalıtımı uygulamaları, bu noktada enerjinin tasarruflu kullanılmasına yönelik en 

önemli faaliyetlerden biridir. Ülkemizde bu konuda, özellikle inşaat sektörü odaklı 

yapılan çalışmalar, verilen eğitimler ve çıkartılan yasalar ile dünyada süre gelen 

gelişim yakalanmaya çalışılmakta, enerjinin ve enerjinin verimli kullanılmasının 

önemi vurgulanmakta ve kamuoyu bilinci oluşturulmaya çalışılmaktadır.  

Enerjinin verimli kullanılması amacıyla şüphesiz inşaat sektörü dışında da yalıtım 

uygulamalarının yer aldığı ve önem arz ettiği pek çok alan bulunmaktadır. 

Günümüzde ülkemizde ithalat ve ihracat taşımalarının %90’ına yakın kısmının deniz 

yoluyla yapılması ve denizcilik sektöründe yakalanan hızlı büyüme göz önünde 

alındığında bu alanların en önemlilerinden birinin denizcilik sektörü olduğu 

görülebilir. Maalesef ülkemizde bu alanda yalıtım uygulamaları çalışmaları ve 

araştırmaları üzerine büyük bir boşluk bulunmaktadır.  

1.1 Tezin Amacı 

Bu çalışmada dünyada gemilerin ısıl yalıtımı alanında yapılmış çalışmalar, 

araştırmalar, kullanılan yönetmelikler incelenerek uygulama detayları, hesap 

yöntemleri ve ülkemiz şartlarında uygulanmış örnekler ile bir kılavuz oluşturulmaya, 

gemilerde yalıtımın konfor, güvenlik, sağlık, enerji tasarrufu, maliyet ve çevre 

açısından getirilerine dikkat çekilmeye ve bu alandaki boşluğun doldurulmasına 

yönelik bir adım atılmaya çalışılmıştır. 
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1.2 Literatür Özeti (Daha Önce Yapılmış Çalışmalar) 

Dünyada, gemilerde ısı yalıtımı konusunda yapılmış çok kısıtlı sayıda çalışma ve 

kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklar daha rahat incelenebilmesi açısından 

yönetmelikler, daha önce yapılmış çalışmalar, meteorolojik ve oşinografik veriler, 

broşür ve el kitapları, programlar ve diğer kaynaklar başlıkları altında aşağıdaki gibi 

incelenmiştir.  

1.2.1 Yönetmelikler ve raporlar 

Bu kaynaklardan en önemlisi SNAME’in yayınlamış olduğu “Technical and 

Research Bulletin no 4-7, Thermal Insulation Report”tur (Teknik ve Araştırma 

Bülteni 4-7, Isı Yalıtım Raporu). Bu raporda gemilerde bulunan yapı elemanlarında 

toplam ısı geçiş katsayısı değerlerine dair sınırlamalar getirilmiş, bir dizi test süreci 

ile elde edilmiş mukavemet elemanları tipi, yerleşimi, mevsim şartları, ısı akısı yönü 

gibi değişkenlere bağlı toplam ısı geçiş katsayısı değerleri, detayları ile birlikte 

sunulmuştur. Geminin yapı elemanlarında mukavemeti artırmak amacıyla yer alan 

mukavemet elemanları sebebiyle yapı elemanından oluşan ısı geçişini düz duvarlarda 

olduğu gibi basitçe ısıl dirençlerden yola çıkarak hesaplamak mümkün değildir. Bu 

sebeple bu kaynakta verilen, deneysel yöntemlerle elde edilmiş eşdeğer toplam ısı 

geçişi katsayıları yardımıyla hesaplar kolayca yapılabilecektir. Bu yayında ayrıca 

gemilerde kullanılan çeşitli malzemelerin özellikleri ve mahaller arası ısı geçişinin 

hesaplanmasında kullanılacak sıcaklık farkı değerleri de tablolar halinde verilmiştir. 

Yoğuşma ve terleme üzerine örnekler ile hesaplamalar anlatılmış, istenmeyen 

durumların engellenmesi için alınacak önlemlere yer verilmiştir [1]. 

Bu alanda yapılmış en önemli çalışmalardan bir diğeri de ASTM International’ın 

Ocak 2004’te revizyonunu yayınlamış olduğu “Standard Practice for Selection and 

Application of Thermal Insulation for Piping and Machinery” (Gemilerin Mekanik 

Tesisatında Isı Yalıtımı Seçimi ve Uygulanması) adlı, F683-03a kodlu 

yönetmeliğidir. Bu yönetmelikte gemilerde tesisatın yalıtım yapılmasının gerekli 

olduğu yerler ve şartlar, kullanılacak ısı yalıtım malzemeleri, uygulama kalınlıkları, 

uygulamada kullanılacak tespit elemanları, uygulama detayları kapsamlı olarak 

verilmiştir [2]. 
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Bir diğer çalışma Amerikan Donanması, Askeri Deniz Ulaştırma Komutanlığı’nca 

(Military Sealift Command) hazırlanıp, 1997 yılında onaylanan “General Technical 

Requirements” (Genel Teknik Gereklilikler) adlı çalışmadır ki bu çalışmada yukarıda 

bahsi geçen iki kaynak temel alınmış ve üzerine bazı eklemeler yapılmıştır. Bunun 

yanında bu yönetmelik gemi elemanlarının ısı yalıtımı için sıcaklık farkı ve toplam 

ısı geçiş katsayısı değerlerinin okunabileceği bir çizelge de içermektedir [3]. 

Türk Standarları Enstitüsü’nün Nisan 1998’de yayınladığı ve Mayıs 2008’de 

revizyonu yayınlanan TS 825 kodlu, “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” adlı 

yönetmelik de bu tezin birincil önem arz eden kaynaklarından biridir. Gemilerde ısı 

yalıtımında malzeme seçimi, yoğuşma ve terleme kontrolü konularında bu kaynaktan 

faydalanılmıştır [4]. 

Bunun yanında Aralık 2001 tarihinde Amerikan Denizcilik Bürosu (American 

Bureau of Shipping) tarafından yayınlanmış “Passanger Comfort on Ships” 

(Gemilerde Yolcu Konforu) yönetmeliğinden gemilerdeki yaşama alanlarında 

sağlanması gereken ısıl değerler alınmıştır. Bu değerler tasarım aşamasında dikkate 

alınıp örnek hesaplarda kullanılmıştır [5]. 

IMO tarafından 2000 yılında yayınlanmış SOLAS yönetmeliğinden, gemilerde 

kullanımına izin verilen, kısıtlı izin verilen ve tamamen izin verilmeyen malzemeler 

konusunda faydalanılmıştır [6]. 

SNAME tarafından Ağustos 1980’de yayınlanmış Teknik ve Araştırma Bülteni 4-16, 

“Recommended Practices for Merchant Ship Heating, Ventilation and Air 

Conditioning Design Calculations” (Ticari Gemilerde Isıtma, Soğutma ve 

Havalandırma Uygulamaları İçin Tavsiye Edilen Tasarım Hesapları) adlı rapordan, 

tasarımda ve hesaplarda kullanılacak değer, şart ve kabuller konusunda 

faydalanılmıştır [7]. 

1.2.2 Makaleler 

Gordon H. HART, Pat FULTON, Gerald COX’un hazırlamış oldukları “Ship 

Configurations and Insulation Design / Application” (Gemi Yapısal Düzenlemeleri 

ve Yalıtım Tasarımı / Uygulanması) ve bu çalışmanın bir revizyonu niteliği taşıyan 

“Improved Thermal Insulation Design Practices on Ships’ Structural Boundaries” 

(Gemilerin Yapısal Sınırlarında Geliştirilmiş Isı Yalıtım Tasarım Uygulamaları) 

gemilerdeki bölme, kabuk ve güverte gibi yapısal elemanların yalıtılması üzerine 
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yapılmış çalışmalar olup bu çalışmada faydalanılmış, gemilerde ısı yalıtımı konusu 

odaklı önem arzeden bilimsel makalelerdir [8,9].  

Gerald COX ve Michael CURTIN’in hazırlamış oldukları “Shipboard System 

Insulation Design – Using 3E Plus® As an Integral Factor” (3E Plus Yazılımını 

Bütünleşik Faktör Olarak Kullanarak Gemi Sistem Yalıtım Tasarımı) adlı makale, 

gemilerde mekanik tesisat yalıtımının 3E Plus programı ile irdelenmesi temelli olup, 

teze katkı sağlayan bir diğer çalışmadır [10]. 

Gareth BURTON’ın hazırladığı “Regulatory Requirements for Insulation Products In 

Marine Applications” (Denizcilik Uygulamalarında Kullanılan Yalıtım Ürünlerinde 

Düzenleyici Şartlar) adlı makale gemilerde kullanılan yalıtım malzemelerine yanma 

sınıfları ile ilgili getirilen kısıtlamaları konu almakta olup, tez çalışmasında yine aynı 

konu başlığı altında incelenmiştir [11]. 

Konuyla bağlantısı sebebiyle faydalanılan diğer çalışmalardan ikisi Cem 

PARMAKSIZOĞLU’nun hazırladığı “Isı Yalıtımının Amaçları ve Tesisatlarda 

Sıcaklık Düşmesi” ve Mustafa ÖZDEMİR ile birlikte hazırlamış olduğu “Mekanik 

Tesisatta Ekonomik Yalıtım Kalınlığı” ve adlı makalesidir. Bu çalışmalardan yapılan 

örneklerde ve mekanik tesisatın yalıtılması ile ilgili bölümde faydalanılmıştır. 

[12,13]. 

1.2.3 Kitaplar 

Allan D. Kraus, Abdul Aziz ve James Welty tarafından hazırlanmış “Extended 

Surface Heat Transfer” adlı çalışmadan, mukavemet elemanları üzerinden 

gerçekleşen ısı geçişi hesaplarının yapılmasında yararlanılmıştır [14]. 

Osman F. GENCELİ’nin “Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Yardımcı 

Tabloları”  çalışmasından “Yalıtılmış Borularda Isı Kaybı Hesabı” konusunda ve 

illerdeki hesap sıcaklıkları ve nem değerleri konusunda yararlanılmıştır [15]. 

Yine Osman F. GENCELİ’nin çevirisini yaptığı ASHRAE Isı Yalıtımı ve Buhar 

Kesiciler Temel El Kitabı’ndan  yoğuşma, terleme ve buhar kesiciler konularında 

faydalanılmıştır [16]. 

TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nın 1995 yılında yayınladığı “Kalorifer 

Tesisatı Proje Hazırlama Teknik Esasları”ndan illerdeki hesap sıcaklıkları ve 

yoğuşma kontrolü konusunda yararlanılmıştır [17]. 
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1.2.4 Meteorolojik ve oşinografik veriler 

Tasarım ve hesaplarda kullanılması için Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi 

Başkanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden deniz suyu tasarım sıcaklığı 

değerleri alınmıştır [18,19]. 

1.2.5 Kataloglar ve el kitapları 

Paroc, Rockwool, İzocam ve ODE firmalarına ait yalıtım uygulamaları el kitapları, 

internet siteleri ve kataloglarından malzeme ve uygulama detayları konusunda 

faydalanılmıştır [20-23]. 

1.2.6 Türkiye’de gemilerde ısı yalıtımı üzerine yapılan çalışmalar 

Ülkemizde gemilerde ısı yalıtımı üzerine yapılmış çok kısıtılı sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışmalardan pek çoğu üniversitelerde hazırlanmış tez 

çalışmalarından ibarettir. Bu çalışmalarda gözlemlenen en büyük eksiklik, gemilerde 

bulunan ve ısı geçişinde çok büyük önem arzeden mukavemet elemanlarının 

etkisidir. Geminin yapısal elemanlarından gerçekleşen ısı geçişi hesaplarında bu 

elemanların etkisi gözardı edilmiştir. Bunun yanında gözlemlenen bir diğer temel 

eksiklik ise gemilerde kullanılan yalıtım malzemelerine yangından korunma amaçlı 

getirilen kısıtlamaların gözardı edilmiş olmasıdır. 

Ülkemizde gemilerde ısı yalıtımı konusunda yapılan çalışmalardan geçerliliğine ve 

yayınlandığı kuruma istinaden en önemlisi Türk Standarları Enstitüsü’nün Nisan 

1993 tarihli TS 10821 kodlu “Borular-Küçük Gemilerde-Terleme ve Isı Yalıtımı” 

adlı yönetmeliğidir ki bu çalışma yurtdışında hazırlanmış benzer standartlara nazaran 

yüzeysel kalmakta ve zamanımız için uygun olmayan bazı maddeler içermektedir. 

Bu standartta konu iki adet çizelge ile özetlenmeye çalışılmıştır. İlk çizelgede 

gemilerdeki borular dört ana başlıkta ele alınmış ve açıktan geçen buhar boruları, 

kazan bacaları gibi en kritik bölgelerdeki elemanların dahi en yüksek 5 cm ısı 

yalıtımı ile yalıtılması tavsiye edilmiştir. Çalışmada tavsiye edilen ısı yalıtım 

malzemesi kalınlıkları ile yapılacak bir uygulama, maalesef verimli bir ısı yalıtımı 

uygulaması olmaktan çok uzaktadır. Bunun yanında standartta soğuk boruların 

yalıtımına da yer verilmemiştir. 

İkinci çizelgede ise kaplama elemanı olarak yalnızca branda bezi önerilmiş ve bu 

malzemenin özelliklerine yer verilmiştir. Oysa dünyada ve ülkemizde, gelişen 
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teknoloji ile uygulama alanında kaplama malzemeleri üzerine geniş bir yelpaze 

bulunmaktadır. 

Bu standardın en büyük eksiği ise dünyada kanserojen etkisi sebebi ile kullanımı 

yasaklanmış olan asbest malzemesinin kullanılmasını öngörmesidir. Günümüz 

itibariyle bu standardın içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır ve hala bu 

hali ile yürürlüktedir [24].  
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2.  GEMİLERDE ISI YALITIMINDA GENEL TANIMLAR 

2.1 Amaç 

Gemiler yapıları itibariyle ısı iletim katsayısı yüksek malzemelerden inşa 

edilmektedirler. İşletim halinde bir geminin içinde bulunduğu koşullar da geminin 

çevreyle etkileşimde olduğu dış bölümünde ısı taşınım katsayılarının sabit bir yapıya 

nazaran çok yüksek olduğu sınır şartlarını içermektedir. Bu sebeplerden ötürü 

gemiler gerekli ısıl önlemler alınmadığında ısı kaybına açık, korunmasız yapılardır. 

Gemilerin çelik gövdeleri ısı yalıtımı ile kaplanarak gemide ısıtma ve soğutmada 

kullanılan enerji miktarını düşürmek, yolcular ve mürettebat için uygun ortam 

koşullarını ve güvenliği sağlamak, iç yüzeylerde yoğuşma ve terlemeyi önlemek, 

taşınan ya da depolanan malzemeleri, gıdaları, eşyaları korumak veya şartlandırmak, 

yangın yayılımını engellemek, gürültü ve akustik kontrolü yapmak, bazı hallerde 

ortamdaki nemi kontrol etmek amaçlanır. 

Gemilerdeki mekanik tesisat elemanları da benzer sebeplerle yalıtılırlar. Isıtma 

soğutma havalandırmaya ya da sisteme bağlı enerji kayıplarını azaltmak, mekanik 

tesisat üzerindeki yükü azaltmak, mürettebat ve yolcuların güvenliğini sağlamak, 

gürültüyü azaltmak ana amaçlardır. Ayrıca her geçen gün daha da önem kazanan, 

çevre kirliliğini önlemek, tüketilen enerji miktarını azaltarak zararlı gazların atımını 

azaltmak da yalıtımın önemli amaçlarındandır. 

2.2 Genel Tanımlar  

Isı Yalıtımı: Isı yalıtımı, sıcaklık değeri çevrelendiği ortam sıcaklığından farklı olan 

iç ortamın yüzeylerinden oluşacak ısı geçişini azaltmak amacıyla yapılan 

uygulamadır. 

Sıcak Yüzey Yalıtımı: Sıcak yüzey yalıtımı, 52oC ve daha yüksek sıcaklıktaki 

yüzeylere, personeli korumak ve ısı geçişini sınırlandırmak amacıyla uygulanan 

yalıtım çeşididir.  
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Terleme Yalıtımı: Terleme yalıtımı, yüzeylerde yoğuşma ve buzlanma oluşumunun 

önlenmesi amacıyla yapılan yalıtım çeşididir. 

Soğuk Akışkan Yalıtımı: Soğuk akışkan yalıtımı, soğutucu akışkan, soğuk su gibi 

soğuk akışkanlar taşıyan dış yüzeylere, akışkanın ısı yutmasını ve yüzeyde buzlanma 

oluşumunu engellemek amacıyla, akışkanı taşıyan sisteme yapılan yalıtım şeklidir. 

Kaplama: Yalıtımı çökme, sünme, yırtılma, kopma gibi dış etkenlerden korumak 

amacıyla yalıtımın üzerine yapılan koruma tabakasıdır. 

Askı ve Bağlantı Elemanları: Yalıtım ve kaplamayı tespit etmek üzere kancaları, 

telleri, pimleri, vidaları ve yapıştırıcıyı içeren elemanlardır. 

Tekrar Kullanılabilir Kaplamalar: Tekrar kullanılabilir kaplamalar herhangi bir zarar 

görmeden çıkartılıp kolayca yerine takılabilen boru ve makine yalıtım ve kaplama 

malzemeleridir. 

Akustik Yalıtım: Hava doğumlu gürültü seviyelerini azaltan yalıtım şeklidir. 

Yangın Yalıtımı: Yangının büyümesini ve gelişmesini belirtilen süre için sınırlayan, 

engelleyen yalıtım şeklidir. 

Isıtılmayan Mahaller: Sıcaklığının artırılması için herhangi bir koşul bulunmayan 

mahallerdir. 

Mukavemet Elemanları: Gemilerin yapı elemanları üzerinde mukavemeti arttırmak 

amacıyla bulunan genellikle L profilli elemanlardır. 

Güneş-Hava Sıcaklığı: Dış yüzeyden güneş ışınımı ve taşınım ile olan ısı geçişini 

hesaplamada kullanılan dış yüzey sıcaklık değeridir [3]. 
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3.  GEMİLERDE ISI YALITIMINDA KULLANILAN MALZEMELER 

Bu bölümde gemilerde kullanılan ısı yalıtım malzemelerinde aranılan özellikler, 

uygulamalarda sık kullanılan malzemeler ve bu malzemelerin özellikleri verilecektir.  

3.1 Gemilerde Isı Yalıtımında Kullanılan Malzemelerde İstenilen Özellikler 

3.1.1 Düşük ısı iletim katsayısı 

Bir yüzeyden olan ısı geçişi değeri, o yüzeyi oluşturan malzemelerin ısı iletim 

katsayısı değerleri ile doğrudan bağıntılıdır. Isı iletim katsayısı düştükçe malzeme 

üzerinden geçen ısı enerjisine karşı daha büyük direnç oluşturur. Dolayısıyla 

malzemenin ısı iletim katsayısı düştükçe, gerçekleşen ısı geçişi değeri de düşecektir. 

Bununla birlikte malzemenin ısı iletim katsayısı ne kadar düşükse, geminin yapı 

elemanında yakalanması istenen ısı geçiş direnci o kadar az yalıtım kalınlığı ile 

sağlanabilecek, bu da gemide uygulanacak yalıtımdan dolayı işgal edilecek hacmi 

azaltacak ve yalıtımın gemiye getireceği toplam ağırlığı düşürecektir [1,8]. 

3.1.2 Yanmazlık 

IMO, loydlar ve ajansların yönetmelikleri kapsamında, gemilerde kullanılan 

malzemelerin yanıcılık ve yangına katkı değerleri yüksek önem arzetmektedir. 

Ekstrüde polistren ve ekspande polistren gibi yanıcı malzemelerin kullanımı bazı 

yönetmelikler tarafından soğuk depolar ve konteynerler ile kısıtlanmıştır. Seçilen 

malzemeler kullanıldıkları yerin önemine göre yine yönetmeliklerle belirlenmiş 

yangın dayanımı sürelerini sağlamak zorundadırlar [1,8]. 

3.1.3 Hafiflik 

Gemide yalıtım uygulaması yapılacak yerlerin çokluğu gözönüne alındığında gemide 

yapılan yalıtımın toplam ağırlığının gemiye getireceği yük önem taşımaktadır. Bu 

sebepten dolayı yalıtım malzemesi mümkün olabildiğince düşük yoğunluklu 

seçilmelidir. Yalıtım malzemesinin hafif olması uygulama esnasında da avantajlar 

sağlayacaktır [1,8]. 
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3.1.4 Basma ve çekme mukavemeti 

Özellikle yatay ya da eğimli yapı elemanlarının oluşturulmasında yeterli basma ve 

çekme mukavemetine sahip malzemelerin kullanılmasına ihtiyaç duyulur. Döşeme 

üzerinde oluşacak statik ve dinamik yüklerin etkilerine karşı yalıtım malzemesinin 

yeterli basma mukavemetine, genleşmeye karşı dayanıklılık ve özellikle eğilmeden 

kaynaklanan çekme gerilemelerinin karşılanabilmesi için yalıtım malzemesinin 

yeterli çekme mukavemetine sahip olması gerekmektedir [1,8]. 

3.1.5 Boyutsal kararlılık 

Yalıtım malzemesinin değişik dış etkenlerden ötürü hacim ve şeklini değiştirmemesi 

beklenir. Boyutsal kararlılığı olmayan malzemenin ısıl özelliklerinde değişiklik 

olması ve uygulamada yalıtımın sürekliliğini bozabilecek şekilsel değişikliklerin 

meydana gelmesi yalıtımın performansı açısından kabul edilemez. Bazı konstrüktif 

önlemler ile bu soruna çözümler getirilebiliyorsa da bu önlemlerin getirecekleri ek 

maliyet de göz önüne alınmalıdır [1,8]. 

3.1.6 İşlenilebilirlik 

Yalıtım malzemesinin kullanılacağı yere uygulanabilmesi için gerektiğinde 

kesilebilmesi, delinebilmesi, çakılabilmesi, yapıştırılabilmesi ve benzeri işlemlerin 

kolaylıkla yapılabilmesine elverişli olması gerekir. Özellikle gemilerde çeşitli boy ve 

yapıdaki mukavemet elemanlarından ötürü çoğu yerde yalıtım plaka ve şiltelerinin 

uygulabilmesi için malzemenin işlenebilirliğinin yüksek olması istenir. Malzemenin 

işlenebilirliğinin düşük olmasının işçilik maliyetlerini de yükselteceği gözardı 

edilmemelidir [1,8]. 

3.1.7 Buhar difüzyon direnci 

Malzemenin buhar difüzyon direncinin hangi seviyede olacağı kullanılacağı yerin 

koşullarına bağlı olarak belirlenir. Bazı koşullarda yalıtım malzemesinin su buharını  

tamamen geçirmesi istenebileceği gibi, bazı koşullarda ise buhar geçirimsiz olması 

istenebilir. Bu durum yapı elemanının çevrelediği mekanın işletme koşulları ve 

elemanın konstrüksiyon tipinden kaynaklanır. Buhar difüzyon direncinin yüksek 

olması beklenen uygulamalarda gerek görüldüğünde buhar kesici olarak anılan buhar 

difüzyon direnci yüksek malzemeler kullanılmalıdır [1,8]. 
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3.1.8 Sağlık 

Gemilerde kullanılan malzemeler insan sağlığına kesinlikle zarar vermeyen 

malzemeler olmalıdır. Başta asbest ve asbest içeren malzemeler olmak üzere 

yönetmeliklerce kullanılması insan sağlığına verdiği zarardan ötürü yasaklanmış 

malzemeler yalıtım uygulamalarında yer almamalıdır [1,8]. 

3.1.9 Higroskopik ve kapiler olmama 

Higroskopiklik malzemenin havadaki su buharını yakalaması, kapilerite ise 

malzemenin bünyesindeki suyu kılcal etki ile taşıması olarak tanımlanabilir. 

Özellikle gözeneklerine hapsolmuş durgun havanın yalıtım görevi yaptığı cam yünü, 

taş yünü gibi lifli malzemelerde bu özelliklerin bulunması, hava ile su buharının yer 

değiştirmesi ve ısı iletim katsayısının muntazam şekilde artması ile 

sonuçlanacağından ısı yalıtım malzemesinin bu iki özelliğe sahip olmaması istenir 

[1,8]. 

3.1.10 Çürümeme ve küf tutmama 

Küflenebilen malzeme haşerat ve mikroorganizmaların yaşamasına ve çoğalmasına 

müsait ortam yaratacağından malzeme ömrü ve insan sağlığı açısından olumsuz 

etkiler oluşturur. Çürüyen malzeme ise ömrü ve performansı sebebiyle tercih 

edilmemelidir. Bu sebeplerden ötürü malzeme fizyolojik ve kimyasal etkilerle 

çürümemeli ve küf tutmamalıdır [1,8]. 

3.1.11 Kimyasal kararlılık 

Malzeme kullanıldığı yerin özelliklerine göre kimyasal kararlılığa sahip özellikte 

seçilmelidir. Kimyasal kararlılığa sahip olmayan malzeme uygulandığı yerde 

reaksiyona girerek korozyon ve paslanmaya sebep olabileceğinden yapı elemanlarına 

zarar verebilmektedir [1,8]. 

3.2 Gemilerde Isı Yalıtımında Kullanılan Malzeme Türleri ve Özellikleri 

3.2.1 Cam yünü 

İnorganik bir hammadde olan silis kumunun 1200oC - 1250oC’de ergitilerek elyaf 

haline getirilmesi sonucu oluşmaktadır. Camın kendisi kırılgan bir madde olduğu 

halde ince lifli türleri esnek, bükülebilen ve çok yönlü amaçlara hizmet edebilecek 
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niteliktedir. Malzemenin lifleri arasındaki durgun hava ısı geçiş direncini 

sağlamaktadır. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, 

değişik kaplama malzemeleri ile şilte, levha, boru ve dökme şeklinde 

üretilebilmektedir. Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve akustik düzenleme ile birlikte yangın 

güvenliği de sağlamaktadır. Alman Normu olan DIN 4102’ye ve Türk Standardı TS 

EN 13501-1’e göre ”yanmaz malzemeler” olan A sınıfındandır. Isı iletkenlik değeri 

040,0≤λ W/mK, su buharı difüzyon direnci ise 1=µ değerindedir. 

   

Şekil 3.1: Cam yünü [22]. 

 10-120 kg/m3 yoğunluklar arasında üretilebilmektedir. Kullanım sıcaklığı -50oC / 

+250oC aralığında olmakla birlikte bağlayıcısız cam yünü ürünleri 500oC’ye kadar 

kullanılabilmektedir. Ayrıca -200oC / +500oC aralığında kullanılan özel cam yünü 

ürünler de üretilebilmektedir. Sıcağa ve rutubete maruz kalması halinde boyutsal 

kararlığını korur. Zamanla bozulmaz, çürümez, küf tutmaz, korozyon ve pas yapmaz. 

Böcekler ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilemez. Higroskopik ve kapiler 

değildir [22,25,26].  

3.2.2 Taş yünü 

İnorganik bir hammadde olan bazalt taşının 1350oC - 1400oC’de ergitilerek elyaf 

haline getirilmesi sonucu oluşmaktadır. Diğer çoğu elyaflı malzeme gibi malzemenin 

lifleri arasındaki durgun hava ısı geçiş direncini sağlamaktadır. Kullanım yeri ve 

amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde, değişik kaplama malzemeleri ile 

şilte, levha, boru ve dökme şeklinde üretilebilmektedir. Isı yalıtımı, ses yalıtımı ve 

akustik düzenleme için kullanılabilir. Yangın güvenliği hususunda en yaygın 

kullanılan malzemedir. Türk Standardı TS EN 13501-1’e göre ”yanmaz malzemeler” 

olan A sınıfındandır. Yoğunluğu kalınlığa da bağlı olarak 30-200 kg/m3 arasında 
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Şekil 3.2: Taş yünü [22,25]. 

değişir. Isı iletkenlik değeri 040,0≤λ  W/mK, su buharı difüzyon direnci ise 

1=µ değerindedir. Kullanım sıcaklığı -50oC / +750oC aralığındadır. Sıcağa ve 

rutubete maruz kalması halinde boyutsal kararlığını korur. Zamanla bozulmaz, 

çürümez, küf tutmaz, korozyon ve pas yapmaz. Böcekler ve mikroorganizmalar 

tarafından tahrip edilemez. Higroskopik ve kapiler değildir [22,25,26].  

3.2.3 Ekstrüde polistren köpük (XPS) 

Polistren hammaddesinden ekstrüzyon yolu ile üretilmektedir. Kullanım yeri ve 

amacına göre farklı boyut ve basma mukavemetinde, değişik kenar ve yüzey 

şekillerinde levha olarak üretilebilmektedir. 20-52 kg/m3 yoğunlukları arasında 

üretilebilmektedir. Isı iletkenlik değeri 035,0≤λ  W/mK’dir. 

 

Şekil 3.3: Ekstrüde Polistren (XPS) [26]. 
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 Su buharı difüzyon direnç faktörü 10090 −=µ ’dür. Kullanım sıcaklığı -50oC / 

+75oC aralığındadır. %100 kapalı gözenekli homojen hücre yapısına sahip olup 

bünyesine su almamaktadır. Kapiler emiciliği yoktur ve basma dayanımı çok 

yüksektir. TS EN 1350-1’e göre E sınıfındadır [22,23,25,26].  

3.2.4 Genleştirilmiş polistren köpük (EPS) 

Genleştirilmiş polistren köpük petrolden elde edilen köpük halindeki, termoplastik, 

kapalı gözenekli, tipik olarak beyaz renkli bir ısı yalıtım malzemesidir. Polistren 

taneciklerinin şişirilmesi ve birbirine kaynaşması ile elde edilen ürünlerde 

taneciklerin şişirilmesi ve köpük elde edilmesi için kullanılan şişirici gaz pentandır. 

Pentan tanecikler içinde çok sayıda küçük gözeneklerin oluşmasını sağladıktan sonra 

üretim sırasında ve üretimi takiben çok kısa sürede hava ile yer değiştirir. Böylece 

genleştirilmiş polistren köpük levhaların bünyesinde bulunan çok sayıdaki küçük 

kapalı gözenekli hücreler içinde durgun hava hapsolur. Malzemenin %98’i hareketsiz 

havadır. Hareketsiz ve kuru hava bilinen en ekonomik ve çevre dostu ısı yalıtım 

malzemesidir. Ayrıca malzemenin üretiminin enerji yoğun olmaması, üstün teknik 

özelliklerine rağmen ekonomik olmasının sebebidir. Etkin mekanik dayanımının 

yanında şişirici gazın çok kısa sürede hava ile yer değiştirmesi ürünün 

performansının kullanım ömrü boyunca sabit kalmasını sağlar. Malzemenin 

üretiminin son aşaması olan kalıplamada taneciklerin birbiri ile sıkıca kaynaşması 

sağlanır. Bu uygulamanın başarısı ürünün yüzeyindeki taneciklerin bal peteği 

şeklindeki görüntüsünden anlaşılır. Malzemenin hafif olması malzemenin diğer bir 

önemli özelliğidir.  

 

Şekil 3.4: Genleştirilmiş polistren köpük (EPS) [26]. 
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Kullanım yeri amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde değişik kenar ve 

yüzey şekillerinde levha ve kalıp olarak üretilebilmektedir. Isı yalıtımı ve ambalaj 

maksadıyla kullanılmaktadır. TS EN 1350-1’e göre E ve F sınıfındadır. Güneşin mor 

ötesi ışınlarına karşı hassastır. Asit ve baz kimyasallara dirençli olmasına karşın baca 

gazları, metan grubu gazları, benzin grubu, eter, ester ve amin grubu kimyasallara 

karşı hassastır. 10-30 kg/m3 yoğunlukları arasında üretilebilmektedir. Isı iletkenlik 

değeri 040,0≤λ  W/mK, su buharı difüzyon direnci ise 10020 −=µ  arasındadır. 

Kullanım sıcaklığı -50oC / +75oC aralığındadır. Kapiler emiciliği yoktur [22,25,26].  

3.2.5 Polietilen köpük 

Kullanım yeri amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde boru ve levha olarak 

üretilebilmektedir. Isı yalıtımı ve yoğuşma kontrolu maksadıyla kullanılmaktadır. 

Isı İletkenlik beyan değeri 040,0≤λ  W/mK’dir. Su buharı difüzyon direnç faktörü 

µ>5000’dir. Kullanım sıcaklığı -45°C / +80°C aralığındadır. 

   

Şekil 3.5: Polietilen köpük [25]. 

Esnektir, kapalı gözeneklidir. Güneşin mor ötesi ışınlarına karşı hassastır. İngiliz 

Normu BS 476’ya göre Class 0 ve Class 1 sınıfındadır. 25-35 kg/m3 yoğunlukları 

arasında üretilmektedirler [22,25,26]. 

3.2.6 Kauçuk köpük 

Kullanım yeri amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde boru ve levha olarak 

üretilebilmektedir. Isı yalıtımı ve yoğuşma kontrolu maksadıyla kullanılmaktadır. Isı 

iletkenlik beyan değeri 038,0≤λ  W/mK’dir. İngiliz Normu BS 476’ya göre Class 0 

ve Class 1 sınıfındadır. Yoğunluğu 120 kg/m3’tür. Su buharı difüzyon direnç faktörü 
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µ>3000-7000’dir. Kullanım sıcaklığı -60oC / +105oC aralığındadır. Esnektir. Kapalı 

gözeneklidir. Güneşin mor ötesi ışınlarına karşı hassastır [23,25,26].  

   

Şekil 3.6: Kauçuk köpük [26]. 

3.2.7 Poliüretan  

Pliüretan, iki ayrı kimyasal bileşenin, poliol ve poliizosiyatin, çeşitli katkı maddeleri 

ve kabartıcı ajanlarla egzotermik reaksiyona girerek oluşan plasitik kökenli bir ısı 

yalıtım malzemesidir. Levha, sandviç panel ve püskürtme yöntemiyle kullanılır. Rijit 

köpük üretanlar genellikle yerinde köpük haline getirilirler fakat fabrikalarda levha 

halinde üretilmektedirler. Üretim sırasındaki değişiklikler ve değişik evreler 

nedeniyle sertlik, yüzey dokusu, basınç mukavemeti ve yoğunluk gibi fiziksel ve 

mekanik özelliklerde çeşitlilikler gösterirler. Poliüretan levhaların tek taraflı 

ısıtılması durumunda yapısında deformasyonlar görülür. Bu nedenle her iki yönü 

başka bir malzeme ile (kağıt, bitümlü kağıt, PVC, alüminyum folyo) kaplanması 

doğru olur. Salt yalıtım malzemesi olarak diğer yalıtım malzemelerine göre daha 

pahalı olmasına rağmen hazır prefabrik elemanlar olarak (metal kaplı sandviç 

paneller gibi) kullanıldığında işçilik ve zamandan çok kazandırır.  

Isı iletkenlik değeri 0,025 W/mK ile 0,035 W/mK arasındadır. Buhar difüzyonu 

direnç katsayısı levhalar için 40 ile 50 arası, püskürtme köpükler için 2 ile 8 

arasındadır. Kullanım sıcaklığı –200 ile 120oC arasındadır. Yanma sınıfı yapısına 

eklenen bileşenler ile B1 sınıfına yükseltilebilir. 30-40 kg/m3 yoğunluklar arasında 

üretilirler. Basınç mukavemeti 100 kPa ile 400 kPa arasındadır. Kapalı gözenekli 

gevrek ve açık gözenekli yumuşak elastik olmak üzere iki tiptedir [25,26]. 
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3.2.8 Fenol köpüğü 

Fenol köpükleri, fenol-formaldehit bakalitine anorganik şişirici ve sertleştirici 

maddelerin katılmasıyla düşük (30-50 kg/m3) ve yüksek (80-120 kg/m3) yoğunlukta 

olmak üzere iki şekilde elde edilebilen malzemeler olup blok, pano, plak, kabuk veya 

yerinde döküm olarak kullanılabilir. 100oC’de kullanılabilen yanıcı ve yakıcı gaz 

çıkarmama, ayrışırken erimeme, alev iletmeme gibi özelliklere sahip olmasından 

dolayı sentetik köpükler arasında önemli bir yer alır. Genellikle çok sıcak ve çok 

soğuk koşullarda çalışan sistemlerde, soğuk depolarda ve düşük basınçlı buhar iletim 

borularında yalıtım amaçlı kullanılırlar.  

 

Şekil 3.7: Fenol köpüğü [26]. 

Isı iletkenlik değeri 0,04 W/mK değerindedir. Buhar difüzyon direnç katsayısı 10 ile 

50 arasındadır. Kullanım sıcaklığı -180oC ile 120oC arasındadır. Yanma sınıfı BS 

476 standardına göre Class 1’dir. 100-150 kPa arasında basınç mukavemetine 

sahiptir [25,26]. 

3.2.9 Seramik yünü 

Kullanım yeri amacına göre farklı boyut ve teknik özelliklerde rulo, dökme ve levha 

olarak üretilebilmektedir. Isı iletkenlik beyan değeri 040,0≤λ  W/mK’dir. Sıcağa ve 

rutubete maruz kalması halinde dahi boyutsal kararlılığını korur. BS 476’ya göre 

yanmaz malzeme sınıfında olduğundan yangın yalıtımı amacıyla da kullanılır. 

Kullanım sıcaklığı 1400oC değerini bulmaktadır. Yoğunluğu 60-160 kg/m3 arasında  
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Şekil 3.8: Seramik yünü [26]. 

değişir. Maliyeti yüksek bir malzeme olmasından dolayı genellikle uygulama 

sıcaklığının taş yününün kritik sıcaklık değerlerini aştığı yerlerde tercih edilir. 

Higroskopik veya kapiler değildir. Beyaz renkli, elyaflı, kokusuz malzemedir 

[25,26]. 

3.2.10 Kalsiyum silikat 

Levha, boru, sprey veya form verilmiş özel parçalar halinde bulunabilmektedir. 

Yanmaz malzeme sınıfında olduğundan yangın yalıtımında da kullanılır. Kullanım 

sıcaklığı 1100oC’yi bulmaktadır, bu sebeple yüksek sıcaklıktaki bölgelerin 

yalıtımında tercih edilir. BS 476 Part 4’e göre Class 0 yanmazlık sınıfındadır.  

 

Şekil 3.9: Kalsiyum silikat [26]. 
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Malzemenin en önemli özelliklerinden biri basma mukavemetinin çok yüksek 

olmasıdır (0,5 MPa). Kolay kesilebilir, hafiftir ve işçiliği kolaydır. Bunun yanında 

karbonmonoksit ve hidrokarbonlara karşı dirençlidir. Yoğunluğu 230–250 kg/m3 

arasında değişmektedir. Isı iletkenlik değeri 056,0≤λ  W/mK’dir. Isıl şoklara karşı 

dayanıklıdır [25,26]. 

3.2.11 Cam köpüğü 

Cam köpüğü, camın saf karbonla birlikte yumuşayıncaya kadar ısıtıması ile oluşur. 

Kömür gaz çıkarmaya başlayınca ürün tamamen kapalı cam hücrelerden oluşan bir 

köpük haline gelir. Cam köpüğü özellikle yüksek bası mukavemeti gerektiren soğuk 

yalıtımında kullanılır. İstenilen boyutlarda levha veya boru olarak üretilebilir.  

 

Şekil 3.10: Cam köpüğü [26]. 

Kullanım sıcaklığı -260oC / +430oC aralığındadır. Sıcaklık ve rutubete karşı boyutsal 

kararlılığını korur. Su geçirmez, sudan etkilenmez ve buhar difüzyon direnci 

sonsuzdur. ASTM E84’e göre alev iletmeyen malzemeler sınıfındadır. 100-200 

kg/m3 yoğunluklarında üretilir. 200 kPa’a kadar basma dayanımına sahiptir. Isı iletim 

katsayısı 040,0=λ  W/mK’dir. Higroskopik ve kapiler değildir. Zamanla bozulmaz, 

çürümez, küflenmez, böcek ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilemez 

[25,26].  

3.2.12 Perlit 

Perlit grinin tonlarından siyaha kadar değişik renklerde camsı volkanik bir kayadır. 

Ham perlitin kırılıp, değişik aralıklı eleklerden geçirilerek boyutlandırılmasına tasnif 

edilmiş perlit denir. Tasnif edilmiş perlitin 850°C -1150°C'deki alev şokunda 

bünyesinden suyunu kaybederek, patlaması sonucunda tane hacminin 35 misline 
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kadar büyümesi ile genleştirilmiş perlit elde edilir. Bileşiminde %75-80 silisyum 

bulunur. Isı iletim katsayısı 035,0=λ W/mK’dir. Çok hafif bir malzemedir, ölü 

yükten tasarruf sağlar. İsteğe göre 32-180 kg/m3 değerleri arasındaki yoğunluklarda 

üretilebilir. -250oC / 1000oC arası sıcaklıklarda kullanılabilir. Basınç mukavemeti 

yüksektir. Bunun yanında higroskopik ve kapiler değildir. Malzeme yangın yalıtımı 

ve ses yalıtımında da kullanılır. DIN 4102’ye göre yanmaz malzemedir. Organik 

olmadığı için haşarat barındırmaz, sağlıklıdır. Bakım gerektirmez. Ayrıca bu 

malzemenin bir önemli özelliği de dünya rezervlerinin %60’ının ülkemizde olmasıdır 

[26].  

 

Şekil 3.11: (A) Ham, (B) Tasnif edilmiş, (C) Genleştirilmiş perlit [26]. 

3.2.13 Polyimide köpük 

NASA tarafından geliştirilmiş teknolojik bir malzemedir. Kullanım sıcaklığı -184oC / 

+260oC arasındadır. Yangın dayanımı olan bir malzeme olmakla birlikte ses 

yalıtımında da kullanılmaktadır. Isı iletkenlik değeri 042,0=λ W/mK’dir.  

 

Şekil 3.12: Polyimide köpük [27]. 
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Malzemenin en önemli özelliği çok hafif olmasıdır. Yoğunluğu yalnızca 7 kg/m3’tür. 

Kapiler emiciliği yoktur ve higroskopik değildir. İnorganik bir malzeme olmasından 

dolayı yapısında mikroorganizmaların ve haşeratın yaşamasına müsaade etmez. 

Kimyasal ve boyutsal açıdan kararlı bir malzemedir. Fiyatının yüksek olmasından 

dolayı geminin özel bölgelerinde kullanılmaktadır [27].  

Çizelge 3.1: Gemilerde kullanılan yalıtım malzemeleri ve özellikleri. 

Yalıtım Malzemesi 
Isı İletim 
Katsayısı 
[W/mK] 

Yoğunluk 
[kg/m3] 

Yangın 
Dayanımı 

Kullanım 
Sıcaklığı 

[oC] 

Buhar 
Geçirgenlik 

Ses 
Yutma 

Türkiye'de 
Üretim 

Cam yünü 0,04 10 / 120 Yanmaz -50 / 250 1 + + 

Taş yünü 0,04 30 / 200 Yanmaz -50 / 750 1 + + 

Ekstrüde polistren 0,035 20 / 52 Alev Yürütmez -50 / 75 90 / 100 - + 

EPS 0,04 10 / 30 Alev Yürütmez -50 / 75 20 / 100 - + 

Polietilen köpük 0,04 25 / 35 Alev Yürütmez -45 / 80 5000 - + 

Kauçuk köpük 0,038 120 Alev Yürütmez -60 / 105 3000/7000 - - 

Poliüretan 0,025 / 0,035 30 / 40 Alev Yürütmez -200 / 120 40 / 50 - + 

Fenol köpüğü 0,04 30 / 120 Alev Yürütmez -180 / 120 10 / 50 - - 

Seramik yünü 0,04 60 / 160 Yanmaz -50 / 1400 1 + - 

Kalsiyum silikat 0,056 230 / 250 Yanmaz -50 / 1100 - - - 

Cam köpüğü 0,04 100 / 200 Yanmaz -260 / 430 - - - 

Perlit 0,035 32 / 180 Yanmaz -250 / 1000 - - + 

Polyimide Köpük 0,042 7 Yanmaz -184 / 260 1 + - 

3.3 Gemilerde Kullanılan Isı Yalıtım Malzemelerine Getirilen Sınırlamalar 

Gemilerin inşaatında kullanılan malzemeler seneler içinde yapılan değişik 

çalışmalarla düzenlemelere tabi tutulmuşlardır. Düzenlemeler gemilerin tipi ve 

çalıştığı coğrafyaya göre değişiklik göstermektedir. IMO, loydlar ve ajanslar 

tarafından hazırlanan ve denetimi yapılan bu kural ve kısıtlamalar gemilerdeki 

yalıtım malzemeleri için de geçerlidirler. Özellikle loydların yönetmelikleri arasında 

mevcut bulunan farklardan dolayı, daha sonra oluşması muhtemel ek malzeme ve 

işçilik giderlerini önlemek amacıyla kısıtlamalar, uygulama alanları ve uluslar arası 

ilişkiler konusuna azami ilgi gösterilmelidir.  

Uluslar arası ticaret amaçlı çalışan 500 groston ağırlığın üzerindeki gemiler IMO’nun 

yayınladığı “Denizde Can Güvenliği” adlı SOLAS yönetmeliğine tabidirler. Yalıtım 

malzemelerini içeren pasif yangından korunma sistemleri gereklilikleri SOLAS 

bölüm II-2 de “Yapıda Yangından Korunma, Yangının Tespit Edilmesi ve 

Söndürülmesi” başlığı altında şu maddelerle verilmiştir: 
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• Düzenleme 4.4.3: Yağ ürünlerinin nüfuz etmesi olası yüzeylerde, yalıtımın 

yüzeyi yağa ve yağ buharlarına karşı etkilenmez olmalıdır. 

• Düzenleme 5.3.1.1: Kargo alanları, posta odaları, bagaj odaları ve soğuk 

odalar dışında kullanılan yalıtım malzemeleri yanmaz malzemeler olmalıdır. 

• Düzenleme 5.3.1.1: Yalıtımda kullanılan bağlayıcı, buhar kesiciler; soğuk 

servis sistemlerindeki boru fitting yalıtımları yanmaz malzemeden olmak 

zorunda değildirler fakat mümkün olan en düşük miktarlarda 

kullanılmalıdırlar ve açıkta kalan yüzeyleri düşük alev yayılım 

karakteristikleri göstermelidir. 

• Düzenleme 6.2: İç yüzeylerde kullanılan boyalar, vernikler ve bitirmede 

kullanılan diğer malzemeler yandıklarında yüksek miktarda duman ve toksik 

yanma ürünleri açığa çıkarmamalıdırlar. 

Bu maddelerde karşılaşılan “yanmaz”, “düşük alev yayılımlı” ve “yüksek miktarda 

duman ve zehirli yanma ürünleri açığa çıkarmama” terimleri gelişigüzel ifadeler 

olmayıp malzemelerin özel yanma testlerine tabi tutulmalarıyla tespit edilen 

malzeme karakteristikleriyle belirlenirler. Bu testler ayrıntılı olarak IMO Yangın 

Test Prosedürleri (FTP) Kod 3’te belirtilmiştir.  

Yanmaz olarak nitelendirilen malzemeler IMO FTP Kod Ek 1, Bölüm 1’e uygun 

olarak test edilmiş olmalıdırlar. Bu test özel fırınlarda ISO 1982:1990.4 A’da 

belirtildiği şekilde yapılmalıdır ve yine bu kaynak tarafından şu özelliklere sahip 

olması gerektiği tanımlanmıştır: 

• Ortalama kütle kaybı %50’yi geçmemelidir. 

• Alevin ortalama yayılma sürekliliği 10 saniyeyi geçmemelidir. 

• Ortalama fırın sıcaklık artışı 30oC’yi geçmemelidir. 

• Ortalama yüzey sıcaklık artışı 30oC’yi geçmemelidir. 

Düşük alev yayılımlı malzemeler FTP Kod Ek 1, Bölüm 5’e göre test edilirler, test 

gereçleri ve işlem adımları IMO A.653(16).5 kararına uygun olmalıdır. Malzemeler 

Çizelge 3.2 ve Çizelge 3.3’de gösterilen düşük alev yayılımı gereksinimlerini 

sağlamalıdırlar. 
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Çizelge 3.2: Ara bölme, duvarlar ve tavanda kullanılan malzemelerde düşük alev 
             yayılım hızının belirlenmesi için yüzey alevlenme kıstasları [11]. 

Ara Bölme, Duvarlar ve Tavan 

Kritik Sönüm Akısı 
[kW/m2] Yanma Isısı [MJ/m2] 

Açığa Çıkan Toplam 
Isı [MJ] 

Açığa Çıkan En 
Yüksek Isı Oranı 

[kW] 
>20,0 >1,5 <0,7 <4,0 

Çizelge 3.3: Döşeme kaplamalarında kullanılan malzemelerde düşük alev yayılım 
            hızının belirlenmesi için yüzey alevlenme kıstasları [11]. 

Döşeme Kaplamaları 

Kritik Sönüm Akısı 
[kW/m2] 

Yanma Isısı [MJ/m2] 
Açığa Çıkan Toplam 

Isı [MJ] 

Açığa Çıkan En 
Yüksek Isı Oranı 

[kW] 
>7,0 >0,25 <1,5 <10,0 

Yüksek miktarda duman ve zehirli yanma ürünleri açığa çıkarmama şartı için 

malzemeler IMO FTP Kod Ek 1, Bölüm 2’ye uygun olarak test edilmelidirler. 

Yanma sonucu ortaya çıkan yedi zehirli gaz bileşeni yoğunluğu ve konsantrasyonu 

için sınırlamalar ISO 5659-2:1994.6 ile belirtilmiştir. Çizelge 3.4’te bu yedi gaza ait 

müsaade edilen en yüksek konsantrasyon değerleri verilmiştir.  

Çizelge 3.4:  Gaz konsantrasyon sınırları [11]. 

Gaz Gaz Konsantrasyonu (PPM) 

Karbon Monoksit (CO) 1450 

Hidroklorik Asit (HCL) 600 

Hidrojenflorik Asit (HF) 600 

Azot Oksit (NOx) 350 

Hidrobromik Asit (HBr) 600 

Hidrosiyanik Asit (HCN) 140 

Sodyum Dioksit (SO2) 120 

Gemi yalıtım ürünlerinin uygulama metotlarına da gereken ilgi gösterilmelidir. 

Yalıtımın uygulama metodu ilgili yönetmelikte belirtildiği şekilde olmalıdır. IMO 

A.754(18),10 Kararı’na uygun şekilde test edilmiş malzemeler yangın testinde 

konumlandırıldığı biçimde kullanılmalıdırlar. Bunun yanında malzeme üreticileri 

tarafından hazırlanmış rehberler de kılavuz olarak kullanılabilir. Uygulama metodu 

belirtilmemiş malzemeler ise kaynaklanmış çelik pimler ve klipsler ile 

uygulanmalıdırlar. Pimler en az 3 mm çapında olmalı ve 30 cm mesafeli örgü ile 

yerleştirilmelidirler.  
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Ara bölmelerdeki uygulamalarda yalıtım, mukavemet elemanlarını çevirmelidir. 

Yalıtım bununla birlikte 30 cm uzunluğunu geçen tüm çıkıntıları örtmelidir. Benzer 

olarak yalıtımlı ve yalıtımsız iki ara bölmenin kesişmesi durumunda yalıtım, 

yalıtımsız ara bölmeye en az 30 cm binecek şekilde uygulanmalıdır. Yanıcı bağlayıcı 

ve yapıştırıcılar mümkün olan en az miktarda kullanılmalı ve yangının ilk 

safhalarında yangına destek vermemelidirler. Yanıcı bağlayıcı ve yapıştırıcılar ısı 

kaynaklarıyla direk temasta bulunmamalıdırlar [6,11]. 
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4.  GEMİLERDE ISI YALITIMI UYGULAMALARI 

Gemilerde yapılan yalıtım uygulaması ihtiyaçlarını daha kolay ve sistematik olarak 

kavramak amacıyla gemi, kendisini meydana getiren değişik tipteki sistem 

elemanlarının bir bütünü olarak ele alınabilir. 

1) Nem ve ısıl açıdan şartlandırılmış iç ortamı dış ortamdan ayıran ve farklı 

sıcaklıktaki iç mahalleri birbirinden ayıran yapı elemanlarının yalıtımı; yatay 

ve düşey bölmeler, dış kabuk ve güverte yalıtımı. 

2) Mekanik tesisatın yalıtımı; borular, kanallar, makinalar ve teçhizatın yalıtımı. 

3) Soğuk depoların, konteynerlerin ve güç üretim santrallerinin yalıtımı. 

4.1 Gemilerde Yapısal Elemanların Yalıtılması  

Gemilerde yapısal elemanların yalıtılması; bölmeler, güverte dış kabuğun yalıtılması 

ve gemilerin mukavemetini artırmak amacıyla bölmelerde bulunan, mukavemet 

elemanlarının yalıtılması olarak iki bölümde incelenebilir. Mukavemet elemanları 

yapıları itibariyle kanat etkisi gösterdiklerinden dolayı ayrı bir bölümde 

incelenecektir. 

Geminin yapısal elemanlarının toplam ısı geçiş katsayısı değerleri SNAME Isı 

Yalıtım Raporu’nda hesap yapılacak mahallerdeki sıcaklık farkları baz alınarak 

sınırlandırılmıştır. Yalıtım uygulama şekli ve yalıtım kalınlıkları bu sınırlandırılmış 

toplam ısı geçiş katsayısı değerlerini baz alarak, öngörülen hesap yöntemi ile 

belirlenir. SNAME Isı Yalıtım Raporu’nda belli yapı elemanı yerleşimi, ısı geçiş 

yönü, içinde bulunulan mevsim, yalıtım malzemesi tipi ve kalınlıkları için deneylerle 

elde edilmiş toplam ısı geçiş katsayısı değerleri verilmiştir. Benzer uygulamalarda bu 

katsayılardan faydalanılacak diğer durumlarda ise yine ilerleyen bölümlerde 

açıklanacak hesap yöntemleriyle hesap yapılacaktır [1,8,9]. 
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4.1.1 Bölmeler, güverte ve dış kabuğun yalıtılması 

Gemi mürettebatı geminin pek çok bölgesinde iş ya da görev amaçlı bulunurlar. 

Yaşam alanları, kargo depoları, çalışma mahalleri bu bölgelere örnek verilebilir. Bu 

alanlarda yeterli ısıl konfor ve ortam şartlarının, sıcaklık ve nem dengesinin 

sağlanması gereklidir. İç hava sıcaklıklarının istenilen değerlerde tutulması için, 

ısıtma ve soğutma sistemleri ısı yalıtım sistemleri ile birlikte tasarlanmalıdırlar. 

Depolarda kargoların ve yüklerin korunması için ısı ve nem seviyelerinin belirlenen 

değerlerde tutulması önemlidir. Mekanik tesisatın bulunduğu bölgeler de aynı şekilde 

belirtilen şartlarda tutulmalıdır. Çoğu zaman kargo ya da mekanik kompartıman 

hemen bitişiğindeki diğer bir kompartımandan farklı sıcaklıklarda bulundurulmak 

durumundadır. Artan sıcak farkıyla ısı geçişinin yükseldiği bu gibi hallerde yalıtımın 

önemi daha da artmaktadır. 

 

Şekil 4.1: Gemilerde yapı elemanlarının yalıtılması [20]. 

Gemi dış kabuğu ve güverte, ısı akımının kritik seviyelere ulaştığı bölgelerdir. Bu 

bölgelerin kritik bölgeler olmasının sebebi ısı ve nem açısından şartlandırılmış 

havanın bulunduğu iç ortam ile dış ortamı ayırmasıdır. Gemi omurgasının suyun 
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üstünde kalan kısımları çevre havası, altında kalan bölgeleri deniz suyu ile 

temastadır. Deniz suyu ile temasta olan bölgelerde ısı yalıtımı daha büyük önem 

taşımaktadır. Bu bölgede genellikle suyun dış havadan daha soğuk olması ve suyun 

ısı geçiş katsayısının havaya göre çok daha yüksek olması sebebiyle yalıtım 

uygulaması, bu bölgelerde ısı kaybını ve yoğuşma oluşumunu önlemek açısından çok 

önemlidir. Gemi dış kabuğunda ısı geçişi, uygun yalıtım kıstasları sağlanmadığında 

kanat etkisi yapan mukavemet elemanları sebebiyle en yüksek değerlerine ulaşır ki 

bu da gemiden dış ortama oluşan toplam ısı geçişini artırır. 

Durağan çevre şartlarında, örneğin kıyıda bulunan bir yapı için, çevre koşulları yıl 

boyunca değişim gösterir. Beklenen, tahmin edilen bu koşullar hem yapının yerine 

hem de yılın içinde bulunan zamansal döneme bağlıdır. Bir gemi ise farklı iklim 

şartlarındaki bölgeleri dolaştığından koşullar geminin seyirde bulunduğu bölgelerin 

içinde bulunduğu dönemin iklimsel şartlarına bağlıdır. Gemi seyredeceği rota 

doğrultusunda çok sıcak iklim şartlarıyla karşılaşılacak tropikal bir iklim bölgesinde 

ya da çok soğuk iklim şartlarıyla karşılaşılacak kutupsal bir iklim bölgesinde de 

bulunabilir. Bu sebeple modern bir gemide ısıtma, soğutma ve yalıtım sistemleri bu 

çevre koşullarının en yüksek ve düşük değerlerine bağlı olarak tasarlanmalıdır. 

Genellikle motorin yakıtı ile çalışan geminin üreteç birimleri, gemide elektrik 

üretmek için kullanılırlar. Üretilen elektrik mahal ısıtıcılarında kullanıldığı gibi buhar 

sıkıştırmalı hava soğutma sistemlerinde de kullanılmaktadır. Bir gemide elektrik 

üretim kapasitesi, geminin tasarımı ve işletme durumu ile bağıntılıdır. Bu kapasite 

her zaman geminin performansının kritik özelliklerinden biridir. Bu üreteçler 

motorin ile çalıştığından dolayı gemi ağırlığına ek olarak gelen motorin yakıtının da 

gemide taşınmasını gerekli kılar. Bunun yanında deniz aşırı çalışan gemilerde bu 

üreteçler kutup koşulları gibi soğuk iklim şartları ve tropik bölgeler gibi sıcak iklim 

şartlarında yeterli elektrik ihtiyacını sağlayacak boyutta yapılırlar. Isıtma ve soğutma 

yükü büyüdükçe gemiden oluşan ısı geçişi değerleri büyüyecek, bu değerleri 

karşılayacak ısıtma ve soğutma cihazlarının kapasiteleri ve boyutları büyüyecek, bu 

cihazları besleyecek elektrik yükü kapasitesi büyüyecek, üreteçlerin kapasite ve 

boyutları büyüyecek buna bağlı olarak tükettikleri yakıt miktarı büyüyecek ve tüm 

bunlar geminin ağırlığına ek yük olarak gelecektir. Gemi inşa sanayinde ağırlık 

sınırlaması ve hacim çok önemli bir tasarım kıstasıdır. Burada dikkat çeken husus 

kullanılan yalıtım performansı ile donanım ağırlığı üreteç ağırlığı ve kullanılan yakıt 
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ağırlı ve yakıt hacmi arasındaki ters orantıdır. Bu ters orantı öylesine önemlidir ki 

göz ardı edilemez. Bu sebeple tasarımda uygun değerleri yakalamak için üreteç ve 

yakıt ağırlığı ile yakıt hacminin yalıtım kalınlığı ile düşüşü dikkate alınmalıdır [1,9]. 

4.1.2 Mukavemet elemanlarının yalıtılması 

Modern gemiler yapısal olarak çeşitlilik gösteren mukavemet elemanları ile 

güçlendirilmişlerdir. Bu elemanlar yapılarından dolayı kanat etkisi göstererek ısı 

geçişini yüksek mertebelere çıkarmaktadırlar. Gemideki mukavemet elemanlarının 

boyutları ve yerleşimi ısı akılarını dolayısıyla ısıtma ve soğutma yüklerini büyük 

ölçüde etkiler. Verimli bir ısı yalıtım uygulaması sağlamak için düşük ısı geçişi 

değerine sahip ısı yalıtım elemanları, şartlandırılmış bölgeyi çevreleyen çelik 

gövdeye uygulandığı gibi çelik mukavemet elemanlarının çevresine de özen ile 

uygulanmalıdır. Bazı değişken koşullarda iç bölmeler yüzeyin düz olması ve 

işçiliğinin kolay olması sebebiyle mukavemet elemanlarının bulunmadığı taraftan da 

yalıtılabilmektedir. 

 

Şekil 4.2: Gemilerde mukavemet elemanlarının yalıtılması [20]. 
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Karmaşık bir çelik sınırdan ısı transferini anlamak için bir dizi değişkenin arasındaki 

ilişkinin incelenmesi gerekir. Bu değişkenler levha, plaka kalınlığı; mukavemet 

elemanlarının kalınlıkları, derinlikleri, birbiriyle olan uzaklıkları ve yerleşimleri, 

kullanılan yalıtımın ısı geçiş değeri, levha ve mukavemet elemanları üzerindeki 

uygulama kalınlığı olarak verilebilir. Tüm bu değişkenler titizlikle incelenmeli ve 

toplam ısı geçiş değerinin hesabında göz önüne alınmalıdırlar [1,8,9]. 

4.1.3 Yapısal elemanların yalıtılmasında hesap yöntemleri 

Yapısal elemanların yalıtımında kullanılacak yalıtım kalınlığını tespit etmek için ilk 

adım yalıtım yapılacak mahalin komşu mahal ya da dış hacim ile arasındaki sıcaklık 

farkını tespit etmek olacaktır. Bu sıcaklık farkı tespit edildikten sonra yine SNAME 

Isı Yalıtım Raporu’ndan alınan Çizelge 4.1’de müsaade edilen en yüksek toplam ısı 

geçişi değerlerinden üst sınır değer okunur. Bu değerler Çizelge B.2’den de 

alınabilir. 

Çizelge 4.1: Müsaade edilen en yüksek toplam ısı geçiş katsayısı değerleri [1]. 

 

Bundan sonra atılacak adım iç ve dış taşınım katsayılarını ve yapıyı oluşturan 

elemanların ısı iletim katsayılarını tespit edip toplam ısı geçiş katsayısını bulmak 

buradan da yapı elemanının toplam ısıl direnç değerini tespit etmek olacaktır. Tespit 

edilen bu değer ile müsaade edilen en yüksek ısı geçiş katsayısı değeri mukayese 

edilerek uygun yalıtım kalınlığı bulunacaktır. SNAME Isı Yalıtım Raporu’nun ekler 

bölümünde, mukavemet elemanlarının bulunduğu yüzeylerden ısı geçişi için farklı 

yalıtım uygulama metodu, yalıtım kalınlıkları, yapı elemanları ve yerleşimi, ısı akısı 

yönü ve mevsim şartları seçenekleri için deneyler ile elde edilmiş toplam ısı geçiş 

katsayıları çizelgeler halinde yer almaktadır. Bu verilerin deneysel veriler olması 

itibariyle; uygulayıcının benzer yapı elemanı boyutları, yapı elemanı yerleşimi, 

yalıtım malzemesi ve yalıtım uygulamalarında yapacağı hesaplarında bu verileri 

kullanması uygun olacaktır. Fakat hem gemicilik hem de yalıtım sektöründeki 

Ortamlar Arası Sıcaklık Farkı [oC] En yüksek U Değeri [W/m2K] 

0oC – 8,3oC 9,94 

8,3oC – 16,6oC 2,10 

16,6oC – 27,7oC 1,48 

27,7oC üzeri 0,908 
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gelişmeler ile ortaya çıkan farklı yapı seçeneklerinden olan ısı geçişinin hesabı için 

tasarımcının toplam ısı geçiş katsayısı değerlerini hesap etmesi gerekebilmektedir. 

Uygulayıcı bu değerleri hesap ederek uygulamada karşılaşılabilecek farklı 

ebatlardaki mukavemet elemanları, farklı yapı seçenekleri ve uygulanacak farklı 

yalıtım malzemeleri için uygulama yüzeyinden gerçekleşecek ısı geçişini tespit 

edebilecektir [1,8,9]. 

Toplam ısı geçiş katsayılarının hesabında yüzeyden geçen toplam ısı, mukavemet 

elemanlarından geçen ısı Qme ve düz yüzeyden geçen ısı Qdy toplamı olarak kabul 

edilebilir. 

                (4.1) 

Düz yüzeyden geçen ısı, yapı elemanın mukavemet elemanları olmadan hesap edilen 

toplam ısı geçiş katsayısı, yüzey alanı ve iç ortam ile dış ortam arasındaki sıcaklık 

farkının çarpımı ile bulunabilir. 

( )
içdııdydy TTAUQ −= ..                    (4.2) 

Burada alan mukavemet elemanlarının yerleşimine göre belirlenecektir. Udy değeri 

ise, 
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yardımıyla hesap edilebilir. Burada kullanılan iç ve dış taşınım katsayıları Çizelge 

B.4 – Çizelge B.8’den okunabilir. Bu değerler soğutma sezonu için havadan havaya 

ve yüzeyden iç havaya 38oC, diğer koşullar için 32oC; ısıtma sezonu için havadan 

havaya ve iç havadan dış havaya 21oC, diğer koşullarda 15,5oC sıcaklıkta ölçülmüş 

değerlerdir. 

Mukavemet elemanları ise kanat etkisi gösterdiklerinden ötürü üzerlerinden geçen ısı 

kanat hesabı ile bulunabilir. Gemilerde kullanılan mukavemet elemanları dikdörtgen 

kesitli kanat modeline uymaktadır. Bu durumda bir mukavemet elemanından 

gerçekleşen ısı transferi sınır şartları 

x=0 için ∞−== TT00θθ                   (4.4) 

x=b için ( )∞= −=− TTh
dx

dT
k bbx                  (4.5) 

dyme QQQ +=
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olarak yazıldığında 

( )
mL

mk

h
mL

mL
mk

h
mL

TThpAQ

hh

hh

dııiçkme

sincos

cossin

+

+

−=                (4.6) 

ifadesi ile verilir. Mukavemet elemanları uzunlamasına dikdörtgen kesitli kanat 

modeline uyduklarından, kanat kalınlığı kanat boyuna göre çok küçük kaldığından ve 

kanat ucu küçük bir alana sahip olup buradan gerçekleşen ısı geçişi ihmal edilebilir 

düzeyde küçük olduğundan denklem 

( )dııiçhme TTmbmLkQ −= .tan....δ                  (4.7) 

ifadesi ile ya da 

( )dııiçhkme TTmbAkphQ −= tan...                  (4.8) 

ifadesi ile hesaplanabilir. Burada, 

k: Mukavemet elemanının ısı iletim katsayısı [W/mK] 

h: Kanatçığın bulunduğu ortamın ısı taşınım katsayısı [W/m2K] 

δ : Mukavemet elemanının et kalınlığı [m] 

L: Mukavemet elemanının genişliği [m] 

b: Mukavemet elemanının boyu [m] 

p: Mukavemet elemanı kesitinin çevre uzunluğu [m] 

Ak: Mukavemet elemanının kesit alanı [m2] 

kAk

ph
m

.

.
=                      (4.9) 

Mukavemet elemanlarının yapısı itibariyle b>>δ  yazılabilir. Yine buradan m değeri 

şu ifade ile hesaplanabilir: 

δ.

2

k

h
m =                    (4.10) 

Verilen denklemler yardımıyla toplam ısı geçişi bulunur. Bulunan bu değerin toplam 

alan ve sıcaklık farkına bölünmesi ile yüzey için toplam ısı geçiş katsayısı hesap 

edilir. 
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( )içdııTTT TTAUQ −=                  (4.11) 

( )içdııT

T
T

TTA

Q
U

−
=                  (4.12) 

Bulunan bu toplam ısı geçiş katsayısı değeri müsaade edilen en yüksek toplam ısı 

geçiş katsayısı değerinin altında olmalıdır. Isı yalıtımı, uygulama şekli ve kalınlığı bu 

değerlerin mukayese edilmesi ile tespit edilir. İlgili örnek Bölüm 6.1’dedir[14,17,30]. 

Mukavemet elemanlarının tamamen yalıtılmış olması durumunda ise Şekil 4.3’te 

görülebilen yapı bileşenindeki farklı dirençler eşitlik (4.13) yardımıyla ayrı ayrı 

hesap edilir. 

 

Şekil 4.3: Tamamen yalıtılmış yapı bileşeninden ısı geçişi. 

içdıı

i
h

dd

h
R

1
...

1

2

2

1

1 ++++=
λλ

               (4.13) 

Buradan bulunan direnç değerleri eşitlik (4.14)’te yerine konarak toplam ısı geçiş 

direnci ve toplam ısı geçiş katsayısı bulunur.  

L

L
R

L

L
R

L

L
RR 3

3
2

2
1

12 ++=                 (4.14) 

Tamamen yalıtılmış mukavemet elemanlı yüzeyde toplam ısı geçiş katsayısının 

bulunmasına dair örnek, Bölüm 6.1’de incelenmiştir.  
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Yapı bileşeninin güneş ışığına maruz yüzeyi olması durumunda güneş yükü etkin 

yüzey sıcaklığı farkı, güneş alan yüzeye göre toplam ısı geçiş katsayısı ve alan 

değerlerinin çarpılması ile bulunur.  

eTTGT TAUQ =                  (4.15) 

Burada Te ifadesi güneş-hava yüzey sıcaklığı ile iç ortam sıcaklığının farkını temsil 

eder. 

içbe TTT −=                   (4.16) 

Güneş-hava yüzey sıcaklığı ise “α ” yüzeyin güneş enerjisi emicilik katsayısı, “I” 

yüzeye gelen toplam güneş enerjisi, “h” uzun dalga ışıma ve dış yüzeyde olan 

taşınım için ısı geçiş katsayısı, “Tdış”  dış yüzey sıcaklığı olmak üzere, 

I
h

TTb

α
+= ∞                     (4.17) 

olarak yazılabilir. SNAME Teknik Bülten 4-16’da bahsi geçen bütünleşik yüzey 

sıcaklıkları, 35oC kuru termometre sıcaklığındaki dış hava için Çizelge 4.2’de 

verilmiştir. 

Çizelge 4.2: SNAME teknik bülten 4-16’da verilen güneş-hava sıcaklıkları, Tb [7]. 

Güneşe Maruz Yüzey Sayısı Düşey Yönlü Isı Geçişi Yatay Yönlü Isı Geçişi 

Tek Yüzey 52oC 63oC 

Birden Fazla Yüzey 46oC 55oC 

SNAME Isı Yalıtım Raporu’nda ise güneş-hava sıcaklıklarının, tüm soğutma sezonu 

için yapılacak hesaplarda Çizelge 4.3’teki gibi alınması tavsiye edilmiştir.  

Çizelge 4.3: SNAME Isı Yalıtım Raporu’nda verilen güneş-hava sıcaklıkları,Tb [1]. 

Güneşe Maruz Yüzey Yüzey Sıcaklığı 

Çelik ve alüminyum güverteler 60oC 

Ahşap güverteler 49oC 

Dikey metal yüzeyler 49oC 

Dikey ahşap yüzeyler 44oC 

Türkiye için yüzeye dik  gelen toplam güneş enerjisinin en yüksek değerinin soğutma 

sezonunda yaklaşık 800 W/m2 olduğu düşünülürse ve Çizelge 4.4’te verilen değerler 

eşitlik (4.15)’de yerine konulursa, Çizelge 4.2 ve Çizelge 4.3’ün ülkemiz şartlarında 
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elde edilen sonuçlara da yakın olduğu görülebilir. Çizelge B.10’da (SNAME Isı 

Yalıtım Raporu sayfa 60-118, Çizelge 15-22) güneş ışınımının da dahil olduğu 

bütünleşik ısı geçişi için toplam ısı geçiş katsayıları verilmiş olup hesaplarda bu 

değerlerin kullanılması uygun olacaktır [1,5]. İlgili örnek Bölüm 6.6’dadır. 

Çizelge 4.4: Türkiye’de düşey yüzeylerde hesaplamalarda kullanılacak ortalama  
                          aylık güneş ışınımı şiddeti değerleri [W/m2] [4]. 

  Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

I güney 72 84 87 90 92 95 

I kuzey 26 37 52 66 79 83 

I batı/doğu 43 57 77 90 114 122 

  Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

I güney 93 93 89 82 67 64 

I kuzey 81 73 57 40 27 22 

I batı/doğu 118 106 81 59 41 37 

Yüksek konforlu yaşam mahalleri ya da ısı kaybı ve kazancı çok yüksek mahallerde 

Çizelge 4.1’den okunan müsaade edilen en yüksek toplam ısı geçiş katsayısı 

değerleri daha da düşürülebilir. Bu gibi durumlarda tasarımcı nihai kararı verirken 

geçerli durum için maliyet analizini de göz önünde bulundurmalıdır.  

4.2 Gemilerde Mekanik Tesisatın Yalıtılması 

Gemilerde mekanik tesisatın yalıtılmasının amaç ve faydaları kısaca, 

• Emniyet ve güvenli çalışma ortamının sağlanması, 

• Isı ekonomisinin sağlanması, 

• Zararlı gaz emisyon değerlerinin düşürülmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, 

• Isıl konfor şartlarnın sağlanması, 

• Ses kontrolü sağlanması, 

• Yangın kontrolü sağlanması, 

• Terleme, yoğuşma ve donmanın önlenmesi, 

• Isıl kapasitenin kullanılması, 

• Isı köprülerinin yalıtılması, 

• Yiyeceklerin uygun koşulda saklanması ve tıbbi yalıtımın yapılması, 
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• Borularda, kanallarda, depolarda sıcaklık düşümünün sağlanması, 

• Korozyonu oluşum riskinin en aza indirilmesi, 

• Küf oluşum riskinin en aza indirilmesi, 

• Sistem ömrünün uzatılması, 

olarak özetlenebilir.  

Isı yalıtımının birinci amacı “Emniyet ve güvenli çalışma”dır. Mühendislerin ilk 

olarak göz önüne almaları gereken, insan sağlığını korumak için yapılması gereken 

ısı yalıtım uygulamalarıdır. Aşırı sıcak ve soğuk yüzey sıcaklıkları insan sağlığı için 

zararlıdır. Yapılan her tasarımdan sonra yüzey sıcaklığı hesaplanıp güvenli olduğu ve 

standartlarda verilen değerlere uygunluğu kontrol edilmelidir. Örneğin, mekanik 

tesisat uygulama yönetmeliklerinde (mechanical technical specifications) dış yüzey 

sıcaklığı metal olmayan yüzeylerde 65oC, metal yüzeylerde 55oC, soğuk yüzeylerde 

en düşük sınır -10oC olarak verilmektedir [12,13]. 

 

Şekil 4.4: Gemilerde mekanik tesisatın yalıtılması [20]. 

Su tesisatında sıcaklığın donma noktasının altına düşmemesi için gerekli önlemler 

alınmalıdır. Özellikle ısıtılmayan ve sıcaklığı donma noktası altına düşebilen 

hacimlerde bu duruma dikkat edilmelidir. Antifriz kullanılarak donma olayının 
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önlenmesi tesisatta genellikle önerilmez. Antifrizin pahalı ve korozyona neden 

olması, pompa yükünü artırması, suyun ısıl kapasitesini düşürmesi gibi sakıncaları 

nedeniyle antifriz kullanımı uygun değildir. Suyun boşaltılamadığı durumlarda, 

pompanın sürekli çalıştırılması veya elektrikle ısıtma ekonomik olmayan 

çözümlerdir. Diğer bir çözüm donmayı mümkün olduğu kadar geciktirecek şekilde 

yalıtım yapmaktır. Donmaya karşı yapılacak yalıtımda, su buharı geçişi göz önüne 

alınmalı ve yalıtım malzemesinin dış yüzü su buharı geçirmeyen bir malzeme ile 

kaplanmalıdır. 

Isı geçişini artıran elemanlara ısı köprüsü denir. Isı köprüleri, farklı ısı geçiş 

dirençlerine sahip alanların bulunmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Isı tasarrufu 

sağlanması ve terlemenin önlenmesi için ısı köprülerinin yalıtımı gerekir. 

Tesisatlarda da ısı köprülerinin oluşmamasına gerekli önem verilmelidir. Borular 

desteklenirken veya asılırken ısı köprüsü oluşmamasına dikkat edilmelidir. 

Tesisatlarda sıcaklık düşmesinin kontrolü, ısı yalıtımı yapılmasını nedenlerinden 

biridir. Boru, kanal ve tanklardaki akışkanın sıcaklık düşümünün hesabı ve istenilen 

şartlarda kullanımının sağlanması tasarım için gereklidir. Yine benzer olarak 

iklimlendirme santralinde, santralden çıkan havanın kompartımanlara girene kadar 

kaç derecelik sıcaklık değişiminin olduğu hesaplanmalıdır [12,13].  

Ayrıca yalıtım malzemeleri SOLAS yönetmeliğinde belirtildiği üzere, kullanıldığı 

bölgelere göre, gerekli yangın dayanımlarını yerine getirmelidir. 

Boruların yalıtılması üzerine bir örnek Bölüm 6.5’te incelenmiştir. 

4.2.1 ASTM-F683-03a standartı  

Gemilerde mekanik tesisatın yalıtılmasına yönelik ASTM International’ın çıkarmış 

olduğu F683-03a kodlu yönetmelik dünya çapında geçerli bir yönetmelik olması 

itibariyle bu çalışma kapsamında rehber alınmış ve önemli kısımlar madde 

numaralarıyla birlikte aşağıda verilmiştir [2]. 

4.2.1.1 Genel Gereklilikler  

1.3. Asbest ve asbest içerikli malzemeler kesinlikle kullanılamaz. 

Eklerde Çizelge C.1-C.17 de belirtildiği üzere listelenen malzemeler belirtilen 

sıcaklık aralıklarında kullanılabilirler.  
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5.1. Normal işletim şartlarında 13oC – 52oC sıcaklık aralığının dışında gaz, buhar 

ya da sıvı taşıyan borular, vanalar, fittingler ve flanşlar bu standartta belirtilen 

şekilde yalıtılmalıdır. 

5.2. Burada belirtilen yalıtım kalınlıkları, sıcaklığı 343oC’ye kadar olan akışkanlar 

ve 29oC’lik çevre sıcaklığı koşullarında, yüzey sıcaklığını 52oC ya da daha düşük 

tutmak amaçlı belirlenmiştir. Akışkan sıcaklığının 343oC’den yüksek olması 

durumunda yüzey sıcaklığı en fazla 56oC olacak şekilde uygulama yapılmalıdır. 

5.3. 149oC ve üzerindeki sıcaklıklardaki borular ve tesisat birimleri, ısı geçişinin 

dikkate değer boyutta olduğu destek elemanlarından başlayarak yalıtılmalıdır. 

5.4. Yaşama, servis ve kontrol alanlarından geçen yalıtılmış borular 46 CFR (Code 

of Federal Regulations) bölüm 164.009 ve 164.012 de belirtilmiş ve kabul görmüş 

cam yünü, seramik yünü, perlit ve polyimide köpük gibi yanmaz malzemeler ile 

kaplanmalıdırlar. 

5.5. Makina ve teçhizatın üzerine yerleştirilmiş ya da desteklenmiş bütünleşik 

borulara özen gösterilmelidir. Gerektiğinde belirtilen performans kıstaslarına uyum 

sağlanması için alternatif malzemeler ve metotlar uygulanmalıdır. 

5.6. Aşağıda belirtilen bölgeler yalıtım uygulama zorunluluğu getirilmiş alanlar 

arasında yer almazlar. 

5.6.1. Yalıtımın uygun çalışma koşullarını olumsuz etkileyeceği yüzeyler. 

5.6.2. Isının atılması için tasarlanmış teçhizat, elemanlar ve sistemler. 

5.6.3. Termostatik buhar kapanları. (Personel güvenliği için yalıtım uygulanması 

durumunda genleştirilmiş metal korumalıklar ya da çok katmanlı cam yünü 

kullanılmalıdır.) 

5.6.4. Atmosfer basıncının altındaki bölgelerde bulunan mekanik ek yerleri. 

5.6.5. Baş kısım ve ateşleyiciler arasındaki mazot boruları. 

5.6.6. Geminin dip kısmında su geçirmez bölge dışında bulunan 52oC üzerinde 

akışkan taşıyan borular. 

5.6.7. Terlemenin ve bundan dolayı oluşacak paslanmanın önemli olmadığı 

geminin dip kısmı, bazı şaftlar ve boşluklardan geçen su tesisatı, drenaj boruları. 

5.6.8. 10 mm ve daha küçük çaplı sıcak boru bitişleri. 
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5.6.9. Basınç ölçer boruları. 

5.6.10. Egzost boruları ve flanşları. 

5.6.11. Yalıtım yapılmamasının zararlı olmadığı boşluklar. 

5.6.12. Güvenlik sistemindeki vana gövdeleri, yaylar ve kaldıraç çarkları. 

5.6.13. Duşlar ve tuvaletlerdeki su tesisatı boruları. 

5.6.14. Birikme su tankının vana ve flanşları. 

5.7. Yüksek sıcaklık tipi yalıtım elemanları düşük sıcaklık tipi yalıtım 

uygulamalarında da kullanılabilirler. 

5.8. Yükleme ve bakım alanları gibi, uygulanmış yalıtım ve kılıflamanın zarar 

görmeye müsait olduğu yüksek trafiğin olduğu yerlerde koruyucu metal kılıflama 

yapılmalıdır. Kılıflama uygulamasının galvaniz metal ile yapıldığı kazan baca 

bağlantısı dışında metal kılıflamanın gerekli olduğu durumlarda Çizelge C.13’te 

verilen malzemelerin, kalınlıkları 0,8 mm’den az olmayacak şekilde kullanılmaları 

uygundur. 

5.9. Yalıtım uygulanmadan önce geminin boyama planı takvimine uygun olarak 

yüzey hazırlık işlemleri tamamlanmalıdır. 

5.10. Uygulanan yalıtımı emniyete almak için bağlantı kancaları yapı ya da tesisata 

kaynak yapılmalıdır. 

5.11. Dönüşler ve fittingler gibi boru yalıtımının yapılamadığı yerlerde dökülmüş 

kalıplar ya da kılıflar belirtilen sıcaklık şartları sağlanacak şekilde 

kullanılmalıdırlar. Nominal boru boyutu 51 mm ve daha küçük olan fittingler C449 

ve C449M’ye uygun şekilde yalıtım macunları ile yalıtılmalıdırlar. 

5.12. Ametal ceket tipi yalıtımda Çizelge C.1 ve Çizelge C.3’te belirtilen şartlara 

uygunluğun sağlandığı takdirde ayrı kılıflama malzemesi kullanılmamalıdır. 

5.13. 316oC den düşük sıcaklıklarda çalışan tüm yüzeylerde tek katmanlı yalıtıma 

izin verilir. 316oC sıcaklık üzerinde çalışan teçhizatta boru genişliğinin 50 mm ve 

altında olduğu ya da 75 mm veya altında uygulanan tek katlı yalıtımın gerekli 

şartların sağlamadığı yüzeylerde, çift katmanlı yalıtım uygulaması ek yerleri 

şaşırtmalı bindirilecek şekilde yapılmalıdır [2]. 
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4.2.1.2 Borularda yalıtım ve uygulama gereklilikleri  

6.1. İç mahallerde sıcaklığı -29oC’den 4oC’ye kadar olan borular: İklimlendirme 

sistemlerinde ve gemi depolarının soğutucu borularında ve bu sıcaklık aralığındaki 

diğer teçhizatta; 

6.1.1. Yalıtım ve kaplama malzemeleri için Çizelge C.1’e bakınız. 

6.1.2. Yalıtım kalınlıkları için Çizelge C.4 ve Çizelge C.5’e bakınız. 

6.1.3. Yalıtım detayları için Şekil C.1, Şekil C.2 ve Şekil C.3’e bakınız. 

6.2. İç mahallerde sıcaklığı 5oC’den 52oC’ye kadar olan borular: Soğuk kullanma 

suyu, pis su drenajı, yangın müdahale suyu boruları, ana ve destek tuzlu su 

sirkülasyon, tuzlu su soğutma boruları ve bu sıcaklık aralığındaki diğer teçhizatta; 

6.2.1. Yalıtım ve kaplama malzemeleri için Çizelge C.1’e bakınız. 

6.2.2. Yalıtım kalınlıkları için Çizelge C.2, Çizelge C.3 ve Çizelge C.4’e bakınız. 

6.2.3. Yalıtım detaylar için Şekil C.1, Şekil C.2 ve Şekil C.3’e bakınız. 

6.2.4. Özel durumlar: 

6.2.4.1. Tuvalet drenaj boruları da dahil olmak üzere yoğuşmadan kaynaklanacak 

zararlı ve konforsuz durumlar haricinde belirtilen sıcaklık aralığındaki boru 

sistemleri yalıtılmayabilirler. 

6.2.4.2. Kuru borulu yangın söndürme sistem boruları sadece tavan üzerinde ve 

yoğuşmadan kaynaklanacak hasar ya da rahatsızlığın oluşacağı alanlarda 

yalıtılmalıdırlar. 

6.2.4.3. Eğer soğuk su, temiz su ya da içme suyu tankları ısıtılan hacimde 

konumlandırıldıysa pompalara ve dağıtıma giden borular yalıtılmayabilirler. Bu 

sular tuvalet sifonunda kullanılıyorsa drenaj boruları yalıtılmayabilirler. 

6.2.4.4. Gemi içindeki dolu temiz su boruları yalıtılmalıdırlar. 

6.2.4.5. İçme suyu soğutucularının drenajları yalıtılmalıdırlar. 

6.3. İç mahallerde sıcaklığı 52oC’den 232oC’ye kadar olan borular: Sıcak temiz su, 

sıcak sulu ısıtma, yakıt servis boruları, yoğuşma boruları ve atış boruları, kazan 

besleme, yüksek basınç ve düşük basınçlı buhar drenaj boruları ve bu sıcaklık 

aralığındaki diğer teçhizat için: 
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6.3.1. Yalıtım ve kaplama malzemeleri için Çizelge C.1’e bakınız. 

6.3.2. Yalıtım kalınlıkları için Çizelge C.4, Çizelge C.5, Çizelge C.7, Çizelge C.8 

ve Çizelge C.9’a bakınız. 

6.3.3. Yalıtım detayları için Şekil C.1, Şekil C.2, Şekil C.3, Şekil C.4, Şekil C.5 ve 

Şekil C.6’ya bakınız. 

6.3.4. Özel durumlar: 10 mm’den küçük çaplı borular ve fittinglerde personeli 

koruma amaçlı olarak yalıtım yapılabilir. 

6.4. İç mahallerde sıcaklığı 233oC’den 649oC’ye kadar olan borular: Ana ve 

yardımcı buhar boruları, egzost buharı boruları, yüksek basınç ve alçak basınç 

buhar boruları, egzost buharı boruları, kazan boruları, güvenlik vanaları, motorin 

egzost boruları ve bu sıcaklık aralığındaki diğer tesisat elemanlarında: 

6.4.1. Yalıtım ve kaplama malzemeleri için Çizelge C.1’e bakınız. 

6.4.2. Yalıtım kalınlıkları için Çizelge C.4, Çizelge C.7, Çizelge C.8 ve Çizelge 

C.9’a bakınız. 

6.4.3. Yalıtım detayları için Şekil C.1, Şekil C.4, Şekil C.5 ve Şekil C.6’ya bakınız. 

6.4.4. Özel durumlar:  

6.4.4.1. Ana vana ve kurum tahliye başları arasındaki egzost boruları aynı 

sıcaklıkta çalışan sistemler, normal durumda uygulanacak yalıtım kalınlığının bir 

buçuk katı kalınlıkta yalıtılmalıdır. 

6.4.4.2. Ana buhar borularının yalıtımı daha sonra yapılması muhtemel ses 

ölçümleri için çıkarılabilir parçalar ile yapılmalıdır. 

6.4.4.3. Ana ve yardımcı kondenserlere bağlanan turbo jeneratör egzostu personel 

temasına müsait noktalar dışında yalıtılmayabilirler. 

6.4.4.4. Güvenlik ve boşaltma vanasına bağlı borular personel temasına müsait 

noktalar dışında yalıtılmayabilirler. 

6.4.4.5. Kazan havalandırma boruları personel temasına müsait noktalar dışında 

yalıtılmayabilirler. 

6.4.4.6. 10 mm’den küçük çaplı borular ve fitting elemanları personel temasına 

müsait noktalar dışında yalıtılmayabilirler. 
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6.5. Dış havaya açık durumda, sıcaklığı -29oC’den 4oC’ye kadar olan borular: 

Havaya açık düşük sıcaklıktaki borular; 

6.5.1. Yalıtım ve kaplama malzemeleri için Çizelge C.1’e bakınız. 

6.5.2. Yalıtım kalınlıkları için Çizelge C.4’e bakınız. 

6.5.3. Uygulama detayları için Şekil C.3, Şekil C.7 ve Şekil C.8’e bakınız. 

6.5.4. Özel durumlar: 

6.5.4.1. Dış havaya açık borular donmaya karşı etkin olarak yalıtılmalıdırlar. 

Donmayı engellemek için uygulanacak yalıtım kalınlığı sistemde dolaşan akışkanın 

cinsi, hızı, kullanılan yalıtım malzemesi türü ve karşılaşılan iklimsel koşulları 

temel alan bir hesap ile tespit edilmelidir. Bu şart korunaklı sistemler için geçerli 

değildir. 

6.5.4.2. Boru destek elemanlarında yalıtım, elemanı saracak miktarda 

kullanılmalıdır. Yalıtım ve destek elemanları arasındaki boşluk MIL-I-16411 Tip II 

ye uyacak şekilde yalıtım yüzeyinin 6 mm içerisinde sıkı paketlenmiş cam yünü ile 

doldurulmalıdır. Kalan kısım MIL-C-22395 e uyacak şekilde, destek elemanını ve 

komşu yalıtımı üstten sararak komşu borudaki kaplama ve kılıflama malzemeleri 

ile bitirilmelidir. 

6.6. Dış havaya açık durumda, sıcaklığı 5oC’den 232oC’ye kadar olan borular: Dış 

havaya açık sıcak borular; 

6.6.1. Yalıtım ve kaplama malzemeleri için Çizelge C.2’ye bakınız. 

6.6.2. Yalıtım kalınlıkları için Çizelge C.4, Çizelge C.7, Çizelge C.8 ve Çizelge 

C.9’a bakınız. 

6.6.3. Uygulama detayları için Şekil C.3, Şekil C.7 ve Şekil C.8’e bakınız. 

6.6.4. Özel koşullar: 

6.6.4.1. Dış havaya açık borular donmaya karşı etkin olarak yalıtılmalıdırlar. 

Donmayı engellemek için uygulanacak yalıtım kalınlığı sistemde dolaşan akışkanın 

cinsi, hızı, kullanılan yalıtım malzemesi türü ve karşılaşılan iklimsel koşulları 

temel alan bir hesap ile tespit edilmelidir. Bu şart korunaklı sistemler için geçerli 

değildir. 
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6.6.4.2. Boru destek elemanlarında yalıtım elemanı saracak miktarda 

kullanılmalıdır. Yalıtım ve destek elemanları arasındaki boşluk MIL-I-16411 Tip II 

ye uyacak şekilde yalıtım yüzeyinin 6 mm içerisinde sıkı paketlenmiş cam yünü ile 

doldurulmalıdır. Kalan kısım MIL-C-22395 e uyacak şekilde, destek elemanını ve 

komşu yalıtımı üstten sararak komşu borudaki kaplama ve kılıflama malzemeleri 

ile bitirilmelidir [2]. 

4.2.1.3 Makinalar ve teçhizatta yalıtım ve uygulama gereklilikleri  

7.1. -29oC’den 4oC’ye kadar olan sıcaklık aralığında: Belirtilen sıcaklık aralığında 

soğutucu ve diğer teçhizatın kullanımında; 

7.1.1. Yalıtım ve kaplama elemanlara için Çizelge C.3’e bakınız. 

7.1.2. Yalıtım kalınlıkları için Çizelge C.11’e bakınız. 

7.1.3. Yalıtım uygulama detayları için Şekil C.9, Şekil C.10, Şekil C.11’e bakınız. 

7.2. 5oC’den 52oC’ye kadar olan sıcaklık aralığında: Belirtilen sıcaklık aralığında 

düşük sıcaklıklı makineler ve teçhizatın kullanımında; 

7.2.1. Yalıtım ve kaplama elemanlara için Çizelge C.3’e bakınız. 

7.2.2. Yalıtım kalınlıkları için Çizelge C.11’e bakınız. 

7.2.3. Yalıtım uygulama detayları için Şekil C.9, Şekil C.10, Şekil C.11, Şekil 

C.12’ye bakınız. 

7.2.4. Özel durumlar: Belirtilen sıcaklık aralığında çalışan makineler yoğuşmadan 

dolayı oluşacak hasar ve rahatsızlık dışında yalıtılmak zorunda değildirler. 

7.3. 52oC’den 649oC’ye kadar olan sıcaklık aralığında: Belirtilen sıcaklık 

aralığında orta ve yüksek sıcaklıklı makineler ve teçhizatın kullanımında; 

7.3.1. Yalıtım ve kaplama elemanlara için Çizelge C.3’e bakınız. 

7.3.2. Yalıtım kalınlıkları için Çizelge C.12’ye bakınız. 

7.3.3. Yalıtım uygulama detayları için Şekil C.10, Şekil C.11, Şekil C.12, Şekil 

C.13, Şekil C.14’e bakınız [2]. 
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4.2.1.4 Vanalar, fittingler, flanşlar, makinalar ve teçhizatın çıkarılabilir 

yalıtım ve kılıfları için gereklilikler 

8.1. Çıkarılabilir Kaplamalar: Flanşlı vanalar, fittingler ve boru hattı flanşları; 

sökülebilir ek yerlerinin bakımına olanak sağlamak amacıyla çıkarılabilir yalıtım 

ve kılıf malzemeleri ile kaplanmalıdırlar. 

8.1.1. Çıkarılabilir kaplamalar 8.2–8.4’te belirtilen malzemeler ve Çizelge C.4, 

Çizelge C.5, Çizelge C.6, Çizelge C.7’de belirtilen kalınlıklara uygun olarak imal 

edilmelidirler. Dikme, bağlama, doldurup bağlama işlemleri 8.5’te belirtilen ve 

Şekil C.15, Şekil C.16, Şekil C.17’de gösterilen malzemelerle yapılmalıdır. 

8.1.2. Çıkarılabilir kaplamalar blok yalıtımın parçalarından veya önceden şekil 

verilmiş ayrılabilir boru kaplaması ve kalıplanmış parçalarından da yapılabilir. 

Çıkarılabilir kaplama, blok yalıtımın parçaları veya önceden şekil verilmiş 

ayrılabilir boru kılıfı ile uygulandığında, kaplamalar bitişik borunun yalıtımı ile 

aynı malzemeden ve aynı kalınlıkta olmalıdırlar.  

8.2. Çıkarılabilir Şilteler için Doldurma Malzemeleri: 

8.2.1. MIL-I-16411, Tip II ile uyumlu cam yünü. 

8.2.2. C 892, sınıf 8’le uyumlu seramik yünü şilte. 

8.2.3. C 892, sınıf 6’yla uyumlu seramik yünü şilte.  

8.2.4. C 612, sınıf 4 ile uyumlu seramik yünü şilte. 

8.3. Çıkarılabilir Şilteler için Kaplama ve Sargı Malzemeleri: 

8.3.1. 232oC ve altındaki sıcaklıktaki yüzeylerde dolgu malzemesi cam yünü olup 

MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 9’a uygun olarak kaplanmalıdır (Bakınız: Şekil C.10, 

Detay A). 

8.3.2. 232oC üzerinde sıcaklıktaki yüzeylerde, tüm dış yüzey 0,25 mm kalınlıkta 

kıvrılmış paslanmaz çelik tel örgüsüyle kaplanmalıdır. Alternatif olarak tüm dış 

yüzey paslanmaz çelikle güçlendirilmiş cam yünü ile kaplanmalıdır. 

8.3.3. Yüzeyin soğuk ya da üst kısmı MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 9’a uygun olarak 

cam yünü şilte ile kaplanmalıdır. Alt ve yan yüzey alanları ise aşağıda belirtildiği 

gibi kaplanmalıdırlar: 
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8.3.3.1. HH-P-31, Tip I, Sınıf 1’e uygun olarak içine paslanmaz çelik tel 

yerleştirilerek güçlendirilmiş cam yünü şilte (Bakınız: Şekil C.18, Detay C). 

8.3.3.2. Üzerine 0,21 mm çapta, No. 60 yoğunluklu TY304 paslanmaz tel örgüsü 

sarılmış MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 9’a uygun cam yünü şilte (Bakınız: Şekil C.18, 

Detay D), ya da 

8.3.3.3. Üzerine 0.25 mm çapta, No. 60 yoğunluklu TY304 paslanmaz tel örgüsü 

sarılmış MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 9’a uygun cam yünü şilte (Şekil C.18, Detay E). 

8.4. Alternatif Kaplama Malzemeleri (232oC ve altı sıcaklıktaki yüzeyler ve soğuk 

ya da üst tarafı 232oC den yüksek yüzeylerde) : Dış havaya açık veya akışkan 

geçişinin yangın tehlikesi oluşturduğu yerlerdeki çıkarılabilir şilteler için 

kullanılırlar. Alternatif kaplamalar aşağıdaki gibidir: 

8.4.1.Silikon emdirilmiş cam yünü malzeme. 

8.4.2 Bir tarafı alüminyum levha kaplı, silikon emdirilmiş cam yünü malzeme. 

8.4.3 Bir tarafı alüminyum ya da paslanmaz çelik levha kaplı cam yünü malzeme. 

8.5. Çıkarılabilir Şilte Uygulaması için Donanım ve Yardımcı Malzemeler: Gerekli 

öğeler şilte bağlama aletleri, şilte doldurma aletleri, şilte dikiş aletleri ve kurulum 

malzemelerini kapsar. 

8.5.1. Şilte Bağlama Aletleri: 

8.5.1.1. TY304 paslanmaz çelikten bağlama yüzükleri ve bağlama pulları (Bakınız: 

Şekil C.19). 

8.5.1.2. TY304 paslanmaz çelikten bağlama kancaları ve bağlama pulları (Bakınız: 

Şekil C.20). 

8.5.1.3. TY303 paslanmaz çelikten bağlama bocurgat montaj setleri (Bakınız: Şekil 

A.21). 

8.5.1.4. TY304 paslanmaz çelikten mekanik kanca setleri (Bakınız: Şekil C.22). 

8.5.2. Şilte Dolgu Aletleri: 

8.5.2.1. TY304 paslanmaz çelikten dolgu, dikiş setleri (Bakınız: Şekil C.23). 

8.5.2.2. TY304 paslanmaz çelikten bağlama pulları ve bağlama teli (Bakınız: Şekil 

C.23). 
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8.5.3. Dikiş Malzemeleri: 

8.5.3.1. TY304 paslanmaz çelikten yüzükler. 

8.5.3.2. TY304 paslanmaz çelikten tel (0,25 mm çap). 

8.5.3.3. TY304 paslanmaz çelikten stapler. 

8.5.4. Uygulama Malzemeleri: 

8.5.4.1. Bakır bağlama teli. 

8.5.4.2. Yumuşak veya tavlanmış TY304 paslanmaz çelik bağlama teli. 

8.5.4.3. Galvanize edilmiş demir bağlama teli. 

8.5.4.4. Isıl bantların uygulanması için TY304 paslanmaz çelik yüzükler. 

8.6. Özel Durumlar: 

8.6.1 Makineler ve teçhizata uygulanacak yeniden kullanılabilir kaplamalar Çizelge 

C.14, Çizelge C.15, Çizelge C.17’de belirtilen malzemelerden, Şekil C.18’de 

gösterilen metotlar ile yapılmalı ve özel uygulamaya uyacak şekilde 

ayarlanmalıdır. 

8.6.2. Dip ek kaynaklarının olduğu ve bunların periyodik radyografik inceleme 

gerektirdiği basınç tanklarında ek üzerinde çıkartılabilir tekrar kullanılabilir 

kaplama bulunmalıdır. Bu kaplamalar ek kaynağını 100’er mm aşacak şekilde 

uygulanmalıdırlar. 

8.6.3. Çıkarılabilir kaplamalar elastomerik köpüklü plastik malzeme ile yalıtılmış 

sistemlerde kullanılmamalıdırlar. 

8.6.4 Kısılma ve ayar vanası gibi sıkça bakıma tabi tutulan bölgelerde kolay 

sökülüp takılabilen özel dikilmiş yalıtım parçaları kullanılmalıdır. 

8.6.5. Çıkarılabilir şilteler ortam sıcaklığından düşük sıcaklıktaki soğuk bölgelerde 

ve buhar kesicinin kullanıldığı bölgelerde kullanılmamalıdırlar. 

8.6.6. İki ya da daha fazla kaplama malzemesini birbirine tutturmak için paslanmaz 

çelikten zımbalar, bağlama yüzükleri, 0,25 mm çaplı dikiş teli ya da içinde tel 

muhteva eden cam elyafı bağlama ipi kullanılmalıdır. 

8.6.7. Flanşlar, vanalar, makinalar ve teçhizatta kullanılan tüm çıkarılabilir 

şiltelerde uygulanacak kurulum detayları belirtilen şekilde tamamlanmalıdırlar. 
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8.6.8. Çıkarılabilir şilteler vanalara, flanşlara ve teçhizatın çeşitli yerlerine 

uygulanırken yalıtım şiltesinin arkasında kalan tüm boşlukların doldurulmasına 

önem gösterilmelidir. Gerekli yalıtım kalınlığı ölçülürken gevşek cam yünü 

dolgusu ölçüme dahil edilmemelidir. 

9. Isı Yalıtım Bandı İçin Gereklilikler: 

9.1. Isı yalıtım bandı 8 mm ve 20 mm çaplı borulara, 52oC – 66oC aralığında, kısım 

8’de belirtilen malzeme ve Çizelge C.14’te belirtilen malzeme kalınlıklarına 

uygulanmaya elverişli olmalıdır. Üretim ve uygulama detayları için Şekil C.6’ya 

bakınız. 

9.2. Isı yalıtım bantları astar malzemeleri için 8.2.’ye bakınız. 

9.3. Isı yalıtım bandı için kaplama malzemeleri: 

9.3.1. 150oC’den düşük yüzey sıcaklıklarında tüm dış yüzey MIL-C-20079, Tip I, 

Sınıf 3’e uygun olacak şekilde cam yünü ile giydirilmelidir. 

9.3.2. 232oC’den yüksek yüzey sıcaklıklarında tüm dış yüzey TY304 0,21 mm 

çaplı, bükülmüş paslanmaz çelik tel örgülü iç ceket ile, MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 

9’a uygun olacak şekilde cam yünü ile giydirilmelidir. Alternatif olarak tüm dış 

yüzey HH-P-31, Tip I, Sınıf 1’e uygun olarak içine paslanmaz çelik tel 

yerleştirilerek güçlendirilmiş cam yünü ile giydirilmelidir. 

9.4. Isı yalıtımı uygulamasında donanım ve aksesuarlar için kısım 8.6’ya bakınız. 

9.5. Özel koşullar için kısım 8.6’ya bakınız [2]. 

4.3 Soğuk Depoların ve Konteynerlerin Yalıtılması 

Gemilerde enerji sarfiyatının büyük kısmı soğutma işlemlerinden 

kaynaklanmaktadır. Gemilerde taşınan ve belli ısıl şartlar altında saklanması gereken 

malzemelerin depolandığı konteynerler, mahsullerin taşındığı soğuk odalar ve dış 

sıcaklığın yüksek olduğu dönemlerde şartlandırılan yaşama alanları soğutmanın 

yapıldığı başlıca alanlardır.  

Soğutmanın ısıtmadan çok daha maliyetli olduğu bilinen bir gerçektir. Bu sebeple 

soğuk yalıtımı özellikle gemilerde üzerine düşülmesi gereken bir konudur. Yapılan 

uygun yalıtım ile işletme maliyetleri çok aşağılara çekilebilmektedir. Bunun yanında 

yapılan yalıtım ile soğutma ekipmanları, bu ekipmanların ihtiyaç duyduğu elektriği 
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üreten üreteç kapasitesi ve boyutu, bu üreteçin elektrik üretmesi için gemide taşınan 

yakıt miktarı azalacağından gemiye binen ağırlık azalacak, atıl hacim kullanıma 

kazandırılacak, sisteminin de hem yatırım hem de işletme maliyeti düşürülmüş 

olacaktır. Bununla birlikte yapılacak uygun yalıtım uygulaması ile soğutma 

odalarında ve konteynerlerde sıcaklık gradyeni azalacak, daha homojen bir soğutma 

sağlanacak, bu da özellikle gıda maddelerinin daha sağlıklı taşınmasında rol 

oynayacaktır. Soğuk yalıtımın bir diğer önemli amacı da çiğ noktasının altındaki 

yüzeylerde havadaki su buharının yoğuşmasını engellemek ve donma noktasının 

altındaki sıcaklıklarda buzlanma oluşmasını engellemektir.  

Soğutma yapılan mahallerde ve soğuk odalarda yalıtım kalınlığının hesap 

edilmesinde Bölüm 4.1.3’teki yöntem izlenecektir. Gerektiğinde hesaplarda müsaade 

edilen en yüksek ısı geçiş katsayıları değerlerini ekonomik tarafta kalacak şekilde 

düşürmek uygun olacaktır. Konteynerlerin ve düz duvardan inşa edilmiş soğuk 

odaların yalıtımında ise mukavemet elemanlarının etkisi olmadığından ısı geçişi sabit 

yapılarda hesaplandığı gibi basitçe hesaplanabilir. Bu hesaba ait yöntem, Bölüm 

4.1.3’te anlatılan hesap yönteminde mukavemet elemanlarından oluşan ısı geçişi 

terimi Qme sıfır kabul edilerek bulunur. 

Malzeme seçiminde uygulama alanında en sık kullanılan malzeme genleştirilmiş 

polistren köpük ve ekstrüde polistren köpük olmakla birlikte, farklı yalıtım 

malzemeleri  de çalışma sıcaklıkları göz önünde bulundurularak gerektiğinde uygun 

buhar kesiciler ile kullanılarak uygulanabilirler. 

Soğutma yapılan mahallerde en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri 

yoğuşma kontrolüdür. Yapısında su tutmaya müsait malzemeler buhar kesici 

olmadan kullanıldıklarında yoğuşma ve terleme ile yapılarına su alıp işlevsiz hale 

gelebilirler. Bu işlevsellik, maliyet ve işçilik açısından büyük kayıp demektir. 

Yoğuşma ve terleme kontrolü konusu önemi sebebiyle takip eden bölümde ayrıca 

incelenecektir.  

4.4 Gemilerde Yalıtımın Bakımı 

Önceki bölümlerde de belirtildiği üzere; personel ve yolcu güvenliği, enerji tasarrufu, 

sistem ömrünün uzatılması, işletme maliyetlerinin düşürülmesi, yoğuşma ve 

terlemenin kontrolü gemilerde yalıtım uygulamalarının en önemli amaçlarındandır. 
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Fakat yalıtım malzemesi çeşitli dış etkilerden dolayı hasar görmüş, kopmuş, 

yırtılmış, delinmiş, bünyesine su almış olabilir. Bu gibi durumlarda yalıtım kısmen 

ya da tamamen işlevini kaybetmekte ve amaçlanan faydalar yakalanamamaktadır. 

Hollanda Teknik Yalıtım Merkezi’nin yaptığı istatistiksel açıklamaya göre mekanik 

tesisat yalıtımlarında %10 ile %30 arasında işlevini yapamayan hasarlı yalıtım 

uygulaması mevcuttur.  

Yalıtımın uygulanması kadar bakımı da titizlik ve hassasiyet gerektiren bir konudur. 

Yalıtımda oluşabilecek sorunların görmezden gelinmesi yüksek enerji kaybına, 

yalıtım altında korozyona, küf oluşumuna, işletme masraflarının artmasına ve işletme 

veriminin düşmesine sebebiyet vermektedir.  

Hasarlara karşı ivedi önlemler alabilmek için yalıtım uygulamaları periyodik olarak 

muayene edilmeli, sorunlu kısımlar gerektiği şekilde tamir edilmelidir. Yalıtıma 

zarar veren dış etkenler tespit edilmeli ve sorunun tekrarlanmaması için gerekli 

önlemler alınmalıdır [29]. 
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5.  GEMİLERDE YOĞUŞMA VE TERLEME KONTROLÜ 

5.1 Yoğuşma ve Terlemenin Önlenmesi: 

Yoğuşma ilk anlamı itibariyle gaz fazındaki bir maddenin fiziksel hal değiştirerek 

sıvı fazına geçmesi durumudur. Burada incelemekte olduğumuz yoğuşma ise 

havadaki su buharının, çiğ noktası sıcaklığı altına düşerek suya dönüşmesi olarak 

tanımlanabilir. Terleme ise bu fiziksel hal değişiminin, bir yüzey üzerinde meydana 

gelmesi durumudur. Yoğuşma ve terleme, yapı elemanlarında ve yalıtım 

malzemelerinde oluşturduğu olumsuz etkilerden dolayı önlenmelidir.  

İdeal yalıtım uygulamasının gerekliliklerinden biri de gemi yapı elemanlarının iç 

yüzeyinde yoğuşmanın oluşmasını engelleyecek kalınlık ve yoğunlukta yalıtım 

malzemesi kullanılmasıdır. Yoğuşma ve terleme oluşması şu etkenlerin ilişkisine 

dayanmaktadır: 

• Dış ortam sıcaklığı. 

• Sınır iç yüzey sıcaklığı. 

• Sınır emicilik direnci ve yalıtım kabiliyeti. 

• İç ortam çiğ noktası sıcaklığı ve bağıl nem değeri. 

İç yüzey sıcaklığı, mahal havası kuru termometre sıcaklığına eşit kabul 

edilmemelidir. Bu yüzey sıcaklığı sınır üzerinden geçen ısı akımına gösterilen 

dirence, iç yüzey film katsayısı direncine ve dış hava ve iç hava ya da dış yüzey ve iç 

hava arasındaki toplam sıcaklık farkına bağlıdır. Verilen iç ve dış tasarım sıcaklıkları 

yardımıyla iç yüzey sıcaklığı hesaplanabilir. Hesap edilen iç yüzey sıcaklığı değeri 

(sıcak taraf) mahal iç hava sıcaklığı çiğ noktası sıcaklığı değerinden düşükse, 

yüzeyde yoğuşma olacaktır. 

Yoğuşma görülür ya da görülmez formda oluşabilir. Eğer yalıtım malzemesinin 

yüzeyi ya da panel, nizami şekilde boyanmamış veya buhar kesici uygulanmamış 

higroskopik malzemeden mevcut ise yoğuşan su malzeme tarafından oluştuğu anda 

emilebilir ve bu sebeple malzeme doyma noktasına ulaşana kadar gözle 
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görülmeyebilir. Yalıtım malzemesi lifli malzeme ise emilen su malzemenin içinde 

yalıtım görevini yapan su ile yer değiştireceğinden ve suyun ısı iletim katsayısı 

havanınkinden çok daha yüksek olduğundan malzeme yalıtım özelliğini 

kaybedecektir. Bu emme sürecinde, sıcaklık gradyeni sebebiyle nem, metalin soğuk 

bölgelerine doğru ilerleyecektir. Metal yüzeyin sıcaklığı suyun donma sıcaklığının 

altına düşerse bu yüzeye temas eden nem de donacaktır ve sistem için büyük 

problemler oluşturacaktır [1,13]. 

 

Şekil 5.1: Terleme kontrolü yapılmamış mukavemet elemanı [21]. 

Gizli yoğuşmanın kontrolünde en etkili yöntem buhar kesici içeren yalıtım 

malzemeleri ile uygulama yaparak sıcak iç ortam havasını çevrelemektir. Yalıtım 

uygulamasındaki tüm mafsallar ve çerçeveleme elemanları sıcak iç havanın yalıtım 

içine ya da yalıtım etrafından buhar kesici arkasındaki hava boşluğuna kaçmasını 

önlemek için eksiksiz olarak kaplanmalı ve bantlanmalıdırlar. 

Yoğuşma kontrolü; yeterli kalınlıkta yalıtım uygulayıp mahaldeki yüzey 

sıcaklıklarını mahal havasının çiğ noktası sıcaklığı üzerinde tutarak, ortamdaki bağıl 

nemi düşürerek ya da ortamda havalandırma yaparak sağlanabilir. Bu yöntemler ayrı 

ya da birlikte kullanılarak etkin bir yoğuşma kontrolü yapılmalıdır. 
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Yoğuşma ve terleme kontrolüne dair pek çok standartta ve yönetmelikte değişik 

ifadeler yer almaktadır. SNAME Isı Yalıtım Raporu’nda yoğuşma kontrolü için net 

sınırlar olmamakla birlikte, ortalama sıcaklık ve nem değerlerinde mahalde yoğuşma 

ve terleme oluşmaması için alınacak yalıtım ve buhar kesici önlemlerinden 

bahsedilir. Bu yönetmelikler arasında yoğuşma ve terleme kontrolüne dair en sıkı 

ifadelerden biri ABS’in, 6-2-6 / 23.3.4 kodlu yönetmeliğinde verilmiştir: “Normal 

ortam havası sıcaklığının altında çalışan soğutma boruları, vanalar ve fittingler etkin 

olarak yalıtılmalıdırlar. Uygulanan yalıtım, %90 bağıl nem değerinde dahi boru 

yüzeyinde terlemeyi engelleyecek kalınlıkta olmalıdır.” Tasarımda izlenen 

yönetmeliğe ya da standarda göre sınırlar tasarımda dikkate alınmalı, tüm hesaplar 

buna göre yapılmalıdır. Yoğuşma ve terleme kontrolü için gerekli hesap adımları 

aşağıdaki gibidir [10]: 

Yoğuşmanın engellenmesi için gerekli olan yalıtım kalınlığının bulunması için 

öncelikle yapı elemanının yüzey sıcaklığı bulunmalıdır. 

İç ortam havası ile yüzey arasındaki ısı akısı q”, iç ve dış yüzey sıcaklık farkı ile hiç 

iç taşınım katsayısının çarpımına eşittir ve 

( )
yüzeyiçiç TThq −="                    (5.1) 

şeklinde yazılabilir. Buradan yüzey sıcaklığı ifadesi Tyüzey çekilirse, 

iç

içyüzey
h

q
TT

"
−=                    (5.2) 

bulunur. Isı akısı yapı elemanı boyunca eşit olduğundan Utop toplam ısı geçiş 

katsayısı olmak üzere, 

( )dııiçtop TTUq −="                    (5.3) 

olarak yazılır ve (5.2) denkleminde yerine konulursa, 

( )
iç

dııiçtop

içyüzey
h

TTU
TT

−
−=                   (5.4) 

elde edilir. İşlem kolaylığı açısından ısı geçiş katsayıları dirençler cinsinden 

aşağıdaki şekilde de yazılabilir: 

( )
top

dııiçiç

içyüzey
R

TTR
TT

−
−=                   (5.5) 
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Burada Riç iç yüzeyde hava filminin, Rtop ise yapı elemanının ısı geçişine karşı 

gösterdiği toplam dirençtir. İkinci adım olarak iç hacmin sıcaklık ve bağıl nem 

değerleri kullanılarak, Psikrometrik diyagramdan iç ortamın çiğ noktası sıcaklığı 

bulunmalıdır. Bu sıcaklık, altına inildiğinde yoğuşmanın başlayacağı sıcaklık 

değeridir. Bu sebeple yüzey sıcaklığı ile çiğ noktası sıcaklığı karşılaştırılır. Eğer 

yüzey sıcaklığı çiğ noktası sıcaklığının üzerindeyse terleme olmayacaktır ama yüzey 

sıcaklığı çiğ noktası sıcaklığının altındaysa bu yüzeyde yoğuşma olacağı anlamına 

gelir ve önlem alınmalıdır. Alınacak en etkin önlem yapı elemanının direncini 

artırarak yüzey sıcaklığının çiğ noktası üzerine çıkarılmasıdır, bu da yalıtım ile 

mümkündür. Eğer yapı bileşeninde buhar geçişine izin veren elemanlar var ise bu 

durumda su buharının bu elemanlar içerisinde yoğuşma riski vardır. Bu tipteki yapı 

bileşenlerinde su buharı kısmi basıncı doymuş buhar basıncına eriştiği noktada 

yoğuşma başlar. Yoğuşmanın engellenmesi için bu tip yapı bileşenlerinde kısmi 

buhar basınçları yapı bileşeni doğrultusunda incelenmelidir [1]. 

 

Şekil 5.2: Terleme kontrolü yapılmamış güverte [21]. 

Benzer şekilde mekanik tesisatta da borunun yüzey sıcaklığı uygun yalıtım 

uygulaması yardımıyla çiğ noktası sıcaklığının üzerinde tutulmalıdır. Bu borudaki 

soğuk akışkanın dış ortam havası ile ısınmasını da engelleyecektir. Yalıtım yapılmış 

borudaki ısı kaybı (5.6) denklemi ile ifade edilebilir. 
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( )
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                              (5.6) 

Borunun dış yüzeyinden havaya geçen ısı miktarı toplam ısı geçişine eşit olacaktır ve 

(5.7) denklemiyle ifade edilebilir [13]. 

( )

dııdıı

yüzeydıı

rh

TTL
Q

1

2 −
=

π
                   (5.7) 

Denklem (5.7)’de yüzey sıcaklığı terimi Tyüzey yalnız bırakılırsa, 

dııdıı

dııyüzey
rLh

Q
TT

π2
−=                   (5.8) 

bulunur. (5.6) denkleminden Q değeri çekilip (5.8) denkleminde yerine yazılırsa 
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bulunur. Burada hiç iç taşınım katsayısı, hdış dış taşınım katsayısı, L borunun hesaba 

dahil edilen uzunluğu, k iletim katsayısı, d indisi ile belirtilen malzemenin çapıdır. 

Yalıtım kalınlığı, bulunan yüzey sıcaklığı değeri çiğ noktası sıcaklığının üzerinde 

olacak şekilde seçilmelidir. 

Hesaplar sonucunda yoğuşmayı engellemek için bulunan yalıtım kalınlığı her zaman 

uygulanacak yalıtım kalınlığı olmayabilir. Yalıtım kalınlığı seçiminde yoğuşmanın 

engellenmesi ile birlikte, uygun konfor şartlarının sağlanması, iç hava şartlandırma, 

havalandırma, ısıtma, soğutma, ses ve yangın kontrolü de göz önüne alınmalıdır [1]. 

5.2 Buhar Kesiciler 

5.2.1 Buhar kesicilerin işlev ve özellikleri 

Bir buhar kesici, buhar hareketini geciktiren fakat geçişini tam olarak durdurmayan 

bir elemandır. Bina yapısında buhar kesici eleman, nemin sistem içerisinden 

akmasını ve dışarıya çıkmasını temin eder. Bununla beraber nem akışına geçirgen 

olmayan bütün soğuk yüzeyler, buharı engelleyen ceketli bir sistem veya buharı 

geçirmez bir yalıtım içermelidir. Örnek olarak sürekli biçimde soğuk akışkan taşıyan 
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borular için, dışarı nem çıkışı olmadığından sistem içerisine taşınan nem orada 

hapsolacak ve belli bir süre zarfında istenmeyen birikimlere neden olacaktır.  

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde buhar kesiciler tanklar, soğuk 

borular, kanallar, soğuk depolar ve binalarda ısı yalıtımlarına uygulanır ve su buharı 

difüzyonunu geciktirir. Şartlar yoğuşma yönünde ise, su buharı kesicisi: 

• Yalıtımın kuru kalmasını ve soğutma sisteminin ısı yükü ihtiyacını azaltır;  

• Çürüme, korozyon veya donan suyun genişlemesinin sebep olacağı yapısal 

hasarı engeller; 

• Dış yapı elemanlarında boya problemlerini azaltır (ASTM 1975). 

Buhar geçirgenlik katsayısına ilave olarak, buhar kesicilerin uygulamaya bağlı 

olarak, 

• Gerilme, kesme, darbe ve bükülme mekanik mukavemeti 

• Yapışma kabiliyeti 

• Elastisite 

• Isıl kararlılık 

• Yangın ve alevlenme direnci 

• Diğer bozucu etkilere karşı duyarsızlık 

• İmalat ve uygulama kolaylığı ve bağlantı elemanlarının sızdırmazlığı  

gibi özellikleri de önemlidir. 

Herhangi bir buhar kesicinin etkenliği, buhar geçirgenliğine, yerleştirilmesine ve 

yalıtım bölümündeki yerine bağlıdır. Buhar kesici genellikle yüksek su buharı 

basıncına maruz yüzeylere veya yakınına yerleştirilir. Isıtma sistemi yapılan 

mahallerde bu kısım çoğunlukla yalıtım malzemesinin ılık tarafıdır. 

Özel amaçlı mahallerin ısıtma dönemi esnasında oluşan tersinir su buharı akışı 

şartlarında su buharı kesicisinin tipinin seçimi ile yeri özel bir çalışma ve işlem 

gerektirir. 

İnşaat sanayinde, konut binalarında kullanılan bir buhar kesicinin kabul edilebilen 

direnç değeri 57,4 ng/s.m2.Pa veya 0,017 TPa.m2.s/kg alınabilir. 
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Buhar kesici malzeme genellikle bir ince levha veya kaplamadır. Bununla beraber 

bazen çeşitli malzemelerden oluşturulan bir konstrüksiyon da oldukça kalın bir buhar 

kesici olarak kullanılabilir [16]. 

5.2.2 Buhar kesicilerin sınıflandırılması 

Su buharı kesiciler rijit, esnek veya kaplama malzemeleri olarak sınıflandırılır. Rijit 

kesiciler takviyeli plastik, alüminyum ve paslanmaz çeliği kapsamaktadır. Bu 

geciktiriciler genellikle yerinde mekanik olarak tutturulur ve bağlantılarda buhar 

sızdırmazlığı yapılır. 

 

Şekil 5.3: Yapı bileşeninde ısı yalıtımı ve buhar kesici uygulaması [20]. 

Esnek kesiciler metal folyo, lamine folyolar ve işlenmiş kağıtlar, kaplanmış kağıtlar 

veya yapı malzemesinin bir parçası olarak temin edilirler. Bağlantıların sızdırmazlığı 

için yardımcı malzeme gerekir. 

Kaplama şeklindeki hava ve buhar kesiciler yarı akışkan veya mastik olabilir. 

Bunlara örnek olarak boyalar (bazen yüzey kaplaması da denir) veya ısıtılınca eriyen 

tabaka malzemeler de dahil olmak üzere çeşitli sıcak eriyikler sayılabilir. İstenen 
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tasarım şartlarını temin etmek bakımından bunların temel bileşimleri asfalt, reçine 

veya pigment ve solventli olan veya olmayan polimerler olabilir. Bu kaplama 

malzemeleri uygulanacak yüzeye ve kaplama tipine bağlı olarak püskürtme, fırça, 

mala, rulo, daldırma veya emdirme veya levha şeklinde tatbik edilir. Potansiyel 

olarak bu malzemelerin her biri bir hava engelidir ancak hava engeli kurallarını 

karşılamak için mukavemet, süreklilik ve diğer istekleri sağlamalıdır.  

Tasarımcı birçok seçim imkanına sahiptir. Örnek olarak nem hareketi ve hava 

akışının kontrolü mukavemet temin eden kuru duvarda olduğu gibi düşük seviyede 

geçirgenlik isteğini sağlayan buhar kesici bir boyada olduğu gibi, iç yüzeyde son 

işlem şeklinde kullanılarak elde edilebilir. Bu durumda, hava engeli/buhar kesici 

bileşenlerin birleştiği yerlerde sürekliliği sağlamak için kenar sızdırmazlığına ihtiyaç 

duyulabilir.  

Diğer tasarımlarda birden fazla bileşen bulunabilir. Bununla beraber buhar kesici 

olarak kabul edilen herhangi bir bileşen, hava akışına da mani olur ve hava akışına 

mani olan herhangi bir bileşen de buhar hareketini keser ve dış havaya nemin çıkışını 

geciktirir. Hatta su buharına karşı geçirgenlik yüksekse, buhar kesici yoğuşmayı veya 

donmayı hızlandırır. Yapı elemanlarından su buharı difüzyon miktarı, bu elemanların 

geçirgenliği ve buhar basıncı farkının çarpımına bağlıdır. Hava engeli gövdenin 

soğuk kısımlarına yerleştirilmişse, üzerindeki buhar basınç farkı o kadar küçük 

olabilir ve iç kaynaklardan sağlanan buharı çekecek geçiş miktarları çok düşük olur 

[16]. 
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6.  GEMİLERDE ISI YALITIMI ÜZERİNE TASARIM ÖRNEKLERİ 

Bu bölümde gemilerde ısı yalıtımı uygulamalarının ve faydalarının daha kolay 

anlaşılması amacıyla daha önceki bölümlerde anlatılmış hesap yöntemleri  

yardımıyla bazı tasarım örnekleri başlıklar halinde ele alınacaktır. 

6.1 Mukavemet Elemanlı Yapı Bileşeninde Toplam Isı Geçiş Katsayısının 

Hesaplanması  

Boyutları 15,24 cm x 10,16 cm x 0,65 cm olan mukavemet elemanına mukavemet 

elemanının yüzeye bağlandığı kısımdan ısı iletim katsayısı 0,04 W/mK olan 5 cm 

cam yünü yalıtımı yapılmış olsun ve bu yalıtım 1 cm kalınlığındaki çelik düz yüzey 

boyunca devam etsin. Birim derinlik için, mukavemet elemanlarında yalıtım 

uygulaması yapılmadığı, mukavemet elemanları arasındaki mesafenin 91,5 cm, iç 

ortam sıcaklığının 20oC, dış ortam sıcaklığının -10oC ve geçişinin yatay yönlü 

olduğu kabul edilsin. 

 

Şekil 6.1: Örnek 1, tasarım1. 

Bölüm 4.1.3’te verilen hesap adımları izlenecek olunursa öncelikle düz yüzeyden 

olan ısı geçişi hesap edilir. Bunun için öncelikle düz yüzeyin toplam ısı geçiş 

katsayısının bulunması gereklidir. 

1

11
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                 (6.1) 
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1

75,39

1

40

01,0

04,0

05,0

69,7

1
−









+++=dyU                 (6.2) 

712,0=dyU W/m2K 

Düz yüzeyden gerçekleşen ısı geçişi 

( )dııiçdydydy TTAUQ −=                              (6.3) 

( )( )1020.915,0.712,0 −−=dyQ                  (6.4) 

545,19=dyQ W 

Mukavemet elemanı üzerinden gerçekleşen ısı geçişi 

kAk

ph
m

.

.
=                     (6.5) 

716,7
0065,0.40

013,2.69,7
==m  m-1                  (6.6) 

( )dııiçhkme TTmbAkphQ −= tan...                  (6.7) 

( ) ( )( )1020.204,0716,7tan0065,040013,269,7 −−×××××= hmeQ             (6.8) 

23,55=meQ W 

Toplam ısı geçişi 

medyT QQQ +=                    (6.9) 

775,7423,55545,19 =+=TQ W               (6.10) 

Buradan toplam ısı geçiş katsayısı 

( )dııiçT

T
T

TTA

Q
U

−
=                  (6.11) 

( ) ( )( )1020.408,0915,0

775,74

−−+
=TU                (6.12) 

883,1=TU  W/m2K 
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SNAME ısı yalıtım raporunda benzer yapı elemanı için verilen değer Çizelge 

B.10’dan 1,851 W/m2K okunur. Bu durumda, 

Hata mertebesi =
( )

=
−

100
851,1

851,1883,1
x %1,73 bulunur.            (6.13) 

 

Şekil 6.2: Örnek 1, tasarım 2. 

Aynı örnekte bu sefer iç ortamın 20oC, dış ortamın 40oC olduğu soğutma sezonu için 

düz yüzeyde 5 cm yerine 10 cm cam yünü yalıtımı yapılır ve diğer koşullar aynı 

olacak şekilde yatay yönlü ısı geçişi için toplam ısı geçiş katsayısı hesaplanırsa: 
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+++=dyU                  (6.15) 

376,0=dyU  W/m2K 

Düz yüzeyden gerçekleşen ısı geçişi 

( )içdııdydydy TTAUQ −=                            (6.16) 

( )2040.915,0.375,0 −=dyQ                            (6.17) 

891,6=dyQ W 

Mukavemet elemanı üzerinden gerçekleşen ısı geçişi 

kAk

ph
m

.

.
=                   (6.18) 
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716,7
0065,0.40

013,2.69,7
==m  m-1                (6.19) 

( )içdııhkme TTmbAkphQ −= tan...                (6.20) 

( )( )2040.154,0716,7tan0065,040013,269,7 −×××××= hmeQ                       (6.21) 

304,33=meQ W 

Toplam ısı geçişi 

medyT QQQ +=                    (6.22) 

[ ]WQT 195,40304,33891,6 =+=                (6.23) 

Buradan toplam ısı geçiş katsayısı 

( )içdııT

T
T

TTA

Q
U

−
=                  (6.24) 

( )( )2040.308,0915,0

195,40

−+
=TU                (6.25) 

643,1=TU W/m2K 

SNAME ısı yalıtım raporunda benzer yapı elemanı için verilen değer Çizelge 

B.10’dan 1,681 W/m2K okunur. Bu durumda, 

Hata mertebesi =
( )

=
−

100
681,1

643,1681,1
x %2,26 bulunur.            (6.26) 

 

Şekil 6.3: Örnek 1, tasarım 3. 
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Aynı örnekte, iç ortamın 20oC, dış ortamın -10oC olduğu ısıtma sezonunda 

mukavemet elemanları 2,5 cm, düz yüzey 10 cm cam yünü ile yalıtılmışken ele 

alınsın. Burada Bölüm 4.1.3’te anlatılan yöntem ile hesaplar yapılacaktır. Tasarım 

için genel ifadeler yazılırsa, 

L

L
R

L

L
R

L

L
RR 3

3
2

2
1

12 ++=                       (6.27) 

içdıı

i
h

dd

h
R

1
...

1

2

2

1

1 ++++=
λλ

               (6.28) 

Örnekte ele alınan şartlar bu ifadelerde yerine konulsun. 

655,2
69,7

1

04,0

10,0

40

01,0

75,39

1
1 =+++=R  m2K/W             (6.29) 

784,0
69,7

1

04,0

025,0

40

1624,0

75,39

1
2 =+++=R  m2K/W            (6.30) 

428,4
69,7

1

04,0

025,0

40

0065,0

04,0

1459,0

40

01,0

75,39

1
3 =+++++=R  m2K/W          (6.31) 

Bulunan değerler ile toplam direnç aşağıdaki gibi bulunur. 

826,2
5,91

51,9
428,4

5,91

65,0
784,0

5,91

67,40
655,22 =++×=R  m2K/W           (6.32) 

826,2=R  m2K/W 

354,0=U  W/m2K 

SNAME ısı yalıtım raporunda benzer yapı elemanı için verilen değer Çizelge 

B.10’dan 0,369 W/m2K okunur. Bu durumda, 

Hata mertebesi =
( )

=
−

100
369,0

354,0369,0
x %4,07 bulunur.            (6.33) 

Son olarak aynı örnekte yine iç ortamın 20oC, dış ortamın -10oC sıcaklıkta olduğu 

ısıtma sezonunda mukavemet elemanları ve düz yüzey yalıtılmamışken ele alınsın. 

Bu durumda düz yüzeyden gerçekleşen yatay yönlü ısı geçişi, 
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Şekil 6.4: Örnek 1, tasarım 4. 

1

75,39

1

40

01,0

69,7

1
−









++=dyU                (6.34) 

433,6=dyU  W/m2K 

Düz yüzeyden gerçekleşen ısı geçişi 

( )( )1020.915,0.433,6 −−=dyQ                (6.35) 

588,176=dyQ W  

Mukavemet elemanı üzerinden gerçekleşen ısı geçişi 

kAk

ph
m

.

.
=                   (6.36) 

716,7
0065,0.40

013,2.69,7
==m  m-1                (6.37) 

( )dııiçhkme TTmbAkphQ −= tan...                (6.38) 

( ) ( )( )1020.204,0716,7tan0065,040013,269,7 −−×××××= hmeQ           (6.39) 

23,55=meQ W 

Toplam ısı geçişi 

medyT QQQ +=                  (6.40) 

82,23123,55588,176 =+=TQ W               (6.41) 

Buradan toplam ısı geçiş katsayısı, 
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( ) ( )( )1020508,0915,0

82,231

−−+
=TU                (6.42) 

431,5=TU  W/m2K 

SNAME ısı yalıtım raporunda benzer yapı elemanı için verilen değer Çizelge 

B.10’dan 5,718 W/m2K okunur. Bu durumda, 

Hata mertebesi =
( )

=
−

100
718,5

431,5718,5
x %5,02 bulunur.            (6.43) 

Bulunan sonuçlar aşağıda bir çizelge ile verilmiştir. 

Çizelge 6.1: Toplam ısı geçiş katsayılarının karşılaştırılması. 

Toplam Isı Geçiş Katsayıları [W/m2K] 

  

Düz Yüzeyde 
Yalıtım 

Kalınlığı [cm] 

Mukavemet 
Elemanında Yalıtım 

Kalınlığı [cm] SNAME  Hesap Edilen 

Hata 
Oranı 

Örnek 1.1 5 - 1,851 1,883 1,73% 

Örnek 1.2 10 - 1,681 1,643 2,26% 

Örnek 1.3 10 2,5 0,369 0,354 4,07% 

Örnek 1.4 - - 5,718 5,431 5,02% 

6.2 Mukavemet Elemanlarının Yalıtılmasının Önemi 

Daha önce de bahsedildiği gibi gemi yapı elemanlarından ısı geçişinde mukavemet 

elemanlarının büyük etkisi vardır. Mukavemet elemanları yapıları itibariyle birer 

kanat ve ısı köprüsü gibi davranarak toplam ısı geçişini arttırıcı rol oynarlar. Bu 

örnekte SNAME Isı Yalıtım Raporu’ndaki toplam ısı geçiş katsayısı çizelgelerinden, 

seçilen tasarım tipleri için toplam ısı geçiş katsayıları okunacak ve toplam ısı 

geçişine etkileri sonuçları itibariyle karşılaştırılarak mukavemet elemanlarının 

yalıtılmasının önemi sayısal verilerle ifade edilecektir.  

Örnek olarak bir yolcu gemisinde 22oC sıcaklığında ısıtılan iç hacmi kış mevsiminde 

-9oC sıcaklıktaki dış havadan ayıran yapı bileşeni ele alınsın. Bu durumda tasarımda 

kullanılacak sıcaklık farkı 31oC olacaktır. Sıcaklık farkı bilindiğine göre Çizelge 

4.1'den 27,7oC üzeri sıcaklık farkı için müsaade edilen en yüksek ısı geçiş değeri 

0.908 W/m2K okunur. Deneyimlerden, mukavemet elemanlarının gösterecekleri 

kanat etkisi sebebiyle yalıtılması gerektiği, yapı elemanının yalnızca düz yüzeyinin 

yalıtılmasının yeterli olmayacağı bilinmektedir. Bu sebeple ilk olarak yapı 

elemanının hem düz yüzeyinde hem de mukavemet elemanlarının üstünde yalıtım 

uygulaması yapıldığı düşünülsün. Müsaade edilen en yüksek ısı geçiş değerine uygun 
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uygulama seçeneklerinden biri Çizelge B.10’da (SNAME Yalıtım Raporu’nun sayfa 

76, Çizelge 17, Tip 52) verilmektedir. Bu uygulama seçeneğinde bölmenin düz 

yüzeyi 5 cm cam yünü, mukavemet elemanlarının üzeri 2,5 cm cam yünü ile 

yalıtılmıştır ve bu halde yatay eksen yönlü ısı akısı, kış mevsimi şartları, iç havadan 

dış havaya ısı geçişi durumu için çizelgeden okunan toplam ısı geçiş katsayısı değeri 

0.744 W/m2K olarak okunur. 

Bu noktada işçilik ve malzemeden tasarruf etmek amacıyla mukavemet 

elemanlarının yalıtılmaması seçeneği akla gelebilir. Fakat eğer mukavemet 

elemanları yalıtılmazsa ısı geçiş katsayısı değerinin dolayısıyla ısı akı değerinin 

yükseleceği açıktır. Mukavemet elemanlarının yalıtılmadığı durumda oluşacak 

durumu görmek amacıyla ikinci seçenek olarak aynı şartlarda yapı elemanının düz 

yüzeyinin 5 cm camyünü ile yalıtılıp mukavemet elemanlarının yalıtılmadığını 

düşünelim. Bu tipte bir uygulamadaki ısı geçiş katsayısını tespit etmek amacıyla yine 

Çizelge B.10’a (SNAME Isı Yalıtım Raporu sayfa 76, Çizelge 17, Tip 50) bakılacak 

olunursa ısı geçiş katsayısının değeri yatay eksen yönlü ısı akısı, kış mevsimi şartları, 

iç havadan dış havaya ısı geçişi için 1,851 W/m2K okunur. Bu değer müsaade edilen 

en yüksek ısı geçiş katsayısı değerini aşmaktadır ve toplam ısı geçiş katsayısı değeri 

mukavemet elemanlarının yalıtıldığı hale oranla oldukça yüksektir. Müsaade edilen 

en yüksek ısı geçiş katsayısı değerinin de altında kalınması amacıyla mukavemet 

elemanlarının yalıtılması gerektiği açıkça görülmektedir. 

Mukavemet elemanları üzerinden meydana gelen ısı geçişini ve bu yapı 

elemanlarının meydana getirdiği kanat etkisini daha rahat görmek amacıyla SNAME 

Isı Yalıtım Raporu’nda farklı şartlar için verilen birkaç toplam ısı geçiş katsayısı 

değeri çizelgeler ile aşağıda karşılaştırılmıştır. 

Çizelge 6.2: Yaz mevsimi, güneşe maruz yüzey, yatay yönlü ısı geçişi için toplam ısı 
                     geçiş katsayıları [1]. 

Tip 
Açıklama (914 mm aralıklı mukavemet 

elemanı yerleşimi, cam yünü ile yalıtım) 
U Değeri 
[W/m2K] 

50 Yalnız 5cm düz yüzey yalıtımı 2,044 

51 
5cm düz yüzey yalıtımı, 2,5cm mukavemet 

elemanı gövdesi yalıtımı 1,470 

52 
5cm düz yüzey yalıtımı, 2,5cm mukavemet 

elemanı bütün yalıtımı 
0,874 
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Çizelge 6.1’de görüldüğü üzere yaz mevsiminde, yatay yönlü ısı geçişinin 

gerçekleştiği güneşe maruz yapı elemanının düz yüzeyindeki yalıtım kalınlığı sabit 

tutulmuş; sırasıyla mukavemet elemanı önce çıplak bırakılmış daha sonra 

mukavemet elemanının düz yüzeye dik çıkan gövde kısmı 2,5 cm cam yünü ile 

yalıtılmış, son olarak mukavemet elemanının tüm yüzeyi 2,5 cm cam yünü ile 

yalıtılmıştır. Mukavemet elemanının yalnızca gövdesinin yalıtılmasıyla ısı geçişi 

çıplak duruma göre %28,1 azalmıştır. Tüm elemanın yalıtılmasıyla ısı geçişi, 

elemanın gövdesinin yalıtılmasına oranla %40,5 çıplak duruma göre %57,2 

azalmıştır.  

Çizelge 6.3: Kış mevsimi, iç havadan dış havaya, yatay yönlü ısı geçişi için toplam  
                       ısı geçiş katsayıları [1]. 

Tip 
Açıklama (914 mm aralıklı mukavemet 

elemanı yerleşimi, cam yünü ile yalıtım) 
U Değeri 
[W/m2K] 

50 Yalnız 5cm düz yüzey yalıtımı 1,853 

51 
5cm düz yüzey yalıtımı, 2,5cm mukavemet 

elemanı gövdesi yalıtımı 
1,312 

52 
5cm düz yüzey yalıtımı, 2,5cm mukavemet 

elemanı bütün yalıtımı 
0,740 

Çizelge 6.2’de ise yine benzer şekilde kış mevsiminde, iç havadan dış havaya yatay 

yönlü ısı geçişinin gerçekleştiği yapı elemanının düz yüzeyindeki yalıtım kalınlığı 

sabit tutulmuş; sırasıyla mukavemet elemanı önce çıplak bırakılmış daha sonra 

mukavemet elemanının düz yüzeye dik çıkan gövde kısmı 2,5 cm cam yünü ile 

yalıtılmış, son olarak mukavemet elemanının tüm yüzeyi 2,5 cm cam yünü ile 

yalıtılmıştır. Mukavemet elemanının yalnızca gövdesinin yalıtılmasıyla ısı geçişi 

çıplak duruma göre %29,2 azalmıştır. Tüm elemanın yalıtılmasıyla ısı geçişi, 

elemanın gövdesinin yalıtılmasına oranla %43,6 çıplak duruma göre %60,1 

azalmıştır.  

Çizelgelerdeki değerlere bakıldığında mukavemet elemanlarının oluşturduğu kanat 

etkisi rahatlıkla görülmektedir, gemi yapısından oluşan ısı geçişinin büyük miktarı bu 

yapı elemanlarından olmaktadır. Örnekte görüldüğü gibi mukavemet elemanlarının 

yalıtılmasıyla %60’ı geçen enerji tasarrufu sağlanmaktadır ki bu değer göz ardı 

edilemeyecek kadar yüksektir. Daha yüksek kalınlıklı yalıtım uygulamaları ile bu 

değer çok daha üst seviyelere çıkartılabilir.  
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6.3 Türkiye Denizlerinde İşletilen Bir Gemide Isı Yalıtımı Tasarımı  

Bu örnekte kış mevsiminde Trabzon İstanbul arasında seyahat eden bir yük 

gemisinin 6 m x 6 m x 3 m boyutlarında ve deniz seviyesi altındaki bir yaşam alanı 

incelenecektir. Kompartımanın bir yan duvarı deniz suyu ile temasta, bir yan duvarı 

başka bir yaşam alanına komşu, bir yan duvarı hole komşu, bir yan duvarı da makina 

dairesine komşudur. Kompartımanın döşemesi depolama amacıyla kullanılan 

ısıtılmayan bir ortama, tavanı ise dış ortama komşudur. 

 

Şekil 6.5: Yolcu kompartıman planı. 

 

Şekil 6.6: Yolcu kompartıman kesiti. 
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İlk olarak bu kompartımanın sınırlarını oluşturan yapı elemanlarına komşu 

ortamların sıcaklıkları bulunmalıdır. Kış şartları için Çizelge B.11’den Trabzon ve 

İstanbul için dış hava tasarım sıcaklığı -3oC, Şekil A.1 ve Şekil A.2’den deniz suyu 

tasarım sıcaklığı 5oC bulunur. Çizelge B.1’den ısıtılmayan mahal sıcaklıkları okunur. 

Kompartıman sıcaklığı ABS’in “Gemilerde Yolcu Konforu” yönetmeliğine uygun 

olarak Çizelge B.3’ten 22oC alınmıştır. Bu durumda yapı bileşenlerine komşu 

ortamların sıcaklıkları aşağıdaki gibi olur. 

 (A) -Alt Yapı Bileşeni   : Isıtılmayan Hacim (10oC) 

 (B) -Yan Yapı Bileşeni 1  : Yaşam Alanı  (22oC) 

 (C) -Yan Yapı Bileşeni 2  : Hol   (20oC) 

 (D) -Yan Yapı Bileşeni 3  : Makina Dairesi (15oC) 

 (E) -Yan Yapı Bileşeni 4  : Deniz Suyu  (5oC) 

 (F) -Üst Yapı Bileşeni   : Dış Hava  (-3oC) 

Müsaade edilen en yüksek toplam ısı geçiş katsayısı değeri SNAME Isı Yalıtım 

Raporu’ndan alınan Çizelge 4.1’den 16,6oC – 27,7oC arası için 1,48 W/m2K olarak 

okunur. Mahalin bir yaşam alanı olmasından ve sıcaklık farkı değerinin de Çizelge 

4.1’de bir üst değer çok yakın olmasından dolayı emniyetli tarafta kalmak adına 

toplam ısı geçiş katsayısı üst sınırı 0,908 W/m2K da alınabilir. 

Bölüm 4.1.3’te de anlatıldığı gibi odayı çevreleyen yapı elemanlarına uygulanacak 

yalıtım sistemi tasarımı bu değere göre belirlenecektir. Bu değere Çizelge B.2’den de 

alınabilir. 

İlk durum için mukavemet elemanlarına 2,5 cm, bölmeye ise 5 cm kalınlığında cam 

yünü yalıtımı yapıldığını düşünelim. Çizelge B.10’dan (SNAME Isı Yalıtım Raporu 

sayfa 76, Çizelge 17, Tip 52) toplam ısı geçiş katsayısı değerleri her yapı elemanı 

için şu şekilde okunur.   

 (A) Alt Yapı Bileşeni : Isıtılmayan Hacim    > 0,693[W/m2K] 

 (B) Yan Yapı Bileşeni 1 : Yaşam Alanı     > 0,704[W/m2K] 

 (C) Yan Yapı Bileşeni 2 : Hol      > 0,704[W/m2K] 

 (D) Yan Yapı Bileşeni 3 : Makina Dairesi    > 0,704[W/m2K] 

 (E) Yan Yapı Bileşeni 4 : Deniz Suyu     > 0,784[W/m2K] 

 (F) Üst Yapı Bileşeni : Dış Hava     > 0,761[W/m2K] 
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Bulunan toplam ısı geçiş katsayısı değerleri, Çizelge 4.1 ve Çizelge B.2’ye göre de 

uygundur. Bu katsayılar, mahaller arası sıcaklık farkları ve alanların çarpımıyla yapı 

elemanlarından olan toplam ısı geçişi değerleri Q=U.A.(Tiç - Tdış) eşitliği yardımıyla 

aşağıdaki gibi hesaplanır. Kış tasarım sıcaklıkları bölgelerde ölçülen en düşük 

değerlerdir ve kış mevsimi boyunca bu sıcaklığın üzerinde kalınacağı aşikardır. Bu 

sebeple tasarım için kullanılacak ısı kaybı değeri, toplam ısı kaybı değerinin yarıya 

bölünmesiyle elde edilecektir. 

 (A) Alt Yapı Bileşeni : 0,693 x 36 x 12      =  299,376 W 

 (B) Yan Yapı Bileşeni 1  : 0,704 x 18 x 0      =             0 W 

 (C) Yan Yapı Bileşeni 2 : 0,704 x 18 x 2      =    25,344 W 

 (D) Yan Yapı Bileşeni 3 : 0,704 x 18 x 7      =    88,704 W 

 (E) Yan Yapı Bileşeni 4 : 0,784 x 18 x 17       =        239,9 W 

 (F) Üst Yapı Bileşeni : 0,761 x 36 x 25      =      684,9 W 

    Toplam En Yüksek Isı Kaybı     =  338,224 W 

Ortalama Isı Kaybı (Toplam En Yüksek Isı Kaybı/2)   =  669,112 W 

İkinci durum için mukavemet elemanlarına 2,5 cm, bölmeye ise 10 cm cam yünü 

yalıtımı yapıldığını düşünelim. Çizelge B.10’dan (SNAME Isı Yalıtım Raporu sayfa 

94, Çizelge 19, Tip 112) toplam ısı geçiş katsayısı değerleri her yapı elemanı için şu 

şekilde okunur. (B ve C yapı elemanlarının ayırdığı mahallerin sıcaklık farkı 4oC’den 

düşük olduğundan bu bölmelere ek yalıtım yapılmayacaktır.) 

 (A) Alt Yapı Bileşeni  : Isıtılmayan Hacim    > 0,375 W/m2K 

 (B) Yan Yapı Bileşeni 1 : Yaşam Alanı     > 0,704 W/m2K 

 (C) Yan Yapı Bileşeni 2 : Hol      > 0,704 W/m2K 

 (D) Yan Yapı Bileşeni 3 : Makina Dairesi    > 0,386 W/m2K 

 (E) Yan Yapı Bileşeni 4 : Deniz Suyu     > 0,375 W/m2K 

 (F) Üst Yapı Bileşeni : Dış Hava     > 0,369 W/m2K 

Bu değerler de toplam ısı geçiş katsayıları için müsaade edilen üst sınır değerleriyle 

kontrol edildiğinde uygunluğu görülür. Tekrar bulunan toplam ısı geçiş katsayısı 

değerleri, mahaller arası sıcaklık farkları ve alanların çarpımıyla yapı elemanlarından 

olan toplam ısı geçişi değerleri Q=U.A.(Tiç - Tdış) eşitliği yardımıyla aşağıdaki gibi 

hesaplanır. 
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 (A) Alt Yapı Bileşeni : 0,375 x 36 x 12    =         162 W 

 (B) Yan Yapı Bileşeni 1 : 0,704 x 18 x 0    =  0 W 

 (C) Yan Yapı Bileşeni 2 : 0,704 x 18 x 2    =    25,344 W 

 (D) Yan Yapı Bileşeni 3 : 0,386 x 18 x 7    =    48,636 W 

 (E) Yan Yapı Bileşeni 4 : 0,375 x 18 x 17     =    114,75 W 

 (F) Üst Yapı Bileşeni : 0,369 x 36 x 25    =      332,1 W 

    Toplam En Yüksek Isı Kaybı    =    682,83 W 

 Ortalama Isı Kaybı (Toplam En Yüksek Isı Kaybı/2)  =   341,415 W 

Yapı elemanının düz yüzeyine uygulanan yalıtım kalınlığını 5 cm arttırarak elde 

edilen aylık enerji tasarrufu şu şekilde hesap edilir: 

( ) aygüngünhhdakdaksQQQay 30.24.60.60.21 −=                             (6.44) 

( ) 30.24.60.60.415,341112,669 −=ayQ                 (6.45) 

624,849390=ayQ kJ/ay 

Ya da 

942,235=ayQ kWh/ay 

Mahalde kazanlı sistemle ısıtma yapıldığı düşünülürse, ikinci uygulamanın yapılması 

ile ilk uygulamaya göre kompartıman için aylık tasarruf edilen yakıt miktarı: 

aykg

kJkWhkgkJ

aykWh

H

Q
m

kazanU

409,27
7.0

3600

1
44270

942,235
=

××

=
×

=
η

&                  (6.46) 

Ya da, 

ayl
lkg

aykg
V 246,32

85,0

409,27
==&                (6.47) 

bulunur. Eğer mahalde elektrikli ısıtma yapılıyorsa Bölüm 6.2, Örnek 2’de hesap 

edilen elektrikli ısıtmada motorin sarfiyatı değeri yardımıyla, 

mQm ×=&                   (6.48) 

kWhkgaykWhm 203,0942,235 ×=&                 (6.49) 

aykgm 896,47=&                  (6.50) 
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Ya da, 

kWhlaykWhV 24,0942,235 ×=&                (6.51) 

aylV 626,56=&    

bulunur. 

Motorinin litre fiyatı 27.05.2008 tarihi itibariyle 3,10 TL alınmıştır [28]. Bu durumda 

ek yalıtım uygulanması ile kompartıman başına tasarruf edilecek aylık miktar; 

- Elektrikli ısıtmada: 175,54 TL 

- Kazanlı ısıtmada: 99,96 TL  

bulunur. Bundan sonra atılacak adım kompartıman başına yapılan ek yalıtımın 

maliyetini bulmaktır. Günümüz şartları için alınan uygulama dahil yalıtım fiyatları 

yaklaşık şu şekildedir: 

- Cam yünü, 50 kg/m3 yoğunluk, 5 cm kalınlık için: 22,5 TL/m2 

- Taş yünü, 50 kg/m3 yoğunluk, 5 cm kalınlık için: 12,5 TL/m2 

Kompartımanın ek yalıtım yapılacak iç yüzey alanı 108 m2’dir. Bu durumda 

kompartıman başına 5 cm ek yalıtımdan doğacak maliyet cam yünü ile yapılacak 

yalıtım uygulaması için 2430 TL, taş yünü ile yapılacak yalıtım uygulaması için 

1350 TL olarak bulunur.  

Bu halde faiz ve enflasyon birbirine eşit kabul edildiğinde yalıtım kendi maliyetini 

yaklaşık olarak; 

- Elektrikli ısıtmada, cam yünü ile yaklaşık: 14 ayda, 

- Elektrikli ısıtmada, taş yünü ile yaklaşık: 8 ayda, 

- Kazanlı ısıtmada, cam yünü ile yaklaşık: 24 ayda, 

- Kazanlı ısıtmada, taş yünü ile yaklaşık: 14 ayda, 

çıkarmaktadır.  

Örnekte maliyet hesabı yapılırken mahal sıcaklığını istenen değerde tutmak amacıyla 

sarf edilen enerjiden yapılan tasarruf göz önüne alınmıştır. Oysa bu tasarrufun 

yanında tesisatta kullanılan boru çaplarının küçülmesi, radyatör boyutlarının 

düşmesi, cihazların ve kazan kapasitesinin küçülmesi, jeneratör kapasitesinin 
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küçülmesi, depolanan yakıt miktarının düşmesi söz konusudur. Buna örnek olarak 

21600 kW kapasiteli 264 ton ağırlığındaki üretecin yerine seçilecek 14400 kW’lık 

190 ton ağırlığındaki üreteç ile gemiye bindirilen 74 ton ağırlıktan tasarruf 

edilecektir. Depolanan yakıt miktarının düşmesi ile hem gemiye ek olarak gelecek 

ağırlıktan hem de hacimden tasarruf sağlanacaktır. Özellikle yük gemilerinde 

hacimden sağlanan tasarruf büyük önem arz etmektedir. Tüm bunlar uygulayıcıya ilk 

yatırım maliyetinin ve toplam ağırlığın düşüşü olarak geri dönecektir. Üreteç 

kapasitesi aynı tutulup değiştirilmese dahi artan yalıtım kalınlığı ile elektrik 

ihtiyaçları düşecek, diğer alanlarda kullanılmak üzere elektrik enerjisi kapasitesi 

oluşacaktır. Tüm bunlar geminin maliyetleri açısından ciddi getirilerdir. Yalıtımın 

uzun seneler işlev göreceği göz önüne alınırsa, yalıtım uygulamalarının ne kadar 

karlı olduğu rahatlıkla görülmektedir. 

6.4 Gemi Yapı Bileşeninde Terleme Kontrolü 

22oC sıcaklıkta ve %70 bağıl nem şartlarında bir kompartıman içinde terlemeyi 

engellemek için yalıtım yapılacak yapı elemanı, dışarıdan içeriye doğru sırasıyla 

çelik güverte, 5 cm hava boşluğu ve 0,5 cm ahşap kaplamadan oluşmaktadır. Isı 

geçişi kompartımanın güverteye komşu tavanından gerçekleşiyorsa ve dış hava 

sıcaklığı -6oC ise terleme oluşmaması için gerekli ısı yalıtım kalınlığı ne olmalıdır? 

 

Şekil 6.7: Gemi yapı bileşeninde ısıl dirençler 
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6.4.1 Mukavemet elemanı bulunmayan kesimden ısı geçişi 

Terleme kontrolü için öncelikle yapı elemanının yüzey sıcaklığının bulunması 

gereklidir. İç ortam ile yüzey arasındaki ısı akısı, 

( )
yüzeyiçiç TThq −="                  (6.52) 

şeklinde yazılabilir. Buradan yüzey sıcaklığı ifadesi çekilirse, 

iç

içyüzey
h

q
TT

"
−=                  (6.53) 

bulunur. Isı akısı yapı elemanı boyunca eşit olduğundan, 

( )dııiçtop TTUq −="                  (6.54) 

olarak yazılır ve yukarıda yerine konulursa, 

( )
iç

dııiçtop

içyüzey
h

TTU
TT

−
−=                 (6.55) 

elde edilir. Toplamanın kolaylığı açısından ısı geçiş katsayıları dirençler cinsinden 

yazıldığında, 

( )
top

dııiçiç

içyüzey
R

TTR
TT

−
−=                 (6.56) 

bulunur. Burada Riç iç hava ve yüzey arasındaki direnci, Rtop yapı elemanının toplam 

direncini temsil etmektedir. 

Çizelge B.4 – B.9’dan okunan direnç değerleri: 

R6 (iç film direnci)  = 0,130 m2K/W  

R5 (ahşap kaplama)  = 0,022 m2K/W 

R4 (hava boşluğu)  = 0,133 m2K/W   

R2 (çelik)  = 0,001 m2K/W  

R1 (dış film direnci) = 0,025 m2K/W  

RT (toplam direnç) = 0,311 m2K/W 

( )
top

dııiçiç

içyüzey
R

TTR
TT

−
−=                 (6.57) 

( )( )
CTyüzey

03,10
311,0

622130,0
22 =

−−
−=               (6.58) 
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Psikrometrik diyagrama bakıldığında iç mahal şartları 22oC ve %70 bağıl nem için 

çiğ noktası sıcaklığı 16,3oC okunur.  

Yüzey sıcaklığı çiğ noktası sıcaklığının altına olduğundan yüzeyde terleme 

oluşacaktır. Bu sebeple yalıtım kullanılmalıdır. Çiğ noktası sıcaklığı 16,3oC 

olduğuna göre iç filmdeki sıcaklık düşüşü 22oC – 16,3oC = 5,7oC’yi geçmemelidir. 

Buradan, terleme olmaması için gerekli toplam direnç, 

( )
film

içdıı

T
T

TTR
R

∆

−
=

6                  (6.59) 

( )( )
WKmRT

2639,0
7,5

622130,0
=

−−
=               (6.60) 

bulunur. O halde yapı elemanına  

WKmWKmWKm /328,0/311,0/639,0 222 =−              (6.61) 

direnç değerini sağlayacak kalınlıkta yalıtım malzemesi eklenmelidir.  

yal

yal

yal
U

L
R =                   (6.62) 

yalyalyal URL .=                  (6.63) 

mLyal 013,004,0.328,0 =≥   

bulunur. Buradan 2 cm cam yünü yalıtımı ile terlemenin önlenebileceği 

görülmektedir. Fakat daha önce de bahsedildiği gibi nihai yalıtım kalınlığı değerini 

belirlemek için tek kıstas terleme değildir. Terlemeyi engellemek üzere tespit edilen 

yalıtım kalınlığının yalıtım raporunda müsaade edilen değerler ile örtüşüp 

örtüşmediğinin kontrolü yapılmalıdır. Bunun için öncelikle terlemeyi engellemek 

üzere hesap ettiğimiz kalınlıkta yalıtım koyulduktan sonra yapı elemanının toplam ısı 

geçiş katsayısını hesaplamamız gerekir. Bu durumda: 

yaltoptop RRR +=2                  (6.64) 

yal

yal

toptop
k

L
RR +=2                  (6.65) 
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811,0
04,0

02,0
311,02 =+=topR  m2K/W              (6.66) 

233,1
811,0

11

2

2 ===
top

top
R

U  W/m2K              (6.67) 

bulunur. Yalıtım raporuna bakıldığında, 28oC sıcaklık farkı için belirlenmiş en 

yüksek toplam ısı geçiş katsayısı değeri 0,909 W/m2K’dir (1,1 m2K/W). Terlemeyi 

engellemek için bulunan değer 1,769 W/m2K olduğundan bu değeri düşürmek için 

daha fazla yalıtım kullanmak gerekmektedir. 

yaltopmaks RRR +=                  (6.68) 

yal

yal

topmaks
k

L
RR +=                  (6.69) 

( )
topmaksyalyal RRkL −=                 (6.70) 

( )311,01,104,0 −=yalL                 (6.71) 

0315,0=yalL  m    

Yapılması gereken en düşük yalıtım kalınlığı olarak hesap edilir. 

6.4.2 Mukavemet elemanından ısı geçişi 

Yapı elemanlarında yalıtım mukavemet elemanlarının bulunmadığı yüzeyden 

kesintisiz olarak yapılmışsa, mukavemet elemanlarına ayrı bir yalıtım yapılmasının 

gereği yoktur. Fakat yalıtım mukavemet elemanlarının arasındaysa, mukavemet 

elemanlarındaki yüksek ısı geçişine bağlı olarak üzerlerinde oluşan sıcaklık düşüşü 

ile yüzeylerinde terleme oluşma riski taşırlar. Bu sebeple bunun gibi durumlarda 

mukavemet elemanları için de terleme kontrolü yapılmalı, gerekiyorsa yalıtım 

uygulaması yapılmalıdır. 

Şekil 6.8 göz önüne alındığında mukavemet elemanlarının hava boşluğundan ısı 

çektiği görülmektedir. Bu sebeple ilk adımda bu hava boşluğu için ortalama sıcaklık 

değeri Tort bulunmalıdır. 

2
21 yy

ort

TT
T

+
=                  (6.72) 
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Şekil 6.8: Mukavemet elemanında ısıl dirençler 

Bir önceki örnekle aynı şartlar kabul edildiğinde, eklenmiş 3 cm yalıtım ile değişen 

toplam direnç değeri de düzeltilerek şu eşitliğe ulaşırız: 

yaltoptop RRR +=2                  (6.73) 

yal

yal

toptop
k

L
RR +=2                  (6.74) 

061,1
04,0

03,0
311,02 =+=topR  m2K/W              (6.75) 
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−=                (6.77) 

Aynı şekilde: 

( )( )( )
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Bu durumda 

CTort

025,16
2

185,14
=







 +
=                     (6.80) 

bulunur. Bulunan bu değer ile boşluk ve dış hava arasındaki sıcaklık farkı bulunacak 

buradan da mukavemet elemanı yüzey sıcaklığı bulunacaktır.  

( ) CT 025,22625,16 =−−=∆                (6.81) 

( )









++

∆
−=

187

7

RRR

RT
TT orty                 (6.82) 

Burada R7, boşluktaki hava ile mukavemet elemanı arasındaki yatay yönlü ısı 

geçişine olan direnci göstermektedir ve 13oC’de yatay yönlü ısı akısı için Çizelge 

B.9’dan okunur. R8 ise çelik içerisinden, mukavemet elemanı yüzeyinden levha 

yüzeyine doğru akan ısıya karşı gösterilen ortalama dirençtir. 

( )( )
( )

CTy

06,2
025,0002,0152,0

152,025,22
25,16 −=









++
−=             (6.83) 

Kaplanmış hava boşluğu için 16,25oC kuru termometre sıcaklığı ve bağıl nem %70 

alınırsa çiğ noktası sıcaklığı 10,8oC bulunur. Görüldüğü üzere yüzey sıcaklığı çiğ 

noktası sıcaklığının altında olduğundan mukavemet elemanları üzerinde terleme 

olacaktır ve yüzey sıcaklığı 0oC altında olduğundan terlemenin ardından kuvvetle 

muhtemel buzlanma meydana gelecektir. Bunun engellenmesi için mukavemet 

elemanları da uygun kalınlıkta yalıtım ile kaplanmalıdır.  

Bu yalıtım kalınlığı ise şu şekilde hesap edilebilir: 

( )














+++
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−=

yal

orty
RRRR

RT
TT

187

7                (6.84) 

eşitliğinden Ryal ifadesi çekilirse 

( )( )
( )

( )187

7
RRR

TT

RTT
R

yort

dııiç

yal ++−
−

−
=               (6.85) 

( )( )( )
( )

( )025,0002,0152,0
8,1025,16

152,0622
++−

−

−−
=yalR              (6.86) 

602,0=yalR  m2K/W 
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yalyalyal URL .=  

024,004,0.602,0 =≥yalL m 

bulunur. Mukavemet elemanları üzerine yapılacak 3 cm yalıtım terleme kontrolü için 

gereklidir. 

Eğer hava boşluğu yeterince iyi kaplanırsa buradaki havanın bağıl nem değeri iç 

ortamın bağıl nem değerinden daha düşük olacağından terleme için mukavemet 

elemanlarının üzerine uygulanması gereken yalıtım kalınlığı da düşecektir. Örnek 

olarak iyi kaplanmış hava boşluğu için bağıl nem değerinin %50 olduğu kabul 

edilirse, Psikrometrik diyagramdan 16,25oC sıcaklık ve %50 bağıl nem değeri için 

çiğ noktası sıcaklığı 5,8oC okunur. Bu değer yukarıdaki formülde yerine koyulursa, 

( )( )
( )

( )187

7
RRR

TT

RTT
R

yort

dııiç

yal ++−
−

−
=               (6.87) 

( )( )( )
( )

( )025,0002,0152,0
8,525,16

152,0622
++−

−

−−
=yalR              (6.88) 

228,0=yalR  m2K/W 

yalyalyal URL .=  

0091,004,0.228,0 =≥yalL m                (6.89) 

bulunur. Görüldüğü üzere bu şartlarda mukavemet elemanları üzerine yapılacak 1 cm 

yalıtım terleme kontrolü için yeterli olacaktır. Elbette nihai yalıtım kalınlığını 

belirlemek için bu değerin yalıtım raporunda verilen sınırlandırılmış ısı geçiş 

katsayıları tablosundaki değerler ile kontrolü şarttır. Yalıtım kalınlığı belirlenirken 

bulunan iki kalınlık değeri karşılaştırılıp, bunlardan büyük olan değer son yalıtım 

kalınlığı değeri olarak kabul edilmelidir. 

Yeterince iyi kaplanmış hava boşluğunda, 3 cm cam yünü ile yalıtılmış mukavemet 

elemanı üzerinde terleme olup olmadığını bir diğer alternatif hesap yöntemi ile 

kontrol edilecek olsun. Bu yöntemde mukavemet elemanı uzun bir kanat gibi kabul 

edilecek ve sıcaklık dağılımına göre yoğuşma kontrolü yapılacaktır. Kanat ucundan 

taşınım olduğu sınır koşulunda kanat üzerindeki sıcaklık dağılımı şu şekilde hesap 

edilir: 
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Şekil 6.9: Mukavemet elemanında terleme kontrolü. 

( ) ( ) ( )
( ) mLmkhmL

xLmmkhxLm

b sinh/cosh

sinh/cosh

+

−+−
=

θ

θ
              (6.90) 

Mukavemet elemanının kesiti çok küçük olduğundan kanadın tepesinden olan ısı 

geçişi ihmal edilebilir, bu durumda sıcaklık dağılımı şu şekilde yazılır: 

( )
mL

xLm
x

cosh

cosh.0 −
=

θ
θ                 (6.91) 

Burada, 

∞−= TTxxθ                              (6.92) 

∞−= TTyüzey0θ                    (6.93) 

Yalıtılan mukavemet elemanı için eşdeğer ısı iletim katsayısı ke bulunmalıdır. Şekil 

6.8 yardımıyla, 

A

kAkA
k

yalyalçelikçelik

e

.. +
=                 (6.94) 

07049,0

04,0.06399,040.0065,0 +
=ek                (6.95) 

725,3=ek W/mK                 (6.96) 
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bulunur. Mukavemet elemanı ucundaki sıcaklığın bulunması için önce kanat dip 

sıcaklığının yani düz yüzey sıcaklığının bulunması gerekmektedir. 
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dııiçtop
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−=                 (6.97) 
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Buradan hareketle , 

( )( )
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625,16439,6
25,16 −=

−−
−=yüzeyT

oC           (6.100) 

bulunur. Kanat ucundaki sıcaklık kontrol edilecek olursa, 

kAk
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m

.

.
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123,8
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Kanat ortasındaki sıcaklık kontrol edilecek olursa, 
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x
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bulunur. Elde edilen bu değerler 5,8oC üzerinde olduklarından yeterince iyi 

kaplanmış bir hava boşluğundaki mukavemet elemanlarına uygulanacak 3 cm cam 

yünü yalıtımın yoğuşmayı engelleyeceği görülür. 

6.5 Borularda Isı  Kaybı ve Terleme Kontrolü 

6.5.1 Isı kaybı hesabı 

20oC sıcaklıktaki bir mahalden geçen ve 200oC sıcaklığında buhar taşıyan 30 m 

uzunluğunda 76 mm x 3 mm’lik bir boruya 7 cm cam yünü yalıtım yapılacak olsun.  

 

Şekil 6.10: Boru kesiti. 

Boru ısı iletim katsayısı 40 W/mK, boru iç yüzeyindeki ısı taşınım katsayısı 4000 

W/mK, borunun dış yüzeyindeki ısı taşınım kaysayısı 15 W/m2K olduğunda yalıtımlı 

ve yalıtımsız durum için borudan gerçekleşen ısı geçişi ile yakıt tasarrufu 

hesaplanacak olsun.Öncelikle yalıtımsız halde borudan gerçekleşecek ısı kaybı 

değeri hespalancak olsun. Yalıtımsız borudan gerçekleşecek ısı kaybı: 

( )

dııdııiç
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içiç

içdıı
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TTL
Q

1
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2

11
++

−
=

π
             (6.108) 

eşitliğinden hesap edilebilir. Verilen şartlar için yalıtımsız borudan gerçekleşen ısı 

geçişi 

( )

076,0.15

1

70

76
ln

40.2

1

07,0.4000

1
20200.30.

++

−
=

π
Q             (6.109) 

247,19=Q  kW 

bulunur. 24 saatte geçecek ısı miktarı ise 461,928 kWh olarak hesaplanır. 
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İkinci adımda 7 cm kalınlığında cam yünü yalıtım uygulandığında gerçekleşen ısı 

geçişi hesap edilecektir. Yalıtımlı borularda ısı geçişi için 

( )

dııdııiçiç

içdıı

rhr

r

kr

r

krh

TTL
Q

1
ln

1
ln

11

2

2
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21

2

1

+++

−
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π
            (6.110) 

eşitliği kullanılabilir. Değerler eşitlikte yerine konacak olursa 

( )
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108
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1
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38
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035,0.4000

1
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=

π
Q           (6.111) 

577,1=Q  kW 

Bulunur. 24 saatte geçecek ısı miktarı ise 37,86 kWh olarak hesaplanır. Bu durumda 

tasarruf edilen ısı günde 424,068 kWh olur ki bu yalıtımsız halde kaybedilen ısının 

%91,8’idir. 

Kullanılan yakıt ısıl değeri 4,18 x 104 kJ/kg ve yakma verimi 0,75 alındığında 

yapılacak yalıtım ile 

kazanUH

Q
G

η×
=                (6.112) 

697,48
75,01018,4

3600068,424
4

=
××

×
=G [kg yakıt/gün]           (6.113) 

bulunur. 

6.5.2 Terleme kontrolü 

30oC sıcaklıktaki bir mahalden geçen ve 5oC sıcaklığında akışkan taşıyan 76 mm x 3 

mm ölçülerinde bir boruda terleme kontrolü yapılacak olsun. Boru ısı iletim katsayısı 

40 W/mK, boru iç yüzeyindeki ısı taşınım katsayısı 4000 W/mK, borunun dış 

yüzeyindeki ısı taşınım kaysayısı 15 W/m2K olduğunda boru yüzeyinde terlemeyi 

engelleyecek elastomerik kauçuk yalıtım kalınlığı bulunacak olsun. 

Bölüm 5.1’de açıklandığı üzere ABS’in, 6-2-6 / 23.3.4 kodlu “Normal ortam havası 

sıcaklığının altında çalışan soğutma boruları, vanalar ve fittingler etkin olarak 

yalıtılmalıdırlar. Uygulanan yalıtım, %90 bağıl nem değerinde dahi boru yüzeyinde 

terlemeyi engelleyecek kalınlıkta olmalıdır” şeklinde verilen yönetmeliğine uygun 
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tasarım yapılacak olsun. Yine aynı bölümde verilen hesap adımları izlenecek olursa, 

öncelikle Psikrometrik diyagramdan çiğ noktası sıcaklığı bulunur. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.11: Boru kesiti. 

Psikrometrik diyagramdan 30oC sıcaklıkta %90 bağıl nem için çiğ noktası sıcaklığı 

28,2oC okunur. Bundan sonra denklem (5.9)’dan yüzey sıcaklığı bulunmalıdır. İlk 

olarak 1 cm yalıtım uygulaması denensin. 
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2,25=yüzeyT
oC 

Yüzey sıcaklığı çiğ noktası sıcaklığından küçük olduğundan terleme oluşacaktır. Bu 

sebeple yalıtım kalınlığını arttırmak gereklidir. Yalıtım kalınlığı 3 cm alınınırsa: 
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=yüzeyT 28,5oC > 28,2oC olduğundan 3 cm elastomerik kauçuk yalıtım uygulaması 

terlemeyi önleyecektir. Ekler, Çizelge C.5’e bakıldığında da yeterli kalınlık değerinin 

alındığı görülebilir. Ayrıca yaklaşık sonuç Şekil.B2 yardımıyla da pratik olarak 

bulunabilir. 

Demir 

E. Kauçuk 

d1=76 mm 

d2=70 mm 

d2=? 

Tyüzey=? 

Tiç=5ºC 
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6.6 Güneş Işınımı ve Güneş-Hava Sıcaklığı 

Haziran ayında Türkiye denizlerinde seyretmekte olan bir geminin ısı kazancında 

güneş ışınımının etkisi incelenecek olsun. Geminin yapı bileşenleri düz yüzeyleri 10 

cm, mukavemet elemanları da 2,5 cm mineral yün ile yalıtılmış olsun. Güneş ışınımı 

ile ısı kazancı iki yolla hesaplanabilir. İlk yol Çizelge B.10’dan okunan güneş ışınımı 

etkisi için arttırılmış toplam ısı geçiş katsayısını kullanmak, diğer yol ise güneş-hava 

sıcaklığı yardımıyla etkin sıcaklık farkını bulmaktır. 

Dış hava 40oC, iç ortam sıcaklığı 20oC alınacak olursa arttırılmış toplam ısı geçiş 

katsayısı yöntemiyle 1 m2 için toplam ısı kazancı, 

( )içdııart TTAUQ −=1                (6.117) 

54,9201477,01 =××=Q  W              (6.118) 

bulunur. 

Güneş-hava sıcaklığı ile ısı geçişi tespit edilecek olunursa, 

( )
içgh TTUAQ −=1                (6.119) 

I
h

TT
dıı

dııgh

α
+=                (6.120) 

762,42122
748,39

9,0
40 =×+=ghT              (6.121) 

( ) 56,920762,421420,01 =−××=Q  W            (6.122) 

bulunur. Görüldüğü üzere iki yöntem de birbirine çok yakın sonuçlar vermektedir.  

Çizelge 4.3’e bakılacak olursa düşey yüzeyler için verilen sıcaklık farkları da hesap 

edilen değere çok yakındır. Güverte gibi güneş ışınımını dik alan yüzeyler için en 

yüksek ışınım değeri göz önüne alınıp güneş-hava sıcaklığı hesap edilecek olursa, 

114,58800
748,39

9,0
40 =×+=ghT

oC             (6.123) 

bulunur ki bu değer Çizelge 4.3’te 60oC olarak verilmektedir. Sonuçların birbirine 

yakınlığı neticesinde, SNAME Isı Yalıtım Raporu’ndaki değerler, ülkemiz şartları 

için kullanılabilirler. 
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7.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dünyada artan nüfus, gelişen teknoloji ve sanayi ile artan enerji ihtiyacı ve 

tükenmekte olan fosil kaynaklı yakıt rezervleri enerji tasarrufunu tüm sistemlerde 

zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte insan sağlığı, güvenliği ve konforuna verilen 

önem; ekonomi sebebiyle işletme maliyetlerinin düşürülmesi ve sistem ömrünün 

mümkün olduğunca uzatılması gereği, küresel ısınma ve çevre kirliliğini engellemek 

amacıyla zararlı atık gazların azaltılması gereği; gemilerin yüksek ısı iletim 

katsayılarına sahip yapı elemanları, gemilerin işletim koşulları ve yüksek ısı geçişine 

sebebiyet veren sınır şartları ile birlikte düşünüldüğünde gemilerde ısı yalıtımı 

uygulamalarını vazgeçilmez kılmaktadır. İşte tüm bu sebeplerden dolayı gemiler, 

yolcu ve çalışanların güvenliğini ve konforunu sağlamak, enerji tüketimini azaltmak, 

yatırım ve işletme maliyetlerini düşürmek, yoğuşma, terleme ve buzlanmayı 

önlemek, taşınan malzemeleri korumak ve şartlandırmak, geminin ağırlığını düşürüp 

kullanılan hacmi arttırmak, yapı elemanlarının ve sistemlerin ömürlerini uzatmak, 

yakıt tüketimini azaltarak çevreye atılan zararlı bileşenlerin miktarını düşürmek, ses 

ve yangın kontrolünü sağlamak için yalıtılmalıdırlar. 

Bu çalışmada dünyada bu konuda yapılmış çalışmalar incelenerek gemilerin yapısal 

elemanlarının, gemilerdeki mekanik tesisatın ve soğuk depo ve konteynerlerin 

yalıtımı, malzeme seçimi, terleme ve yoğuşma kontrolü konuları ele alınarak hesap 

metotları açıklanmış ve tasarım kıstasları ülkemiz şartlarına uyarlanarak bir kılavuz 

oluşturulmuş, örnekler ile de anlatılanlar pekiştirilmeye çalışılmıştır.  

Çalışmada gemilerin düz yüzeylerinde ve mukavemet elemanlarından olan ısı 

geçişinde, toplam ısı geçiş katsayılarının tespiti için hesap yöntemleri verilmiştir. 

Bulunan değerler ile SNAME Isı Yalıtım Raporu’nda verilen deney yoluyla elde 

edilmiş değerlerin örtüşmesi üzerine bu yayındaki değerlerin benzer koşullarda 

kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Bu değerler ülkemiz şartlarında işletilen bir 

gemi için yapılan uygulama örneğinde ele alınmış ve uygunluğu teyit edilmiştir. 

Bunun yanında güneş-hava sıcaklık değerleri hesap edilmiş, Türkiye için bulunan 

değerlerin SNAME Isı Yalıtım Raporu’nda ve SNAME Teknik Bülteni 4-16’da 
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verilen değerlerle örtüştüğü gözlemlenmiş ve bu değerlerin de hesaplarda 

kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

Borularda ısı kaybı ve yalıtım kalınlığı hesapları verilmiş, örneklerde elde edilen 

sonuçların ASTM standardındaki veriler ile örtüştüğü gözlenmiş, bu standarttaki 

verilerin ülkemiz şartlarında da kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 

Gemilerde ısı yalıtımı dünyada ve ülkemizde bu konu üzerine yapılan çalışmaların 

azlığı sebebiyle araştırmaya ve geliştirmeye açık bir konudur. Gemilerdeki 

mukavemet elemanları, gelişen teknoloji ile gemilerde kullanım amacıyla üretilen 

teknolojik malzemeler, gemilerde yangın ve ses yalıtımı, farklı gemi tiplerine göre 

çeşitlenen uygulama metotları, bu alanda öncelikli olarak araştırma konusu olarak ele 

alınabilecek bazı başlıklardır. Ülkemizde denizcilik faaliyetlerinin önemi ve gemi 

inşa sanayisinin büyüme hızı göz ardı edilmemeli, bu konuya gereken ilgi 

gösterilmelidir. 
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EKLER 

EK A: Deniz suyu sıcaklıkları. 

 

Şekil A.1: İstanbul açıkları deniz suyu yüzey sıcaklığı [18].  

 

Şekil A.2: Trabzon açıkları deniz suyu yüzey sıcaklığı [18].  
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Şekil A.3: İzmir açıkları deniz suyu yüzey sıcaklığı [18].  

 

 

Şekil A.4: Sinop açıkları deniz suyu yüzey sıcaklığı [18].  
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Şekil A.5: Antalya açıkları deniz suyu yüzey sıcaklığı [18].  

 
 
 

 

Şekil A.6: Atina açıkları deniz suyu yüzey sıcaklığı [18].  
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Şekil A.7: Venedik açıkları deniz suyu yüzey sıcaklığı [18].  

 
 

 

Şekil A.8: Beyrut açıkları deniz suyu yüzey sıcaklığı [18].  

 
 
 



 
93

 

Şekil A.9: İskenderiye açıkları deniz suyu yüzey sıcaklığı [18].  

 
 
 

 

Şekil A.10: Trablusgarp açıkları deniz suyu yüzey sıcaklığı [18].  
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Çizelge A.1: Türkiye denizlerinde 2003–2008 yılları arasında en düşük deniz suyu  
                        sıcaklıkları [19]. 

İSTASYON 
ADI 

İSTASYON 
NO GÜN 

MİNUMUM SIC. 
(°C) 

ZONGULDAK 17022 15.02.2004 -6,7 
İNEBOLU 17024 15.02.2004 -5,5 

SİNOP 17026 24.01.2006 -4,0 
SAMSUN 17030 25.02.2007 -3,8 

ORDU 17033 01.02.2007 -2,4 
GİRESUN 17034 24.01.2006 -2,6 

RİZE 17040 28.12.2006 -4,0 
HOPA 17042 22.01.2006 -7,5 

TEKİRDAĞ 17056 06.02.2005 -9,5 
KUMKÖY 17059 19.02.2008 -7,0 

BOZCAADA 17111 14.02.2004 -5,1 
ÇANAKKALE 17112 14.02.2004 -11,2 

AYVALIK 17175 14.02.2004 -6,1 
DİKİLİ 17180 14.02.2004 -6,8 
İZMİR 17220 14.02.2004 -5,0 

ÇEŞME 17221 14.02.2004 -4,0 
KUŞADASI 17232 14.02.2004 -4,9 
BODRUM 17290 14.02.2004 -2,8 
FETHİYE 17296 15.02.2004 -3,0 
DATÇA 17297 14.02.2004 -1,7 

MARMARİS 17298 15.02.2004 -3,4 
ANTALYA 17300 15.02.2004 -4,0 
ALANYA 17310 15.02.2004 -0,5 
ANAMUR 17320 15.02.2004 -0,5 
MERSİN 17340 28.12.2006 0,0 

İSKENDERUN 17370 30.12.2006 1,2 
FİNİKE 17375 15.02.2004 -1,3 
ŞİLE 17610 14.02.2004 -7,0 

AKÇAKOCA 17612 10.01.2004 -8,5 
FLORYA 17636 14.02.2004 -7,2 
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EK B: Gemi yapı bileşenlerinde yalıtım uygulamaları ve tasarım hesap değerleri. 
 
Çizelge B.1: Isı geçiş hesaplarında, ısıtılmayan mahaller için kullanılacak tasarım  
                      sıcaklıkları [7]. 

  Soğutma [oC] Isıtma [oC] 
Fan Odaları 43 5 
Bagaj odası 43 15 
Batarya odası 43 5 
Et odası 40 5 
Yelken odası 40 5 
Irgat makina odası 43 -1 
Kargo Kontrol Odası 40 21 
Kargo Yağ Tankları 60 5 
Su altı kargo alanları 50 -7 
Su üstü kargo alanları 38 5 
Marangoz odası 40 15 
Temizleme çark odası 40 15 
Karbondioksit odası 43 5 
Güverte odaları 43 15 
Tuvaletler 43 15 
Elektrik odası 40 15 
Asansör makina dairesi 43 5 
Jeneratör odası 43 5 
Temiz su tankları 50 -5 
Galeriler 40 10 
Çöp odası 40 10 
Jiroskop odası 40 5 
Halat odası 46 -1 
Çamaşır odası 40 21 
Makina odası 43 15 
Makina ve boyler odası  55 10 
Boya odaları 40 5 
Kiler odası 40 15 
Pompa odası 43 5 
Şaft geçişi 40 5 
Pissu tank boşluğu 44 5 
Tıbbi bölümler 30 24 
Duşlar 30 22 
Su üstü boşluklar 50 5 
Su altı boşluklar 38 -1 
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Çizelge B.2: Mahaller arasında müsaade edilen en yüksek sıcaklık farkları ve toplam ısı geçiş katsayısı değerleri [3]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    - Bölmeler İçin Müsaade Edilen En Yüksek Isı Geçiş Katsayısı Değerleri [W/m2K] 
    - İtalik Rakamlar Müsaade Edilen En Yüksek Tasarım Sıcaklık Farkı Değerleridir [oC] 

 
 

Çizelge B.3: ABS’e göre iç mahal iklimlendirme gereklilikleri [5]. 

Madde Notasyon İçin Şart ya da Kıstas 

Hava Sıcaklığı 
18oC ve 26.5oC arasında ayarlanabilir hava 

sıcaklıkları 

Bağıl Nem En düşük %30 en yüksek %70 arasında 

Düşey Gradyen Kabul edilebilir aralık 0-3oC 

Hava Hızı 
Mahalin ortasında 30 m/dak yada 0.5 m/s 

geçmemelidir 

Yatay Gradyen 
Kamaralardaki yatay sıcaklık gradyeni 10oC’den 

küçük olmalıdır. 

  
Makina 
Dairesi 

Yaşam 
Alanları 

Servis Kargo 
Soğutulmuş 

Kargo 
Isıtılmayan 

Mahal 
Dış Mahal Kabuk 

Makina Dairesi 9,91 0–6 0,92 33 1,46 19 9,91 22–28 0,92 39 9,91 22–28 0,92 39 - - 

Yaşam Alanları     2,09 0–14 2,09 14 1,46 19–28 0,92 39 1,46 19–28 0,92 39 1,46 23 

Servis         9,91 0-6 1,46 14–22 0,92 39 1,46 14–22 0,92 33 1,46 32 

Kargo             2,09 0–11 0,92 39 2,09 0–11 2,09 11 9,91 8 

Soğutulmuş Kargo                 0,92 39 0,92 0–11 0,92 11 9,91 8 

Isıtılmayan Mahal                     2,09 0–11 2,09 11 9,91 8 
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Çizelge B.4: Yapı elemanının düz yüzeyinde iç ortam ısı taşınım katsayıları [1]. 

Isı Akısı Yönü 
Yukarı Yatay Aşağı 

Ortam 
Sıcaklığı (oC) 

h [W/m2K] h [W/m2K] h [W/m2K] 
-1 7,666 6,133 3,975 
4,5 8,006 6,360 4,259 
10 8,347 6,587 4,543 

15,5 8,687 6,814 4,827 
21 9,028 7,041 5,110 

26,6 9,369 7,268 5,394 
32,2 9,653 7,495 5,678 
37,8 9,937 7,722 5,962 
43,3 10,278 7,950 6,246 
49 10,618 8,233 6,530 

54,5 10,959 8,517 6,814 
60 11,300 8,801 7,098 

 

 

Çizelge B.5: Yapı elemanının düz yüzeyinde dış ortam ısı taşınım katsayıları [1]. 

 
Isıtma 

Sezonu 
Soğutma 
Sezonu 

 h [W/m2K] h [W/m2K] 
Dış havaya açık yapı bileşenleri 39,75 39,75 

Deniz suyu ile temastaki yapı bileşenleri 141,96 210,1 
 

 

Çizelge B.6: Mukavemet elemanlarından yukarı yönlü ısı geçişi için ısı taşınım  
                           katsayıları[1]. 

Mukavemet Elemanları Arası Mesafe [cm] 
60,96 76,2 91,44 106,68 121,92 

Ortam Sıcaklığı 
(oC) 

h [W/m2K] h [W/m2K] h [W/m2K] h [W/m2K] h [W/m2K] 
-1 10,448 10,221 9,994 9,767 9,539 
4,5 10,845 10,618 6,416 10,164 9,937 
10 11,243 11,016 10,789 10,562 10,334 

15,5 11,754 11,527 11,300 11,016 10,789 
21 12,208 11,924 11,640 11,357 11,129 

26,6 12,663 12,379 12,095 11,811 11,527 
32,2 13,117 12,776 12,492 12,208 11,924 
37,8 13,571 13,230 12,890 12,549 12,265 
43,3 14,025 13,685 13,344 13,003 12,663 
49 14,480 14,082 13,741 13,401 13,060 

54,5 14,934 14,536 14,139 13,798 13,457 
60 15,388 14,991 14,593 14,252 13,912 
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Çizelge B.7: Mukavemet elemanlarından yatay yönlü ısı geçişi için ısı taşınım  
                            katsayıları [1]. 

Mukavemet Elemanları Arası Mesafe [cm] 
60,96 76,2 91,44 106,68 121,92 

Ortam Sıcaklığı 
(oC) 

h [W/m2K] h [W/m2K] h [W/m2K] h [W/m2K] h [W/m2K] 
-1 8,063 7,893 7,722 7,609 7,495 
4,5 8,404 8,233 8,063 7,950 7,836 
10 8,858 8,688 8,517 8,347 8,177 

15,5 9,199 9,028 8,858 8,688 8,517 
21 9,539 9,312 9,142 8,972 8,801 

26,6 9,880 9,653 9,426 9,256 9,085 
32,2 10,221 9,994 9,767 9,539 9,369 
37,8 10,562 10,334 10,107 9,880 9,653 
43,3 10,959 10,675 10,448 10,221 9,994 
49 11,357 11,073 10,789 10,562 10,334 

54,5 11,754 11,470 11,186 10,902 10,675 
60 12,151 11,868 11,584 11,300 11,016 

 

 

 

 

 

Çizelge B.8: Mukavemet elemanlarından aşağı yönlü ısı geçişi için ısı taşınım  
                            katsayıları [1]. 

Mukavemet Elemanları Arası Mesafe [cm] 
60,96 76,2 91,44 106,68 121,92 

Ortam Sıcaklığı 
(oC) 

h [W/m2K] h [W/m2K] h [W/m2K] h [W/m2K] h [W/m2K] 
-1 6,530 6,360 6,189 6,076 5,962 
4,5 6,814 6,644 6,473 6,360 6,246 
10 7,098 6,927 6,757 6,644 6,530 

15,5 7,382 7,211 7,041 6,927 6,814 
21 7,666 7,495 7,325 7,155 7,041 

26,6 7,950 7,779 7,609 7,439 7,268 
32,2 8,233 8,006 7,836 7,666 7,495 
37,8 8,517 8,290 8,063 7,893 7,722 
43,3 8,801 8,574 8,347 8,120 7,950 
49 9,085 8,858 8,631 8,404 8,177 

54,5 9,369 9,085 8,858 8,631 8,404 
60 9,653 9,369 9,085 8,858 8,631 
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Çizelge B.9: Yapı bileşenlerindeki hava boşluklarında ısı taşınım katsayıları  
                             [W/m2K] [1]. 

  Hava Boşluğu Açıklığı [cm] 
  2,54 5,08 7,62 10,16 12,7 15,24 
Güneş Işınımı             
Yatay yönlü Isı Akısı 6,837 6,905 7,393 8,160 9,335 9,840 
Aşağı Yönlü Isı Akısı 6,837 6,854 6,939 6,984 7,206 6,252 
              
İç Havadan Dış Havaya             
Yukarı Yönlü Isı Akısı 6,263 7,478 8,796 10,317 12,225 15,933 
Yatay Yönlü Isı Akısı 5,565 6,360 7,552 8,648 9,999 11,311 
Aşağı Yönlü Isı Akısı 4,077 4,145 4,395 4,565 4,889 4,866 
              
İç Havadan Deniz Suyuna             
Yukarı Yönlü Isı Akısı 6,064 7,160 8,347 9,602 11,379 14,394 
Yatay Yönlü Isı Akısı 5,650 6,025 7,143 8,211 9,454 10,334 
              
İç Havadan İç Havaya (Yaz)             
Yukarı Yönlü Isı Akısı 6,774 7,467 8,432 9,380 10,704 12,100 
Yatay Yönlü Isı Akısı 6,655 6,734 7,262 8,251 9,221 9,432 
Aşağı Yönlü Isı Akısı 6,115 6,133 6,178 6,252 6,416 5,451 
              
İç Havadan İç Havaya (Kış)             
Yukarı Yönlü Isı Akısı 5,769 6,547 7,240 7,984 9,278 10,397 
Yatay Yönlü Isı Akısı 5,531 5,707 5,956 6,905 7,796 7,927 
Aşağı Yönlü Isı Akısı 5,525 5,542 5,559 5,639 5,741 4,781 

 

 



 
100 

Çizelge B.10: Yapı bileşenlerinde 91,5 cm mukavemet elemanı yerleşimi için toplam ısı geçiş katsayıları [1].  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  Isı Akısı Yönü 
  Yukarı Yatay Aşağı 

  
U 

[W/m2K] 
U 

[W/m2K] 
U 

[W/m2K] 
Güneş Işınımı + Taşınım - 2,044 1,970 
Dış Havadan İç Havaya 1,982 1,857 1,749 
Deniz Suyundan İç Havaya - 1,749 1,681 

Yaz 

İç Havadan İç Havaya 1,999 1,828 1,715 
İç Havadan Dış Havaya 2,067 1,851 1,698 
İç Havadan Deniz Suyuna 2,061 1,845 - Kış 

İç Havadan İç Havaya 1,828 1,658 1,550 

Güneş Işınımı + Taşınım - 1,471 1,448 
Dış Havadan İç Havaya 1,403 1,374 1,334 
Deniz Suyundan İç Havaya - 1,340 1,312 

Yaz 

İç Havadan İç Havaya 1,391 1,317 1,261 
İç Havadan Dış Havaya 1,385 1,312 1,244 
İç Havadan Deniz Suyuna 1,414 1,340 - Kış 

İç Havadan İç Havaya 1,283 1,204 1,153 
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Çizelge B.10: Yapı bileşenlerinde 91,5 cm mukavemet elemanı yerleşimi için toplam ısı geçiş katsayıları (Devam) [1].  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Güneş Işınımı + Taşınım - 0,874 0,880 
Dış Havadan İç Havaya 0,823 0,835 0,835 
Deniz Suyundan İç Havaya - 0,835 0,835 

Yaz 

İç Havadan İç Havaya 0,789 0,778 0,755 
İç Havadan Dış Havaya 0,761 0,744 0,732 
İç Havadan Deniz Suyuna 0,795 0,784 - Kış 

İç Havadan İç Havaya 0,727 0,704 0,693 

Güneş Işınımı + Taşınım - 1,323 1,261 
Dış Havadan İç Havaya 1,845 1,681 1,516 
Deniz Suyundan İç Havaya - 2,141 2,033 

Yaz 

İç Havadan İç Havaya 1,874 1,709 1,544 
İç Havadan Dış Havaya 1,334 1,192 1,096 
İç Havadan Deniz Suyuna 1,323 1,192 - Kış 

İç Havadan İç Havaya 1,204 1,079 1,022 

Güneş Işınımı + Taşınım - 8,965 8,165 
Dış Havadan İç Havaya 7,466 6,495 5,848 
Deniz Suyundan İç Havaya - 6,433 5,803 

Yaz 

İç Havadan İç Havaya 6,520 6,281 3,548 
İç Havadan Dış Havaya 6,335 5,718 5,450 
İç Havadan Deniz Suyuna 6,079 6,438 - Kış 

İç Havadan İç Havaya 4,667 4,330 3,969 
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Çizelge B.10: Yapı bileşenlerinde 91,5 cm mukavemet elemanı yerleşimi için toplam ısı geçiş katsayıları (Devam) [1].  

 

 

Çizelge B.11: İllere göre tasarım sıcaklıları [15].  

YAZ KIŞ YAZ KIŞ 
İL Kuru Termometre 

oC 
Yaş Termometre 

oC 
Kuru Termometre 

oC 

İL Kuru Termometre 
oC 

Yaş Termometre 
oC 

Kuru Termometre 
oC 

Adana 38 26 0 İzmir 37 24 0 
Antalya 39 28 3 Kastamonu 34 22 -12 
Artvin 30  26   -3  Kırklareli  35  25 -9  
Aydın 40 26 -3 Kocaeli 36 25 -3 
Balıkesir 37 25 -3 Muğla 37 22 -3 
Bursa 37 25 -6 Ordu  30   22  -3  
Çanakkale 34 25 -3 Rize 30 26 -3 
Düzce 33 23 -15 Sakarya 35 25 -3 
Edirne 37 25 -9 Samsun 32 25 -3 
Giresun 29 25 -3 Sinop 30 25 -3 
Hatay 37  28   0 Tekirdağ 33 25 -6 
İçel 35 29 3 Trabzon 31 25 -3 
İstanbul 33 24 -3 Zonguldak 32 25 -3 

Güneş Işınımı + Taşınım - 0,477 0,483 
Dış Havadan İç Havaya 0,432 0,420 0,409 
Deniz Suyundan İç Havaya - 0,432 0,426 

Yaz 

İç Havadan İç Havaya 0,443 0,437 0,426 
İç Havadan Dış Havaya 0,369 0,369 0,358 
İç Havadan Deniz Suyuna 0,380 0,375 - Kış 

İç Havadan İç Havaya 0,392 0,386 0,375 
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Şekil B.1: Psikrometrik diyagram[15]. 
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Şekil B.2: Yalıtımlı borularda ısı kaybı [15]. 
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Şekil B.3: Mukavemet elemanı ve düz yüzey yalıtım örneği [21]. 
 
 
 
 
 

 

Şekil B.4: Mukavemet elemanı ve düz yüzey mineral şilte yalıtım örneği [21]. 
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Şekil B.5: Düz yüzeyde yalıtım örneği [21]. 

 

 

 

 

Şekil B.6: Yüzer döşeme yalıtım örneği [21]. 
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Şekil B.7: Mukavemet elemanı yalıtım örneği [21]. 

 

Şekil B.8: Mukavemet elemanı yalıtım örneği kesiti [21]. 
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EK C: Gemi mekanik tesisatında yalıtım uygulamaları ve tasarım hesap değerleri. 

 
Şekil C.1: Borularda Hücresel Cam Yalıtımının Uygulanması [2]. 
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Şekil C.2 : Elastomerik Köpük Plastik Yalıtımın Uygulanması [2]. 



 110 

 
 
 

 
 

Şekil C.3 : Polyimide Köpük Yalıtımın Uygulanması [2]. 
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Şekil C.4 : Mineral Yünlü Boru Yalıtımının Uygulanması [2]. 
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Şekil C.5 : Kalsiyum Silikat Boru Yalıtımının Uygulanması [2]. 
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Şekil C.6 : Isı Yalıtım Bandının Uygulanması [2]. 
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Şekil C.7 : Dış havaya açık cam köpüğü yalıtım uygulaması [2]. 
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Şekil C.8 : Dış havaya açık mineral yünlü boru yalıtımı, kalsiyum silikat boru  
                        yalıtımı ve perlit boru yalıtımı uygulaması [2]. 
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Şekil C.9 : Cam köpüğü yalıtımının makine ve teçhizata uygulanması [2]. 

 
Şekil C.10 : Elastomerik Köpük Yalıtımın Makine ve Teçhizata Uygulanması [2]. 
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Şekil C.11 : Polyimide köpük yalıtımın makine ve teçhizata uygulanması [2]. 
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Şekil C.12 : Mineral yünlü şilte veya keçe yalıtımın makina ve teçhizata 
                               uygulanması [2]. 
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Şekil C.13 : Cam yünü plaka ve şilte yalıtımının 52oC-649oC arasındaki  
                   sıcaklıklarda çalışan makine ve teçhizata uygulanması [2]. 
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Şekil C.14 : Kalsiyum silikat ısı yalıtım bloğu veya perlit yalıtımın makine ve  

                          teçhizata uygulanması [2]. 
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Şekil C.15 : Çıkartılabilen kaplamaların vana, fitting ve flanşlara uygulanması [2]. 
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Şekil C.16 : Flanş çapının komşu boru kaplamasının çapından büyük olması  

                           durumunda tipik çıkarılabilir flanş kaplaması [2]. 
 

 
Şekil C.17 : Flanş çapının komşu boru kaplamasının çapından küçük olması  

                           durumunda tipik çıkarılabilir flanş kaplaması [2]. 
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Şekil C.18 : Çıkarılabilir şilteler için kaplama ya da kılıflama malzemeleri [2]. 
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Şekil C.19 : Bağlama yüzükleri kullanılarak çıkarılabilir kaplamaların bağlanması  

                       için tipik metot [2]. 
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Şekil C.20 : Bağlama kancaları kullanılarak çıkarılabilir kaplamaların bağlanması  

                       için tipik metot [2]. 
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Şekil C.21 : Bocurgat takımları kullanılarak çıkarılabilir kaplamaların bağlanması  

                        için alternatif metot [2]. 
 
 
 

 
 
Şekil C.22 : Mekanik bağlama takımları kullanılarak çıkarılabilir kaplamaların  

                          bağlanması için alternatif metot [2]. 
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Şekil C.23 : Çıkarılabilir kaplamaların pimle tespit edilmesinde tipik metot [2]. 
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Çizelge C.1: İç mekanlardaki boru sistemlerinde kullanılan boru, geçiş ve fitting elemanları için yalıtım ve kılıf elemanları [2]. 

Sıcaklık Aralığı [oC] Yalıtım Tanımlama Kılıflama Tanımlama 

(-29) - (4) Hücresel Cam C 552, Tip II Cam tülü MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 

  Polyimide Köpük C 1482, Tip I, Buhar Kesicili Galvanize çelik levha, cam tülü MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 

  Elastomerik Köpük Plastik MIL-P-15280, T Form Cam tülü MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 

5 - 51 Hücresel Cam C 552, Tip II Cam tülü MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 

  Polyimide Köpük C 1482, Tip I, Buhar Kesicili Galvanize çelik levha, cam tülü MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 

  Elastomerik Köpük Plastik MIL-P-15280, T Form Cam tülü MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 

  Mineral Elyaf C 547, Tip II Cam tülü MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 

52 - 232 Hücresel Cam C 552, Tip II Galvanize çelik levha, cam tülü MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 

  Polyimide Köpük (204oC en yüks. sıc.) C 1482, Tip I Cam tülü MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 

  Elastomerik Köpük Plastik (82oC en yüks. sıc.) MIL-P-15280, T Form Cam tülü MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 

  Kalsiyum Silikat C 533 Galvanize çelik levha, cam tülü MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 

  Genleşmiş Perlit C 610  Galvanize çelik levha, cam tülü MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 

233 – 566 Hücresel Cam (427oC en yüks. sıc.) C 552, Tip II Galvanize çelik levha, cam tülü MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 

  Mineral Elyaf C 547, Sınıf 2-3  Siyah çelik levha   

  Kalsiyum Silikat C 533 Siyah çelik levha   

  Genleşmiş Perlit C 610  Siyah çelik levha   
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Çizelge C.2: Dış havaya açık mekanlardaki boru sistemlerinde kullanılan boru, geçiş ve fitting elemanları için yalıtım ve kılıf elemanları [2]. 

Sıcaklık Aralığı [oC] Yalıtım Tanımlama Kılıflama Tanımlama 

(-29) - (4) Hücresel Cam C 552, Tip II Cam tülü MIL-C-20079, Tip I,Sınıf 7, 9 

  Polyimide Köpük C 1482, Tip I, Buhar Kesicili Cam tülü MIL-C-20079, Tip I,Sınıf 7, 9 

  Perlit C 610 Cam tülü MIL-C-20079, Tip I,Sınıf 7, 9 

5 - 37 Hücresel cam C 552, Tip II Korozyona dayanıklı çelik A 167, Tip 304 

  Polyimide Köpük C 1482, Tip I, Buhar Kesicili Cam tülü MIL-C-20079, Tip I,Sınıf 7, 9 

  Perlit C 610 Korozyona dayanıklı çelik A 167, Tip 304 

  Kalsiyum Silikat C 533 Korozyona dayanıklı çelik A 167, Tip 304 

  Mineral Yün C 547, Sınıf 2 veya 3 Korozyona dayanıklı çelik A 167, Tip 304 

38 - 232 Hücresel cam C 552, Tip II Korozyona dayanıklı çelik A 167, Tip 304 

  Polyimide Köpük (204oC en yüks. sıc.) C 1482, Tip I Korozyona dayanıklı çelik A 167, Tip 304 

  Perlit C 610 Korozyona dayanıklı çelik A 167, Tip 304 

  Kalsiyum Silikat C 533 Korozyona dayanıklı çelik A 167, Tip 304 

  Mineral Yün C 547, Sınıf 2 veya 3 Korozyona dayanıklı çelik A 167, Tip 304 
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Çizelge C.3: Makinalar ve teçhizatta kullanılan yalıtım ve kaplama malzemeleri [2]. 

Sıcaklık Aralığı [oC] Yalıtım Tanımlama Kılıflama Tanımlama 

(-29) - (4) Elastomerik köpük plastik MIL-P-15280, S Form Lifli Cam Giydirme MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 

  Polyimide köpük C 1482, Tip I Buhar Kesicili Lifli Cam Giydirme MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 

  Hücresel Cam C 552, Tip II Galvanize Çelik Levha Ticari 

5 - 51 Elastomerik köpük plastik MIL-P-15280, S Form Lifli Cam Giydirme MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 

  Polyimide köpük C 1482, Tip I Buhar Kesicili Lifli Cam Giydirme MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 

  Hücresel Cam C 552, Tip I Lifli Cam Giydirme veya Çelik Levha MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 

  Mineral Yünlü Şilte C 553 Buhar Kesicili Lifli Cam Giydirme veya çelik levha MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 

52 - 649 Elyaflı cam keçe MIL-I-16411, TiP II Cam Teli ile Güçlendirilmiş Lifli Cam Giydirme MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 7-9 

  Polyimide köpük (240oC’ye kadar ) C 1482, Tip I Lifli Cam Giydirme MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-8 

  Isıya dayanıklı lifli şilte C 892, Derece 6-8 Cam Teli ile Güçlendirilmiş Lifli Cam Giydirme MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 

  Elastomerik köpük plastik (82oC’ye kadar) MIL-P-15280 Lifli Cam Giydirme MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 

  Yüksek Sıcaklık Yalıtım Dolgu Maddesi C 195     

  Kalsiyum Siliat Yalıtım Bloğu C 553     

  Mineral Lifli Şilte (538oC’ye kadar) C 553, C 612 Cam Teli ile Güçlendirilmiş Lifli Cam Giydirme MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 

  Perlit C 610 Lifli Cam Giydirme MIL-C-20079, Tip I, Sınıf 3-9 
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Çizelge C.4: Boruların yalıtımında cam köpüğü kalınlıkları (-29oC ile 427oC arası) [2]. 

Nominal Boru Çapı [mm] (-29) - 4oC 5 - 52oC 121oC 177oC 232oC 288oC 343oC 399oC 454oC 

6 ve üstü 63 25 … … … … … … … 

 38 13        

38 ve altı … … 25 25 38 51 63 63 76 

51 … … 25 25 38 51 76 76 89 

63, 76 … … 25 38 51 63 76 89 102 

102 … … 25 38 51 6 89 89 102 

127, 152 … … 25 38 51 76 89 89 114 

203 … … 38 38 51 76 89 102 127 

254 … … 38 38 51 76 102 102 127 

305 … … 38 38 63 76 102 114 140 

356 … … 38 38 63 89 102 114 140 

406 … … 38 38 63 89 114 114 140 

457 … … 38 38 63 89 114 114 140 

 

Çizelge C.5: Boruların yalıtımında elastomerik kauçuk kalınlıkları (-29oC – 82oC arası) [2]. 

Nomianal Boru Çapı [mm] Sıcaklık Aralığı [oC] Şartlandırılmamış Mahaller 
Nominal Kalınlık [mm] 

Şartlandırılmış Mahaller 
Nominal Kalınlık [mm] 

6 ve üstü (1/4) (-29) - 4 38 25 

 5 - 52 19 13 

 53 - 82 13 13 
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Çizelge C.6: Boruların yalıtımında polyimide köpük kalınlıkları (-29oC - 204oC) [2]. 

Nomianal Boru Çapı [mm] Sıcaklık Aralığı [oC] 
Şartlandırılmamış Mahaller 

Nominal Kalınlık [mm] 
Şartlandırılmış Mahaller 
Nominal Kalınlık [mm] 

6 ve üstü (1/4) (-29) - 4 38 25 

  5 - 52 13 13 

  53 - 82 13 13 

  83 - 121 19 19 

  122 - 177 25 25 

  178 - 204 38 38 

 

Çizelge C.7: Sıcak boruların yalıtımında mineral yün yalıtım kalınlıkları (en yüksek sıcaklık 454oC) [2]. 

Nominal Boru Çapı [mm] 66oC 121oC 177oC 232oC 288oC 343oC 399oC 454oC 

38 ve altı  25 25 25 38 51 51 63 76 

51 25 25 25 38 51 63 63 89 

63, 76 25 25 25 38 51 76 89 89 

102 25 25 25 38 51 76 89 102 

127, 152 25 25 25 51 63 76 89 102 

203 25 25 25 51 63 76 89 114 

254 25 25 25 51 63 89 89 114 

305 25 25 38 51 63 89 114 114 

356, 406, 457  25 25 38 51 76 89 114 127 
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Çizelge C.8: Sıcak boruların yalıtımında mineral yün yalıtım kalınlıkları (en yüksek sıcaklık 566oC) [2]. 

Nominal Boru Çapı [mm] 66oC 121oC 177oC 232oC 288oC 343oC 399oC 454oC 510oC 566oC 

38 ve altı  25 25 25 38 51 51 51 63 76 89 

51 25 25 25 38 51 63 63 76 89 102 

63, 76 25 25 25 38 51 63 63 89 102 114 

102 25 25 25 38 51 63 76 89 102 114 

127, 152  25 25 38 51 63 76 76 89 114 140 

203 25 25 38 51 63 76 76 102 114 140 

254 25 25 38 51 63 76 89 102 127 152 

305 25 25 38 51 63 89 89 102 127 152 

356 25 25 38 51 63 89 89 114 140 165 

406 25 25 38 51 76 89 89 114 140 165 

457 25 25 38 51 76 89 102 114 140 165 

 

Çizelge C.9: Sıcak boruların yalıtımında kalsiyum silikat yalıtımı kalınlıkları (en yüksek sıcaklık 566oC) [2]. 

Nominal Boru Çapı [mm] 66oC 121oC 177oC 232oC 288oC 343oC 399oC 454oC 510oC 566oC 

38 ve altı  25 25 25 38 51 63 63 63 76 89 

51 25 25 25 38 51 63 63 76 89 102 

63, 76, 102  25 25 38 38 63 76 76 89 102 127 

127, 152 38 38 38 51 63 89 89 102 114 140 

203 38 38 38 51 63 89 89 102 127 140 

255 38 38 38 51 76 89 89 114 127 152 

305 38 38 38 51 76 89 89 114 140 152 

356 38 38 38 63 76 102 102 114 140 165 

406, 457 38 38 38 63 76 102 102 127 140 165 
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Çizelge C.10: Sıcak boruların yalıtımında perlit yalıtımı kalınlıkları (en yüksek sıcaklık 566oC) [2]. 

Nominal Boru Çapı [mm] 66oC 121oC 177oC 232oC 288oC 343oC 399oC 454oC 510oC 566oC 

38 ve altı  25 25 25 38 51 63 63 63 76 89 

51 25 25 25 38 51 63 63 76 89 102 

63, 76, 102  25 25 38 51 63 76 76 89 102 127 

127, 152  38 38 38 51 63 89 89 102 114 140 

203 38 38 38 51 63 89 89 102 127 140 

255 38 38 38 51 76 89 89 114 127 152 

305 38 38 38 51 76 89 89 114 140 152 

356 38 38 38 63 76 102 102 114 140 165 

406, 457 38 38 38 63 76 102 102 127 140 165 

 

 

Çizelge C.11: Makina ve teçhizatta terleme önleyici yalıtım kalınlıkları [2]. 

Sıcaklık Aralığı [oC] Malzeme Özelliği Şartlandırılmamış Mahaller 
Nominal Kalınlık [mm] 

Şartlandırılmış Mahaller 
Nominal Kalınlık [mm] 

Elastomerik Köpük (C 354, Tip II) 51 25 

Polyimide Köpük (C 1482, Tip I, Buhar Kesici ile) 51 25 (-29) - 4 

Cam Köpüğü (C 552, Tip I) 76 38 

Elastomerik Köpük (C 354, Tip II) 19 13 

Polyimide Köpük (C 1482, Tip I, Buhar Kesici ile) 25 19 

Cam Köpüğü (C 552, Tip I) 25 13 
5 - 51 

Mineral Yün Şilte (C 553, C612) 25 19 

 



 135 

 

Çizelge C.12: Makine ve teçhizatın sıcak yüzeylerinin yalıtımında kullanılan yalıtım kalınlıkları (52oC - 649oC arasında) [2]. 

Nominal Boru Çapı [mm] 66oC 121oC 177oC 232oC 288oC 343oC 399oC 454oC 510oC 566oC 

Cam Yünü (MIL-I-16411, Tip II) 25 25 38 63 76 102 102 127 140 165 

Blok Kalsiyum Silikat (C553) 38 38 51 63 102 102 102 127 127 140 

Blok Perlit (C610) 38 38 51 63 102 102 102 127 127 140 

Seramik Yünü (C892, Sınıf 6) 25 25 51 63 89 114 114 140 152 191 

Seramik Yünü (C892, Sınıf 8) 25 25 38 63 76 102 102 127 152 178 

Mineral Yünü (C553) 38 38 51 63 89 89 89 102 114 127 

Elastomerik Köpük (C534, Tip II) 13 13                 

Polyimide Köpük (C1482)  19 25 38 51             

Yalıtım Dolgu Maddesi (C195) 51 51 63 89 127 127 127 140     

 

Çizelge C.13: Metal kaplama malzemeleri [2]. 

Malzeme Açıklama Nominal Kalınlık (mm) 
Sıcak Galvanize Daldırılmış Çelik A 526 / A 526M Kaplama 115 0.356 
Alüminyum B 209, 6061 0.762 
Korozyona Dayanıklı Çelik A 167, Tip 304 0.356 
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Çizelge C.14: Çıkarılabilir şilte yalıtımı uygulamalarında cam yünü yalıtımı kalınlıkları [2]. 

Nominal Boru Çapı [mm] 66oC 121oC 177oC 232oC 288oC 343oC 399oC 454oC 510oC 566oC 

13 25 25 25 38 51 51 63 63 76 89 

25 25 25 25 38 51 51 63 76 76 89 

38 25 25 25 38 51 63 63 76 89 102 

51 25 25 25 38 51 63 63 76 89 102 

76 25 25 25 38 51 63 76 89 102 114 

102 25 25 38 51 63 76 76 89 102 127 

152 25 25 38 51 63 76 76 102 114 140 

203 25 25 38 51 63 76 89 102 127 140 

254 25 25 38 51 63 89 89 102 127 152 

305 25 25 38 51 63 89 89 114 127 152 

356 25 25 38 51 63 89 89 114 140 152 

406 25 25 38 51 76 89 89 114 140 165 

457 25 25 38 51 76 89 102 114 140 165 
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Çizelge C.15: Çıkarılabilir şilte yalıtımı uygulamalarında 128 kg/m3 yoğunluklu seramik yünü yalıtımı kalınlıkları [2]. 

Nominal Boru Çapı [mm] 66oC 121oC 177oC 232oC 288oC 343oC 399oC 454oC 510oC 566oC 
13  25 25 25 38 38 51 51 63 76 76 
25  25 25 25 38 51 51 63 76 76 89 
38  25 25 25 38 51 63 63 76 89 102 
51  25 25 25 38 51 63 63 76 89 102 
76  25 25 38 51 63 76 76 89 102 114 

102  25 25 38 51 63 76 76 89 102 114 
152  25 25 38 51 63 76 76 102 114 127 
203  25 25 38 51 63 89 89 102 127 140 
254  25 25 38 51 76 89 89 102 127 140 
305  25 25 38 51 76 89 89 114 127 152 
356  25 25 38 51 76 89 89 114 127 152 
406  25 25 38 51 76 89 89 114 127 152 
457  25 25 38 63 76 89 102 114 140 152 
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Çizelge C.16: Çıkarılabilir şilte yalıtımı uygulamalarında 96 kg/m3 yoğunluklu seramik yünü yalıtımı kalınlıkları [2]. 

Nominal Boru Çapı [mm] 66oC 121oC 177oC 232oC 288oC 343oC 399oC 454oC 510oC 566oC 

13 25 25 25 38 38 51 51 63 63 76 

25 25 25 25 38 51 63 63 63 76 89 

38 25 25 38 38 51 63 63 63 76 102 

51 25 25 38 38 51 63 63 76 89 102 

76 25 25 38 51 63 76 76 89 102 114 

102 25 25 38 51 63 76 76 89 114 127 

152 25 25 38 51 63 89 89 102 114 140 

203 25 25 38 51 63 89 89 102 127 140 

254 25 25 38 51 76 89 89 114 127 152 

305 25 25 38 63 76 89 102 11 140 152 

356 25 25 51 63 76 89 102 114 140 165 

406 25 25 51 63 76 89 102 114 140 165 

457 25 25 51 63 89 89 102 127 152 165 
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Çizelge C.17: Çıkarılabilir şilte yalıtımı uygulamalarında cam yünü yalıtımı kalınlıkları [2]. 

Nominal Boru Çapı [mm] 66oC 121oC 177oC 232oC 288oC 343oC 399oC 454oC 

13 13 13 25 25 38 51 63 76 

25 13 13 25 38 51 51 63 76 

38 13 13 25 38 51 51 76 89 

51 13 13 25 38 51 51 76 102 

76 13 13 25 38 51 51 76 102 

102 13 13 25 38 63 63 89 114 

152 13 13 25 51 63 63 89 127 

203 13 13 25 51 63 63 102 127 

254 13 13 38 51 63 63 102 140 

305 13 25 38 51 63 63 102 140 

356 13 25 38 51 76 102 102 140 

406 13 25 38 51 76 102 114 140 

457 13 25 38 51 7 102 114 152 
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