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ISITMA SİSTEMLERİNDE YENİLİKLER 
 
 

Rüknettin KÜÇÜKÇALI 
 
 
 
 
 
ÖZET 
Isıtma sistemlerinde ve ekipmanlarında gelişmeler çok hızlı olmaktadır. Bu çalışmada sıcak sulu 
ısıtma sistemlerinde kullanılan kazan ve brülörlerdeki gelişmeler anlatılmıştır. Öte yandan özellikle 
hafta sonu evlerinde kesintili çalışmanın yarattığı yüksek yakıt tüketimi ve konforsuzluk üzerinde 
durulmuş ve bunun önlemleri tartışılmıştır. 
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Isıtma sistemini oluşturan ekipmanlarda son yıllarda büyük gelişmeler olmuştur. Bu alandaki rekabetin 
yoğun olması ve enerjinin daha tasarruflu ve çevreyi kirletmeden kullanılması zorunluluğu gelişmeleri 
destekleyen iki ana unsurdur. Diğer taraftan özellikle binaların ısıtılmasında doğal gaz kullanımının 
bütün dünyada yaygınlaşması, gelişmelere yeni ufuklar açmıştır. Türkiye için de bu durum geçerlidir. 
Son yıllarda ısıtma sektöründe doğal gazın yaygın kullanımıyla birlikte büyük gelişmeler ve kalite artışı 
yaşanmaktadır. 
 
 
 
 
2. YILLIK VERİM VE YOĞUŞMA KOŞULLARI 
 
Kazan anma verimi, bir sıcak sulu ısıtma sisteminin veriminin tanımında yetersizdir. Önemli olan 
sistemin değişen koşullara uyabilmesi ve her koşulda yüksek verimde kalabilmesidir. On-off kontrollu 
standart kazan- brülör sistemlerinde, sistem verimi ısıtma yükü azaldıkça süratle düşmektedir. Sistem 
ise esas olarak bu düşük yüklerde çalışmaktadır. Dolayısıyla bir ısıtma sisteminin yakıt tüketimini 
belirleyen özelliği, düşük ısıtma yüklerindeki davranışıdır. Şekil 1’de Almanya’da bir bölge için mevsim 
boyunca farklı dış sıcaklıklarda kazan çalışma süreleri görülmektedir. Dış sıcaklık kış değişim aralığı –
15 ile +15 ˚C değerleri arasındadır.  Buna göre kazanın –15 ile –10 ˚C arasında çalışma süresi toplam 
sürenin %6,6’i oranındadır. –10 ile –5 ˚C arasında %8,4 oranında çalışır. En fazla ise 0 ile +5 ˚C 
arasında %35,9 oranında çalışmaktadır. Yani kazanlar tam yükte veya tam yüke yakın olarak yılın çok 
az bir kısmında çalışmaktadırlar. İstanbul için hazırlanan böyle bir diyagram ise Şekil 2’de 
görülmektedir.  Buna göre İstanbul’da dış sıcaklık %74 oranında 6 ˚C’nin üzerindedir. Yani kazanlar 
çalışma sürelerinin %74’ünü, %60 kapasitenin altında çalışarak geçirmektedirler. Bu durum klasik 
kazanlar açısından çok büyük bir dezavantaj oluşturmaktadır. 
 
Halbuki yoğuşmalı tip kazanlarda bu durum tam tersine çalışmaktadır. Modern yoğuşmalı kazanlarda, 
kazan ne kadar düşük yüklerde çalışırsa, verim o kadar yükselmektedir. Yoğuşmalı kazanların verimi 
dönüş suyunun sıcaklığı tarafından belirlenir. Verimin yüksek olması için dönüş suyu sıcaklığı düşük 
olmalıdır. Bu durum Şekil 1’de işaretlenmiştir. Buna göre 75/60 ˚C çalışan bir sistemde ısıtma 
mevsiminin yaklaşık %90’ında dönüş suyu sıcaklığı 55 ˚C’nin altında olduğundan, kazan yoğuşmalı 
olarak çalışabilmektedir. Döşemeden ısıtma yapılması halinde su sıcaklıkları çok daha düşük 
olduğundan zamanın %100’ünde kazanın yoğuşmalı olarak çalışması mümkündür. Doğal gaz yakan 
yoğuşmalı kazanlarda tam yoğuşma olması halinde alt ısıl değere göre verimin %109 değerine 
ulaşması mümkündür. Kazan, düşük dönüş suyu sıcaklıklarında bu değere yakın verimlerde çalışır.  
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Dolayısıyla yıllık ortalama verim dikkate alındığında, yoğuşmalı kazan ile iyi bir standart kazan 
arasında en az %15 mertebelerinde bir yakıt tüketimi farkı oluşabilmektedir. 
 
Özellikle yoğuşmalı kazanlarda kazan kalitesi ve dönüş suyu sıcaklığı kadar yoğuşma miktarında etkili 
olan bir başka parametre brülör cinsidir. Yoğuşma miktarı kazan verimini doğrudan etkiler. Tam 
yoğuşma ne kadar yüksekse, verim de aynı oranda artar. Şekil 3’te on-off çalışan bir brülör 
kullanılması ile, oransal bir brülör kullanılması arasındaki fark görülmektedir. Aynı su sıcaklıklarıyla 
çalışılması halinde, tam yoğuşma oransal brülör kullanılması halinde %74 iken; on-off brülör 
kullanılması halinde bu oran %42’ye düşmektedir. O halde yoğuşmalı kazanlarda oransal 
(modülasyonlu) brülör kullanılması son derece yararlıdır. Modern yoğuşmalı kazanlar modülasyonlu 
brülörlüdürler.  
 
 
 

 
 

Şekil 1. Isıtma eğrisinin seyri sistemin işletme şartlarını ve ekonomikliğini etkilemektedir. 
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Şekil 2. İstanbul koşullarında dış sıcaklığa göre su sıcaklıkları ve ısı yükü dağılımı 
 
 
2.1. Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlarla Kazan Daireleri 
 
Değişik tipte yoğuşmalı kazanlar mevcuttur. Genel olarak yoğuşmalı kazanları döşeme tipi ve duvar 
tipi olarak ikiye ayırmak mümkündür. Döşeme tipi yoğuşmalı kazanlar kapladıkları yer ve pahalı 
olmaları nedeniyle yaygın kullanılamamaktadır. Duvar tipi cihazlar ise üstün özellikleri ve fiyat 
avantajları nedeniyle daha fazla ilgi görmektedirler. 
   
Duvar tipi bir yoğuşmalı kazanda üstte kazan, altta boyler bulunmaktadır. Bu şekildeki bir kazan 350 
m2 bir villanın ısıtma ve merkezi sıcak su sistemini besleyebilir. Bir kazan dairesine gereksinim yoktur. 
Kazanı hobi odasına veya yaşanan bir hacme yerleştirmek olasıdır.   
 
Daha büyük kapasitede (37.000 kcal/h) yaklaşık 650 m2 villanın tek cihazla ısıtılıp, sıcak su ihtiyacının 
karşılanması mümkündür. Bu sistemde entegre boyler yerine, ayrı boyler kullanılabilir. Bu sistemlerin 
hesabında ve seçiminde boyler için ayrı bir ısı yükü hesaba katılmamaktadır. Yapının ısı kaybı 25.000 
kcal/h ise, 25.000 kcal/h kapasiteli kazan kullanmak yeterlidir. Tek ünitede halen mevcut olan kapasite 
56.000 kcal/h değerine kadar çıkılmaktadır.  
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Şekil 3a. Yoğuşmasız durumdaki, kısmi ve tam yoğuşmadaki ısıtma zamanı yüzdeleri, 
tek kademeli brülörde 

 

 
 

Şekil 3b. Yoğuşmasız durumdaki, kısmi ve tam yoğuşmadaki ısıtma zamanı yüzdeleri, 
modülasyonlu (oransal) brülörde 
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Duvar tipi olarak geliştirilen yoğuşmalı kazanda ısıtma yüzeylerinde magnezyum, alüminyum, silis 
karışımı bir malzeme kullanılmaktadır. Bu malzemenin ömrü 30 yıldan fazla olarak belirlenmiştir. İlk 
kullanıma başlayan duvar tipi yoğuşmalı kazanlar, 18 yıldır sorunsuz çalışmaktadır. Bu kazanlarda 
alev ve yanma havası birlikte modüle edilebilmektedir ve 8 mbar gibi çok düşük basınçlara kadar 
inildiğinde bile çalışabilmektedir. Modülasyonlu çalışma halinde 75/60 çalışan bir ısıtma sisteminde 
tam yoğuşmalı çalışma süresi toplam ısıtma mevsiminde %74 mertebelerine çıkabilmektedir. Kısmi 
yoğuşmalı dönem %21 ve yoğuşmasız dönem %5 mertebelerindedir.  
 
Duvar tipi bir yoğuşmalı kazanları, daha büyük sistemlerde, birden fazla sayıda kullanarak çok uygun 
çözümler üretmek mümkündür. Yan yana altıya kadar kazanın birlikte kullanımıyla ilgili kontrol sistemi 
geliştirilmiştir ve kaskad sistem olarak bilinmektedir. Çok sayıdaki duvar tipi cihazın her biri kendi 
pompasıyla bir ortak kolektöre sıcak suyu gönderir. Bu kolektörden istenen yerlere dağıtım yapılır. 
Modülasyonlu kontrol ve yüksek verim nedeniyle 75/60 çalışan sistemlerde ekstrem hallerde döşeme 
tipi yoğuşmasız klasik kazanlara göre yıllık ortalama sistem verimlerinde %30’lara varan farklar elde 
edilebilmektedir. 
 
Buradaki bir başka avantaj taze hava girişinin kazan dairesine bir kanalla sağlanması, çıkışların ise 
bacaya verilmesidir. Burada hermetik tipler de kullanılabilir. Kazan dairesi dışarı açılmadığı için, 
soğumayacak, kazan dairesinde toz olmadığı için, bu tozların yanma odasına girip yanmayı bozarak is 
oluşturması önlenecektir. Bu sistemde mimari açıdan elde edilen en önemli avantaj yer kazancıdır. 
Aynı zamanda sistemin temizliğidir.  
 
Bugünkü fiyatlar ve kapasitelerle dört kazanlı kaskad sistemler ekonomik görülmektedir. Daha fazla 
sayıdaki kazanla oluşturulan bataryalar diğer avantajlarına karşılık pahalı olmaktadırlar. Ancak 
önümüzdeki yıllarda 80.000 ve 100.000 kcal/h kapasiteli duvar tipi yoğuşmalı tek üniteler devreye 
girecektir. Böylece ilerdeki yıllarda 500.000 kcal/h kapasitelere kadar, duvar tipi cihazlarla ekonomik 
kaskad sistemler oluşturulabilecektir.  
 
 
 
 
3. GAZ YAKITLI BRÜLÖRLER 
 
Gaz yakıtlı brülörleri atmosferik ve üflemeli brülörler olarak genelde ikiye ayırmak mümkündür. Bina 
ısıtması uygulamalarında atmosferik brülörler büyük avantajlara sahiptir. Ancak bu tip kazanlar için 
son yıllarda geliştirilen ön karışımlı üflemeli brülörler, özellikle çevreyle ilgili emisyonlar açısından 
önemli üstünlüklere sahiptir. Pek çok yeni cihazda, özellikle duvar tipi cihazlarda, bu tip brülör 
kullanılmaktadır. Yoğuşmalı duvar tipi kazanlarda ön karışımlı brülör kullanıldığında, ısıtma gücü 40 
kW mertebelerine kadar çıkabilmektedir. Burada kullanılan yanma borularında özgül güç 800-1400 
kW/ m2 mertebelerindedir. 
 
Bu tip brülörlerde gaz yakıt tam yanma için gereken miktarda yakma havası ile önceden karıştırılır. 
Böylece elde edilen yanıcı karışım yanma odasına gönderilir. Burada her türlü yanma şartında 
karışımdaki hava oranı aynı kalmaktadır. Dolayısıyla yanma sonucundaki baca gazı bileşimi de 
değişmeyecektir. Yakma havasının temini, gaz yakıtla karışması ve regülasyonu bir fan yardımı ile 
sağlanır. Yanma odası tamamen kapalıdır. Baca gazlarının dolaşımı ve atımı baca çekişi veya baca 
aspiratörü ile sağlanır. Alevin kararlılığı ve güvenliliği karışımın mükemmelliğine bağlıdır.  
 
Ön karışımlı yakma sistemleri kısmen atmosferik brülörlere benzemektedir. Sistemin şematik 
görünüşü Şekil 4’de verilmiştir. Fan ile temin edilen yakma havası debisi ayarlanarak karışım odasına 
verilmektedir. Burada gaz yakıtla hava tamamen karışmaktadır. Yanmaya hazır karışım yanma 
borusuna gönderilir. Genellikle sıcaklığa dayanıklı seramik malzemeden yapılan poroz yanma 
borusuna merkezden giren karışım, radyal olarak dağıtıcı elekten geçerek delikli boru yüzeyine ulaşır 
ve burada yanar. Yanma borusunun bütün dış yüzey çevresi boyunca her delikte yanma vardır. 
Dağıtıcı elekte gaz hızı yanma hızından daha büyük olmak zorundadır. Aksi halde alev geri teper ve 
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tehlike yaratır. Ön karışımlı gazın bu şekilde yanmasının aşağıda sıralandığı gibi büyük avantajları 
vardır: 
 
1. Homogen bir hava- yakıt karışımı elde edilir. Hava fazlalık katsayısı sabit tutulabilir. 
2. Daha yoğun ve iyi bir yanma elde edilir. Bütün yüzey boyunca eşit büyüklükte alev ve eşit alev 

hızında yanma elde edilir. 
3. Büyük alev yüzeyi ve düşük alev yüzey yükü dolayısıyla alev sıcaklığı düşüktür ve bu nedenle 

NOx oluşumu büyük ölçüde önlenmiştir. Ön karışımlı yakıcılarda NOx emisyonu 30 mg/kWh ve 
CO emisyonu 10 mg/kWh değerlerine kadar düşebilmektedir. 

 
 

 
 

Şekil 4. Üflemeli ön karışımlı bir brülör şeması 
 
 

Ön karışımlı brülörde kompakt bir yapı oluşturulmuştur. Brülörün tek yanma borusu bulunmakta ve bu 
boru yanma odasına girmektedir. Brülör plakası ile ön karışımlı brülör yanma odasına sızdırmaz 
biçimde monte edilir. Bu brülörde alevin şekli sabit olduğundan yanma odasını küçük toleranslar içinde 
gerçekleştirmek ve küçük yanma odaları ile yetinmek mümkündür. 
 
Bu brülörde üflemeli brülörlerde olduğu gibi bir ses problemi yoktur. Her ne kadar atmosferik 
brülörlerle karşılaştırıldığında bir fan sesi varsa da bu ses uygun bir ses yutucu kabinle 
giderilebilmektedir.   
 
 
 
 
4. SIVI YAKITLI BRÜLÖRLER 
 
Sıvı yakıt brülörleri üç grupta toplanabilir: 
 
a. Buharlaşmalı brülörler (karbüratörlü) 
b. Pompalı brülörler 
c. Dönel brülörler 
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Isıtma amacıyla buharlaşmalı brülör kullanımı yaygın değildir. Kalorifer kazanlarında daha çok diğer iki 
tip brülör kullanılır. Pompalı brülörler 400 kg/h kapasitelere kadar monoblok olarak yapılır. Fan, 
pompa, motor, filtre, ısıtıcı ve kontrol elemanları kendi üzerindedir. Tam otomatik, tek veya çift 
kademeli olabilirler. Kumanda on-off veya oransal olabilir. Özellikle büyük kapasitelerde oransal 
kontrol önemli yakıt ekonomisi sağlar. Dönel brülörler genellikle büyük kapasitelerde kullanılırlar ve 
oransal kontrollüdürler. 
 
 
4.1. Sarı Alevli Brülör 
 
Sıvı yakıtların yanması sonucu oluşan alev parlak sarı renktedir ve radyanson kabiliyeti çok yüksektir. 
Bu nedenle özellikle endüstriyel kazanlarda fuel oil yakılmasında sarı alevli brülörler kullanılır. Ancak 
sıcak su kazanı uygulamalarında sarı alev su ile soğutulan yüzeylerle temas ettiğinde is ve kurum 
oluşur. Ayrıca bu tür alevlerde özellikle küçük kapasitelerde CO oranı fazla düşürülemez. 
 
Sıcak su üretiminde mazotlu brülör olarak mavi alevli brülörler geliştirilmiştir. Bu brülörlerde oluşan 
alev, aynı doğal gaz alevi gibi mavi renklidir. Kazanda kurum oluşumu tamamen önlenmiştir. CO ve 
Nox emisyonları gerçekleşen tam ve uygun yanma sonucu en düşük limitleri sağlayacak ölçüde 
düşüktür.   
 
 
4.2. Mavi Alevli Brülör 
 
Mavi alevli brülörde yakıt yüksek basınçta ve ısıtılmış olarak yanma odasına püskürtülür. Yüksek 
sıcaklıktaki yanmış gazların bir kısmı özel seramik başlık sayesinde tekrar geri döndürülerek 
püskürtülen pülverize yakıtla karıştırılır. 1000 ˚C mertebelerinde bu sıcak gazlar, yakıtın hızla 
buharlaşarak gaz yakıt haline geçmesine neden olurlar. Başlığı terk eden hava (buharlaşmış) gaz 
yakıt karışımı mavi alevle, gaz yakıt gibi yanar. Akkor hale gelen başlığın aynı zamanda yanma 
üzerinde katalitik etkisi vardır.  
 
Mavi alevli brülörde kurum oluşmamakta, dolayısıyla kurum kirlenmesine bağlı verim düşümü 
yaşanmamaktadır. Aynı gaz yakıt brülörü gibi bakım ve temizlik ihtiyacı olmadan bütün bir yıl sabit 
verimle yanmaktadır. Ayrıca duman yollarında tıkanma, kazan veriminde düşme ve bacada yangın 
riski oluşmamaktadır.  
 
Geçmiş yıllardaki eski modellerde mavi alevli brülörlerin iki önemli dezavantajı bulunmaktaydı. 
Bunlardan biri pahalı olmasıydı. Bu brülörler giderek ucuzlamaktadır. Günümüzde özellikle küçük 
kapasitelerde fiyat farkı çok azalmıştır. Diğer bir dezavantaj ise ses düzeyinin yüksek olmasıdır. Ancak 
bu sakınca da son geliştirilen modellerde ortadan kaldırılmıştır. Yeni model mavi alevli brülörlerde ses 
düzeyi klasik sarı alevli üflemeli brülör ses düzeyi altına inmiştir.  
 
Emisyon değerleri Almanya için geçerli olan mavi melek sınırlarının altındadır. Mavi melek sınır 
değerleri sıvı yakıtlı brülörlerde NOx için 120 mg/kWh CO için 80 mg/kWh olmasına karşılık, bu yeni 
brülörlerde NOx emisyonu 83 mg/kWh ve CO emisyonu 30 mg/kWh değerlerindedir. 
 
 
 
 
5. HAFTA SONU EVLERİNDE KÜTLE ETKİSİ 
 
Hafta sonu evleri kış mevsiminde en iyi şartlarda haftada iki gün kullanılmaktadır. Ev iki gün boyunca 
ısıtıldıktan sonra beş gün boyunca soğumaya bırakılmaktadır. Eve tekrar gelindiğinde, ısıtma sistemi 
uzun süre bina yapısının kaybettiği ısıyı tamamlamak için çalışmaktadır. Yani öncelikle, beş gün 
boyunca soğuyan duvarlar ve eşyalar tekrar ısınmakta, ancak bundan sonra sistem normal çalışma 
rejimine geçerek konforu sağlayabilmektedir. Geçiş süresi boyunca ortam havası ısıtılsa bile, soğuk 
yüzeylere ışınımla olan ısı kaybı nedeniyle, konfor hissi oluşmamaktadır. Bu dönemde sistem sürekli 
çalışarak büyük enerji tüketmektedir. Dolayısıyla yapıların kütle etkisi, hafta sonu evlerinde olumsuz 
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yönde olmakta ve hem konforu bozarken, hem de yakıt tüketimini artırmaktadır. Yapılan basit hesap 
göstermektedir ki, yapıyı haftada iki gün kullanmakla, sürekli bütün bir hafta kullanmak arasında yakıt 
tüketimi açısından çok büyük fark olmamakta, iki gün ısıtmanın yakıt maliyeti çok yüksek olmaktadır. 
 
Söz konusu etkilerin incelenebilmesi için İstanbul’da bir hafta sonu evi örneği alınarak, basitleştirici 
kabullerle simüle edilmiş ve yakıt tüketimi ve çalışma süreleri hesaplanmıştır. Buna göre evin çeşitli 
bölümlerine verilen ve buralarda depolanan ısı miktarları aşağıdadır: 
 

1. Döşemelere 5575680 kJ (= 1 334 000 kcal) 
2. Dış duvarlara 565044 kJ (=135 000 kcal) 
3. Kiriş ve kolonlara 1393920 kJ (=333 000 kcal) 
4. İç duvarlara 282522 kJ (=67 000 kcal) 
5. İç havaya 20480 kJ ( =5000 kcal) 
6. Eşyalara 264000 kJ (= 63 000 kcal) 
7. Çelik tesisata 5288 kJ (= 1300 kcal) 
8. Sistemdeki suya 94050 kJ (= 22 500 kcal) 
 

Toplam verilmesi gerekli ısı = 1 962 000 kcal    bulunmuştur. Bu miktarda enerjinin mevcut 30 000 
kcal/h kapasiteli kazan tarafından karşılanması için binanın dışarı olan ısı kayıpları hariç 65 saat 
çalışması gerekmektedir. Hafta sonu evinde 2 gün kalınacağı düşünüldüğünde sistem 48 saat 
boyunca çalışarak, binayı ısıtmaya çalışacak ve binayı göz önüne alınan sıcaklıklara eriştiremeden 
kapatılacaktır. İstenilen sıcaklıklara ulaşmak için yaklaşık 3 gün gerekmektedir. 
 
Sürekli olarak ısıtılan bir evde sistem rejim haline geçmiş halde, dış sıcaklığa bağlı olmakla birlikte, 
tüketilecek yakıt hesaplanan değerin üçte bir ile yarısı arasında olacaktır. Aradaki fark hafta arasında 
havaya gitmektedir. 
 
Hafta içinde bina iç yüzey sıcaklıklarının düşmesi sonucunda iç yüzeylerde yoğuşma olmakta ve 
duvarlar ve eşyalar ıslanmaktadır. Bunun önlenmesi için çözüm, yüzeylerde sıcaklık yoğuşma 
şartlarının altına inmeyecek şekilde, içerinin ısıtılmasıdır. Bu düşük mertebede ısıtma için kazandan 
yararlanmak, verim düşümü ve korozyon problemleri yarattığı için, yoğuşmalı kazanlar dışında uygun 
değildir. Bunun yerine güneş enerjisinden yararlanılabilir. Güneş kollektörleri binanın kullanma sıcak 
suyunu karşılayacak biçimde seçilebilir. Burada amaç binanın tamamen güneş enerjisiyle ısıtılması 
değildir. Bu amaçla belki kollektör yüzeyi bir-iki kollektör ilave edilerek artırılabilir. Ev terk edildiğinde, 
kullanma sıcak suyu tüketimi olmadığından, güneşten elde edilen enerji evin (baz) ısıtılması için 
kullanılabilir. Bu baz ısıtma sayesinde evde nem problemi önlenebildiği gibi, yapı elemanlarının 
sıcaklıkları fazla düşmeyecek ve hafta sonunda gelindiğinde kazan daha kısa bir sürede evi rejim 
haline getirecek ve yakıt tüketimi azalacaktır. Nem probleminin önlenmesi eşyaların ömrünü de olumlu 
yönde etkileyecektir. 
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