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ÖZET
Bu çalışmada bölgesel ısıtma boru hatlarında boru yalıtımının ekonomik ve çev-

resel faydaları yaşam döngüsü maliyet (YDM) analizi kullanılarak araştırılmış-

tır. Dört farklı ısıtma derece gün bölgesine ait şehirlere göre bölgesel ısıtmada-

ki çeşitli boru çapları ve yakacak yakıtlar için optimum yalıtım kalınlığı, enerji

tasarrufu, geri dönüş süreleri ve CO, CO2 ve SO2 emisyonları hesaplanmıştır.

Yalıtım malzemesi olarak ekstrüde polistiren (XPS) kullanılmıştır. Sonuç olarak

derece günler ve boru çapların artması durumunda optimum yalıtım kalınlığı,

enerji tasarruflar ve yakıt tüketim miktarı artarken geri dönüş sürelerinin azal-

dığı görülmüştür. Yakıt tüketiminin artması ise CO, CO2 ve SO2 emisyonlarını

arttırmaktadır. Bir bölgesel ısıtma boru hattında yalıtım yapıldığı zaman atmos-

fere salınan CO miktarında 21% kadar önemli bir azalma olabilecektir. Bu

nedenle, bölgesel ısıtma boru hatlarında uygun boru yalıtım kalınlığının seçimi

ekonomik ve çevresel faydalar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel ısıtma boru hattı, boru yalıtımı, ekonomi, çevresel

etki

1. GİRİŞ
Son yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de yenile-
nebilir enerji üretimine ve enerji verimliliğine olan ilgi artmaktadır.
Bu durum, enerji fiyatlarındaki önlenemeyen artışın yanı sıra iklim
değişikliği risklerini yönetmeye yönelik uluslararası politikaların
ülkeleri çevresel sürdürülebilirliği de gözeten, ekonomik ve kalıcı
önlemler almaya zorlamasının doğal bir sonucudur. Türkiye gibi
enerji temini konusunda büyük oranda dışa bağımlı ülkeler için ise
yerli ve yenilenebilir kaynaklarla enerji üretmeye ve enerji verimlili-
ğini artırmaya yönelik yaklaşımlar kritik öneme sahiptir [1]. Buna ek
olarak son yirmi yılda Türkiye’deki çevresel bozulma riski daha
belirgin hale gelmiştir. Çevre sorunları; nüfusun artışı, enerji tüketi-
mi, endüstriyel faaliyetler gibi çeşitli faktörler nedenleriyle büyüye-
rek artmaktadır. Enerji kaynaklarının çeşitli kullanımlarından kay-
naklanan büyük çevre sorunları, sera etkisi ya da küresel ısınma ola-
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rak bilinen küresel iklimini değiştirmektedir. Bu
durumda enerji ile ilgili faaliyetler (üretim, verimli-
lik gibi) CO ve diğer potansiyel sera gazlarını üreti-
minde hem doğrudan hem de dolaylı olarak katkıda
bulunmaktadır.

Hızla büyüyen ekonomi, sanayi, nüfus artışı ve ken-
tleşme, 1980’lerden beri pek çok Türkiye şehrinde
ve çevresinde önemli ölçüde hava kirliliğinin artma-
sıyla sonuçlanmıştır [2]. Türkiye’de ısıtma amacıyla
kullanılan enerjinin büyük çoğunluğu fosil yakıtlar-
dan elde edilir. Sınırlı miktarda fosil yakıtlar, atmos-
fere baca gazı atıklarının salınımı sonucu sera etkisi
ya da küresel ısınmanın şiddetlenmesi, çevreye atı-
lan atıklar nedeniyle hava, su ve toprak kirliliğinin
büyüme oranı büyük ölçüde insan sağlığını etkile-
mektedir. Bu amaçla, binalarda olduğu kadar boru
hatlarında da ısı yalıtımı uygulanması ve bunun
sonucu olarak enerji verimliliği sağlanması oldukça
gerekli hale gelmiştir.

Yaşam döngüsü maliyet (YDM) analizi genellikle
enerji teknolojileri ve bina projelerinde etkili bir
biçimde uygulanmaktadır. Özellikle de yalıtım uygu-
lamalarında daha çok kullanılır. YDM analizi, bina
veya boru sistemi yalıtımı üzerine daha başlangıçta-
ki harcamalar ile bina veya boru sisteminin ömrü
boyunca net tasarruf üretebileceğini gösterir. Yani
YDM yalıtım malzemeleri ve yakıtların maliyetini
doğrudan etkileyen enflasyon ve faiz oranlarındaki
değişimle optimum yalıtım kalınlığını belirlemek
için kullanılır. Yalıtım uygulamalarında YDM anali-
zi için yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi çok
önemli bir durumdur. Türkiye’deki enerji tüketimi-
nin önemli bir parçasını binalar ve ısı dağıtım boru
hatları oluşturur. Bir binanın yıllık enerji tüketimini
tahmin etmenin en basit ve etkili yolu saatlik verile-
ri kullanarak yıllık ısıtma derece günlerin (IDG)
sayısını belirlemektir. Fakat binaların ihtiyacı olan
bu ısının bölgesel ısıtma sistemlerinde borular yardı-
mı ile taşındığı akıldan çıkarılmamalıdır. Bu nedenle
Türkiye’de özellikle binalar için enerji tüketiminin
minimum değerlere düşürülmesinde ulusal düzenle-
meler getirilmesi bir zorunluluktur. Böylece,
Türkiye’nin bu yöndeki ihtiyaçları düşünülerek 1999

yılında TS 825 “Binalarda ısı yalıtım kuralları” belir-
lenmiştir. TS825’e göre Türkiye için dört farklı dere-
ce gün bölgesi belirlenmiştir. Bu derece gün bölgele-
ri hakkındaki geniş bilgiyi [3]’ten elde edilebilir.
Ayrıca, binaların ısı yükü ihtiyaçlarını belirleyen en
önemli parametre iklim şartlarıdır.

Literatürde derece günler için boru yalıtımının farklı
yönleri ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır.
Öztürk ve arkadaşları, sıcak su boru sistemlerinin
optimum tasarımı için dört farklı termal-ekonomik
yöntem sunmuştur. Yaptıkları çalışmada sıcak su
boru segmenti düşünülmüş ve bu yöntemlerin farklı-
lıklarını ve yararlarını ele almışlardır [4]. Karabay,
sıcak su dağıtım borusu için termal-ekonomik opti-
mizasyon yöntemini incelenmiştir. Kullandıkları
yöntem termodinamiğin ikinci kanunu dayanmakta-
dır. Boru ile yalıtım maliyetlerini yatırım maliyeti ve
optimum boru çapı ile yalıtım kalınlığını işletme
maliyeti olarak ekserji kaybını göz önüne almışlardır
[5]. Keçebaş ve arkadaşları, YDM analizine bağlı
olarak beş farklı boru çapı ve dört farklı yakıt türü
için bölgesel ısıtma boru hattı şebekelerinde kullanı-
lan boruların optimum yalıtım kalınlığını belirlemiş-
lerdir [6].

Yalıtım malzemeleri ana işlevleri itibariyle kullanım
aşamasında önemli oranda enerji verimliliği sağla-
makta ve bu sayede iklim değişikliğine neden olan
enerji üretimi kaynaklı CO salımını ciddi oranda
azaltmaktadır. Bu nedenle bina dış duvarlarında yalı-
tım malzemesinin kullanılmasının çevresel etkilerini
inceleyen birçok çalışma olmasına rağmen boru yalı-
tımı için herhangi bir çalışma yoktur. Fakat bina dış
duvar yalıtımının çevre üzerine etkileri ile ilgili
çalışmaları bu çalışmada şöyle sıralayabiliriz.
Çomaklı ve Yüksel, soğuk şehirlerdeki dış duvar için
10 yıllık bir ömür boyunca enerji tasarrufunun 12,13
$/m2 olabileceğini bildirdiler. Ayrıca, binalarda ısı
yalıtımı kalınlığının çevre üzerindeki etkisini de
araştırdılar. Optimum yalıtım kalınlığının kullanı-
mıyla CO2 emisyon miktarlarında %50 azalma oldu-
ğunu belirlediler [7]. Dombaycı, Denizli için dış
duvarlarda optimum yalıtım kalınlığının çevresel
etkileri üzerinde durdu. Hesaplamalarda, yakıt kay-

6 Tesisat Mühendisliği - Sayı 129 - Mayıs/Haziran 2012



Makale

nağı olarak kömür ve yalıtım malzemesi olarak
genişletilmiş polistiren kullanılmıştır. Dış duvarlarda
optimum yalıtım kalınlığı kullanıldığı zaman enerji
tüketiminin %46,60 ve CO2 ve SO2 emisyonlarının
ise %41,53 azaldığını göstermiştir [8]. Yıldız ve
arkadaşları, yaptıkları çalışmada ısı yalıtımının çev-
resel etkilerini hesaplamış salınan gazların analizini
yapmışlardır. Ankara’da cam yünü yalıtım malzeme-
sinin 0,06 m optimum yalıtım kalınlığını dış duvar-
larda uygulandığında kömür yakıtı için CO2 emisyo-
nun yaklaşık %35 oranında azalttığını göstermişler-
dir [9]. Uçar ve Balo, Elazığ’daki bina dış duvarla-
rında yalıtım kullanılmasıyla optimum yalıtım kalın-
lığını ve kömür yakılması durumunda CO2, SO2, CO
ve NOx emisyonlarını hesapladırlar. Dış duvarlarda
optimum yalıtım kalınlığı uygulanılarak CO ve NOx

emisyonları %82 azaltılmıştır [10]. Kurt, Karabük’te
bir binanın bileşik dış duvarı için optimum yalıtım
kalınlığı, enerji tasarrufu, geri dönüş süresi, yakıt
tüketimi ve CO2 ve SO2 emisyonları üzerine hava
boşluklarının etkilerini incelemişleridir. Dış duvarda
2, 4 ve 6 cm hava boşluğu için yakıt tüketiminin
%44,98 ve CO2 ve SO2 emisyonlarının ise %54,46
kadar azaldığını göstermiştir [11].

Bu çalışmada, borulardaki yalıtım ekonomisi için
YDM analizine dayanan bir optimizasyon modeli
geliştirilmiştir. Matlab programı kullanılarak dört
farklı derece günlere sahip şehirlerdeki (İzmir,
İstanbul, Afyonkarahisar ve Erzurum) bölgesel ısıt-
malar için boru sisteminin optimum yalıtım kalınlığı,
enerji tasarrufu, geri dönüş süreleri ve bazı emisyon
kirleticilerinin miktarları (CO, CO2 ve SO2) hesap-
lanmıştır. Hesaplamalarda dört farklı tipte yakıt
(kömür, doğal gaz, fuel-oil ve jeotermal enerji), dört
farklı nominal boru ebadı (Ø50, Ø100, Ø150 ve
Ø200 mm) ve ekstrüde polistiren (XPS) yalıtım mal-
zemesi kullanılmıştır. Bölgesel ısıtma sistemlerinde-
ki boru yalıtımının ekonomik ve çevresel faydaları
için çalışmadan elde edilen sonuçlar şekiller ile gös-
terilmiş ve tartışılmıştır.

2. MATEMATİKSEL MODELLEME
2.1. Boru Sistemi ve Isı Kayıplarının Hesaplanması
Bu çalışmada toprak üstünde ve kaleri içersinde uza-
nan bir boru sistemi ele alınmış ve birim uzunluk

için boru kesiti Şekil 1’de verilmiştir. Bölgesel ısıt-
ma sistemi için sıcak su (90/70 °C) kararlı durum
kararlı akış kontrol hacmi koşullarında sabit bir hız
ile borudan pompalandığı düşünülmüştür. Sıvı akış
sürtünmesi nedeniyle olan basınç düşümleri bu çalış-
mada ihmal edilmiştir.

Bölgesel ısıtma sistemlerinde borulama sistemi
boyunca borudan gerçekleşen ısı kaybı genellikle
aşağıdaki denklem ile hesap edilmektedir.

(1)

Burada; A borunun toplam yüzey alanı, Td dış ortam
sıcaklığı, Tts boru içersindeki sıcak suyun ortalama
tasarım sıcaklığı ve U borulama sistemi için toplam
ısı transfer katsayısıdır.

Borulama sistemi tabakalarının toplam ısıl direnci,
Rb, borunun iç ve dış yüzeyleri arasındaki tabakala-
rın ısıl dirençleri ile bu iç ve dış yüzey üzerindeki ısı
taşınım katsayıları toplamına eşittir. Böylece borula-
ma sisteminin tüm tabakaları için toplam ısıl direnç
aşağıdaki gibi verilir.

(2)

Burada k1, k2, vb. borulama sistemi tabakalarının ısıl
iletkenliklerini ve r1, r2, vb. ve onların yarıçaplarını
ifade eder.

Borulama sisteminin son tabakasının dış yüzey alanı
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Ad=2pLrn iken borunun iç yüzey alanı Ai=2pLr0’dır.
Bu çalışmada, yalıtımsız borulama sistemi tabakala-
rının toplam ısıl direnci

(3)

ve yalıtımlı borulama sistemi tabakalarının toplam
ısıl direnci

(4)

şeklinde ifade edilebilir. Burada; ky yalıtım malze-
mesinin ısı transfer katsayısı ve A d́ = 2pLr2 borula-
ma sisteminin son tabakasının dış yüzey alanıdır.
Ayrıca, hi and hd sırasıyla borulama sisteminin iç ve
dış yüzeyleri için ısı taşınım katsayılarıdır ve şöyle
hesaplanabilir [12].

(5)

ve

(6)

Burada; ki boru içersindeki sıcak suyun ısı transfer
katsayısıdır. Eşitlik (6) bilgisayar hesaplamalarında
ASTM Standard C680 için genel bir eşitliktir [13].
d=D+2δ ve Tms borulama sisteminin ortalama dış
yüzey sıcaklığıdır.

Yalıtımsız ve yalıtımlı borulama sistemlerinin top-
lam ısı transfer katsayıları arasındaki fark aşağıdaki
gibi yazılabilir.

(7)

Isıl iletim verimi üzerine yalıtımlı borulama sistemi-
nin dış yarıçapının etkisi Eşitlik (7)’nin r2’ye göre
türevinin alınmasıyla bulunur ve sonuçta aşağıdaki
ifade elde edilmiş olur.

(8)

2.2. Ekonomik Yalıtımın Hasaplanması
Yıllık enerji tüketimi ve maliyet analizi genellikle
tasarım ısı yükü hesaplamaları ile birlikte yapılır ve
ısıtma sistemlerinin seçiminde önemli bir rol oynar.
Yıllık ısı tüketimini hesaplamak için çeşitli yöntem-
ler kullanılır. Bir binanın yıllık enerji tüketimini tah-
min etmenin en basit ve etkili yolu saatlik verileri
kullanarak yıllık ısıtma derece günlerin (IDG) sayı-
sını belirlemektir. Bunun için aşağıdaki formül kul-
lanılır.

(9)

Burada; Tb denge sıcaklık ve Tsa günlük ortalama
güneş hava sıcaklığıdır. Parantez üzerindeki * işare-
ti sadece pozitif olan değerlerin hesaba katıldığını
belirtmekte ve Tb < Tsa olduğunda sıcaklık farkları
sıfır olarak alınmaktadır. Temel sıcaklık ısıtmanın
gerekli olduğu en alt dış sıcaklıktır. Bu çalışmada
temel sıcaklık 18 °C ve Büyükalaca ve arkadaşları
tarafından verilen saatlik veriler kullanılmıştır [14].

Literatürde genellikle derece günlerin binaların ısı
ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanıldığı görül-
mektedir. Bunun sonucunda binaların dış duvarların-
daki ısı kaybı hesapları yapılarak optimum dış duvar
yalıtım kalınlıkları hesaplanabilmektedir. Fakat,
binaların ihtiyacı olan bu ısı ise bölgesel ısıtma sis-
temlerinde borular yardımı ile taşınmaktadır. Bu ısı
taşıma esnasında borulama sisteminden kaynaklanan
kayıplar neticesinde borularda optimum yalıtım
kalınlığı hesaplanabilmektedir [15-17]. Bu durumda,
bölgesel ısıtma için borulama sisteminin yıllık ısı
kaybı aşağıdaki eşitlikte verildiği gibi ısıtma derece
günler kullanılarak belirlenebilir.

(10)

Borulama sistemdeki kayıplar için yıllık enerji
gereksinimi yıllık ısı kaybının ısıtma sisteminin veri-
mine (ηıs) bölünerek

(11)

ve bölgesel ısıtmadaki borulardan kaynaklanan
kayıplar için yıllık yakıt tüketimi ise;
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(12)

şeklinde hesaplanabilir. Burada; Halt yakıt tipine
bağlı olarak yakıtın alt ısıl değeridir.

Bölgesel ısıtmadaki borulama sisteminden kaynakla-
nan kayıplar nedeniyle oluşan yıllık toplam enerji
maliyeti (Cyakıt) aşağıdaki ifade ile bulunabilir.

(13)

Burada; CY yakıt tipine dayanarak yakıtın birim
maliyetidir.

Yalıtım malzemesinin birim hacmi (CYal) için toplam
yalıtım malzemesi maliyeti aşağıdaki eşitlik kullanı-
larak hesaplanabilir.

Cyalıtım = CYal V (14)

Burada;                              yalıtımda kullanılan mal-

zemenin hacmidir.

Birçok termal sistemlerde ekipmanların çalıştırılma-
sı için harcanan enerji miktarı yıldan yıla önemli
derecede değişmez. Bu durumda yaşam döngüsü
maliyet (YDM) analizi, [18]’te sunulan metot kulla-
nılarak hesaplanılabilir. Bu referanstaki YDM anali-
zi iki ekonomik terimin toplamı olarak düşünülür. İlk
terim (F) ilk yılki işletim maliyeti ile orantılı ve ikin-
ci terim (E) ise sisteminin birinci maliyeti ile orantı-
lıdır.

(15)

İlk terim (P1), ilk yıl için yakıt fiyatına ömür yakıt
fiyatının oranıdır. P1’in en düşük değeri, ortalama
yakıt fiyatlarının yüksek olduğunu gösterir. Bu
potansiyel ortalama yakıt kazancının belirlenmesi
açısından önemlidir. P1, aşağıda ifade edildiği gibi
enflasyon oranı (d), faiz oranı (i) ve ömür süresi (N)
ile ilgili oranlardır.

(16)

(17)

İkinci terim (P2) ise yatırım miktarına yatırımın
sonucu olarak giren ömürlük masrafların oranıdır.
P2’nin en yüksek değeri, yatırım en düşük ilk mali-
yete sahip olduğunda elde edilir. P2, aşağıdaki gibi
ifade edilir.

(18)

Burada; Ms başlangıçtaki ilk maliyete yıllık bakım
ve işletme maliyetlerine oranı ve Rv ilk maliyete
perakende satış fiyatının oranıdır. Bu çalışmada
bakım ve işletme maliyetlerinin olmadığı düşünüle-
rek P2 değeri 1 olarak alınmıştır.

Bölgesel ısıtma için yalıtımlı borulama sistemiyle
taşınan ısının toplam maliyeti aşağıdaki eşitliklerle
hesaplanabilir.

(19)

Yalıtım malzemesi kullanılmasıyla ömür süresi üze-
rinden toplam enerji tasarruffu, P1-P2 metodu yoluy-
la formüle edilebilir.

(20)

Yalıtımlı borulama sisteminin dış yarıçapı, Eşitlik
(20)’nin minimize veya Eşitlik (19)’un maksimize
edilmesiyle belirlenebilir. Böylece r2’ye göre S veya
Ct’ın türevi alınarak sıfıra eşitlenir. Sonra Matlab
optimization Toolbox kullanılarak optimum yalıtım
kalınlığı (dins) elde edilir. Burada dins = r2 – r1’dir.
Geri dönüş süresini bulma yolunda ise Eşitlik (16)
veya (17)’deki durumlardan biri için P1 seçilir.
Eşitlik (20)’de seçilen P1 yerleştirilerek sıfıra eşitle-
nir. Buradan ise geri dönüş süresi (Ngd) hesaplanmış
olur.

2.3. Yıllık Emisyon Gazları Miktarlarının 
Hesaplanması

Bölgesel ısıtma boru hatlarında uygulanan boru yalı-
tımları yakıt tüketimini asgari seviyeye indirdiği için
enerji tasarrufunun yanı sıra yanma sonucunda olu-
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şacak atık gazların emisyonlarını da azaltmış olacak-
tır. Kullanılan yakıtların genel yanma formülü aşağı-
daki eşitlikle verilmiştir [19].

(21)

Burada; Omin, c1, c2 ve n1 ifadeleri aşağıdaki form-
da verilen oksijen dengesi formüllerden hesaplanır.

(22)

(23)

(24)

(25)

1 kg yakıtın yanması sonucu ortaya çıkacak emisyon
oranları aşağıdaki denklemler ile elde edilir.

(26)

(27)

(28)

(29)

Burada; M yakıtın mol ağırlığı ve aşağıdaki gibi
hesaplamak mümkündür.

(30)

Toplam yıllık yakıt tüketimi miktarının belirlendiği
myakıt denklemi (Eşitlik (12)) üzerinden yanma sonu-
cu açığa çıkacak toplam gaz emisyonları aşağıdaki
denklemler ile bulunabilir.

(31)

(32)

(33)

(34)

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, yaşam döngüsü maliyet (YDM) anali-
zi boru yalıtım ve enerji tüketim maliyetlerini içeren
toplam maliyeti en aza indiren optimum yalıtım
kalınlığı, enerji tasarrufu ve geri ödeme süresini tah-
min etmek amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca bölgesel
ısıtma sistemleri boru hatlarında uygun boru yalıtımı
kalınlığı kullanılmasıyla bazı kirletici emisyon mik-
tarlarının nasıl değiştiği de araştırılmıştır. Dolayısıy-
la boru yalıtımının çevre kirliliği (özellikle hava kir-
liliği) üzerine faydaları gösterilmiş olur. Bu nedenle,
çeşitli şehirlerdeki bölgesel ısıtma boru hatlarındaki
farklı boru çapları için optimum yalıtım kalınlığı
Tablo 1 ve 2’de verilen parametreler kullanılarak
hesaplanmıştır. Ayrıca çalışmada yalıtım malzemesi
olarak 30 kg/m3 yoğunluk, 0,032 W/m K ısı iletken-
lik katsayısı ve 157 TL/m3 birim fiyatına sahip eks-
trüde polistiren (XPS) kullanılmıştır. Türkiye’nin
mevcut durumuna göre enflasyon ve faiz oranları
sırasıyla % 10,43 ve 12 olarak alınmıştır. Boru yalı-
tımı için ömür süresi ise 20 yıl olarak kabul edilmiş-
tir. Binaların ısı yükü ihtiyaçlarını belirleyen en
önemli parametre iklim şartlarıdır. TS 825 “Bina-
larda Isı Yalıtımı Kuralları” standardında Türkiye,
ısıtma derece-gün (IDG) sayılarına göre dört bölge-
ye ayrılmıştır. 1. bölge, ısıtma için en az enerji ihti-
yacının olduğu, 4. bölge ise en fazla enerji ihtiyacı-
nın olduğu bölgeyi temsil etmektedir. Bu çalışmada
1. bölgeden İzmir (1188 °C-gün), 2. bölgeden İstan-
bul (1865 °C-gün), 3. bölgeden Afyonkarahisar
(2828 °C-gün) ve 4. bölgeden Erzurum (4827 °C-
gün) şehirleri seçilmiştir.

Bölgesel ısıtmadaki yalıtılmış bir boru sisteminde
taşınan sıcak su için yıllık toplam maliyetleri etkile-
yen iki parametre vardır. Bu parametreler yalıtım ve
enerji maliyetleridir. Boru sisteminde yalıtım kalınlı-
ğının artmasına bağlı olarak ısı kaybı azalır. Bu yüz-
den birim uzunluktaki boru sisteminde taşınan suyu
ısıtmak için gerekli enerji ihtiyacı azalır ve toplam
maliyet düşer. Ancak yalıtım kalınlığının gereğinden
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fazla arttırılması yalıtım maliyetini arttırır. Bu
durumda yüksek yalıtım maliyeti nedeniyle belli bir
noktadan sonra toplam maliyet artmaya başlar.
Toplam maliyetin minimum olduğu bu nokta opti-
mum yalıtım kalınlığı değeri olarak ifade edilmekte-
dir. Bu durum Şekil 2’de açıkça gösterilmektedir.
Buna ek olarak yalıtım maliyeti borunun silindirik
geometrisi nedeniyle doğrusal olarak değişmemekte-
dir.

Bölgesel ısıtma sistemlerinde boru yalıtımının en
önemli nedeni ise enerji tasarrufu yapmak içindir.

Boru yalıtımında yalı-
tım kalınlığı artarken
enerji tasarrufunun
düşmeye başladığı
noktada optimum
yalıtım kalınlığı elde
edilmiş olur. Yani
enerji tasarrufu opti-
mum yalıtım kalınlı-
ğında maksimum
değeri alır. Bu durum
çeşitli parametrelere
göre Şekil 3’te göste-
rilmektedir. Şekil
3(a)’da çeşitli yakıtlar
için enerji tasarrufu-

nun yalıtım kalınlığı ile değişimi verilmiştir. Bu
şekilden en fazla tasarrufun fuel-oil’den yapılabile-
ceği görülmektedir. En az ise jeotermal enerjiden
elde edilir. Bu durumda yıllık enerji tasarrufu yakıtın
maliyeti ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla yüksek
maliyetli yakıt kullanıldığında enerji tasarrufu daha
önemli hale gelmektedir. Çeşitli boru çapları için
enerji tasarrufunun yalıtım kalınlığı ile değişimi de
Şekil 3(b)’de görülmektedir. Bu şekilden boru çapı
arttıkça enerji tasarrufunun arttığı görülebilir. Bu,
bölgesel ısıtma boru hatlarında yalıtımın büyük çaplı
borularda kullanılması büyük bir avantaj olduğu
anlamına gelir. Fakat büyük çaplı borular bu siste-
min pompalama masraflarını artırır. Ayrıca, bu çalış-
mada pompalama masrafları dikkate alınmamıştır.
IDG değerlerinde yani enerji ihtiyacındaki bu deği-
şim, enerji tasarruflarını da önemli ölçüde etkile-
mektedir. Ele alınan çalışma sürekli rejim şartlarının
dikkate alındığı derece günler ile mukayese edilmiş-
tir. Bunun için, Şekil 3(c)’de farklı derece günlere
sahip şehirler için enerji tasarrufunun yalıtım kalınlı-
ğı ile değişimi verilmiştir. Bu şekilden Erzurum ilin-
de kurulması düşünülen bölgesel ısıtma sistemindeki
Ø100 mm’lik boru için en fazla enerji tasarrufu yapı-
lırken İzmir ili için en düşük tasarruf yapılabildiği
gözlenebilir. Bu durumda derece günlerin enerji
tasarrufu üzerine ne kadar etkili olduğu anlaşılabilir.
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Tablo 1. Bu çalışmada kullanılan yakacak yakıtlar [20].

Tablo 2. Boru sisteminde kullanılan paslanmaz çelik borunun bazı özellikleri.

Şekil 2. Yalıtım kalınlığı ile yıllık toplam maliyetinin değişimi

(Afyonkarahisar ili, kömür yakıtı, Ø100 mm’lik boru).
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Borularda yalıtım gerekliliğini daha iyi anlaşılması
için çalışmanın ekonomik göstergeleri özetlenmesi
gereklidir. Böylece, farklı şehirler, yakıt türleri ve
nominal boru ebatlarına göre optimum yalıtım kalın-
lığı, yıllık enerji tasarrufu, geri dönüş süresi ve yıllık
yakıt tüketim miktarları YDM analizine göre hesap-
lanarak elde edilen sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir.
Tablodan derece günlerin ve boru çapların artmasıy-
la optimum yalıtım kalınlığı, enerji tasarrufu ve yakıt
tüketim miktarlarının arttığı fakat geri dönüş sürele-
rinin kısaldığı görülmektedir. Tablodaki tüm şehir-
lerde enerji tasarrufu değerleri, yakıtların pahalılık-
larına göre fuel-oil, kömür, doğal gaz ve jeotermal
enerji şeklinde sıralanmaktadır. Bunun böyle olma-
sında derece günlerin etkileri de vardır. Bu duruma
karşı olarak yakıtların geri dönüş süreleri de o kadar
kısalmaktadır. Bu bölgelerde hava kirliliğinin azaltıl-
ması maksadıyla doğal gaz ve jeotermal enerji kulla-
nılabilir. Ayrıca burada dikkat edilmesi gereken bir
başka durum ise İzmir, İstanbul ve Erzurum’da jeo-
termal bölgesel ısıtma sistemi olmamasıdır. Fakat bu
çalışmada derece günlerin etkisini göstermek için
var olduğu düşünülmüştür. İstanbul ilinde fuel-oil
yakılan bir bölgesel ısıtma sistemi için 50 mm boru-
da 158 TL/m ve 200 mm boruda 518 TL/m enerji
tasarrufu yapılabilmektedir. Bu sistemde yalıtımsız
boru yerine bu boruların kullanılması durumunda ise
sırasıyla % 82 ve % 88 tasarruf yapılabilecektir.

Yalıtım iyi bir enerji tasarruf yöntemi olmasının
yanında yakıt kaynaklı çevresel kirliliğinin önlenme-
si açısından çok önlemdir. Kömür, doğal gaz ve fuel-
oil yakıtları yakıldıkları zaman çevreye CO, CO2 ve
SO2 gibi zararlı gazlar salınmaktadır. İnsan sağlığı
için zararlı olan bu gazlar, yakıt tüketiminin artması-
na bağlı olarak artış göstermektedir. Bölgesel ısıtma
sistemlerinin boru hatlarındaki borulara uygulanacak
olan yalıtım, yakıt tüketimini azaltacağı için baca
gazı emisyonlarını da düşürecektir. Çeşitli paramet-
reler için CO, CO2 ve SO2 emisyonlarının yalıtım
kalınlığı ile değişimleri sırasıyla Şekil 3, 4 ve 5’te
gösterilmiştir. Şekildeki tüm grafiklerde gösterildiği
gibi yalıtım kalınlığı arttıkça atmosfere salınan kirle-
tici gaz emisyonları azalmaktadır. Soğuk iklime
sahip Erzurum gibi şehirlerde en fazla yakıt tüketimi
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(a) Afyonkarahisar ili ve Ø100 mm nominal boru

ebadı için farklı yakıtlar

Şekil 3. Çeşitli parametrelere göre yalıtım kalınlığı ile

enerji tasarrufunun değişimi.

(b) Afyonkarahisar ili ve doğal gaz yakıtı için farklı

nominal boru ebatları

(c) Kömür yakıtı ve Ø100 mm boru ebadı için

farklı şehirler
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yapılması sonucu açığa çıkan CO, CO2 ve SO2

emisyon miktarının çok fazla olduğu şekillerden
açıkça görülmektedir. Fakat yalıtım kullanılmasıyla
emisyonlardaki en fazla düşüşte bu şehirde olmakta-
dır. Buda bu gibi soğuk şehirlerde çevre kirliliğinin
azaltılması için yalıtımın kullanılması gerektiğini
göstermektedir. Yalıtım ile en büyük CO ve CO2

emisyon düşüşleri kömür yakıtı ve Ø200 mm boru
için olmaktadır. SO2 emisyon düşümü ise fuel-oil
yakıtı ve yine Ø200 mm boruda olmuştur. Burada
doğal gazın emisyonlarının oldukça düşük olduğu
ve jeotermal enerjide ise çok az (veya hiç) olduğu
görülmektedir. Bölgesel ısıtma sistemlerinde büyük
çaplı borularda yalıtım kullanılması hava kirliliğini

azaltmada çok etkili olduğu buradan anlaşılabilmek-
tedir.

Ekonomik ve çevresel avantajları göz önüne alındı-
ğında en iyi seçim jeotermal enerji ve sonra doğal
gaz yakıtlarıdır. Bölgesel ısıtma sistemi boru hatla-
rında boru yalıtımı kullanıldığı zaman atmosfere
salınan CO2 miktarında %21 gibi önemli bir azalma
yapabilir. Genellikle binalarda fakat boru sistemle-
rinde de uygun yalıtım kalınlığı kullanılmaması
nedeniyle baca gazı emisyonlarında gerekli azalma-
lar sağlanamaz. Bunun sonucu olarak hava kirliliği,
kış koşullarının zor geçtiği şehirlerde ciddi boyutla-
ra ulaşmaktadır.
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Tablo 3. Çeşitli parametreler için farklı illerin optimum yalıtım kalınlığı, enerji tasarrufu,  geri dönüş süreleri ve yakıt
tüketim miktarı.
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(a) Kömür yakıtı ve Ø100 mm boru çapı için

Şekil 4. Çeşitli parametrelerde yalıtım kalınlığı ile CO2

miktarının değişimi

(b) Afyonkarahisar ili ve Ø100 mm boru çapı için

(c) Afyonkarahisar ili ve kömür yakıtı için

(a) Kömür yakıtı ve Ø100 mm boru çapı için

Şekil 5. Çeşitli parametrelerde yalıtım kalınlığı ile CO

miktarının değişimi

(b) Afyonkarahisar ili ve Ø100 mm boru çapı için

(c) Afyonkarahisar ili ve kömür yakıtı için
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4. SONUÇLAR
Bu çalışmada bölgesel ısıtma sisteminde boru yalıtı-
mının ekonomik ve çevresel faydaları incelenmiştir.
Boru yalıtımı ekonomisi için optimum yalıtım kalın-
lığı, enerji tasarrufu, geri ödeme süreleri ve yakıt
tüketim miktarı hesaplanmıştır. Çevresel yönlerden
ise yalıtım ile çeşitli yakıtların kullanımından kay-
naklanan CO, CO2 ve SO2 emisyonların değişimleri
değerlendirilmiştir. Hesaplamalarda yakıt kaynağı
olarak kömür, doğal gaz, fuel-oil ve jeotermal enerji,
boru çapı olarak Ø50, Ø100, Ø150 ve Ø200 mm’lik
borular ve ekstrüde polistiren (XPS) yalıtım malze-
mesi kullanılmıştır. Bu çalışma ile derece günlerin
ve boru çapların artmasıyla optimum yalıtım kalınlı-
ğı, enerji tasarrufu ve yakıt tüketim miktarlarının art-
tığı fakat geri dönüş sürelerinin kısaldığı görülmek-
tedir. Yakıt tüketiminin artması durumunda ise CO,
CO2 ve SO2 emisyonları da arttığı gözlenmiştir. Bu
durum ancak yalıtım kullanılması durumunda aşağı-
lara çekilebilmektedir. Bu da bölgesel ısıtma sistem-
lerinde atmosfere salınan CO2 miktarında %21 gibi
önemli bir azalmanın olabileceğine işarettir. Sonuç
olarak; uygun boru yalıtım kalınlığının belirlenme-
siyle bölgesel boru hatlarında enerjinin etkin taşın-
ması ve yerel kaynakların korunması, ithal enerji
talebinin düşürülmesi ve buna bağlı olarak daha az
yakıt tüketilmesi ile zararlı emisyonların çevreye
olumsuz etkilerinin azaltılması mümkün gözükmek-
tedir.
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SEMBOLLER
A Borunun toplam yüzey alanı (m2)
Ad Boru sisteminin son tabakasının dış yüzey 

alanı (m2)
Aʹd Boru sisteminin yalıtımdan sonraki son 

tabakasının dış yüzey alanı (m2)
Ai Borunun iç yüzey alanı (m2)
CY Yakıtın birim maliyeti (TL/kg, TL/m3, 

TL/kW h)
Cyakıt Yıllık toplam enerji maliyeti (TL)
CYal Birim hacimdeki yalıtım malzemesinin 

maliyeti (TL/m3)
Cyalıtım Toplam yalıtım malzemesi maliyeti (TL)
Ct Toplam maliyet (TL)
d Enflasyon oranı (%)
Eg Boru sistemdeki kayıplar için yıllık enerji 

gereksinimi (W)
Halt Yakıtın alt ısıl değeri (J/kg, J/m3, J/kW h)
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hd Boru sisteminin dış yüzeyi için ısı taşınım 
katsayısı (W/m2 K)

hi Boru sisteminin iç yüzeyi için ısı taşınım 
katsayısı (W/m2 K)

i Faiz oranı (%)
IDG Isıtma derece günler (°C-gün)
ki Boru içersindeki sıcak suyun ısı transfer 

katsayısı (W/m K)
ky Yalıtım malzemesinin ısı transfer katsayısı 

(W/m K)
L Boru sisteminin birim uzunluğu (m)
myakıt Yıllık yakıt tüketimi (kg, m3, kW h)
N Ömür süresi (yıl)
Np Geri dönüş süresi (yıl)
P1 İlk yıl için yakıt fiyatına ömür yakıt fiyatının

oranı
P2 Yatırım miktarına yatırımın sonucu olarak 

giren ömürlük masrafların oranı
QA Bölgesel ısıtma için boru sisteminin yıllık 

ısı kaybı (W)
Qp Boru sisteminden meydana gelen ısı kayıp-

ları (W)

Rb Boru sisteminin toplam ısıl direnci (K/W)
Rb,y Yalıtımlı boru sistemi tabakalarının toplam 

ısıl direnci (K/W)
Rb,y-sız Yalıtımsız boru sistemi tabakalarının toplam 

ısıl direnci (K/W)
S Enerji tasarrufu (TL)
Tb Denge sıcaklık (K)
Td Dış ortam sıcaklığı (K)
Tms Boru sisteminin ortalama dış yüzey sıcaklığı (K)
Tsa Günlük ortalama güneş hava sıcaklık (K)
Tts Boru içersindeki sıcak suyun ortalama tasarım

sıcaklığı (K)
U Boru sistemi için toplam ısı transfer katsayısı

(W/m2 K)
V Yalıtım malzemesinin hacmi (m3)
YDM Yaşam döngüsü maliyeti (TL)
δins Optimum yalıtım kalınlığı (m)
ΔT Boru sisteminin iç ve dış tasarım sıcaklık 

farkı (K)
ΔU Yalıtımsız ve yalıtımlı boru sistemlerinin 

toplam ısı transfer katsayıları arasındaki fark
ηıs Isıtma sisteminin verimi (%)
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