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Mutlu Yıllar...

300 °C/2 saat yangın dayanımlı
kolay bakım için motoru 
kızağa yerleştirilmiş 
yüksek verimli jet fan

JET FAN VE DUMAN EGZOZ FAN SİSTEMLERİ

Kapalı Otopark Havalandırması ve Duman Tahliyesinde

“                                    ”

Merkez Ofis ve Fabrika: Barış Mah. 1802 Sok. No: 3 (Tübitak karşısı) 41400 Gebze/Kocaeli  T: (0262) 646 75 75 F: (0262) 644 18 19
www.aironn.com.tr

Kendinden susturuculu yapısıyla 
en düşük ses seviyesine sahip 
duman tahliye, basınçlandırma ve 
taze hava fanı
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Bakır ve plastik 
boruların pazar seyri

% 50-75 arasında düşürülmüş. 21. yüzyılda ise 
bakır sanayide ve inşaat sektöründe en çok kul-
lanılan maddelerden biri haline gelmiş durumda. 
Kullanım yerlerine göre farklı avantajlar sunan 
bakır borular ile plastik borular, birçok uygula-
mada karşı karşıya geliyor. Mesela plastik boru 
altyapı malzemesi olarak çok iyi bir malzeme 
olarak tanımlanıyor. Ancak boruların açıkta 
döşendiği durumlarda bazı dezavantajları bulu-
nuyor. Zaman içinde gün ışığı plastik borunun 
polimer yapısını etkiliyor; sertleştiriyor ve daha 
kırılgan hale getiriyor. Sıcaklıktan dolayı esne-
yen plastik borular, eğri görünümler oluşturarak 
estetik yapıyı bozabiliyor. Plastik boruların boya 
tutmaması, bir başka dezavantaj olarak değerlen-
diriliyor. Boruların daire içinde çok dolaşması, 
fazla sayıda bağlantı elemanı gerektiriyor; bu da 
su dolaşım hızını ve ısıtma konforunu düşürüyor. 
Plastik boru tesisatı gizli ya da beton altında ise 
pek çok avantaj sunabiliyor. Yani altyapı uygula-
maları için bakır borulardan çok daha avantajlı 
uygulamalara imkân veriyor. Yine de günümüzde 
pek çok binada boruların açıkta olduğu uygula-
malarda da yaygın olarak plastik boru görmek 
mümkün. 
Bakır borular ile yapılan uygulamalar ise daha 
estetik ve sağlıklı olarak değerlendirilebiliyor. 
İşçiliği kolay olan bakır borular boyanabiliyor ya 
da zımpara ile parlatıldıktan sonra cilalanabili-
yor. Esneme katsayısı plastik boruya göre düşük 
olduğu için şekli zaman içinde bozulmuyor. Fit-
tingslerin iç yüzeyleri pürüzsüz ve et kalınlığı 
düşük olduğu için su akış hızını plastik malze-
meye göre daha az etkiliyor. Fakat boruların dış 
yüzeyden geçmesi halinde mutlaka dış yüzeydeki 
kısımlarının yalıtılması gerekiyor. Bakır boruların 
en büyük dezavantajları ise zamanla oksitlenebi-
liyor olması. 
Kullanım alanlarına göre farklı avantaj ve deza-
vantajlara sahip bu iki malzeme grubu, ortak 
kullanım alanları söz konusu olduğunda, içinde 
bulunduğu sıkı rekabeti önümüzdeki dönemde 
de sürdüreceğe benziyor. 
Hepinize mutlu ve sağlıklı yıllar dileriz…  TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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• YÜKSEK VERİMLİ VE AKILLI 
• GRUNDFOS GO İLE KOLAY KONTROL 

AUTOADAPT 
FLOWADAPT 
FLOWLIMIT

ile kolay kontrol

www.facebook.com/GrundfosPompa
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Her geçen gün gelişen ve çeşitlenen 
plastik borular, yaklaşık 7000 yıldır 
kullanılan bakır borularla bile rekabet 

edebilir duruma geldi, hatta bazı alanlarda bakır 
borular yerine tercih edilir oldu. Plastik sana-
yisinin nitroselülozun ticari üretimi ile (1868) 
başladığı kabul ediliyor. Nitroselülozu takiben, 
tarihi süreçte ikinci sentetik plastik olan fenol-
formaldehit esaslı polimerler gelişmiş. Bunların 
üretimleri ise bu tarihten yaklaşık 40 yıl sonra 
gerçekleştirilmiş. Bu ve bunları izleyen diğer plas-
tik malzemelerin temel yapı taşları ve hammad-
deleri olan polimerler, 19. asrın ikinci yarısındaki 
bazı deneme çalışmalar sonunda ve çoğunlukla 
tesadüfen ortaya çıkmış. Plastiklerin gelişiminde 
önemli bir aşama, bu malzemelerin cam, grafit 
ve karbon elyafları ile karıştırılarak kuvvetlendi-
rilmiş plastiklerin elde edilmesi ile kaydedilmiş. 
Bu malzemelerin mekanik özellikleri, metallerin 
seviyesine ulaşabildiği için birçok uygulama ala-
nında plastikler metallere rakip olmaya başlamış. 
Çok çeşitli olan plastiklerin bazıları yün kadar 
yumuşakken, bazıları çelik kadar sağlam. Sıcak 
suda eriyen çeşidi olduğu gibi aleve dayanıklı 
olanları da mevcut. Mesela ince Lexan plastiği 
tabakası, kısa mesafeden ateş eden 38 kalibrelik 
bir tabancanın kurşununu durdurabiliyormuş.
Bilinen en eski yatakları Kıbrıs adasında bulun-
duğu için ismini ve simgesini bu adadan alan 
bakır ise boru formunda ilk olarak eski Mısırlılar 
tarafından M.Ö. 2750 yıllarında su taşımak için 
kullanılmış. Bu örnekler daha sonraları Roma-
lılar tarafından benimsenmiş ve özellikle bakır 
su depoları uygulamalarına rastlanmış. Yüksek 
et kalınlıkları yüzünden pahalı bir malzeme 
olarak değerlendirilen bakır boruların maliyet-
leri, 1930’larda bugünkü lehimli sistemin geliş-
tirilmesiyle et kalınlıkları inceltilerek yaklaşık 

Mutlu Yıllar...



TERMOTRANS MAKİNA DIŞ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
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TERMOTRANS

SWEP BPHES İSVEÇ  TÜRKİYE  GENEL  SATIŞ  VE  SERVİS  DİSTRİBÜTÖRÜ

SONDEX PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİ 
TÜRKİYE  ANA DAĞITICISI, GENEL  SERVİS  VE YEDEK PARÇA TEDARİKÇİSİ

DANİMARKA 

SONDEX

TÜRKİYE NİN HER YERİNDE, HER MARKA PLAKALI ISI EŞANJÖRÜNE
 YEDEK PLAKA, CONTA VE SERVİS HİZMETLERİ  (İSVEÇ TEN İTHAL )

DÜNYA LİDERİ MARKALARLA HİZMETİNİZDEYİZ
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Grudnfos’tan Yeni MAGNA3 Sirkülasyon Pompası

Grundfos, pazara yeni sürdüğü 
MAGNA3 serisi sirkülasyon pompası-
nın kaliteli özellikleri ve yüksek enerji 

verimliliği değerleri ile pompa sektöründe çıtayı 
yükseltti. Sirkülasyon pompa kullanıcılarının 
yakından tanıdığı MAGNA teknolojisini daha 
da geliştiren Grundfos, MAGNA3 sirkülasyon 
pompasını yarattı. 
MAGNA3, pompa pazarındaki en yüksek 
verimli sirkülasyon pompalarındandır. Yeni 
enerji verimliliği yönetmeliği (EuP)’nin sadece 
2013 enerji verimlilik indeksi (EEI) şartlarını 
sağlamakla kalmıyor, 2015 gereksinimlerini 
de sağlıyor.

Güvenilir inovasyon

Daimi magnet motor, çalışma noktasını oto-
matik ayarlayan AUTOADAPT fonksiyonu 
ve entegre frekans konvertöre ek olarak yeni 
MAGNA3, FLOWADAPT ve FLOWLIMIT 
gibi yeni teknolojileri bünyesinde barındırıyor. 

FLOWADAPT, FLOWLIMIT 

MAGNA3’ün devrim niteliğindeki özellik-
leri olan yeni FLOWADAPT kontrol modu ve 
FLOWLIMIT fonksiyonu ile çoğu durumda 
balans vanalarını gereksiz kılınabilir ve tesisat 
sisteminde önemli maliyet avantajı yaratılabilir.  

Isı enerji ölçer 

MAGNA3, sistemdeki dengesizliklerden kay-
naklanan yüksek faturaları önlemek için ısı 
enerjisinin dağıtım ve tüketimini izleyebile-

iPod, pompanın kumanda cihazı haline gelmiş 
oldu. Sadece ufak bir aparat ile akıllı telefon 
MAGNA3 kontrol cihazına çevrilebilir. Pompa-
nın tüm parametreleri ekranda görülebilir veya 
hızı ayarlanabilir. 

Çok amaçlı sirkülatör

MAGNA3, hem ısıtma hem de soğutma uygu-
lamalarında kullanılmak için geliştirilmiştir. 
-10°C’ye kadar olan akışkanların transferinde 
kullanılabilir, bu sayede endüstriyel uygulama-
larda ve toprak kaynaklı ısı pompası uygulama-
larında kullanılabilir. 
Grundfos, elektronik kontrollü pompalar konu-
sundaki 40 yıllık deneyimi ile alternatif basınç 
testleri, yüksek rutubet ve yüksek/düşük sıcaklık 
testleri de dâhil olmak üzere en zorlu koşullarda 
1 milyon saat test ederek uzun yıllar kullanıcıla-
rın ihtiyacını karşılayacak bir pompa geliştirdi. 
MAGNA3, modern bir sirkülasyon pompasın-
dan beklenilen bütün kontrol modu seçenekle-
rini sunarken enerji maliyetlerini en aza indirir.

Geniş ürün programı

MAGNA3, 150’den fazla çeşit, ister dökme 
demir ister paslanmaz çelik malzemeli, tekli 
veya ikiz pompa, max debi 70 m3/h ve 18 mSS 
basma yüksekliğine kadar her türlü ısıtma ya 
da soğutma  uygulaması için kullanılabilecek 
en uygun boyutlarda pompadır. Grundfos, oto-
masyon veya başka bir pompa ile haberleşme 
gerekmeyen durumlar için sadeleşmiş özellik-
ler ile MAGNA1 pompayı da tasarladı. Enerji 
verimlilik yönetmeliğinin tüm gereksinimlerini 
sağlayan frekans konvertörlü MAGNA1 pompa, 
cazip fiyatı ile dikkat çekiyor. TM

cek bir ısı enerji ölçere sahiptir. Isı enerji ölçer 
çalışma noktasına göre % +/-1 ile % +/-10 doğ-
ruluk payına sahiptir ve kullanıcıları ayrı bir 
enerji ölçüm cihazı masrafından kurtarır.
 
Dengeleme 

Yeni FLOWLIMIT fonksiyonu ve FLOWA-
DAPT kontrol modu ile MAGNA3 pompanın 
maksimum debi sınırı belirlenebilir. MAGNA3, 
debiyi sürekli olarak kontrol altında tutarak 
normal debi oranının aşılmamasını sağlar. Bu 
sayede sistem dengesizlik riski azalır, denge-
leme vana ihtiyacı ortadan kalkar ve böylelikle 
sistemin genel enerji verimliliği artar. Pompa, 
sistemdeki debi kısıtlarına uymak için perfor-
mansını istenen ayar noktasına göre ayarlayarak 
enerji tüketimini büyük ölçüde azaltır. 

Bina otomasyonu 

MAGNA3 daha fazla kontrol için opsiyonel 
arayüz kartları ile her türlü bina otomasyon 
yazılımını destekler. 

Kablosuz iletişim

Kablosuz teknolojiye sahip MAGNA3, bu özel-
liğiyle bir başka MAGNA3 pompasına bağla-
nabilir. Sahip olduğu sunucu sayesinde paralel 
pompaya hızlı ve kolayca bağlantı sağlayabilir. 
İki pompa böylece sıralı, yedekli veya birlikte 
çalıştırılabilir ve kontrol edilebilir. 

Grundfos GO ile çok kolay kontrol

Pompanın en kolay şekilde kontrolü için Grund-
fos GO geliştirldi ve bu sayede iPhone veya 
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DemirDöküm Radyatör Vanaları

DemirDöküm, Bozüyük Tesisleri’nde 
ürettiği panel radyatörlerin daha kul-
lanışlı ve ekonomik kullanılması 

amacıyla DemirDöküm termostatik radyatör 
vanalarını tüketicilerin hizmetine sunuyor. 
DemirDöküm’ün yeni termostatik vanaları, üst 
ve alt sıcaklık limitleme özelliği ile 8-28 °C 
arasında istenilen konfor sıcaklığına göre iki 
farklı dereceye sabitlenebilir. Prinç-Nikel kap-

lamalı gövde malzemesi ve sıvı sensörlü yapısı 
ile uzun ömürlü olan termostatik vanalar, 10 
bar işletme basıncına dayanıklıdır. TS EN 215 
uygunluk belgeli, “Π” işaretine sahip termostatik 
radyatör vanaları düz ve köşe olmak üzere farklı 
kullanım şekillerine göre tüketicinin beğenisine 
sunuluyor. Sadece DemirDöküm termostatik 
radyatör vanaları kullanılarak % 15-20 arasında 
yakıt tasarrufu sağlanabilir. TM

TEMİZ VE KOKUSUZ BİR DÜNYA

www.torossogutma.com.tr
Soğutma Cih. San. Tic. Ltd. Şti.

Yepyeni teknolojimizle,yatırım ve
işletim maliyetlerinizi düşürün.

Duman, Yağ, İs, Partikül ve 
kokuların kötü etkilerini yok edin.

Guardian Air Türkiye Distribütörü
www.rgfturkiye.com

KLEAN TECHNICS Elektrostatik Filtre
Türkiye Distribütörü

Tel:
Fax:

+90 212 281 19 01
+90 212 181 19 02

www.torossogutma.com.tr

info@torossogutma.com.tr
Atatürk cad. 43/A
Kağıthane - İstanbul
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Bilfa Tesisat’tan PD Fittings Boru Bağlantı Elemanları

B ilfa Tesisat’ın ithalatını ve dağıtımını 
yaptığı ABD merkezli Parker Davis 
Hvac International, Inc. firmasının 

tescilli markası olan PD Fittingsleri, temper 
veya sfero döküm olarak DIN (EN), İngiliz 
ve Amerikan standartlarına uygun olarak üç 
farklı diş standardında, 1/8" ile 6" arası çap 
ölçülerinde hem siyah hem daldırma galvaniz 
olmak üzere çok geniş bir yelpaze çeşitlili-
ğinde üretiliyor. 
Üretim; son teknolojik işleme ekipmanları ile 
yapılıyor, üretim boyunca yapılan sıkı gözetim 

ve denetleme sayesinde ürün kalitesi sağlanı-
yor. Üretimi tamamlanmış PD Fittingsler, sev-
kiyattan önce tek tek hidrostatik basınç testine 
tabii tutulur, sızdırmazlığı kontrol edilip olası 
imalat hatalarına karşı kontrol edilerek meka-
nik tesisat sektörünün kullanımına sunulur. 
Ayrıca üretimin farklı aşamalarında, döküm 
kalitesinin mükemmeliyetini sağlamak üzere 
tesisin teknolojik laboratuvarlarında farklı 
kimyasal analizler uygulanır. 
PD Fittingsleri, ileri teknolojik üretim teknik-
leri ile ekonomik ve kaliteli ürünleri mekanik 

tesisat sektörünün kullanımına sunup güçlü 
stok, ürün çeşitliliği, doğru ve zamanında sağ-
ladığı hizmet anlayışı ile en iddialı fittings 
markalarındandır. 
Gazmer sertifika takip sistemine kayıtlı PD fit-
tingsleri, TSE belgesinin yanında Gost (Rusya 
federasyonu) ve UKR Sepro1-UKR Sepro2 
(Ukrayna Cumhuriyeti) belgeleri, ayrıca özel 
ve farklı standartlarda üretilen ürünlerin konu-
sunda da ayrıca hizmet vermektedir.  TM
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BELIMO Otomasyon Ltd, Turcan Cad 17, 34775 Şerifali İstanbul
Tel: 0216 527 98 70, E-posta: info@belimo.com.tr

R4..D küresel kontrol vanalar – ekonomik alternatif
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Yüksek basınçlı uygulamalarda artık ekonomik bir kontrol vanası seçeneği var. R4..D serisi 130 °C sıcaklık ve 8 bar‘lık 
basınç farkına kadar hizmet verebiliyor. Üstelik daha düşük kavitasyon ve azalan ses riskiyle. Özellikle bölgesel ısıtma 
sistemlerinde ve düşük sıcaklıktaki buhar uygulamalarında geniş kullanım alanı bulan ürün, tam sızdırmaz klapesi ile 
enerji tasarrufuna da katkıda bulunuyor. Uzman kadromuzun kapsamlı desteğiyle bu kusursuz ürünlere 
sahip olmak için hemen arayın.

Standartları biz belirliyoruz
        www.belimo.com.tr

Yüksek basınçlar da kontrol altında
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Sensit Technologies’ten Otomatik Kalibrasyon Sistemi

Sensit Technologies’e ait metan yanıcı pat-
layıcı gazlar, toksik ve boğucu gazları 
algılayan SensitGold G2 serisi, Sensit 

Gold CGI, Sensit PMD, Sensit HXG3, Sensit 
HXG2 gibi birçok ürünün otomatik olarak kalib-
rasyonuna imkân verecek şekilde tasarlanmış 
bir cihazdır. 
Bu sistem 12 volt DC gerilimle çalışır. Herhangi 
bir aşamada pompa arızası, sensör arızası, filtre 
tıkanması gibi problemleri cihaz otomatik ola-
rak tespit eder ve kalibrasyonun bu sebeplerle 
tamamlanmadığı mesajını LCD ekranından kul-
lanıcısına iletir. Cihaz, kalibrasyonun tarih ve 
saat bilgilerini ve kalibrasyonu yapılan gaz bilgi-
lerini içerisinde saklı tutabilir. Windows 7, Win-
dows XP benzeri işletim sistemlerinde sorunsuz 
bir şekilde çalışır. Bilgisayara kurulan SCALD 
isimli program, kalibrasyonu otomatik olarak 
tamamlanan gaz algılama cihazlarının kalibras-
yon sertifikasını oluşturur. Oluşan sertifika ismi 
olarak, cihazın seri numarası ve kalibrasyon 
yapılan günün tarihi verilir. Bu şekilde birçok 

cihazın kalibrasyon verisi istenildiği şekilde 
depolanabildiği gibi istenirse yazıcıdan çıktı 
alınarak bu sertifika kullanıcılara cihazları ile 
Cihaz 2450 adet cihazın verisini içerisinde tuta-
bilir. İstenildiği zaman bu kalibrasyon verileri 
bağlantı yapılan bilgisayara bir USB-COM port 
çevirici vasıtası ile saniyeler içinde aktarılabilir. 
Otomatik kalibrasyon sistemi bağlanan gazları 
maksimum 10 psi basınca kadar desteklemek-
tedir. 
Bağlanabilecek olan kalibrasyon gazları; hava, 
10ppm HCN, % 100 metan, 1000 ppm metan, % 
1,1 propan, 100 ppm CO, metan % 2.5 şeklinde 
özetlenebilir. Otomatik kalibrasyon sistemi IR 
pencere vasıtası ile gaz algılama cihazı ile haber-
leşerek kalibrasyonun her aşamasını kontrollü 
bir şekilde takip eder. Sensit otomatik kalibras-
yon sistemi, gaz dağıtım firmalarının kolaylıkla 
kullanabileceği bir sistemdir.  TM
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ACO’dan Yeni Ürün: S Serisi 
Paslanmaz Çelik Duş Kanalları

ACO, üstün lazer teknolojisiyle imal edilen paslanmaz çelik 
duş kanalları ile fark yaratıyor. Banyo drenajında yeni stan-
dart getiren S Serisi duş kanalları, her çeşit banyo dekoruyla 

uyumlu olmasının yanı sıra paslanmaz çelik ince ızgarası ve neredeyse 
görünmez drenaj kanalı sayesinde güvenilir drenaj sağlıyor.  Tasarımın 
ve işlevselliğin biraraya geldiği S Serisi duş kanalları, ince ızgarası 
sayesinde sahip olduğu görsel kalite ile banyoları yaşam alanına 
çeviriyor. Ayrıca paslanmaz çelikten olan ve kolay çıkartılabilen koku 
tutucu kilidi, rahat temizlik imkânı sağlıyor ve olası koku rahatsızlığını 
önlüyor. Lazerle kesilmiş ve kimyasal işlemlerden geçirilmiş ürünleri 
için ACO, kullanıcıya yüksek güvenlik garantisi veriyor.

Özellikler

•	 2 cm - Sadece 2 cm görünür genişlikteki ızgarası ile banyolarda 
istenen yere kolayca montaja uygundur. 2 adet paslanmaz çelik 
ızgara seçeneği mevcuttur.

•	 55 mm - Duş kanalının 55 mm minimum montaj yüksekliği, 
yeni yapıların yanında eski yapıların restorasyonlarında da tercih 
edilebilir hale getiriyor. 55-64-80 mm seçenekleri de mevcuttur. 

•	 0,8 l/s - Etkileyici drenaj kapasitesi
•	 1500 mm - Standart boyutları olan 700-800-900-1000-1200 ve 

1500 mm ile bütün ihtiyaçları karşılar.
•	 Yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edlmiştir.
•	 İzolasyona uygun paslanmaz çelik flanşlıdır.
•	 Döşeme-mermer-seramik kalınlığına göre ayarlanabilir 

yükseltme parçaları bulunmaktadır (11, 14, 16 ve 22 mm).
Güvenilir drenaj için 1 metreyi geçen boylarda birbirine 
bağlanmış 2 adet süzgeç gövdesi bulunmaktadır.

•	 Koku tutuculudur.
•	 Görünen kısım için 2 farklı dizayn paslanmaz çelik ızgara 

seçeneği mevcuttur. TM 





ürünler

SFA Sanihydro – WC Öğütücüleri ve 
Pompaları

WC Öğütücüleri; bodrum katı, çatı katı ve gider borusuna 
uzak kalan yerlere, tuvalet veya banyo monte etme 
imkânı sunuyor. Dikey olarak 7 metreye, yatay olarak 

110 metreye kadar atıkları pompalayabilen öğütücüler; ekonomik, 
pratik ve estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların tahliyesi 32 mm 
çaptaki PVC borular aracılığıyla yapılıyor. SFA öğütücüleri koku 
yapmıyor ve çok düşük seviyedeki sesle çalışıyor. 
Basit montaj yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay uygulanabilir bir 
sistem olup, restorasyon ve tadilat işlemlerinde kullanıcılarına 
esneklik sağlıyor. 

Pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane gibi alanlarda kullanı-
lıyor, ancak öğütücü özelliğine sahip değildir. Yine kanalizasyona 
uzak kalınması veya bodrum kat gibi kot farkı olan yerlerde, atık 
suların tahliyesini sağlıyor. 60-70 °C sıcaklığındaki akışkanlara 
ve sabunlu sulara dayanıklı olarak üretildiklerinden; restoran, 
otel, iş yerleri gibi birçok alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

SANIPACK Öğütücü Teknik Özellikleri:

• Bağlanabilen Üniteler: Asma Klozet + Lavabo + duşakabin 
+ bide

• Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 
• Yatay pompalama: 100 m’ye kadar,
• Deşarj boru çapı: 32 mm,
• Ortalama Atık su sıcaklığı: 35°C,
• Besleme voltajı ve frekans: 220 – 240 V / 50 Hz,
• Elektrik tüketimi: 400 W,
• Boyutlar (g x d x y ): 462 x 146 x 295 mm.  TM

Kablosuz 
el kontrol ünitesi

YILBAŞI ERKEN GELDİ ...
Yıl sonuna kadar             J2KN ve EN2
modellerinde %20 indirim.
* Diğer modeller ve ürünler için indirimli fiyatlarımızı sorunuz.

Otomatik 
su boşaltma 
pompası

Opsiyonel 
Peltier soğutucu

Büyük ve güçlü 
emiş pompası

iPhone ve Android akıllı telefonlar için kablosuz 
Wi� bağlantı (Opsiyonel)

+90 (212) 320 09 95 (Pbx)      info@ram-limited.com       www.ram-limited.com     www.ramolcu.com 

RAM ÖLÇÜ ve KONTROL SİSTEMLERİ
  DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
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ürünler

Zehnder Group’tan Zehnder Fina Radyatörler

Spirax Sarco Otomatik Pompa Kondenstopları

Özel tasarımlara sahip dizayn rad-
yatörleriyle dikkat çeken Zehnder 
Group, Fina modeli ile fark yaratmaya  

hazırlanıyor. 
Zehnder Fina, şık ve sade tasarımı, her alana 
uygun kullanım kolaylığı ile öne çıkıyor. Zehn-
der Fina, ısıyı odaya eşit dağıtma özelliği ile 
yaşam alanlarında rahatlık sağlıyor. Dizayn 
radyatörleri ile Türkiye pazarına hızlı bir giriş 

Proseste istenilen sıcaklık değerlerine 
ulaşılması için eşanjörlerde kondens 
tahliyesi çok önemlidir. Buhar ısısını 

verip kondens haline gelir. Sistemin verimli 
çalışabilmesi için kondensin oluştuğu anda 
eşanjörden kondenstop ile tahliye edilmesi 
gerekir. Kondenstopa etkiyen karşı basın-
cın kondenstop girişindeki basınçtan yüksek 
olması, eşanjörlerde kondensin tahliye olama-
masına neden olur. Tahliye olamayan kondens 
eşanjör içinde birikerek sekonder devredeki 
akışkanın sıcaklığını istenilen değere ulaştı-
ramaz. İstenilen değere ısıtılamayan akışkan 
prosesin veriminin düşmesine neden olur.  Aynı 
zamanda biriken kondens korozyona neden 
olur. Sıcaklık kontrol vanasının bulunduğu ve 
kondensin, kondenstop çıkışında yükseldiği 
sistemlerde kondens tahliyesinde kritik bir 
durum oluşur. Isı eşanjöründe sıcaklık isteni-
len değere geldiği anda sıcaklık kontrol vanası 
kapanır ve buhar hacmindeki basınç düşer, 
hatta vakum oluşur. Bu esnada kondensin 
tahliyesi için gerekli olan basınç yoktur. Bu 
nedenle kondenstop kondensi tahliye edeme-

banyolarda da kullanıma izin veriyor. Yüksek 
verimli çalışan, her eve kolayca entegre edile-
bilen tasarımcı radyatör, ayrıca düşük sıcak-
lıklarda çalışan ısı pompalı sistemler içinde 
ideal. Plus X Ödülleri’nde “yüksek kalite”, 
“işlevsellik”, “tasarım” ve “yenilik” ödülüne 
layık görülen Zehnder Fina, Türkiye pazarına 
2012 yılında giriş yaptı ve Spine Tower projesi 
başta olmak üzere birçok konut ve villa yeni-
leme çalışmalarında kullanıldı.  TM

lar. Vakum altında kondens tahliyesi mümkün 
olmamasına rağmen APT14 Otomatik Pompa 
Kondenstop ile basit ve kesin çözüm sağlanır. 
APT14 Otomatik Pompa Kondenstop, montajı 
için sadece 0,2 m yüksekliğe ihtiyaç duydu-
ğundan özellikle montaj yerinin sınırlı olduğu 
kapalı devreler için idealdir. Korozyon, ses ve 
koç darbelerini oluşturmayarak sistemin ömrü-
nün daha uzun olmasını sağlar.  TM

yapan Zehnder Group, Fina modeli ile yeni bir 
devri gözler önüne seriyor. 3 farklı yükseklik ve 
uzunluk seçeneği olan kompozit malzemeden 
mamul modelin 700 farklı renk seçeneği de 
bulunuyor. Hijyenik ve kolay temizleme özel-
liği ile dikkat çeken ürünün, 20 mm derinliği ile 
bağlantı elemanlarını gizleyen alüminyum yan 
kapaklar ve birbirinden bağımsız ayarlanabilen 
bağlantılar, montaj işlemini hızlı ve kolay hale 
getirirken, tercihe bağlı havlu askı aksesuarı ile 

yecektir. Kondensin tahliye edilebilmesi için 
basınç güçlü kondens pompaları ya da otomatik 
pompa kondenstoplar kullanılır.
Spirax Sarco Otomatik Pompa Kondenstopları, 
hem kondenstop hem de pompanın bir arada 
olduğu kompakt bir yapıya sahiptirler. Elekt-
rik enerjisine ihtiyaç duymazlar. Buhar veya 
basınçlı hava ile çalışabilme özelliği yanıcı 
ve parlayıcı ortamlar için ideal çözüm sağlar-

Buhar girişi

Kondens girişi
Kondens 
çıkışı

Egzoz 
çıkışı

Asgari montaj
mesafesi 0,2 m

Hesap edilmiş boru
uzunluğu

Akışkan çıkışı

Akışkan 
girişi
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Netes Mühendislik’ten Yeni Fluke 106 ve 107 Dijital Multimetreler

Netes Mühendislik tarafından pazara 
sunulan yeni 106 / 107 Dijital Mul-
timetreler profesyonel ölçümler yap-

mak için avantajlar sağlıyor. Fluke 106 ve 
107 kompakt, kullanımı kolay araçlardır. Bu 
avuç içi büyüklüğündeki dijital multimetreler 
her defasında güvenilir ölçümler sunar. Yeni 
Fluke 106 ve 107 ürünleri çalışma şekline 
uyum sağlayacak şekilde üretiliyor. Avuç içine 
sığacak şekilde tasarlanmış tek Fluke diji-
tal multimetre olan bu modellerin öne çıkan 
özellikleri ise şöyle: 

•	 Gerilim, direnç, devamlılık, kapasitans
•	 10 A değerine kadar olan ac ve dc akım 

ölçümleri için giriş terminali
•	 Veri tutma

•	 Arkadan aydınlatmalı ekran (yalnızca 
107’de)

•	 Diyot testi, frekans ve görev döngüsü 
ölçümleri (yalnızca 107’de) TM 



ürünler

Aquatherm Tesisat Sistemleri

Gelişim Teknik A.Ş.’nin Türkiye distri-
bütörlüğünü yaptığı Aquatherm, dün-
yanın önde gelen poliprobilen boru 

üreticilerinden biridir. Aquatherm ürünleri, 
sahip olduğu tecrübe ve yenilikçi tasarımla-
rıyla dikkat çekiyor. Orijinal Aquatherm yeşil 
boru sisteminin geliştirilmesinden bu yana, 
ürün çeşitleri sürekli olarak artıyor ve dünyaya 
yayılıyor. Aquatherm tesisat sistemleri, geniş 
ürün yelpazesine sahiptir;

Sıhhi Tesisat Sistemleri 

Sıhhi Tesisat Sisteminin neredeyse her ala-
nında bu ürünün kullanımı uygundur. Ancak 
en uygun olduğu alanlar, kimyasal güvenliğin 
ve fiziksel dayanıklılığın en önemli olduğu 
sıhhi tesisat ve gıda-saflığı uygulamalarıdır. 
16 mm’den 630 mm’ye kadar tüm çaplarda 
üretimi mevcuttur. Genel olarak bu tesisat 
sistemleri diğer sistemlere oranla, daha az 
bakım-onarım ile daha uzun kullanım ömrü 
garantilidir. 

Isıtma-Soğutma (Fan Coil) ve 
Jeotermal Hatlar için Geliştirilmiş 
Tesisat Sistemleri

Bu sistem ısıtma-soğutma (fan coil) ve kalori-
fer tesisatı ile jeotermal hatlar için özel olarak 
geliştirilmiştir ve borularının 20-630 mm arası 
çaplarda üretimi mevcuttur. Sıhhi tesisat sis-
temlerinin genel avantajlarının yanı sıra, bu 
borunun et kalınlığı diğer borulara oranla daha 
incedir ve doğal olarak debi daha fazladır. 

Çok Amaçlı Boru Sistemi 

Aquatherm Çok Amaçlı Boru Sistemi üç 
alanda kullanıma uygundur; 
•	 İçme suyu
•	 Isıtma
•	 Yerden ısıtma
Hammaddesi polibuten (PB) olan Aquatherm 
SHT boru, çok esnektir. Bu sayede montajı 
kolaydır. SHT sahip olduğu moleküler yapısı 
sayesinde gerilmelere karşı yüksek dayanım 
gösterir. Yine bu ürün grubunda bulunan Pe-rt 
borular da yüksek sıcaklık ve basınç altında 

kullanıma uygun olup, esnek yapısından 
dolayı uygulama kolaylığı sağlar.

Yerden Isıtma Sistemleri

Aquatherm Yerden Isıtma Sistemi, ısıtma-
soğutma (fan coil) sistemleri ile kombine 
edilerek kullanılabilir; 
•	 Eski ve yeni binalar için yerden ısıtma 

sistemleri
•	 Açık alan ısıtma sistemleri
•	 Endüstriyel zemin ısıtma sistemleri
•	 Spor zemini ısıtma
•	 Toprak altı ısıtma 

Duvardan ve Tavandan Isıtma-
Soğutma Sistemleri 

Aquatherm, özel olarak geliştirdiği duvardan 
ve tavandan ısıtma-soğutma panelleri saye-
sinde, odada gürültü ve üflemeden kaynak-
lanan hava dolaşımı ve tozlanma olmaksızın, 
mevsim koşullarına uygun ideal ısının oluş-
masını sağlar. Bu panel sistemi, sıcaklığın 
otomatik olarak kontrol edilmesine izin verir 
ve kullanılan alan içinde ısı eşit olarak dağılır. 
Sistem, özellikle toplantı salonları ve bürolar 

gibi sessizlik gerektiren mekânlar için idealdir.

Yangın / Sprinkler Sistemleri 

Aquatherm, bu tip boru ve fittingsleri ile 
kullanıcısına eksiksiz bir yangın hattı kurma 
olanağı sağlar.
•	 LPCB sertifikasıyla kalitesi onaylanmıştır.
•	 DIN EN ISO 9001:2000 sertifikasına 

sahiptir.
•	 Alevlenme noktası çok yüksektir ve alevi 

taşımaz.
•	 Korozyona uğramaz.
•	 Isı ve ses izolasyonu vardır.
•	 Anti pas boya ve kırmızı yağlı boya 

kullanılmasına gerek yoktur.

Geri Dönüşüm Suyu (Gri Su) 
Sistemleri 

Geri dönüşüm su kaynakları ve yağmur suyu 
toplama sistemleri su rezervlerini korumak 
için geliştirilen bir yöntemdir. 

Kullanım alanları şöyle:
• Sifonlarda,
• Sulamada, 
• Temizlikte, çamaşırhanelerde vs. TM
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Yazan: Birol HENDEN
MAS DAF Makina Sanayi A.Ş

teknik

1. Çevreye Duyarlı Tasarım Süreci

Ülkemizde çevre bilinci, özellikle son 
günlerde geniş kitleler tarafından 
özümsenmiş ve insanoğlunun çevreye 

olan etkisi irdelenmeye başlanmıştır. Oluşan 
bu ilgi neticesinde pek çok kanun ve yönet-
melik çıkmış ve birey ve kurumların uyması 
gereken çevre kuralları tanımlanmıştır.
Oluşan bu farkındalık ile müşterilerin de çevre 
bilinci hızla artmaya başlamıştır. Artık çevre 
ile ilgili devletin koymuş olduğu kurallara ek 
olarak, müşteriler de satın aldıkları ürünlerin 
çevreye olan etkilerini irdelemekte ve daha 
çevreci ürünler talep etmektedir. Bu gelişme-
lerin bir sonucu olarak sadece ekonomik ve 
kaliteli ürünün müşterilere sunulması yeterli 

Santrifüj Pompalarda 
Çevreye Duyarlı Tasarımın 
Sürecinin İncelenmesi

Çevreye duyarlı tasarım, bir ürünün henüz tasarlanma aşamasından başlayarak, 

yaşam süresi boyunca çevreye daha duyarlı bir şekilde tasarlanmasını içeren bir 

yaklaşımdır. Ürünlerin doğaya daha duyarlı olması, kaynakların en etkin şekilde 

kullanılması ve geri dönüşümün teşvik edilmesini içermektedir. Yaşam süresi 

ürünün tasarım, satın alma, üretim, kullanım ve devreden çıkarma adımlarını 

kapsamaktadır.

Bu tasarım yaklaşımı, artan çevre kirliliğinin üstesinde gelmede en etkili 

yollardan bir tanesidir. Bu makalede santrifüj pompaların yaşam döngüsü 

boyunca geçirdiği bütün aşamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar 

üzerinde durulmuş ve çevreye en az zarar veren çevreye duyarlı ürün 

oluşturulması için takip edilmesi gereken yollar vurgulanmıştır.
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olmamaktadır. Bu nedenle firmalar çevreye 
duyarlı ürün üretmek için, çevre ile ilgili nok-
taları da yeni ürün tasarımında ve ürün geliş-
tirme süreçlerinde girdi olarak kullanmaya 
başlamıştır.
Ürünlerin çevre etkilerini de azaltmak için 
ürün tasarım süreçlerinde yani yaklaşımlar 
ortaya çıkmıştır. Geleneksel ar-ge yöntemine 
ek olarak, sürece çevresel bir boyut eklenmekte 
ve tasarlanacak ürünün çevresel boyutu da göz 
önünde bulundurulmaktadır. Çevreye duyarlı 
tasarım sürecinde, ürünün ömrü boyunca çev-
reye yapacağı etkiler irdelenmekte ve bu etkiyi 
azaltmanın yöntemleri araştırılmaktadır. Çev-
reye duyarlı tasarım sürecini bu derece önemli 
kılan durum, bir ürünün çevreye olan etkisinin 
yaklaşık olarak %80’inin, ürün daha konsept 
aşamasındayken belirlenmiş olmasıdır . Dola-
yısı ile ürünün yaratacağı çevresel etki, daha 
henüz ürün oluşmadan belirlenmektedir. Bu 
nedenle, özellikle ar-ge sorumlularının, ürün 
tasarımını gerçekleştirirken çevreye duyarlı 
tasarım sürecini dikkate alması gerekmekte ve 
sorumlular, çevreye duyarlı tasarım hakkında 
bilinçlendirilmelidir.
Gelişmiş ülkelerde üreticilerin çevreye olan 
etkilerini azaltmak için önlemler alınmaktadır. 
Bu çerçevede Avrupa topluluğunda ürünlerin 
çevre üzerine olan etkilerini azaltmak ve enerji 
verimliliğini arttırarak daha az yakıt tüketerek 
aynı işleri yapmak için geniş çaplı çalışmalar 
yapılmaktadır.
Bu çalışmalar sonucunda, Avrupa Birliği; 
Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim, Sürdürü-
lebilir Sanayi Politikası Eylem Planı’nı 2009 
yılında yeniden düzenleyerek, enerji tüketimi 
üzerinde etkisi bulunan tüm ürünleri kapsa-
yan, çevreye duyarlı tasarım yükümlülüklerini 
belirleyen bir çerçeve oluşturmak üzere “Çev-
reye Duyarlı Tasarım Direktifi (2009\125\
EC)” yayınlamıştır. Bu direktifi ülkemizde 
Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı 
Tasarımına İlişkin Yönetmelik” adı altında 7 
Ekim 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir. Bu direktif ile 
Enerji ile ilgili ürünlerin piyasaya arz edi-
lebilmesi veya hizmete sunulabilmesi için, 
bu ürünlerin tasarımında uyulması zorunlu 
olan çevresel şartların çerçevesini belirlemek 
suretiyle enerji verimliliğini, çevre koruma 
düzeyini ve enerji arz güvenliğini artırarak 
sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunması 
amaçlanmaktadır.

2. Santrifüj Pompalarda Çevreye 
Duyarlı Tasarım Yaklaşımı

Günümüzde en çok enerji tüketen makina-
ların başında gelen pompaların tasarımında, 
ERP (Energy Related Products – Enerji ile 
Ürünler) direktifleri ve bu ürünlerin çevreyle 
olan etkileşimi konusu tasarım kriterlerinin 
başında gelmektedir. 
Pompaların yaşam döngüsü; ürünü oluşturan 
hammaddelerin edinimi ile başlayan, ürünün 
kullanımının sona ermesi sonucu yok edilmesi 
ile biten, birbirini izleyen ve birbiri ile ilişkili 
süreçler bütünüdür.
Var olan pompaların üretim tekniklerinin 
değişmesi, yeni teknolojilerin bulunması ve 
çeşitlerinin hızlı bir biçimde artması ile nite-
likleri gelişmiş ve değişmiştir. Pompa seçimin-
deki kararların yanlış verilmesi ile öncelikle 
doğal ve yapma çevre; dolayısıyla insan sağlığı, 
ayrıca da ülke ekonomisi zarar görmektedir. 
Doğru ürün tasarım kararları; yeterli düzeyde 
tasarımıcı tecrübesi, gelişmiş ürün bilgisi 
gerektirmektedir. 
Şekil 1'de gösterilen santrifüj pompaların 
yaşam döngüsünü oluşturan süreçler aşağıda 
sıralanmıştır;
•	 Hammadde edinimi: Doğadan 

hammaddelerin ve enerji kaynaklarının 
çıkarılması ve hammaddenin çıkarıldığı 
noktadan işleme noktasına ulaşımı,

•	 Pompa ürününün üretimi:
a- Gerecin üretimi: Bitmiş bir ürünün 
yapımında kullanılması için hammaddelerin 
işlenmesi,
b- Pompanın üretimi: Gereçten daha çok 
bitirilmiş bir ürürün elde edilmesi
c- Pompanın paketlenmesi ve dağıtımı
•	 Pompanın kurulumu, bakım ve onarımı, 

kullanımı ve yenilenmesi,
•	 Pompanın geri dönüşümü
•	 Pompanın yok edilmesi
Ürünün yaşam döngüsü boyunca çevreye olan 
bütün etkileri üzerinde durulmakla beraber,  
özellikle kullanım sürecindeki çevreye etkisine 
dikkat etmek gerekmektedir.

2.1. Hammadde Seçimi ve 
Kullanımı

Hammadde edinimi sürecinde; enerji ve para 
tüketilmektedir. Süreç sonunda hammadde, 
hava emisyonları, sıvı ve katı atıklar oluşabil-
mektedir. Santrifüj pompaların üretiminde 
kullanılacak doğru hammadde seçimi hem 
ekonomiye yarar sağlamakta hem de ham-
maddelerin taşınması sırasında oluşabilecek 
zararların (enerji tüketimi, atıklar gibi) azal-
tılmasına yardımcı olmaktadır.
Santrifuj pompalarda kullanılan malzemeler 
ve bunlar çevresel etkileri aşağıda listelen-
miştir. 

Şekil 1. Örnek Pompa Yaşam Döngüsü
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2.1.1. Dökme Demirler   
(GG25- GGG40)

Kullanılan parçalar: Verici gövde, alıcı gövde, 
difüzörlü kademe, son kademe difüzörü, çark, 
çark son kademe, rulman yatağı, dış rulman 
kapağı, alıcı rulman kapağı, glen.
Çevresel ve Ekonomik Etkiler: Santrifüj 
pompalarda kullanılan döküm demirler hurda 
demir kullanılarak üretilir, böylece doğal kay-
nakların korunmasına yardımcı olur. Plastik 
malzemelerin aksine, pik döküm ömrünü 
tamamladığında, çevreye zarar vermeyen 
süreçlerden geçerek eksiksiz ve sistematik bir 
biçimde geri dönüştürülebilir. Pik döküm par-
çalar demonte edildiğinde veya tümden değiş-
tirildiğinde, bu bileşenler başka yerlerde tekrar 
kullanılabilir, böylece atık oluşumu azaltılır.

2.1.2. Bronz Dökümler

Kullanılan Parçalar: Salmastra sulama hal-
kası, Aşınma halkası, Aşınma plakası
Çevresel ve Ekonomik Etkiler: Çok Yük-
sek oranlarda geri dönüşümü mümkündür. 
Mekanik özelliklerinin yanında kolayca geri 
dönüştürülebilir olması bu malzemeyi oldukça 
değerli kılmaktadır.
İyi korozyon dayanımı: Uzun kullanım süresi 
sağlar ve uzun dönemde masrafları azaltır.
Deniz organizmalarını önleme direnci: 
Deniz suyunda mevcut organizmaların çoğal-

masını önler. Bu özellik alaşımla azalmasýna 
rağmen bir çok alaşımlar bu özelliği uygun 
sınırlarda tutarlar.
İyi dökülebilirlik: Bütün bakır alaşımları 
kuma dökülebilir ve çoğu savurma, sürekli 
döküm ve kokile dökümü de yapılabilmek-
tedir.
İyi işlenebilirlik: Kurşunlu bakırlar, yüksek 
devirlerde çok kolay işlenirler.
Döküm sonrası işleme kolaylığı: Mükemmel 
yüzey kalitesi ve tolerans kontrolü kolayca 
sağlanır.

2.1.3. Paslanmaz Çelik Malzemeler 
(AISI 420-304-316)

Kullanılan Parçalar: Mil, ara burç, çark ön 
burcu, kesik ara burç, muhafaza burcu, sal-
mastra burcu,  kamalar, saplamalar.
Çevresel ve Ekonomik Etkiler Paslanmaz 
çelikler mükemmel korozyon dayanımları 
yanında, düşük veya yüksek sıcaklıklarda ve 
basınçlarda kullanılabilmeleri, şekil verme 
kolaylığı, estetik görünümleri gibi özelliklere 
sahiptirler. Paslanmaz çelik mükemmel bir 
'green' malzemedir ve sonsuz geri dönüşümlü-
dür. Bu maddenin % 50 sinden fazlası eritilmiş 
hurda paslanmaz içermektedir. 

2.1.4. Pirinç Alaşımlar

Kullanılan Parçalar: Körtapalar, gresörler.

Çevresel ve Ekonomik Etkiler: Santrifüj 
pompalarda kullanılan pirinç malzemeler çok 
iyi talaşlı işlenebilme, dövülebilme, soğuk işe,  
yüksek dayanım ve geri dönüşebilir özellik-
lere sahiptir.  Bu alaşımlar toksik maddeler 
içermez, çevre ve sağlık direktiflerine uyum 
sağlar. Kullanım ve içme suyu uygulamaları 
için idealdir.

2.1.5. Çelik (ST42-50)

Kullanılan Parçalar: Saplamalar, cıvatalar, 
somunlar.
Çevresel ve Ekonomik Etkiler: Çok yüksek 
oranda geri dönüşüm özelliğine sahip olan 
ST42 çelikler, bu özelliği sayesinde hem çevre 
dostu bir malzeme hem de mekanik özellikleri 
sayesinde birçok alanda ve parçada kullanım 
alanına sahiptir. 
Piyasada da oldukça yaygın olarak kullanılan 
ST42-50 çelikler, pompalarımızda yan ürünler 
olan saplama, civata, somunlarda kullanılmak-
tadır. 

2.1.6. Yüksek Karbonlu Çelik

Kullanılan Parçalar: Rulmanlar
Çevresel ve Ekonomik Etkiler: Santrifüj 
pompalarda kullanılan rulmanlar yüksek kar-
bonlu paslanmaz çelikten üretilmektedirler. Bu 
çelikler diğer çeliklere oranla daha pahalıdır, 
ancak bakımlarının ucuz ve kolay olması, uzun 
ömürlü olmaları, tümüyle geri kazanabilmeleri 
ve çevre dostu bir malzeme olmaları çok büyük 
avantajlar sağlar.

2.1.7. Teflon (PTFE)

Kullanılan Parçalar: Salmastralar
Çevresel ve Ekonomik Etkiler: Santrifüj 
pompalarda kullanılan PTFE malzemeli sal-
mastralar, herhangi bir kimyasal reaksiyon 
gerektirmeden tekrardan geri dönüşüm özel-
liğine sahiptirler. Bu özellikleri hem tehli-
keli atık riskini ortadan kaldırmakta hem de 
ekonomik anlamda büyük geri kazanımlar 
sağlamaktadır.

2.1.8. Silikon

Kullanılan Parçalar: O-ring
Çevresel ve Ekonomik Etkiler: Santrifüj 
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pompalarda kullanılan O-ringler silikondan 
yapılmaktadır ve -60°C ile 200°C sıcaklıklar 
arasında elastikiyetini korur. Aralıklı olarak 
250°C’ye kadar dayanıklıdır. Esneklik özel-
liği, hava direnci ve ozon dayanımı yüksektir. 
Farklı uygulamalarda tekrardan kullanılmak 
üzere yüksek oranlarda geri dönüşüm imkanı 
bulunmaktadır.

2.2. Üretim Sürecinin Çevre 
Üzerinde Etkileri

2.2.1. Döküm Prosesi

Katı, sıvı ve gaz atıkların bertarafı ve gürültü 
kirliliği döküm işleminden kaynaklanan çevre 
sorunlardır. Çevre kirliliğinin önlenmesine 
yönelik tesislerin kuruluş maliyetlerinin çok 
yüksek olması nedeni ile her sektörde olduğu 
gibi, bu sektörde ve çevre kirliliğini önlemeye 
yönelik çalışmalarda öncelik, atıkların içindeki 
değerli maddelerin geri kazanılarak değer-
lendirilmesidir. Böylelikle atıkların çevreye 
vereceği zarar en aza indirildiği gibi ekonomik 
yararlar da sağlamaktadır. Geri kazanım veya 
değerlendirilme imkânı bulunmayan atıkların 
ise, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde 
bertarafını sağlamaya yönelik arıtma tesisleri 
kurulması, bu sektör atıklarının nitelikleri 
bakımından önemli ve zorunludur. 
Santrifüj pompalarda kullanılan malzemele-
rin döküm prosesi sonucu çıkan çelik, demir 
döküm kırıntıların hepsi yeni ürünlere dönü-
şecek şekilde eritilebilirler. Genelde döküm 
proseslerinin çevre üzerindeki kötü etkisi, 
termal işlemlerin ve madeni katkıların kul-
lanılmasından kaynaklanmaktadır. Çevresel 
zararları minimize etmek için dökümhanedeki 
egzoz ve çıkış gazları ile madeni kalıntıların 
yeniden kullanımı veya bertarafına dikkat 
edilmelidir. 
Santrifüj pompalarda döküm parçaları ortaya 
çıkarılırken kumun depoya, taşıyıcı konveyöre 
ve karıştırıcıya yüklenmesi sırasında çevreye 
toz yayılımını önlemek için kum deposu-
nun üstü kapatılmakta, savurma yapmadan 
boşaltma ve doldurma yapılarak toz çıkışı 
yapılmaktadır. Depodan taşıyıcı bant üzerine 
yüklenirken bir davlumbaz dizayn edilerek 
çevre üzerindeki olumsuz etkisi azaltılmak-
tadır. Görüntü kirliliğini önlemek için ise 
dökümhanede bakım ve temizlik zamanında 
ve gerektiği şekilde yapılmaktadır. 

Kalıp malzemelerinin karıştırılması ve sert-
leştirilmesi esnasında açığa çıkan buharlaşa-
bilen bileşenler çevreyi kirletirler. Kirleticileri 
azaltmak için aktivite edilmiş karbon pro-
sesi, termal veya katalatik yanma ile biyolojik 
temizleme yöntemi, potasyum permanganat 
veya ozon oksidayonu yöntemi uygulanmak-
tadır. İşyeri ortamında oluşan emisyonların 
azaltılması için tesis içerisinde davlumbaz ve 
fanlar yaptırılarak uygun bir baca ile atmosfere 
deşarjı sağlanmaktadır.

2.2.2. Talaşlı İmalat

Santrifüj pompalarda ki talaşlı imalat işlem-
leri sırasında gereksiz kaynak kullanımını 
önlemek, çevreye verilen kirlilik ve zararı en 
aza indirmek gerekmektedir. CNC tezgah-
ları genelde malzemenin 50 %’ine kadar talaş 
üretmekte talaşlar ile birlikte soğutucu sıvı 
kaybına uğramaktadır. Santrifüj pompaların 
üretiminde etkin bir talaş kaldırma ve işleme 
yöntemi uygulanarak bu kayıpları kazanca 
çevrilebilmektedir.. Talaşların santrifüjlenmesi 
soğutucunun geri kazanılması, filtrelenmesi 
90% üretim prosesine geri dönüşümü demek-
tir. Talaşların sonraki aşamalarda preslenmesi 
ile eritme prosesinde ve taşımasında getirileri 

ile ek kazançlar elde edilebilir. 

2.2.3. Boyama İşlemi

Pompalarda kullanılan boyalar çevreye zararı 
tamamen minimize edilmiş, doğa dostu ürün-
ler olmalıdır. Boyama işlemleri özel boyama 
merkezlerinde büyük titizlikle yapılmalı, atık 
boyalar biriktirilerek çevreye zarar vermeleri 
engellenmelidir.

2.3.  Ambalajlama, Taşıma ve 
Dağıtım 

Santrifüj pompalar özel paletli ahşap san-
dıklarla ambalajlanır. Avrupa standartlarına 
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bütün kullanım alanlarında çevreye etkisi 
en fazla olan alanın kullanım alanı olduğu 
görülmektedir. Kullanım sürecindeki en büyük 
etkiyi de enerji kullanımında geldiği belirtil-
mektedir.
Yapılan bu çalışma sonucunda Avrupa Pompa-
cılar Birliği çevreye duyarlı ürünler oluşturmak 
için enerji faktörünü en önemli gündem mad-
desi haline getirmiştir ve bu konu üzerinde 
çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bu çalışma-

uygun tahta kullanılarak yapılması geri dönü-
şümlü olması ve demonte olarak stoklanması 
sebebiyle avantaj yaratır. Kullanılan özel 
malzemeden dolayı (kontraplak-osb) nem ve 
suya karşı dayanıklıdır. Korozyon dayanımlı 
malzemeler kullanılmalıdır. 
Paletli taşımacılık sayesinde TIR’da büyük 
parçalarda 2 kat, küçük parçalarda 3 kat mal 
taşınabilmektedir. Paletli taşımacılık kullanıl-
madığı taktirde, malların zarar görmemesi için 
üst üste konulamaması nedeniyle, mal sevki-
yatları çok sayıda TIR ile gerçekleştirilmek 
zorunda kalınmaktadır. Bu da zaman ve para 
kaybına sebep olmaktadır. Malların paletlerle 
depolanması, fabrika içindeki boşalanların da 
kullanılmasını sağlamak suretiyle, depolama 
maliyetlerini azaltmaktadır. Paletler, fabrika 
içinde imalat sürecine malzeme sevkiyatında 
ve imalat içi geçici stok yapılmasında da 
önemli bir işleve sahiptir. Paletli taşımacılık, 
malların nakliyesi için yapılan ambalajlamayı 
ortadan kaldırması nedeniyle de kaynak tasar-
rufu sağlamakta ve böylece çevreye verilen 
zararları da azaltmaktadır. Yenilenebilir ham-
maddelerden imal edilen ahşap paletler, çok 
sayıda kullanılabilme, onarılabilme ve işlenip 
yeniden kullanılabilir hale getirilebilme özel-
liklerine sahiptir.

2.4.  Pompanın Kullanım Sürecinin 
Değerlendirilmesi

Dünya elektrik motorlarının harcadığı enerji-
sinin yaklaşık % 20’ lik bir bölümü pompalama 
sistemleri tarafından harcanmaktadır. Yıllık 
2000 saat ve üzerinde çalışan bir pompanın 
yaşam döngüsü maliyetine bakıldığında en 
büyük kısmının elektrik tüketiminden kay-
naklandığı görülmektedir. Ömür boyu mali-
yet analizi yapıldığında pompalar ilk yatırım 
maliyetinin, enerji maliyetine göre çok düşük 
olduğu Şekil 2’de görülmektedir.
Enerji kullanımı ile çevre arasında da sıkı 
bir bağlantı bulunmaktadır. Atmosfere veri-
len kirleticilerin ve sera gazlarının büyük bir 
bölümü enerji sektöründe yani enerji üre-
timi ve tüketimi, ya da çevriminden kay-
naklanmaktadır. Dünyada ve ülkemizde de 
pompa sistemlerinde kullanılan enerjinin bir 
çoğu fosil yakıtlar tarafından sağlanmakta-
dır. Enerji tüketim seviyelerinin artması sera 
gazı etkisinin artmasına, iklimin ve çevrenin 

zarar görmesine neden olmaktadır. Pompa-
lar çevre üzerindeki etkileri değerlendiril-
mesi için Avrupa Pompacılar Derneği tara-
fından yaptırılan bir araştırma yaptırılmıştır. 
Uçtan emişli bir pompanın farklı kullanım 
alanlarına göre  üretim, dağıtım, kullanım 
ve ortadan kaldırılma safhalarının çevreye 
olan etkileri aşağıdaki grafikte görülmektedir  
(Şekil 3).
Grafiğe göre değerlendirilme yapıldığında 

Şekil 2. Pompa Ömür Boyu Maliyeti

Şekil 3. Uçtan emişli bir pompanın yaşam döngüsü boyunca çevreye etkisi
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Miktarı çalışma koşullarına 
bağlı olmakla birlikte mekanik 
salmastralar doğal bir aşınmaya 
maruz kalmaktadır. Bundan 
dolayı mekanik salmastra kesin 
bir ömür biçilemez. Hassas par-
çalarda (rulman, salmastra gibi) 
hasarlar pompa için geri dönü-
lemez sonuçlar meydana getire-
bilir. Bu parçalar dışındaki par-
çalarında düzenli olarak kontrol 
edilmesi gerekmtedir. Pompanın 
çalışmasına direk etki etmesede 
çark, mil, kaplin, motor, şase gibi 
parçalardaki minör sorunlarda 
gürültü krililiği, titreşim, düzen-
siz akış gibi sorunlar yaratabilmektedir.

2.5. Kullanım Ömrünün Sonunda 
Pompanın İmha Edilmesi

Genel olarak sağlam ve dayanıklı ürünler olan 
santrifüj pompalar, düzenli bakımları yapıldığı 
sürece uzun yıllar hizmet verebilirler. Santri-
füj pompaların ürün ömrü üstün tasarımları 
sayesinde çok daha uzundur. Malzeme daya-
nımı veya dış etkenler sebebiyle ömrü dolan 
pompanın imha edilmesi ve geri dönüşümü-
nün gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ham-
madde bölümünde de anlatıldığı gibi santrifüj 
pompalarda pompalar yüzde 95’ e varan geri 
dönüşüm sağlayabilen malzemelerden yapıl-
maktadır. Özellikle günümüzde her tesiste 
bol miktarda kullanılan ve yüksek oranlarda 
geri dönüşüm imkânı sağlayan pompalarda 
bu çalışmaların yapılması çevre etkileri için 
çok önemlidir. Yüksek oranlarda ekonomik 
getiriler sağlamaktadır. 

3. Sonuçlar 

Son dönemde ortaya konan direktifler; temel 
olarak enerji tüketimi azaltmak ve karbondi-
oksit salınımı düşürerek ürünlerin çevreye olan 
zararını minimuma indirmeyi amaçlar. Bu 
direktiflerde enerji tüketimi dışında üstünde 
durulan konuda çevreye duyarlı tasarımdır. 
Çevreye duyarlı tasarım,  yaşam döngüsü 
boyunca hammadde seçiminden ürün bile-
şenlerinin geri dönüşüme kadar geçen süreçte 
çevreye olan etkileri belirlemek, ekolojik ola-
rak çevreye en az düzeyde zarar veren ürün-

ların ilki sirkülasyon pompalarında yapılmış 
ve 2009 yılında sirkülasyon pompaları ile ilgili 
kurallar yayınlanmıştır. Ülkemizde de 2014 
yılı ile beraber enerji verimliliği ile ilgili bu 
kuralların uygulanmaya başlaması kararlaş-
tırılmıştır. 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 
sirkülatörlerin üzerinde enerji verimliliği 
endeksi( EEI) belirtme zorunluğu getiril-
miştir ve enerji verimliliği endeksi 0,27’den 
daha yüksek olmayan bir enerji verimliliği 
endeksine (EEI) sahip pompalar kullanılması 
kararlaştırılmıştır.
Su pompalar ile ilgili sirkülatörlere benzer 
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların sonu-
cunda Avrupa Birliği Komisyonu tarafın-
dan (EU) 547/2012 nolu ‘Su Pompaları için 
Çevreye Duyarlı Tasarım Uygulama Direktifi’ 
kabul edilmiştir. Bu direktif ile pompalar için 
minimum verim indeksi (MEI) adı altında 
pompa verimlerini karşılaştırmaya yarayan 
boyutsuz bir sayı oluşturulmuştur. Pompaların 
verimlerine göre 0 ile 0,7 arasında olan bu 
değerin yüksek olması pompa veriminin daha 
yüksek olduğunu göstermektedir. 
Yapılan bu çalışmalar sonucu kabul edilen 
çevreye duyarlı tasarım direktifleri sonucunda 
hem enerji tüketimleri azalacaktır ve aynı 
zamanda çevreye olan etkileri minimuma 
inecektir.

2.4.1. Bakım

Santrifüj pompalarda bakım periyotları çok 
önemlidir. Eğer pompalarda bakımlar yeteri 
kadar yapılmadığında verimlerinde % 10'lara 
kadar düşüşler görülebilmektedir. Bunun bir 
sonucu enerji tüketimi dolayısıyla ürünün 
çevreye etkisi üzerinde büyük etkiye sahiptir.
İzin verilen çalışma aralığında rulman ömrü,  
tasarım yapılırken 20.000 saate dayanacak 
şekilde boyutlandırılmaktadır. Yanlış kulla-
nım, yüksek sıcaklık, düşük viskozite, kötü 
ortam ve proses koşulları rulmanların ömrünü 
kısaltmaktadır.

lerin seçilmesini sağlamaktır. 
Yaptığımız çalışmada verimlilik kısmından 
ziyade çevreye duyarlı tasarım  açısından bir 
santrifüj pompanın baştan sonra ömür döngü-
sünün üzerinde durulmuştur. İlk tasarımından 
ham madde seçimine, üretim aşamalarından 
bir santrifüj pompanın ömrünün sonuna kadar 
geçen sürede çevreye olan etkilerinden bah-
sedilmiştir. 
Sonuç olarak verimli, enerjiyi az tüketen pom-
palar çevre dostu pompalardır. Bu nedenle 
bilinci ve çevreye duyarlı müşteriler ürünlerin 
seçiminde enerji tüketimini dikkate aldıkla-
rında aslında hem maddi anlamda, hem de 
çevre açısından uygun seçimi yapmış olacak-
lardır.
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söyleşi

“Ulus Yapı artık üretici kimliği ile 
dünya pazarında”

Eren Kalafat
Ulus Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

Sismik koruma denildiğinde ilk akla gelen firmalar arasında yer alan  
Ulus Yapı, şimdi de üretici kimliği ile dünya pazarındaki yerini almaya hazırlanıyor. 
Hadımköy’deki tesislerinde ekipman üretimine başlayan Ulus Yapı’nın Yönetim 

Kurulu Başkanı Eren Kalafat, bunun bir başlangıç olduğunu, Ulus Yapı’nın uzun vadede 
sismik koruma alanında faaliyet gösteren firmalar arasında dünyanın ilk üç firmasından 
biri olmayı hedeflediğini söylüyor.
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Hedefimiz her zamanki gibi büyük 
çünkü firmamıza ve mühendislik 
bilgimize güvenimiz tam

Ulus Yapı, bir uzmanlık kuruluşu olarak 
Türkiye'de tesisat sektörüne yepyeni ve üstün 
nitelikli teknoloji ürünleriyle hizmet veriyor. 
Tesisat grubu faaliyet alanımız içinde sismik 
koruma ve titreşim yalıtımı, çelik halatlı askı 
sistemleri, boru esnek bağlantıları ve diğer 
borulama ürünleri, VAV/CAV - değişken/
sabit debili havalandırma üniteleri, damper-
ler ve hava dağıtım ekipmanları, akustik sis-
temler ve gürültü kontrolü gibi konular yer 
alıyor. Müşterilerimize inşaat projelerinde 
stratejik planlamadan tam teşekküllü geliş-
tirme programlarına kadar geniş bir çerçevede 
anahtar teslim çözümler de sunuyoruz. Ulus 
Yapı bilindiği üzere mühendislik altyapısıyla 
ön plana çıkan ve bu konuda ünü Türkiye’yi 
aşıp dünyaya ulaşan bir firma. ABD’ye bile 
mühendislik satabildiğimizi artık bütün sek-
tör biliyor. Şimdi ise bu altyapıyı üretim ile 
birleştirdik. Ulus Yapı artık sadece mühen-
dislik altyapısı ve distribütörlük şapkası ile 
değil, üretici kimliği ile de pazarda iddiasını 
koruyacak. Bu noktada bir konunun altını 
çizmekte fayda görüyorum. Ulus Yapı tarafın-
dan üretilen ürünlerin hedefi sadece Türkiye 
pazarı değil. Biz, ürünlerimizi tüm dünya için, 
dünya pazarında söz sahibi olabilmek için 

ve bunu başarabilecek kalitede üretiyoruz. 
Genellikle yabancı bir firmanın temsilciliğini 
yürüten şirketler, belli bir süre sonra yabancı 
yatırımcının finans kaynaklarıyla ülkemizde 
üretime başlıyor ve ürünleri iç pazarda ya da 
maksimum civar pazarlarda satıyor. Bu elbette 
büyük bir başarı. Hepimiz bu başarı hikâ-
yeleri ile gurur duyuyoruz. Çünkü neticede 
ülkemizdeki her yatırım, ülkemize kazandı-
rıyor. Ancak biz Ulus Yapı olarak iş sadece 
burada kalmasın istedik. Bu yüzden daha ilk 
günden yabancı ortaklarımıza, günün birinde 
Türkiye’de bir şey üretirsek hedef pazarımız 
tüm dünya olur demiştik. Bugün bunun için 
çalışıyoruz. Hedefimiz her zamanki gibi büyük 
çünkü firmamıza ve mühendislik bilgimize 
güvenimiz tam.

Amacımız yaptığımız her işi 
hakkıyla yapmak

Ürünlerimiz, belli mühendislik altyapıları 
gerektiriyor ve biz daha önceki yıllarda da 
bu işi yapabilecek altyapıya sahiptik. Şimdiye 
kadar üretime başlamadık çünkü bu iş için en 
doğru zamanı bekledik ve nihayet o zaman 
gelip çattı. Üretimi Hadımköy’de yapıyoruz. 
Tesisimiz 600 m2’lik bir alana sahip. Ürünle-
rimiz daha ziyade niş komponentler olduğu 
ve robotik kaynak ile çalıştığımız için bu alan 
yeterli oluyor. Başlangıç olarak nakliyeden 

tasarruf edebileceğimiz komponentlere yönel-
dik. Gripple’ın klipsleri patentli bir ürün ve 
sadece İngiltere’de üretiliyor. Amerika’da çok 
büyük bir Gripple üssü var ama bu ürün orada 
bile üretilmiyor. Amerika’da bizim burada 
yaptığımız gibi birtakım bağlantı parça-
ları üretiliyor, baskılar yapılıyor. Gripple’ın 
Hindistan’da da büyük bir üretim tesisi var ama 
orada da klips üretilmiyor. Her büyük firma 
gibi Gripple da doğal olarak bu tip anahtar 
bileşenlerin teknolojilerini, yapım bilgilerini 
paylaşmaktan hoşlanmıyor. Biz Gripple’ın 
çelik bağlantı parçalarını ve birtakım halatla-
rın boylarının ayarlanması işini burada yapa-
biliyoruz. Halat boyları konusu aslında çok 
ciddi firelerin verildiği bir konuydu; burada 
bu işi yaparak fireleri ciddi ölçüde azaltmış 
oluyoruz. Bu da zaman ve fiyat avantajı anla-
mında müşterilerimize yansıyor. Acrefine 
tarafında ise yaylar ABD’den geliyor ama 
gövdeler artık ülkemizde üretiliyor. Genel-
likle robot kaynaklı çelik gövdeler üretiyo-
ruz; döküm gövdeler için de çalışmalarımız 
sürüyor. Amacımız her şeyi bir anda derme 
çatma yapmak yerine adım adım ilerlemek ve 
her yaptığımız işin hakkını vererek yolumuza 
devam etmek. Türkiye’de ürettiğimiz gövdeler 
ile yapılan testler neticesinde ürünler sertifika 
almayı başardı. Türkiye’den gitmiş numuneler 
de ayrıca sertifikalandırıldı. Bu bizim için 
çok büyük bir başarı. Ürünler İngiltere’de  
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söyleşi

ANSI/ASHRAE Sismik Donanımların Test 
Prosedürü 171-2008’e göre, Amerikan stan-
dardına uygunluk testine girdi. Testler bilinen 
fabrika testi değildi; bağımsız akredite bir 
laboratuvarda yapıldı. Neticede sertifikalarını 
aldı ürünlerimiz. Bizim için iyi bir başlangıç 
hamlesi oldu bu; kendimize güvenimizi bir 
kat daha artırdı.

Mesele bir konuda bir yasanın ya 
da standardın varlığı yokluğu değil 
uygulanabilirliğidir

Türkiye’deki çoğu firma, Türk müteahhitlerin 
gittiği tüm coğrafyada iş yapıyor. Bu güzel 
bir başarı ama biz bunu yeterli bulmuyoruz. 
Müteahhitlere bağlı iş yapmanın ötesinde 
yurtdışındaki partnerlerimizin gittiği yerlere 
de iş yapmaya başladık. Mesela ilk yaptığı-
mız işlerden biri Amerika’da bir hastanenin 
sismik projesiydi. Tabii Amerika’da projelerin 
bir PE’nin (Professional Engineer) onayına 
ihtiyacı oluyor. PE olabilmek için Amerika’da 
yaşıyor olmak şart. Biz Amerika’da yaşama-
dığımız için PE onayını oradan almak duru-
mundayız. Şimdiye kadar hiçbir projemizde 
ciddi sorunlar çıkmadı. Genellikle PE onayı 
hemen geliyor. Ufak tefek düzeltmeler iste-
nirse de projede gereken revizyonları yapıp 
hemen PE alabiliyoruz. Aslında profesyo-

nel mühendislik ile ilgili ülkemizde de ciddi 
çalışmaların yapılması için vaktin geldiğini 
düşünüyoruz. Bu konuda özellikle projeci-
ler mesleki sorumluluk sigortası sisteminin 
ülkemizde de oturtulabilmesi için ciddi çaba 
sarf ediyorlar ama henüz kayda değer bir yol 
alınabilmiş değil. Yine MMO’nun verdiği 
bir uzmanlık belgesi bulunuyor ama onun da 
geliştirilmesi lazım. Aslında bir yola çıkarken 
yapılan en büyük hatalardan biri, sadece göze 
görüneni kopyalamak. Mesele bir konuda bir 
yasanın ya da standardın varlığı yokluğu değil 
uygulanabilirliği olmalıdır. Ülkemizde genel-
likle yurtdışındaki örneklere bakılıp benzer 
yasalar, yönetmelikler, standartlar oturtul-
maya çalışılıyor. Bunu yapanlar elbette çok iyi 
niyetle yapıyorlar ancak mekanizmaların nasıl 
çalışacağı, kimler tarafından denetleneceği, 

denetleme mekanizmasının nasıl çalışacağı ve 
denetçilerin iyi eğitilmiş olmaları gibi konu-
ları çözebildiğimizde bu iyi niyetli çalışmalar 
hedefine ulaşır diye düşünüyorum.

Dünyada sismik koruma konusunda 
faaliyet gösteren firmalar arasında 
ilk üçte yer almayı hedefliyoruz

Bizim kısa vadeli agresif hedeflerimiz yok 
çünkü Ulus Yapı vizyon sahibi bir firma. Ulus 
Yapı yatay değil, dikey büyüme seven bir firma. 
Deprem, titreşim ve akustik konularında daha 
derinlemesine bir deneyime doğru gidiyoruz. 
Uzun vadede dünyada sismik koruma konu-
sunda faaliyet gösteren firmalar arasında ilk 
üçte yer almayı hedefliyoruz. Bu büyük bir 
iddia çünkü Amerikalı rakiplere karşı müca-
dele ediyoruz. İşi bilen ve düzgün yapabilen 
insanların iddialı olması gerektiğini düşünü-
yorum. Ama bunun için kendimize biçtiğimiz 

hedef üç beş sene değil, minimum on sene. 

Referans projelerimizin sayısı her 
geçen gün artıyor

Türkiye’de imal edilen ürünler şimdiden 
çok başarılı projelerde kullanılmaya başladı. 
Mesela Şili’de Clinica Las Condes, Hospital 
de Talca ve Clinica Los Andes hastaneleri, 
ABD’de Women’s Central Hospital ve Kaiser 
Hospital vs. Ayrıca Avustralya ve Yeni Zelanda 
pazarlarında da bizim ürünlerimiz yer almaya 
başlamış durumda.

Ulus Yapı olarak ülkemizde sismik 
koruma bilincinin oluşması için 
ciddi çaba harcadık

Ulus Yapı’nın çok aktif olmamakla birlikte 
nitelikli ve butik işler yapan inşai tarafı da var. 
Deprem güvenlikli bina, sismik izolasyonlu 
bina, güçlendirme gibi işler de yapıyoruz. 
Sismik koruma konusunda Türkiye’yi dünya-
nın örnek ülkelerinden biri haline getirmeyi 
başardık. Ticaretin ötesinde Ulus Yapı olarak 
çok fazla mesleki faaliyette bulunduk. Bunlar 
Türkiye’deki farkındalığı çok ciddi bir noktaya 
taşıdı. 
Bir projede tesisatın sismik korumasının bedeli 
neredeyse sigorta poliçesinin birkaç misli 
kadardır; hepsi bu. Her yıl verdikleri sigorta 
bedelini birkaç yıl daha vermiş gibi neredeyse. 
Yatırımcı da “Ben buraya çok para yatırıyorum, 
üç beş kuruşa riske atamam. Bu can güvenliği” 
diyor, projeciyi ve müteahhidi zorluyor. Biz 
Ulus Yapı olarak bu bilincin oturtulabilmesi 
için büyük çaba harcadık. Türkiye’de artık 
sismik koruma yapmamak diye bir şey yok; 
kimse “Ben bunu yapmayacağım” diyemiyor. 
Ulus Yapı sismik koruma anlamında salt ürün 
satmıyor, esas yaptığı iş mühendislik hizmeti 
vermek. İşin danışmanlık ve sorumluluğunu 
da üstleniyor. Zaman zaman tuhaf taleplerle 
karşılaşıyoruz; örneğin bir şeylere “yapılmış 
gibi” rapor verilmesi istenebiliyor bizden. 
Bu talep bu kadar rahat dile getirilebiliyorsa, 
böyle şeyler de olabiliyor demek ki! Bizim 
için asla kabul edilmesi mümkün olmayan 
bu talepleri, doğal olarak geri çeviriyoruz.  
Bu konuda, yönetmeliklerde bir revizyon 
yapılmasının ve mevcut muğlak ifadelerin 
ivedilikle netleştirilmesinin şart olduğuna 
inanıyoruz. TM

Bizim kısa vadeli agresif 
hedeflerimiz yok, çünkü 
Ulus Yapı, yaptığı her işin 
hakkını vermeyi amaç 
edinmiş, vizyon sahibi 
bir firma...
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teknik

Pompa Rulman Yatağı 
Sızdırmazlığı (Labirent Keçeler)

malarında (rulman boşluğu da düşünülerek) 
içerisinde yay baskısı da bulunan modelleri 
vardır. Şekil 2.1

 
Şekil 2.1: Şekilde yay takviyeli yağ keçesi örneği 
görülmektedir. 

2.1 Yağ keçesi ile yaşanan geleneksel 
problemler

Petrokimyada kullanılan API610 pompaların 
rulmanları için genellikle L-10 (40.000 saat) 

B u çalışmada, her türlü döner ekipmanda 
bulunan yatak arızalarının önüne geçe-
rek, rulman ömrünü artıran, temassız 

rulman koruyucu da denilen Labirent Keçe-
ler ve rulman ömrüne olan etkileri değerlen-
dirilmiştir. Labirent keçenin pompa rulman 
yatağında ve elektrik motorlarındaki kullanı-
mını anlatan bu araştırma yatak hasarlarının  
% 48’inin yatak içerisine giren partiküller ve 
% 4’ünün de yatak içerisine giren akışkanlar-
dan kaynaklanmakta olduğunu göstermektedir. 
Labirent keçe ile dudaklı keçe arasındaki fark-
ların değinildiği bu çalışmaya konu olan testler, 
İngiltere’de tamamen bağımsız bir kuruluşta 
gerçekleştirilmiştir. Test sonuçları ve uzman 
görüşlerinin de aktarıldığı çalışmada Labirent 
Keçelerin endüstrideki rolleri ve halihazırda 
bulunan API610 pompa standartlarındaki kar-
şılığı da yer almaktadır.
 

1. Giriş

Bu bölümde pompalarda kullanılan yağ keçesi 
özellikleri, ömrü ve yarattığı problemler ile 
yerine kullanılacak labirent keçenin tanımı ve 
uluslararası standartlardaki karşılığı anlatılmıştır.

2. Yağ keçesi

Dönen bir mil ile sabit gövde arasındaki sız-
dırmazlığı sağlamak için yağ keçesi kullanılır. 
Kullanılan ilk yağ keçeleri hayvani deriden 
üretilmiştir. Günümüzde birçok uygulama 
için farklı polimerlerden üretilen yağ keçeleri 
bulunmaktadır. Bu keçelerin çalışma sistemi 
şu şekildedir; dönen bir mil üzerinde bulunan 
dudakların içerideki basınç ile mile baskısını 
artırarak sızdırmazlığı sağlar. Birçok zorlu 
uygulamada örneğin rulman yatağı uygula-

Yazan: Deniz Arzu Araz, Makine Mühendisi, MBA, AESSEAL Türkiye
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Şekil 3.1.1 Proses pompalarında kullanılan labirent 
keçe örneği.

Tipik bir rulman ömrünü 40.000 saat olarak 
düşündüğümüzde mil üzerinde tahribat yap-
maması ile kullanıma son derece elverişlidir. 
Gövde malzemesi bronz veya paslanmaz çelik 
mamulden. Metal gövdeden imal edilmesinin 
2 sebebi vardır.
 
1. Pompa tamiri sırasında rulmanların monte 
edilmesi için uygulanan yüksek sıcaklıklara 
dayanımının daha iyi olması. 
2. Rulman içerisindeki kürelerde oluşabilecek 
hasarı vibrasyon analiz metotları ile daha kolay 
okunabilmesine olanak sağlamasıdır. 
Şekil 3.1.2 ve Şekil 3.1.3 farklı dizaynlarda 
labirent keçe örnekleri gösterilmiştir.

Şekil 3.1.2 Farklı bir model otomatik oringli labirent 
keçe modeli

Şekil 3.1.3 Santrifüj kuvvet etkisi ile mikro boşluk 
açarak sıcak havanın rulman yatağından çıkışına 
imkân tanıyan alternatif bir tasarım. 

rulman ömrü tanımlanmıştır. Bununla bir-
likte ANSI pompalar için verilen rulman ömrü 
24.000 saattir. Bu tanım ANSI pompalarının 
3 yıl sürekli olarak rulman arızası vermeden 
çalışması gerektiğini söylemektedir. Bununla 
beraber arıza istatistikleri gösteriyor ki pompa 
rulmanlarının % 91’den fazlası bu süreye eri-
şememektedir.  Araştırmalar rulman ömrünün 
artması için rulman yatağındaki yağ içerisine 
su veya su buharının girmemesi gerektiğini 
ve yağın partiküller ile kirlenmemiş olması 
gerektiğini söylemektedir. 
Peki, rulman yatağına su nereden girmektedir?  
•	 Mil veya mil burcu aşınması Şekil 2.2
•	 Yağ keçesi ömrünün kısa olması (Çalışan 

yere göre üreticinin verdiği ömür, 2 veya 3 
ay gibi)

•	 Rulman yatağındaki yağı tutması fakat 
tek dudaklı olduğundan dışarıdan içeriye 
giren partikülleri veya su ve su buharı gibi 
yağın kalitesini bozabilecek maddeleri 
tutamaması. 

•	 Çoğu fabrikada çalışanların ekipmanları 
basınçlı su ile yıkaması nedeniyle rulman 
yatağına su girmesi problemi Şekil 2.3

•	 Özellikle yüksek sıcaklık veya ortamda 
bulunan partiküller olduğunda görev 
yapamaması gibi.

Yukarıda yazılı olan sebeplerden dolayı rulman 
arızaları artmakta ve arkasından pompada zah-
metli ve pahalı tahribata neden olmaktadır. 

Şekil 2.2 Yağ keçesinin neden olduğu mil veya mil 
burcu aşınması

Şekil 2.3 Fabrikalarda ekipmanların basınçlı su ile 
yıkanması nedeniyle rulman yatağına su girmesi

Özellikle pompa çalışırken rulmanlar ısınır ve 
rulman yatağı içerisindeki sıcak hava dışarıya 
çıkar. Pompa durduğunda ise dışarıdan içeriye 
soğuk hava girişi vardır. İşte bu soğuk hava 
girişi sırasında ortamda su buharı, su veya par-
tikül var ise, bu yabancı maddeler yağ keçesinin 
milde yer açtığı tahribat nedeniyle yağ keçesi-
nin altından veya keçelerden girerek rulman 
yatağı içerisine girer. Şekil 2.4

Şekil 2.4. Isınan havanın rulman yatağı dışına çıkması 
ve soğuk havanın içeriye girişi.

3. Labirent keçe

Adından da anlaşılacağı gibi labirent keçe 
fonksiyon olarak, merkezkaç kuvveti sayesinde 
sızıntıyı labirent yoldan geçmeye zorlayarak 
önleyen bir sızdırmazlık elemanıdır. Çalışma 
metodu iki farklı şekildedir:

•	 Döner radyal yüzeyler sıvının veya 
partiküllerin havadan ayrılması, merkezkaç 
kuvvet yaratır.

•	 Gövdesi üzerindeki sınırlayıcılar oringler 
ve basıncın düşürülmesini sağlayan hava 
cepleridir.

3.1 Labirent keçe kullanım 
avantajları

Labirent keçeler çoğunlukla proses pompaları-
nın rulman koruyucuları olarak kullanıldığı gibi 
örneğin fanlar, mikserler gibi sürekli çalışan 
ekipmanlarda da kullanılır. Rulmanları çevresel 
etkilere karşı örneğin su, buhar, toz veya parti-
küllere karşı koruduğu gibi rulman yatağında 
bulunan yağın dışarıya çıkmasını da son derece 
etkin bir şekilde engeller Şekil 3.1.1. 

Sabit eleman 
kademeli dizayn

Labirentler
Montaj 
ringi Döner 

eleman
Tahrik 
ringi Su 

drenajı
Yağ 
drenajı

İnce 
kesit

1 – Rotor
2 – Stator
3 – VBXR ring
4 – Rotor tahrik ringi
5 – Stator contası
6 – Yabancı maddelerin 
atıldığı port
7 – Yağ saklama haznesi
8 – Yağ geri dönüş deliği
9 – Kare tutucu
10 – VBXX ara yüzey
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5.1.25 Yağ haznesi ve gövde içerisinde bulu-
nan örneğin rulmanlar, mekanik salmastralar, 
yüksek parlatılmış parçalar, enstrümanları gibi 
elemanlar içerisine nem, toz ve diğer yabancı 
malzemelerin, pompa çalışırken ve boşta durma 
sırasında kesinlikle giremeyecek şekilde dizayn 
edilmelidir." 

6. Sonuç

Sonuç olarak bu çalışma içerisinde yağ keçeleri 
ve labirent keçeler arasındaki farklara değinil-
miş, uzman görüşleri ve uluslararası standart-
lardaki karşılıkları verilmiştir.  Pompa, motor, 
rulman yatağı gibi ana parçaların içinde maliyet 
olarak en düşük fiyatlı olan yağ keçelerinin 
aslında hiç de öyle ucuz masraflar çıkarma-
dığını söyleyebiliriz. Pompa kullanıcıları bu 
konuda bilinçlendikçe, labirent keçe kullanımı-
nın artacağını ve belki de eskiden beri süregelen 
rulman yatağı problemlerinin labirent keçe 
kullanımı ile son bulacağını düşünmekteyiz.  

7. Kaynaklar

1 – Pump User’s Handbook – Heinz P. 
Bloch, Alan R. Budris – 3. Baskı @2010

2 – Seals and Sealing Handbook – Robert 
Flitney – 5. Baskı @2007

3 – Aesseal – Labtecta Labyrinth seal leaflet
4 – API Standard 610 (American Petroleum 

Institute, Washington, D.C.); 
Centrifugal Pumps for Petroleum, Heavy 
Duty Chemical, and Gas Industry 
Services. TM

4. Labirent keçe ve yağ keçesi su 
girişi test sonuçları

Tamamen bağımsız bir kuruluş tarafından ger-
çekleştirilen test sonuçları ve rulman ömrüne 
olan etkiler aşağıda verilmiştir. Şekil 4.1
Devir sayısı 382 rpm ve 1910 rpm olan, 100 
mm’lik 2 ayrı yağ keçesine 13,3 m/s hızla püs-
kürtülen su jeti sonucunda her iki test ünite-
sindeki yağ keçesi de 3 saat içerisinde rulman 
yatağına su almıştır. Laboratuvar sonuçlarına 
göre % 83 (830.000 ppm) > % 99 (990.000 
ppm) yağda su bulunduğu ortaya çıkmıştır. 
Sonuç olarak tek dudaklı yağ keçelerinin dışa-
rıdan içeriye su jetini önleyemediği ortaya çık-
maktadır.
Aynı testte 100 mm’lik labirent keçe 332 rpm 
ve 1910 rpm dönme hızında 13,3 m/s hızla 
püskürtülen su jeti ile 30 ayrı testten geçmiş ve 
sonuç olarak rulman yatağındaki yağ içerisinde 
sadece milyonda 3 parça (3 ppm) su bulun-
muştur. Ayrıca gres yağlı ve kuru çalışmada da 
aynı testler yapılmış, sonuç değişmemiştir. Mil 
üzerinde ve labirent keçenin kendi üzerinde 
herhangi bir aşınma kesinlikle olmamıştır.  

Şekil 4.1 Yağ keçelerinin testinden sonra alınan yağ 
numuneleri.

Şekil 4.2’deki grafik rulman ömrünün yağ içerisine 
giren su ile değişimini vermektedir.

Yukarıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere yağın 
içerisine karışan su rulman ömrünü direkt etki-
lemektedir. 

5. Uluslararası standartlarda pompa 
yağ keçesi tanımı

Birçok geleneksel yağ keçesi mil üzerinde 
yaptığı tahribat nedeniyle kısa sürede görev 
yapamaz hale geldiğinden bu durum rulmanlar 
için büyük tehlike yaratmaktadır. Çünkü mil 
üzerinde yarattığı tahribat tamamen dışarı-
dan gelecek yağı kirletmeye yönelik tehditleri 
koruyamaz hale gelmesine neden olur. Bunun 
sonucunda rulman arızası ve akabinde pompa 
mekanik salmastralı ise mekanik salmastra arı-
zası olarak kullanıcıya yansır. 

Rulman arızası problemi bir fabrika için ana 
problem değildir. Önemli olan bu arıza ile 
yaşanacak üretim kaybıdır. Uluslararası yüksek 
standartlar rulman koruyucular için standart-
larını belirlemiştir. Örneğin API 610 Tenth 
Edition (Oct 2004) (ISO 13709) der ki;

"5.10.2.7   Döner elemanlar için rulman yatak-
ları nem, toz ve diğer yabancı malzemelerden 
korunmuş olmalıdır. Bu korunmaya örneğin 
harici hava girişi gibi özellikler kullanılmadan 
ulaşılmalıdır. Rulman yatakları değişebilir labi-
rent keçe tipinde veya mil üzerinde kendinden 
deflektörleri olan manyetik tip keçe ile dona-
tılmış olmalıdır. Dudaklı yağ keçesi kesinlikle 
kullanılmamalıdır. 
5.10.2.7 (devamı.) Keçeler ve deflektörler kıvıl-
cım oluşturacak malzemeden üretilmemelidir. 
Keçe ve deflektörlerin dizaynı; yağı yatak içinde 
tutmak, içerisine yabancı madde girişini önle-
yecek şekilde olmalıdır. 

Su Değişimi (ppm)

Ru
lm

an
 Ö

m
rü
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“Teknoklima, 2014’e yeni ürünü 
kompozit BOREAS ile iddialı bir 
giriş yapacak”

İzzet Tanyol
Teknoklima Teknik Koordinatörü

Bugüne kadar Samsung markalı klima sistemlerinin distribütörlük faaliyetlerini 
yürüten Teknoklima, 2014 yılında Türkiye’de üretilecek Teknoklima – Samsung 
ortak tasarımı olan yeni klima santralı Kompozit BOREAS ile pazardaki yerini 

güçlendirecek. Ocak 2014 itibarıyla pazardaki yerini alacak ürün hakkında detaylı bilgiyi 
Teknoklima Teknik Koordinatörü İzzet Tanyol aktardı… 
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BOREAS, klima santral 
tasarımında bir ilk

BOREAS mevcut yerli veya yabancı klima 
santralleri ile kıyaslandığında, üst seviye bir 
ürün olarak tanımlanabilir. Çünkü sektörde 
kompozit malzeme kullanan ilk tasarım 
ve uygulamadır. Teknoklima bugüne kadar 
Samsung klima sistemlerinin distribütörlük 
faaliyetlerini gerçekleştiriyordu. Ama artık 
Samsung işbirliği ile klima santrali üretim 
alanında da var olacak. VRF ünitelerinin 
kullanıldığı mekânlarda taze hava ihtiyacını 
karşılamak için olduğu kadar tüm havalı ve 
havalı-sulu sistemler için de kullanılmaya 
uygun bir ürün gamı tasarlandı. Bunun için 
2013 yılı içerisinde Teknoklima ve Samsung 
destekli özel bir ar-ge ekibi oluşturuldu. Bu 
ekip öncelikle üretilecek klima santrallerinin 
tasarımlarını tamamladı. Ürünümüzün adı 
BOREAS. Yunan mitolojisinde rüzgâr tan-
rısının ismi olan BOREAS, dilimize “Bora 
- Poyraz” olarak girmiş. Ürünümüz havalan-
dırma yapan bir ürün olduğu için, bu ismin 
uygun olacağını düşündük. Yeni ürünümüze 

isim vermek için firma içinde bir isim yarış-
ması yaptık. BOREAS en beğenilen isim 
oldu. Teknoklima’nın Beylikdüzü Kıraç’ta 
5000 m2’lik kapalı alanda bir üretim tesisi 
var. Bu alanda hem tezgâhlarımız hem montaj 
ekipmanlarımız yerleşecek ve yarı mamul-
lerimizi kendimiz üreteceğiz. BOREAS  
% 100 yerli üretimle Türkiye pazarında Tek-
noklima - Samsung, dış pazarlarda da Sam-
sung ismi altında sunulacak. BOREAS, yerli 
ve yabancı mevcut klima santralleri ile kıyas-
landığında, Hi-End grubunda üst seviye bir 
ürün olarak tanımlanabilir. Zaten cihaz, daha 
fikir aşamasındayken rakiplerinden daha üstün 
özelliklere sahip olması planlanan bir üründü. 
Sonuçta bu ürün Samsung ismi altında tüm 
Avrupa ve Ortadoğu’da nitelikli müşterilerin 
beğenisine sunularak satılacaktır. Geldiğimiz 
aşamada katı model resimleri oluşturulup 
bunlardan 3D printer modelleri alındı. Tasa-
rım doğrulamaları yapılarak tasarımlarımız 
tamamlandı, kalıp, tezgâh ve takım siparişleri 
verildi. Ocak ayı itibarıyla da üretim sürecimiz 
başlayacak. Bu yeni ürünü tasarlarken yüksek 
kapasiteli bir ürün olmasını öngördük. Bunun 
için özellikle ısı kayıpları, mekanik dayanık-
lılık, sızdırmazlık bizim için çok önemli birer 
kriter oldu. Ürünlerimizi EN 1886 standardı-

nın gerektirdiği bütün testleri en üst seviyede 
karşılayacak şekilde tasarladık. Bilgisayar orta-
mında termal testler tamamlandığında gördük 
ki, ürünümüz gerçekten amaçladığımız gibi, 
TB 2 ve T 2 sınıflarında EN 1886 standardını 
karşılıyor. Yeni üretimlerimiz için Samsung’un 
dağıtım kanallarından faydalanabilecek olmak, 
bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Böy-
lelikle Ortadoğu’ya, Kuzey Afrika’ya, Türki 
Cumhuriyetlere, Rusya ve Avrupa ülkelerine 
erişebilmek çok daha kolay olacak. 

BOREAS, mevcut yerli veya 

yabancı klima santralleri ile 

kıyaslandığında, 

üst seviye bir ürün olarak 

tanımlanabilir. Çünkü 

sektörde Kompozit malzeme 

kullanan ilk tasarım ve 

uygulamadır
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Hedeflerimiz: Mekanik dayanıklılık 
seviyesi D1, sızdırmazlık L1, 
panellerin ısı iletkenliği T2, ısı 
köprüleme değeri TB2 ve filtreleme 
sınıfı F9

Klima santrallerini yapılarına göre deği-
şik gruplara ayırmak mümkün. BOREAS, 
çelik iskeletli klima santrali grubunda ola-
cak. Standart olarak Hijyen santraldır. Panel 
izolasyonları taş yünü, panellerde yalıtımı 
sağlamak üzere iki cidarı birbirinden ayı-
ran PVC profiller kullanılacak. Bunun gibi 
ürünler piyasada var fakat BOREAS’ın eks-
tra üstün özellikleri; iç yüzeylerde, kenar ve 
köşelerde pürüzsüzlüğü sağlayan parçaların 
kullanılıyor olması, böylelikle buralarda kir 
birikimi engellenmiş oluyor. Bu yapı aynı 
zamanda ısı yalıtımı da sağlıyor, profil üze-
rinden ısı geçişi gerçekleşemiyor. Hal böyley-
ken biz ayrıca iskelet olarak kompozit profil 
kullanmayı öngörüyoruz. Bu bir standart 
olmayacak ama opsiyonel olarak kompozit 

profil kullanmayı öngördük. Bununla ilgili 
çalışmalar yaptık. Kompozit profil kullandı-
ğımız zaman çelikten daha sağlam bir iskelete 
sahip olmakla beraber, kompozit profil ile 
ısı yalıtımı açısından daha üstün bir yalıtım 
özelliği katmış oluyoruz. Bunun dışında klima 
santralinin ısı kaçaklarını engellemek adına 
klima santrali kaidesiyle profilleri arasına özel 
bir yalıtım malzemesi koyuyoruz. Böylelikle 
bu bölgeden de ısı kaçaklarının önüne geçmiş 
oluyoruz. Aynı zamanda panel vidaları için 
de özel çözümlerimiz var. Bunlar üzerinden 
ısı geçişini engelleyecek önlemler alıyoruz. 
Bilgisayar üzerinde yaptığımız termal analiz-
lerde çelik profil ile dahi ısı geçişinin yarım 
saat içinde hâlâ gerçekleşmediğini görüyoruz. 
Böyleyken kompozitle yapacağımız uygula-
manın ne kadar üstün bir çözüm olacağını 
şimdiden görebiliyoruz. Bu nedenle şimdiden 
EN 1886’ya göre olan performans özellikle-
rini belirlemiş vaziyetteyiz ve hedeflerimiz; 
mekanik dayanıklılık seviyesi D1, sızdırmazlık 
L1, panellerin ısı iletkenliği T2, ısı köprüleme 
değeri TB2 ve filtreleme sınıfı F9. Bu değer-
leri tutturabileceğimizi deneyler sonucunda 
da görebiliyoruz. Bu ürünün üretimi ile ilgili 
süreçlerinin de kolay olabilmesi için birtakım 
önlemler aldık. Bunlar tabii doğrudan kullanı-
cılara yansıyan özellikler değil ama kullanıcıla-
rın ürüne daha kısa sürede ulaşabilmeleri, daha 
hızlı teslimat yapabilmemiz açısından bize 
avantaj sağlayacak özellikler. Ocak 2014’te 
üretime geçeceğiz. Bu anlattığım özelliklerle, 
termal iletim özelliklerinin iyi oluşu, yani 
yalıtım özelliklerinin güçlü oluşu, mekanik 
mukavemet özelliklerinin güçlü oluşu, kolay 
üretilebilir olması, böylelikle hızlı teslimata 
uygun olması ve aynı zamanda geniş bir hava 
debisi aralığına hitap etmesi ürünün temel 
özellikleri olacak. 

Kompozit BOREAS’ın temel 
önemli farklılıkları

•	 Kompozit çelik karkas modüler klima 
santral tasarımıdır. Kompozit malzemenin 
faydaları;
•	Santral iskeleti çelik profil ile 

karşılaştırıldığında basınç farkından 
doğan yüklere dayanımı artırılmıştır.

•	Hafiflik sağlanmıştır.
•	Santral çerçevesinden gerçekleşen ısı 

iletim değerleri düşürülmüştür.

•	 Tümüyle standart ISI KÖPRÜSÜZ 
dizayndır.

•	 Sac kapaklar PVC Modüllemeler ile 
çerçevelenmiş STANDART olarak 
HIJYEN tasarımdır.

•	 İç Hücre Kenar tasarımları standart 
olarak yuvarlatılmış özel PVC profiller 
ile takviye edilmiştir.  

•	 40 ayrı modelde Standart 1.000-100.000 
M3 /h seçim aralığına sahiptir.

BOREAS bir başlangıç, arkası 
gelecektir…

BOREAS, Teknoklima’nın ilk ürünü. Şim-
diye kadar Samsung’un Türkiye Distribütör-
lüğünü yapan firmamız, Kompozit BOREAS 
ile yepyeni bir dünyaya giriyor; bünyesinde 
üretim sürecini başlatıyor. Bundan sonra hava-
landırma tarafında yer alan başka ürünler de 
olacak, bunlar planlarımız dahilinde. Yurti-
çinde ve yurtdışında bu ürünlerin satışı ola-
cak. Kuzey Afrika, Ortadoğu, Doğu Avrupa 
ve Türki Cumhuriyetler’de de ürünümüzün 
satışı olacak. Şirket içinde BOREAS hakkında 
satış ve seçim eğitimlerimize başladık. Çünkü 
VRF ürünlerinin satışı ile klima santrali satışı 
birbirinden farklı. Bu nedenle ürünün nite-
liklerine ve ürünün nasıl satılacağına, ürünün 
seçimlerinin nasıl yapılacağına dair eğitim-
lerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunlar sonuçlan-
dıktan sonra kendi firmamız içinde yetişmiş 
ekiplerimiz olacak. 
Amacımız Türkiye ve yurtdışına Teknok-
lima Samsung ürünlerinin ulaşmasını ve 
kendi pazarını yaratmasını sağlamak. Bu 
anlamda sahip olduğumuz bağlantılar, bölge  
müdürlüklerimiz ve satış ağımız, en büyük 
avantajımız. TM       

Uğur Darcan Teknoklima Genel Müdürü, 
Özkan Sarıözkan Teknoklima Satış Müdürü
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Hava, Su ve Gaz Dağıtım 
Sistemlerinde Bakır Boru Kullanımı ve 
Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

dekorasyon amaçlı uygulamalar) yanı sıra 
eski Mısırlılar’dan Romalılar’a kadar birçok 
uygarlıkta yaklaşık 7000 yıldan bu yana kul-
lanılmıştır. M.Ö. 4500 yıllarında süs amaçlı, 
M.Ö. 2750’lerde ise tesisat amaçlı başta su 
olukları olmak üzere su boruları ve sarnıçla-
rında yaygın olarak kullanılmıştır. 20. yy’ın 
başlarında ise avantajlı bir materyal olması 
sebebi ile su tesisatlarında yaygın olarak ter-
cih edilmiştir. Korozyon direncinin iyi olması, 
servis imkânlarının fazlalığı ve bakım kolaylığı 
gibi üstünlüklerine karşın pahalı bir malzeme 
oluşu ise halka açık binalardaki kullanımının 
kısıtlanmasına neden olmuştur. Teknoloji-
nin gelişmesi 1930’larda bina tesisatlarında 
özellikle de bakır tesisatlarında gelişmeleri de 
beraberinde getirmiştir. Özellikle tesisatlarda 
kullanılan bakır boruların duvar kalınlıkları-
nın % 50-75 oranlarında azaltılması ve tesisat 
tasarımlarındaki çeşitli yeni uygulamalar bakır 

İ nsanoğlunun artan yaşam gereksinim-
leri ile birlikte, yaşam kalitesi beklentileri 
de her geçen gün artmaktadır. Özellikle 

hava, su ve besin kaynaklarını taşıyan sistemler, 
bu kaynakların elde edilme şekli kadar önem 
taşımaktadır. Teknolojinin gelişimi ile depo-
lama ve taşıma sistemlerinin tasarımında yeni 
malzemeler kullanılsa da bakır, bugün bilinen 
ve halen kullanılan en eski malzeme olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Bakır metali, doğası gereği 
istenmeyen bakteri ve virüslerin oluşumuna 
engel olmaktadır. Bu özelliğinin yanı sıra günü-
müzde yapılan araştırmalar düşük oranlardaki 
bakırın (2 mg/gün) insan sağlığı için gerekli 
olduğunu sayısal veriler ile de ispat etmek-
tedir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
ve Avrupa Bakır Enstitüsü gibi uluslararası 
kurumlar tarafından yapılan araştırmalar da 
bu bilgiyi desteklemektedir. Bugün günlük 
yaşamımızda iç hava kalitesi sağlama amaçlı 

havalandırma, iklimlendirme, ısıtma-soğutma 
ve buhar taşıma sistemleri, hastane tesisatları ile 
medikal gaz ve diğer gaz (LPG, LNG, CNG ve 
doğalgaz) taşıma sistemlerinin tasarımlarında 
bakır boru kullanılmaktadır. Aynı zamanda 
insan sağlığı ile doğrudan etkili olan içme suyu 
tesisatlarında, depolama alanlarında, havuz ve 
filtrasyon sistemlerinde de tercih edilmektedir.
Bu çalışmada; hava, su ve gaz dağıtım sistemleri 
tasarımlarında bakır borunun kullanım yerleri 
nedenleri ve avantajları ile birlikte ele alınmak-
tadır. Ayrıca bakır boru kullanımının yaşam 
kalitesi üzerindeki etkileri de sayısal veriler ile 
açıklanmaktadır.

1. Giriş

Bakır insanoğlunun kullandığı bilinen en 
eski malzemedir. Tarihsel süreçte farklı alan-
lardaki kullanımlarının (ev yapı malzemesi, 

Hazırlayan: A. Gamze ONUK
Metalurji ve Malzeme Yüksek Mühendisi
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.
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Yüzey pürüzlüğünün düşük olması sürtünme 
katsayısının da düşük olmasını beraberinde 
getirir ve bu sayede tesisatlarda meydana 
gelen basınç ve enerji kayıpları da nispeten 
daha düşük olur. Yüksek basınç değerlerinde 
çalışılması için çapların küçültülmesi halinde 
basınç kayıpları minimum seviyelere indirge-
nebilir. Tesisat işlemleri sırasındaki lehimleme 
ve uyarlama etkinliği sayesinde basınç kayıpları 
% 60 oranında önlenebilir.
Isıya olan dayanımı ile oluşabilecek yangın 
gibi afet durumlarında da dayanım gösterir. 
Kısmi olarak her ne kadar diğer malzemeler 
gibi korozyona uğrasa bile korozyon direnci 
açısından üstünlük gösterir. Sıcaklık değişimle-
rinin olduğu sistemlerde malzemeler genleşme 
ve daralma etkisi gösterebilirler. Ancak bakır 
borular sıcaklığa bağlı olarak kullanıldıkları 
tesisatlarda güvenilirdir ve binalarda kullanılan 

tesisatı maliyetlerinin de azalmasını sağlamıştır. 
1940’lardan bu yana ise bakır gelişmiş ülkelerde 
seçkin bir tesisat malzemesi olmuştur. Günlük 
yaşamımızda iç hava kalitesi sağlama amaçlı 
havalandırma, ısıtma ve soğutma gibi iklim-
lendirme sistemleri ile buhar taşıma sistemleri, 
hastane tesisatları, medikal gaz ve diğer gaz 
taşıma tesisalarının tasarımlarında bakır boru 
kullanılmaktadır. Aynı zamanda insan sağlığı 
ile doğrudan ilişikli olan içme suyu tesisatla-
rında, depolama alanlarında, havuz ve filtrasyon 
sistemlerinde de tercih edilmektedir [1].

2. Tesisatta Bakır Boru Kullanımı

Günümüzde hava, su ve gaz dağıtımı amaçlı 
kullanılan tesisat malzemeleri metalik ve poli-
merik esaslı olmak üzere çeşitlilik gösterir. En 
yaygın kullanılan malzemeler bakır, galvanizli 
demir ve polietilen (PE) gibi plastik esaslı 
malzemelerdir. Şekil 1’de tesisat sistemlerinde 
kullanılan malzemelerin kullanım oranlarına 
göre yüzde dağılımları verilmiştir [2].
Soğutma ve iklimlendirme amaçlı bakır boru-
lar % 99,90 Cu ve % 0,015-0,040 P içeren 
Cu-DHP malzemeden yumuşak ve sert çekil-
miş özelliklerde kullanılmaktadır. ASTM 
B280, ASTM B68, ASTM B88, EN 1057, EN 
12735 ve EN 12449 normlarındaki standart 
spesifikasyonları içeren bakır boruların başlıca 
kullanım alanları:

•	 İçme suyu tesisatları,
•	 Sıcak ve soğuk içeren sıhhi tesisatlar,

•	 Depolama tankları,
•	 Sıhhi atık su drenajı,
•	 Radyatör ve konvektör gibi ıslak merkezi 

ısıtma sistemleri,
•	 Yerden ısıtma sistemleri,
•	 Isıtma ve pişirme amaçlı gaz sistemleri,
•	 Tıbbi gaz taşınımı sistemleri,
•	 Soğutucu akışkan devreleri,
•	 Isıtma amaçlı yağ sistemleri,
•	 Yakıt ve gaz tesisatları olarak özetlenebilir 

[2,3].

3. Bakır Borunun Kullanım 
Avantajları

Bakır borular bugün başta içme suyu tesisatları 
olmak üzere yakıt ve gaz tesisatlarına kadar 
birçok alanda tercih edilmektedir. Bu tesisatlar-
dan beklenen güvenilirliği, kullanım kolaylığı, 
mekanik özellikleri, fiziksel özellikleri ve anti-
bakteriyel özellikleri karşılayabilmektedir. Şekil 
2’de iklimlendirme sektöründe kullanılan farklı 
formlardaki bakır borulara örnekler verilmiştir.
Bakırın fiziksel ve mekanik özelliklerindeki 
üstünlükleri oldukça fazladır. Buna paralel 
olarak bakır boruların da yapısal olarak meka-
nik dayanımının fazla olması basınca maruz 
kalması halinde güvenilir bir şekilde kulla-
nılmasını sağlar. Farklı sıcaklıklarda tavlı, yarı 
tavlı veya sert olarak kullanılması halinde geniş 
basınç varyasyonlarında ve yüksek basınçlara 
kadar sızdırmazlık özelliği gösterir. Bakır boru-
ların iç yüzey pürüzlüğü plastik, galvanizli ve 
demir esaslı malzemelere kıyasla daha düşüktür. 

Şekil 1. Tesisat sistemlerinde kullanılan malzemelerin yüzde dağılımları [2].
Şekil 2. İklimlendirme sektöründe kullanılan farklı 
formlardaki bakır borulara örnekler
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dahi bakır tercih edilebilmektedir [5].

4. Bakır Borunun Ekonomideki Yeri

Bakır boruların en çok kullanıldığı sektör 
iklimlendirme sektörüdür. Bu sektör başta 
ısıtma sistemleri olmak üzere; soğutma sis-
temleri, havalandırma ve klima sistemleri ile 
tesisat sistemlerini içermektedir. Beyaz eşya-
dan, klima parçalarına ve tesisat malzemelerine 
kadar geniş ürün yelpazesine sahip bu grupta 
bakır boruların kullanıldığı yaşam kalitemizi 
etkileyen birçok ürün yer almaktadır.
2011 yılına ait veriler iklimlendirme alanında 
ihracat hacminin % 3,5 ve ithalat hacminin % 
3,0 olmak üzere toplam hacmin % 3,0 oldu-
ğunu göstermektedir. İklimlendirme sektörüne 
ait havalandırma ve klima sistemleri eleman-
larının % 36, tesisat sistemi elemanlarının % 
30, soğutma sistemi elemanlarının % 25 ve 
ısıtma sistemi elemanlarının ait parçalar için % 
9 oranlarında hacimsel olarak ekonomimizde 
yer almaktadır [9]. Şekil 4 ve Şekil 5’te Türkiye 
ihracat ve ithalat hacim oranları verilmiştir.
2000 yılından bu yana elde edilen veriler, iklim-
lendirme sektöründe kullanılan elemanlara ait 
ihracat değerlerinde artış olduğunu göstermek-
tedir. Isıtma sistem ve elemanlarının ihracat 
değerlerinin bu yıllar arasındaki ortalaması-
nın ise diğer sistem elemanlarına göre düşük 
olduğu belirlenmiştir. Buna göre 2000 yılından 
günümüze kadar yıllık ortalama değerinin en 
düşük olduğu alan 255.187.281 USD/yıl ile 
ısıtma sistem ve elemanları olup, en yüksek 
ihracat oranı 772.306.302 USD/yıl tesisat sis-
tem ve elemanlarından gerçekleştirilmiştir.
2011 yılında ısıtma sistem ve elemanları-

beton gibi yapı malzemelerinin genleşme katsa-
yılarına yakın genleşme değerlerinde oldukları 
için tesisata oldukça uyarlanabilirdir [1, 3, 4].
Isıl iletkenlik değerlerine göre bakır gümüş-
ten sonra ikinci sırada gelmektedir. Tesisat 
amaçlı kullanılan paslanmaz çelik, polietilen 
(PE-HD), demir ve kurşundan daha yüksek ısı 
iletkenliğine sahip olup ısı iletiminde avantaj-
lıdır ve sistemlerde enerji verimliliğini sağlar. 
Şekil 3’te metallerin ve polietilen malzemelerin 
ısıl iletkenlik değerleri verilmiştir.
Bakırın antibakteriyel özelliği doğal olarak 
saflaştırma etkisi ile bakteri ve virüsleri yok 
ederek zararlı oluşumları kontrol edici özel-
liktedir. Bugün yapılan araştırmalar ile Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Bakır Ens-
titüsü gibi uluslararası kurumlarca bakırın anti-
mikrobiyel olduğu bilinmektedir. [1,7] E.coli 
0157:H7, methicillin-resistant staphylococcus 
aureus (MRSA), staphylococcus, clostridium 
difficile, influenza A-virus, adenovirus ve man-
tar oluşumlarını önlediği son 10 yılda yapılan 
araştırmalarda ayrıca görülmüştür [8].
Bakır malzemesinin kolay şekil alabilir özelliği 
çalışma kolaylığı sağlar, tesisatlardaki karmaşık 
sistemlere dahi uygulanabilirdir. Buna bağlı 
olarak uygulayıcı niteliğinin çok kapasiteli 
olmasına ihtiyaç duyulmadan hava, su ve gaz 
sistemlerinde kurulumu kolay profesyonel bir 
malzemedir.
Bakırın diğer tesisat malzemeleri ile kıyaslandı-
ğında pahalı bir malzeme olduğu bilinmektedir. 
Buna karşın uzun servis ömrü, küçük çaplarda 
ve duvar kalınlıklarında kullanılabilirliği, enerji 
verimliliği, tesisat ve bakım maliyetlerinin az 

olması tesisat maliyetlerini düşürücü yönde 
olumlu etkisi vardır. Tesisatların uzun ömürlü 
olması ve bakım maliyetlerinin düşük olması 
bakır dışındaki malzemelerle kurulan tesisat-
lardan daha pratiktir. Bu nedenle bakır pahalı 
bir malzeme olarak gözükmesine rağmen 
uzun vadede ekonomiktir. Korozyona daya-
nımı, kullanım kolaylığı, basınca dayanımı, ısı 
iletkenliğindeki üstünlüğü, düşük sürtünme 
katsayısı, genleşme oranının yapı malzemesi 
olarak kullanıma uygun olması, sızdırmazlık 
özelliği, sağlamlığı ve yangına dayanımı gibi 
özelliklerine ek olarak çevre duyarlı ve este-
tik bir malzemedir. Diğer plastik ve kompozit 
esaslı malzemelerle kıyaslandığında doğadan 
gelen kompleks olmayan bir kimyası vardır. 
Bu sayede % 100 geri dönüşümlüdür. Estetik 
açıdan ise bugün birçok tasarım malzemesinde 

Şekil 3. Metallerin ve polietilen malzemelerin ısıl iletkenlik değerleri [5,6].
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nın 540.066.780 USD/yıl, soğutma sistem 
ve elemanlarının 1.653.548.729 USD/yıl, 
havalandırma - klima sistem ve elemanları-
nın 1.241.141.538 USD/yıl, tesisat sistem ve 
elemanlarının 1.288.836.130 USD/yıl olduğu 
elde edilen istatistiksel verilerden ve Şekil 6’dan 
görülmektedir.
İthalat açısından, 2000 yılından bu yana 
geçen son 10 yıl içerisinde elde edilen veriler 
Türkiye’de iklimlendirme sektöründe kulla-
nılan elemanlara ait ithalat değerlerinde artış 
olduğunu göstermektedir. Isıtma sistem ve ele-
manlarının ithalat değerlerinin bu yıllar arasın-
daki ortalaması ise diğer sistem elemanlarına 
göre düşük olduğu belirlenmiştir. Buna göre 
2000 yılından günümüze kadar yıllık ortalama 
değerinin en düşük olduğu alan 291.925.239 
USD/yıl ile ısıtma sistem ve elemanları olup, 
en yüksek ihracat oranı 1.697.487.227 USD/
yıl il tesisat sistem ve elemanlarından gerçek-
leştirilmiştir.
2011 yılında ısıtma sistem ve elemanlarının 
291.925.239 USD/yıl, soğutma sistem ve 
elemanlarının 629.047.585 USD/yıl, hava-
landırma-klima sistem ve elemanlarının 
1.697.487.227 USD/yıl, tesisat sistem ve ele-
manlarının 1.264.112.484 USD/yıl olduğu, 
elde edilen istatistiksel verilerden ve Şekil 7’den 
görülmektedir.
Yaşam alanlarımızda ısıtmadan soğutmaya 
kadar sıvı ve gaz formdaki hava, yakıt ve ısı 
taşımada özellikle tercih edilen ürün grupları 
Tablo 1’de verilmiştir. Bu ürünler kapsamında 
2011 verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 3292 
firma faaliyet göstermektedir. Faaliyet alanları 
ocak, boru, eşanjör, fan, fırın, kazan, klima, 
pompa, radyatör, soba, soğutucu ve vana olarak 
çoğunluktadır [9].
Son 3 yıl içindeki ithalat ve ihracat verilerine 
baktığımızda, Türkiye’de rafine edilmiş ince 
ve kalın et kalınlıklı bakır boruların ithalat 
miktarlarının aynı yıllardaki ihracat miktarla-
rından fazla olduğu görülmektedir. 2010 - 2012 
yıllarına ait ithalat ve ihracat miktarları dolar 
ve ton bazında Şekil 8’de verilmiştir.

5. Bakır Boru, Sağlık ve Yaşam 
Kalitesi

Bakır metali doğası gereği istenmeyen bakteri 
ve virüslerin oluşumuna engel olmaktadır. Bu 
özelliğinin yanı sıra yapılan araştırmalar günlük 
2 mg’lık düşük konsantrasyonun yetişkinler 
için vücuttaki 75-100 mg’lık gerekli dengeyi 

Şekil 5. İklimlendirme sistemlerine ait parçaların Türkiye ithalat hacim oranları, 2011 [9].

Şekil 6. İklimlendirme sektörü elemanlarının 2000-2011 yılları arasındaki ihracat değerleri (USD) karşılaştırması [9].

Şekil 7. İklimlendirme sektörü elemanlarının 2000-2011 yılları arasındaki ithalat değerleri (USD) karşılaştırması [9].
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dizing Bacteria), demir okside eden bakteriler 
ve demir indirgeyen bakteriler yer almaktadır. 
Bakır, mikroorganizmaların oluşumuna karşı 
dirençli bir yüzey olmasına rağmen yine de 
yüzeyinde belli bir oranda biyofilm oluşumu 
gözlenebilmektedir. Ancak bu oluşum diğer 
yüzeylerde oluşan biyofilmlere göre miktarsal 
olarak daha düşüktür. pH, sıcaklık, O2 miktarı 
bakırın zehirleyici etkileri üzerinde etkendir. 
Biyofilm oluşumları sistemde enerji kayıpları 
ile ısı transferi veriminde azalmaya, üretim 
kayıplarına ve sistemin bakım harcamalarının 
artmasına neden olur [12].
Bakırın bazı bakteri ve virüs türleri için bak-
teriyostatik ve antibakteriyel olduğu doğrudur. 
Bazı bakteri türlerinin büyümesini durdurur. 
Dolayısıyla mevcut bakterinin de çoğalmasını 
önler. Uygulamada tüm tesisat bakır boru ile 
donatılsa bile boru içinden geçecek suyun boru 
ile teması çok kısa süreli olur ki bu durumda 
bakterinin büyümesi üzerine çok az etkisi olur. 
Bakır borunun bu durumda en büyük avantajı, 
bakteri biyofilmlerini önleyici özellikte olma-
sıdır. Boru içinden akan su bu sayede bakteri 
biyofilmine maruz kalmaz ve büyüme olmaz 
[13].
Biyofilm oluşumları, soğutma kuleleri ve klima 
cihazlarının suyu, sıcak ve soğuk su sistemleri, 
su tankları, evsel pompalama sistemlerinde, 
evaporatör ve nebulizörler, duş başlıkları, has-
tanelerde bulunan solunum terapi ekipmanları 
ve termal banyolarda, çamurlar ve kaplıcalarda 
gerçekleşmektedir [2,14]. Şekil 9’da tesisat 
sistemlerinde biyofilm oluşumlarına çeşitli 
örnekler verilmiştir. Bu oluşumlar Lejyoner 
hastalığı gibi oluşumları da tetikleyebilmekte-
dir. Elde edilen veriler sıhhi tesisat kaynaklı bu 
tip vakaların ABD’de her yıl 8000-18000 kişide 
görüldüğünü, Türkiye’de ise benzer alandaki 
vakalar içinde % 5-10 oranında yer aldığını 
göstermektedir. Her yıl dünyadaki ölümlerin 
% 5-15’inin ise bu nedenle gerçekleştiğini söy-
lemek mümkündür [15].
Geçen son 10 yılda yapılan araştırmalar 
polio virüsü, Lejyoner hastalığına neden olan 
L.pneumophila, ve E.coli 0157:H7’nin yanı 
sıra methicillin-resistant staphylococcus aureus 
(MRSA), staphylococcus, clostridium diffi-
cile, influenza A-virus, adenovirus, burkhol-
deria cepacia (pseudomonas cepacia), pseu-
domonas türleri, brevundimonas vesicularis 
(pseudomonas vesicularis), moraxella türleri, 
stenotrophomonas maltophila, comamo-
nas testosteroni (pseudomonas testosteroni),  

sağladığını göstermektedir. Ayrıca Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Bakır Ens-
titüsü gibi uluslararası kurumlar tarafından 
yapılan araştırmalar da bu bilgiyi destekle-
mektedir. USEPA (US Environmental Protec-
tion Agency), bakırın çok yüksek sıcaklıklarda 
zehirlenme etkisi yaratmasının ancak gıda 
alanındaki yüksek sıcaklıklardaki pişirmelerde 
ortaya çıktığını söylemektedir. Bunun yanı sıra 
doğal kaynak sularına karışması muhtemel 
atıklar nedeniyle su kirlenmesi ile de oluşabi-
leceği bilinmektedir [1,11].
Günlük yaşamımızda iç hava kalitesi sağ-
lama amaçlı havalandırma, iklimlendirme,        
ısıtma-soğutma ve buhar taşıma sistemleri, 
hastane tesisatları ile medikal gaz ve diğer gaz 
(LPG, LNG, CNG ve doğalgaz) taşıma tesisat-

larının tasarımlarında bakır boru kullanılmak-
tadır. Aynı zamanda insan sağlığı ile doğrudan 
etkili olan içme suyu tesisatlarında, depolama 
alanlarında, havuz ve filtrasyon sistemlerinde 
de tercih edilmektedir [1].
Bugün tesisat sistemlerindeki malzemeler eroz-
yon ve korozyonun yanı sıra mikrobiyolojik 
korozyona da uğramaktadır. Mikrobiyolojik 
korozyon; soğutma kuleleri gibi su taşıyıcı 
sistemlerinde mikroorganizmaların biyofilm 
oluşumuna neden olarak mikrobiyolojik koroz-
yonu (MIC-Microbiologically Influenced Cor-
rosion) beraberinde getirmektedir. Metallerin 
mikrobiyolojik korozyonuna neden olan bak-
terilerin başında sülfat indirgeyen bakteriler 
(SRB-Sulphate Reducing Bacteria), kükürdü 
okside eden bakteriler (SOB-Sulphate Oxi-

Tablo 1. İklimlendirme sektörüne ait alt ürün grupları [9].

Ocak Fan Kalorifer Nemlendirici

Anemostat Fırın Kazan Pompa

Aspiratör Güneş Enerji Sistemleri Klima Radyatör

Boru Hava Damperi Kombi Soba

Brülor Hava Filtresi Kompansatör Soğutma Kulesi

Buzdolabı Hava Kanalı Kompresör Soğutucu

Davlumbaz Hava Perdesi Kondenser Termosifon

Degazör Hava Temizleme Cihazları Kondensop Vana

Derin Dondurucu Hidrofor Kurutucu Vantilatör

Eşanjör Isı Geri Kazanım Cihazı Menfez Yalıtım Malzemesi

Evaporatör Isıtıcı Nem Alıcı

Şekil 8. Bakır borunun 2010-2012 yılları arasındaki ithalat ve ihracat değerleri [10].
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özetlenebilir. İlk aşamada bakteri ve virüslerin 
dış zarı ile bakır arasında doğrudan bir etki-
leşim meydana gelir ve Cu2+ iyonları bakteri 
ve virüslerin hücre zarında delikler oluştura-
rak DNA’nın ve proteinlerin yıkımını sağlar. 
Devam eden sonraki aşamada ise bakteri ve 
virüs hücresinde genel bir gevşeme ve zayıflama 
gözlenir. Önemli oranda besin ve su kaybı ile 
yaşamsal faaliyetler için gerekli olan biyokim-
yasal reaksiyonlar engellenir ve metabolizma 
durur. Bakırın yapıdaki enzimleri bağlaması ile 
yeme, sindirme, nefes alma ve enerji oluşumu 
fonksiyonlarını yerine getirilemez ve ölüm 
gerçekleşir [8, 19, 20]. Şekil 10’da bakır boru 
içerisinde biyofilm kırılımının örneklemesi 
verilmiştir.
2008 yılında 274 farklı bakır alaşımı, halka 
açık yerlerdeki bu tür oluşumlara gösterdikleri 
dirençler açısından antimikrobiyel malzeme 
olarak sertifikalandırılmıştır [8].
Yapılan bir başka araştırmada bakırın gıda kay-
naklı oluşumlara karşı antimikrobiyel özel-
likte olduğu tespit edilmiştir. Çalışmalarda altı 
farklı bakır alaşımı test edilmiş ve bakterilerin 
bakır yüzeyinde paslanmaz çelik yüzeyinden 
daha çabuk yok olduğu belirlenmiştir. Bakı-
rın hava ile teması sonucunda oluşan oksi-
dasyon ürünlerinin bazı bakteriler için toksik 
etki yarattığı, bu nedenle bakırın doğası gereği 
bakteriler için zararlı olduğu yapılan tespitler 
arasındadır. Ayrıca bakteri ve virüslerin bakır 
konsantrasyonuna bağlı olarak verdiği tepkiler 
incelendiğinde, yüksek bakır içeriğinin olduğu 
alaşımlarda düşük bakır içeriğindeki alaşımlara 
kıyasla mikrobik etkinin daha hızlı yok olduğu 
da araştırma sonuçları arasındadır. Özellikle 
yüksek bakır konsantrasyonundaki yapılarda 
mikrobiyel etkilerin oluşumlarının 30 dakikada, 
düşük bakır konsantrasyonundaki yapılarda ise 2 
saat içinde ortadan kalktığı belirlenmiştir [21].

pseudomonas stutzeri, pseudomonas fluo-
rescens, pseudomonas türleri, sphingomonas 
paucimobilis (pseudomonas paucimobilis), 
pasteurella türleri, ochrobactrum anthropi’ye 
ve mantar oluşumları yok etmede etkili, bakteri 
ve virüslerin oluşumunu önleyici inhibitör özel-
liğinde olduğunu göstermiştir [7,8,18].
Çocuk felci, polio virüsü gibi virüsler yaşlan-
dırılmış bakır tüpten geçirildiğinde elde edilen 
bulgular virüsün 3 saat içinde uzaklaştığını 
ve 24 saat içinde ise tamamen yok olduğunu 
gösterir. Aynı zamanda bakır borunun bu 
virüsü ve bakterilerin de büyümesini inhibe 
ettiği gözlemlenmiştir. Ancak yüksek konsant-
rasyonlarda bakırın sudaki varlığının virüsleri 
azaltmada etkili olmadığı görülmüştür. Gece 
boyunca bakır borudaki durgun suda 0,6 mg/L 
bakırın yayıldığı WHO tarafından belirlen-
miştir. Bakırın Lejyoner hastalığının kontro-
lünde plastik borular-PEX (polietilen)’den 10 
kat daha etkili olduğu görülmüştür. Hollanda 
Su Kalitesi Araştırma Enstitüsü, ev tesisatın-
daki farklı sıcak su sistemlerini 1 yıl boyunca 
simüle ettikleri bir sistem ile gözlemlemişlerdir. 
Sonuçlar Lejyoner konsantrasyonunun plastik 
borulara kıyasla 10 kat daha etkin bir şekilde 

önlendiğini göstermiştir [7].
Gerçekleştirilen bir diğer çalışmada ise bakır 
alaşımının % 99,90 oranında E.coli mikrobunu 
1-2 saat içinde öldürdüğü gözlemlenmiştir. 
Bakterinin yok edilme oranının ise artan bakır 
içeriği ile arttığı da tespit edilmiştir [8].
Bakırın bakteriyostatik ve antibakteriyel özel-
liği doğal yapısından gelmektedir. Bakırın su 
ile teması sonucunda Cu2+ iyonları oluşmak-
tadır. Cu2+ iyonları antimikrobiyel hareketten 
sorumlu iyonlardır. Bakteri ve virüslerin bakır 
ile teması sırasında oluşumlar iki aşamada 

Şekil 10. Biyofilm oluşumu mekanizması ve biyofilmin bakır boruda kırılmasının şematik gösterimi

Şekil 9. Biyofilm oluşumu örnekleri [16,17].
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Değerlendirme

Günümüzde hava, su ve gaz dağıtımı amaçlı 
kullanılan bakır borular birçok alanda tercih 
edilebilmektedir. Kullanım alanlarının bir 
bölümü doğrudan, bir bölümü ise dolaylı olarak 
yaşam kalitemizi etkileyen ısıtma, soğutma ve 
iklimlendirme alanlarında yer almaktadır. Başta 
sağlık olmak üzere; uygulanabilirlik, güveni-
lirlik açısından sahip olduğu özellikleri, bakır 
boruların birçok malzemeye kıyasla avantajlı bir 
malzeme olmasını sağlamaktadır. Kullanımları 
uzun vadede ekonomik getiriyi de ayrıca bera-
berinde getirmektedir. Yapılan birçok araştırma, 
bakır boruların biyofilm oluşumlarını önlemede 
etkili olduğunu göstermektedir. Bakır, biyofilm 
oluşumuna bağlı bakteri ve virüs oluşumlarını 
özellikle Lejyoner hastalığı gibi toplu yaşam 
mahallerinin soğutma ve/veya sıcak su sis-
temine sahip sistemlerinde yaşam kalitesini 
önemli ölçüde etkilemektedir. Bu sebepten 
bakırın, tesisat sistemlerinde hayati önem taşı-
yan uygulamalarda yaşam kalitesini artırmak 
amacıyla kullanılması önemle önerilebilir.
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Cihaz seçimini hangi 
özellikler etkiliyor?

ları, beklenen işi yerine eksiksiz getirebilmeleri 
için malzeme kaliteleri çok önemli. Neticede 
hiç kimse, günü kurtarmak için cihaz satın alma 
eğiliminde değildir.

İhtiyaçlara uyum sağlama: Kullanılan yakıtın 
verimli tüketilmesi için cihazların içindeki kom-
ponentlerin verimleri de önemli. Mesela yakma 
sistemlerindeki gelişmeler, son yıllarda sıkı takip 
edilen ve benimsenen özellikler arasında: Cihazın 
atık gazların ısısından da faydalanabiliyor olması, 
ihtiyaca göre gerektiği kadar çalışıp durması 
gibi… Otomatik kontrol sistemleri ile uyumlu 
olma özelliğini de bu başlığa dahil edebiliriz.

Çevreyle dost: Yine, doğadan (güneş, rüzgar, 
toprak vs.) olabildiğince yararlanan cihaz ve sis-
temler ya da ısı pompası, güneş panelleri gibi, 
konvansiyonel sistemlere uyumlanabilen ürünler 
rakiplerinden bir adım önde. Bu gruba dahil edil-
mesi gereken bir diğer başlık ise çevre dostu cihaz 
ve sistemler. Elbette üretim aşamasında, kullanım 
aşamasında doğaya olabildiğince az zarar veren 
ürünler, özellikle son yıllarda oldukça ilgi gören 
yeşil binaların tercihleri. 

Fiyat: İşte sektörün yatırımcıyı en çok eleştir-
diği başlık… Yukarıda sıralanan ve muhtemelen 
herkesçe kabul görebilecek bütün bu özelliklere 
sahip ve sıfır maliyetle üretilen bir cihaz olama-
yacağından, elbette tüm bu güzide özelliklerin bir 
de maliyeti var.  Gönül elbette olabildiğince makul 
fiyattan yana ama teknolojinin takip edilmesi ve 
cihazlara uygulanması, ar-ge, ür-ge bedava değil. 
Üstelik ülkemiz yasalarınca bünyenizde oldukça 
kalabalık bir ar-ge ekibiniz yoksa, teşvik de yok… 
Bu durumda iyi cihaz için üreticinin hak-
kını ödemek gerekiyor. Şahsen “biraz” iyimser 
davranıp şu fiyat konusunu “en sona” koydum. 
Belki de sektörün temennisini dillendirmek 
için… İyi sonuç elde edebilmenin yolunun  
iyi cihaz ve ekipmandan geçtiğinin, bunun 
da bir maliyetinin olduğunun unutulmaması  
için…  TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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Biraz moda dergilerine özenmiş gibi olacak 
ama bu yazıda cihaz ve sistemlerin seçim 
aşamasında hangi kriterler etkili oluyor 

buna bir göz atacağız. İşte cihazların rakiple-
rinden bir adım öne çıkabilmelerini sağlayan 
özellikleri: 

Verimlilik: Isıtma-soğutma sistemlerinin har-
cadığı enerji, binalarda harcanan toplam enerji 
miktarı içindeki en ciddi kalemlerden biri. Doğal 
olarak da özellikle endüstriyel ısıtma-soğutma 
sistemlerinde sağlanabilecek en küçük iyileştir-
menin bile çok yüksek getirileri var. Bu durumda 
enerji cimrisi cihaz ve sistemler, bu tesislerin 
vazgeçilmez elemanları arasında en üst sıralardaki 
yerini koruyor. 

Güvenlik: Hayatımızın her alanında ihtiyaç 
duyduğumuz ısıtma-soğutma-havalandırma 
sistemleri için enerji verimliliği dışında olmazsa 
olmaz özellik, elbette güvenlik. Cihazların kulla-
nıldıkları alanlarda canlı-cansız hiçbir şeye zarar 
vermemeleri ve taşıdıkları olası risklerin azlığı 
tercih edilmelerindeki en önemli etkenler ara-
sında. Mesela verimli bir sistemin yangın riskinin 
yüksek olması, cihazı bir anda gözden düşürmeye 
yetebilir. 

Kalite: Ve bir diğer olmazsa olmaz özellik: 
Kalite… Elbette cihazların uzun ömürlü olma-
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Grundfos’un Danimarka merkezini 
ziyaret ettik...
Grundfos’un Danimarka merkezini 
ziyaret ettik...

www.dogayayin.com
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RÖPORTAJ

İKA Enerji Mühendislik,
Yönetici Ortağı 

Koray Altınkılıç

Enerjinin Depolanmasının 
Önemi… 

Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

ETKB, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Mercan:

“Türkiye rüzgar enerjisini sadece 
kullanan değil, satan ülke olmalıdır”

İş dünyası 
Yeşil İş’te 
bir araya geldi

Enerjinin Depolanmasının 
Önemi… 

İş dünyası 
Yeşil İş’te 
bir araya geldi

Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

ETKB, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Mercan:

“Türkiye rüzgar enerjisini sadece 
kullanan değil, satan ülke olmalıdır”

İKA Enerji Mühendislik,
Yönetici Ortağı 

Koray Altınkılıç
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Mutlu Yıllar...

300 °C/2 saat yangın dayanımlı
kolay bakım için motoru 
kızağa yerleştirilmiş 
yüksek verimli jet fan

JET FAN VE DUMAN EGZOZ FAN SİSTEMLERİ

Kapalı Otopark Havalandırması ve Duman Tahliyesinde

“                                    ”

Merkez Ofis ve Fabrika: Barış Mah. 1802 Sok. No: 3 (Tübitak karşısı) 41400 Gebze/Kocaeli  T: (0262) 646 75 75 F: (0262) 644 18 19
www.aironn.com.tr

Kendinden susturuculu yapısıyla 
en düşük ses seviyesine sahip 
duman tahliye, basınçlandırma ve 
taze hava fanı
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