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TS 825 – BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI 
STANDARDININ YOĞUŞMA VE BUHARLAŞMA SÜRELERİ 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
 

Asiye PEHLEVAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Bugüne kadar, yapı elemanlarının ısı-nem kontrolü için çeşitli ülkelerde farklı yöntemler kullanılmış ve 
bu yöntemler yine farklı verilere göre uygulanmıştır. 
 
Ülkemizde ısı – nem kontrolüne ilişkin problemler bu ülkelerden daha geç ele alınmış ve daha çok 
amatörce olan uygulamalar çok yetersiz kalmıştır. Konuya yönelik bilimsel yaklaşımlar son yıllarda 
artmış, bu alanlarda çeşitli araştırmalar yapılmış, yönetmelik ve standartlar hazırlanmıştır. Türkiye’de 
günümüze gelinceye kadar kullanılan ısı yönetmelikleri ve standartlarında yalnız ısı yalıtımı ile ilgili 
veriler, kurallar ve sınır değerler gösterilmiştir. Nisan 1998 tarihli Yeni TS 825’ de ise, binalarda hem 
ısı ve hem de nem kontrolüne yönelik kurallar ele alınmıştır. 
 
Yeni TS 825’in eleştiriye açık pek çok yönü vardır. Bunlardan biri, ısı – nem kontrolü ile ilgili 
problemlerin çözümünde kullanılan yoğuşma, buharlaşma süreleridir. Bu konuda standard, DIN 4108 
Almanya Normu verilerini kabul etmiştir. Adı geçen Norm ve TS 825, duvar ve çatılarda yoğuşma 
süreleri için 1440 saat, buharlaşma süresi için ise 2160 saat limitini kabul etmektedir. Ancak, iklimsel 
koşulların farklılığı, malzeme kalitesi v.b. etkenler de göz önüne alınırsa, bu değerlerin 
kullanılabilirliğinin Ülkemiz için tartışma konusu olduğu görülür. Birbirinden farklı Coğrafya Bölgelerinin 
yer aldığı Ülkemiz için tek bir değerin önerilmesi de çok doğru değildir. Bu bildirinin amacı; Türkiye’nin 
iklimsel koşullarında dış duvarlar için geçerli olacak yoğuşma ve buharlaşma sürelerini belirlemektir.  
 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 
Ülkemizdeki binaların enerji gereksiniminin çok artması ve diğer ülkelerin 3 – 5 katı fazla ısınma 
amaçlı enerji tüketmemizin nedenleri; 
 
1. Yapı elemanlarında ısı yalıtımının yeterli düzeyde sağlanamaması, 
2. Binada ısı köprüleri dediğimiz ısı geçirgenlikleri ortalamanın çok üstünde lokal bölgelerin 

bulunması, 
3. Hava kaçaklarının dikkate alınmaması, 
4. Yapı elemanlarında yalıtım kullanılsa bile, yoğuşma kontrolü yapılmadığı için meydana gelebilecek 

yoğuşma sonucunda yalıtımın etkinliğini yitirmesi ve elemanın ısı iletkenliğinin beklenenin üstünde 
gerçekleşmesidir [1]. 

 
Isıl ve nemsel denetimler sonucu, yapı elemanı kesitinde, soğuk dönem koşulları için yoğuşma olması 
durumunda açığa çıkan su miktarının sistemde bir sakınca yaratıp yaratmayacağının belirlenmesi 
gerekir. Bu açıdan, yoğuşma kontrolü büyük önem taşır. Bilindiği gibi; gerçek su buharı    basıncının 
(P), doymuş su buharı basıncının (Ps) üzerine çıkması ile yoğuşma olayı başlamakta ve gelişmektedir. 
Yoğuşma kontrolü ile; 
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1. Tasarlanacak bir yapı elemanında, tabakaları gerek ısı dirençleri gerekse difüzyon dirençleri 
yönünden, difüzyon tekniğine uygun olarak sıralamak, buhar kesici veya dengeleyici gerekli ise 
bunların yapı elemanı içindeki yerlerini, dirençlerini ve diğer özelliklerini tesbit etmek, 

2. Tasarlanmış belli bir yapı elemanında, elemanın difüzyon tekniğine uygun olup olmadığını 
araştırmak, uygun değilse ilavesi gerekli olan ısı yalıtımını, buhar kesici veya dengeleyicinin yerini, 
direncini ve diğer özelliklerini belirlemek, 
 

amaçlanmaktadır. 
 
Bu amaçlara ulaşabilmek için; 
 
1. Eleman içindeki saatlik yoğuşma suyu miktarını hesaplamak, 
2. Yoğuşma süresine bağlı olarak soğuk dönem boyunca elemanda biriken mevsimlik yoğuşma suyu 

miktarını belirlemek, 
3. Mevsimlik yoğuşma suyu miktarının, yapı elemanına zararlı olup olmadığını araştırmak, 

 
Bu araştırma kapsamında; 

 
4. Buharlaşma süresine bağlı olarak, yoğuşma dönemi boyunca elemanda toplanan suyun, bu 

dönemi izleyen buharlaşma dönemi sırasında kuruyup kuruyamayacağını saptamak, 
5. Yoğuşma suyu, buharlaşma döneminde kuruyabilse bile, toplam su miktarının o yapı elemanı için 

o süre boyunca zararlı olup olmadığını incelemek gerekir. 
 
Görüldüğü gibi, yoğuşma kontrolünün yapılabilmesi için öncelikle yoğuşma ve buharlaşma süresi ile 
ilgili verilere gereksinim vardır. Ancak; Ülkemiz iklimsel koşullarına uygun olarak belirlenen sürelerin 
kullanılması daha doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. 
 
 
 
 
2. TS 825 İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME 
 
Uluslararası yönetmelik ve standartlara göre yeni revize edilen “TS 825 Binalarda Yalıtım Kuralları” 
standardı, enerji verimliliği kavramı içinde sadece ısınma amaçlı enerji gereksiniminin azaltılmasına 
yönelik bir standarddır. Bu standardın hedefi, binaların enerji verimliliği yüksek olacak şekilde 
tasarlanması, detaylandırılması ve buna uygun malzeme seçiminin belirlenmesidir [1], [2]. 
 
Isı korunumu açısından standardın olumlu özellikleri vardır. Yoğuşma kontrolünün istenmesi de 
standardın olumlu özelliklerinden birisidir. Standard, iklimlendirilmiş konut veya ofis binaları veya 
benzer koşullara sahip diğer binalar için yapılacak hesaplamalarda, yoğuşma ve buharlaşma süreleri 
için basitleştirilmiş kabuller kullanmakta, kesitte izin verilebilecek yoğuşma suyu miktarı için de sınır 
değerler vermektedir. 
 
Yeni TS 825; ısı korunumu açısından Türkiye’yi 4 derece gün bölgesine ayırmış ve bu bölgeler için 
hesaplarda kullanılacak aylık ortalama dış sıcaklık (td) değerleri ile bütün derece gün bölgeleri için 
hesaplamalarda kullanılacak olan ortalama aylık güneş ışınımı şiddeti değerlerini göstermiştir. Ancak 
standard, nem korunumu açısından bu bölgelere bağlı olarak Ülkemizin iklimsel karakterini belirleyen  
ve önemli etkenlerden birisi olan aylık ortalama dış bağıl nem (ϕd ) değerlerini göz ardı etmiştir. 
 
Yaşama mekanı olmayan çatı odaları ve tavan araları altındaki tavanlar ve duvarlar ile yaşama 
mekanlarını dış ortamdan ayıran çatılarla ilgili olarak dış ortam koşulları ve yoğuşma, buharlaşma 
süreleri için önerilen değerler, söz konusu elemanlara ait tek değerlerdir, standardın ısı korunumu 
açısından ele aldığı 4 bölge ile ilişkilendirilmemiştir. Yeni TS 825, yoğuşma süresi için 1440 saat, 
buharlaşma süresi için ise 2160 saat limitini kabul etmiştir. Bu süreler, DIN 4108 (Wörmeschutz im 
Hochbau) Almanya Norm’unda da önerilen değerlerdir. Süreler için Ülkemiz iklimsel koşullarını 
yansıtan verilere gereksinim olduğu açıktır. 
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3. YOĞUŞMA VE BUHARLAŞMA SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ 
 
Ülkemizde yoğuşma ve buharlaşma sürelerini belirleyebilmek için çeşitli araştırmalar yapılmıştır [3], 
[4]. Ancak; yapılan bu araştırmalarda varlığı bilinmesine rağmen adaptasyon süresi ihmal edilmiştir. 
Dış sıcaklık bir yapı elemanında kuramsal olarak yoğuşmaya neden olacak derecede düşse ve 
buharlaşmaya neden olacak derecede artsa bile yoğunlaşmanın ve buharlaşmanın hemen 
başlamadığı saptanmıştır. Elemanın çeşitli özelliklerine, dış iklimsel verilere göre çok değişen 
adaptasyon süresi pek az yapı elemanı için tayin edilebilmiştir [5]. Türkiye’nin iklimsel koşullarında dış 
duvarlarda yoğuşma, buharlaşma, adaptasyon sürelerini ve kritik yoğuşma suyu miktarını belirleyen 
bir çalışma yapılmıştır [6],[7]. Bu bildiri, içerik olarak bu çalışmaya dayandırılmış, ancak kritik yoğuşma 
suyunun belirlenmesi kapsam dışı bırakılmıştır. Süreler yalnız dış duvarlar için elde edilmiştir. 
 
 
3. 1. Verilerin Belirlenmesi 
 
3. 1. 1. İncelenecek Dış Yapı Elemanının Belirlenmesi 
 
Bu bildiri kapsamında çeşitli duvar tipleri ele alınmış, bunlar arasında karşılaştırma ve irdeleme 
yapılarak ısı ve nem kontrolü açısından karakteristik örnek oluşturacak bir dış duvar belirlenmiştir. 
Ortadan ısı korunumlu ve havalandırmasız çift kabuk dış duvarlar, bünyesinde açık gözenekli ısı 
tutucular barındırdığında yoğuşma olayına açık oldukları için, sürelerin saptanması açısından 
karekteristik bir model oluşturmuşlardır. Şekil 1, seçilen dış duvar modelini göstermektedir. 

 
 1. Tuğla ( Delikli ) 
 2. Polistiren sert köpük levha ( Gözeneklerinin çoğu açık) 
 3. Klinker tuğla ( Dolu ) 
 

Şekil 1. Seçilen ortadan ısı korunumlu dış duvar modeli. 
 
Örnek dış duvar, “KUZEY” yönüne yönlendirilmiş bir duvardır. Kuzey duvarları yön olarak en az 
radyasyon alırlar. Bu durum, yoğuşma suyunun hızla buharlaşmasını engelleyebilir. 
 
 
3.1.2. İklimsel Verilerin Belirlenmesi ve Karakteristik İllerin Seçimi 
 
Yaz ve kış durumu için ısı ve kullanma konforunu dikkate alarak iç ortam sıcaklığı ti = 21 0C ve iç bağıl 
nem ϕi = 50 % kabul edilmiştir. 
 
Dış iklimsel verileri belirlerken, Ülkemiz sınırları içinde karakteristik noktaları seçebilmek amacıyla 
Coğrafya Bölgelerinden hareket edilmiş ve bu bölgelerde yıllık minimum ve maksimum sıcaklık 
derecelerini veren iller örnek il olarak seçilmiştir [8]. Bu illerin hangi derece gün bölgelerinde yer aldığı 
saptanmıştır [2]. Tablo 1, seçilen karakteristik illeri göstermektedir. 
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Tablo 1. Seçilen karakteristik iller ve derece gün bölgeleri 
 

Coğrafya  
Bölgesi 

 
İli 

Derece Gün 
Bölgesi 

Akdeniz Antalya 1 
Ege Manisa 
Karadeniz Zonguldak 
Marmara Edirne 

 
2 

Doğu Anadolu Elazığ 3 
İç Anadolu Sivas 4 

 
 
Seçilen illerin dış iklimsel verileri olarak, aylık ortalama dış sıcaklık (td) ve aylık ortalama dış bağıl nem 
(ϕd) değerleri kullanılmış, gerek kışın ve gerekse yazın güneş ışınımının dış duvar üzerindeki etkisi 
göz önüne alınmıştır [9]. Yatay düzlem üzerinde ölçülen aylık ortalama günlük toplam ışınım 
yeğinliklerinden hareketle kuzey duvarını etkileyen saatlik güneş ışınımı yeğinliğinin hesaplanmasında 
hazır bir bilgisayar programı kullanılmıştır [10]. Aylık ortalamalardan hareket edildiği için, her aya ait 
ortalamaları veren 15. gün karakteristik gün olarak seçilmiştir. Hazır bilgisayar programı ile günün her 
saati için düşey yüzeylerdeki aylık ortalama saatlik dış sıcaklıklar (td) ve aylık ortalama saatlik toplam 
ışınımlar (IT) hesaplanmış, aylık ortalama saatlik sol – air sıcaklıklar ve aylık ortalama sol – air 
sıcaklıklar (te) elde edilmiştir. Burada, dış yüzeyin emicilik katsayısı a = 0,70, dış yüzey konveksiyon 
katsayısı = 23,60 W/m²K olarak kabul edilmiştir. İfade edildiği gibi izlenen yol ve yapılan kabullerle her il 
için tüm iklimsel veriler belirlenmiştir [6],[7]. Tablo 2, seçilen karakteristik illere ait iklimsel verileri 
göstermektedir. 
 
 
3.1.3. Dış Yapı Elemanının Isı ve Buhar Akımına Göre Boyutlandırılması 
 
Dış yapı elemanının ısı ve buhar akımına göre boyutlandırılmasında termik konfor koşulu (tam ısı 
korunumu) ve kullanma dikkate alınmıştır. Termik konfor koşuluna bağlı olarak elemanın iç yüzey 
sıcaklığı (tiy), kış durumunda iç ortam sıcaklığından 3 0C daha düşük, yaz durumunda ise 3 0C daha 
yüksek olabilir. Bu koşula bağlı olarak kesitin sağlaması gereken ısı geçirgenlik dirençleri (1/Λ), kış 
durumu için hesaplanmış ve Tablo 3 de gösterilmiştir. 
 
Kullanma konforuna göre boyutlandırmada kış durumu ele alınmış, dış duvarların Tablo 3 de 
gösterilen dirençleri karşılayacak tabaka kalınlıkları ve fiziksel özellikleri Tablo 4 de belirtilmiştir. 
 
Kullanma konforuna bağlı olarak, seçilen dış duvarın karakteristik iller için ısı ve buhar akımına göre 
boyutlandırılmasında “Glaser Grafik Yöntemi” kullanılmıştır [11]. Tablo 2 ve Tablo 4 deki veriler bu 
yönteme bağlı olarak geliştirilen sıcaklık ve buhar grafiğine ayrı ayrı işlenerek genel anlamda ifade 
edilen ve Şekil 2 de gösterilen ısıl dağılım ve buhar dağılımı her ay için elde edilmiştir. 
 
Daha sonra bu grafikler yardımı ile kesitte yoğuşma kontrolü yapılmıştır. Bu kontrol sonucu, seçilen 
dış duvarın düzlemsel yoğuşmanın etkisinde olduğu görülmüş ve yoğuşma dolayısıyla kesitte kalan ve 
buharlaşma dolayısıyla kesitten ayrılan aylık ortalama saatlik su miktarı (gı) “ Glaser Analitik Yöntemi” 
yardımı ile hesaplanmıştır [12]. Şekil 3, seçilen duvarın düzleminde yoğuşma olması durumunda 
buhar akımını, Şekil 4 ise düzlemde bulunan yoğuşma suyunun buharlaşması sırasındaki buhar 
akımını göstermektedir. 
 
Dış duvarın bir düzleminde yoğuşma suyu bulunması durumunda aylık ortalama saatlik su miktarı (gı), 
aşağıdaki eşitlik yardımı ile hesaplanır: 
 

N
1

dμ
PP

dμ
PP

g
dis

esY

iç

sYi'
Y ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
−

−
=  [gr/m²h] (1) 
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Tablo 2. Seçilen karakteristik illere ait iklimsel veriler 
 

ANTALYA 
 

 
 

MANİSA 
 

 
 

ZONGULDAK 
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Tablo 2. (Devam) Seçilen karakteristik illere ait iklimsel veriler 
 

EDİRNE 
 

 
 

ELAZIĞ 
 

 
 

SİVAS 
 

 



  ________________________________________  449 _______
 

 

V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

Tablo 3. Kış durumu için seçilen illere bağlı olarak kesitin sağlaması gereken ısı geçirgenlik dirençleri 
(1/ Λ). 

 
İli Isı Geçirgenlik Direnci, 

1/ Λ (m2K/W) 
Antalya 
Manisa 
Zonguldak 
Edirne 
Elazığ 
Sivas 

0,23 
0,39 
0,43 
0,59 
0,72 
0,82 

 
 
Tablo 4. Seçilen dış duvarın tabakalaşma detayı ve bu tabakaları oluşturan malzemelerin fiziksel 

özellikleri 
 

 
 
 
Buharlaşmanın olduğu her ayda düzlemden ayrılan aylık ortalama saatlik buharlaşan su miktarı ise, 
 

N
1

dμ
PP

dμ
PP

g
dis

esb

iç

isb'
B ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
+

−
=  [gr/m²h] (2) 

 
eşitliği ile hesaplanır. Burada, ± 0,0 0C ve PH = 760 mm Hg için 1/N = 0,0006371 mgr/Nh kabul 
edilmiştir [13]. 
 
(1) ve (2) eşitlikleri yardımı ile her ay düzlemde kalan ve düzlemden ayrılan aylık ortalama su 
miktarları (GI); 
 
 GI

Y = gıY . z [gr/m2] (3) 
 

GI
B = gıB . z [gr/m ] (4) B

2

 
eşitlikleri ile hesaplanır. Burada; z, bir aylık zaman aralığını saat biriminde göstermektedir. 
 
Her il için (1) ve (2) eşitlikleri yardımı ile dış duvarda yoğuşan ve buharlaşan aylık ortalama saatlik su 
miktarı (gı) elde edilmiştir [6], [7]. 
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Şekil 2. Seçilen dış duvarda sıcaklık ve buhar grafiği aracılığı ile ısıl ve buhar dağılımının saptanması. 

 
Şekil 3. Dış duvarın bir düzleminde yoğuşma olması durumunda buhar akımı. 
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Şekil 4. Düzlemde bulunan yoğuşma suyunun buharlaşması sırasındaki buhar akımı. 

 
 
3.1.4. Yoğuşan ve Buharlaşan Gerçek Su Miktarının Hesaplanması 
 
Elde edilen aylık ortalama saatlik su miktarları, yatay eksende zaman (ay olarak), düşey eksende ise 
su miktarlarının yer aldığı “zaman – gı “grafiği üzerine istenilen herhangi bir ölçek dikkate alınarak 
işaretlenmiş, grafikte düşey eksenin negatif bölgesinin yoğuşmayı, pozitif bölgesinin de buharlaşmayı 
ifade edeceği düşünülmüştür. Her ayın orta gününe bağlı olarak belirlenen yoğuşan ve buharlaşan su 
miktarları 2π (360 0) lik bir peryod sonunda tekrar aynı noktaya getirecek eğrinin bir “Sinüs Eğrisi” 
olduğu görülmüş ve yoğuşan, buharlaşan gerçek su miktarlarını elde edebilmek amacıyla 12 noktadan 
geçecek en uygun sinüs eğrisi araştırılmıştır. Bu sinüsoidal değişim “Fourier Serisi” kullanılarak ifade 
edilmiştir [14]. 
 
Seriye göre trigonometrik denklem; aşağıdaki eşitlik ile verilir: 
 
y = a0 + a1 . Sin (x + A1) + a2 . Sin (2x + A2) + ........ + ak . Sin (kx + Ak)  (5) 
 
Burada;  a0   (gr / m2h)  : Su miktarının ele alınan zaman aralığındaki ortalama değeri 
               a1, a2, ... , ak          (gr / m2h)  : Sinüsoidal dalgaların genlikleri 
 A1, A 2, ... , Ak  (      0     )  : Faz açıları     
                k                  : İncelenen harmonik sayısı       
                x          (      0     )  : Zaman açısı 
dır. 
 
Bu çalışmada, değişim eğrisinin denklemi k = 2 harmonik sayısı için araştırılmıştır. Aynı katsayılara ve 
aynı faz açılarına sahip 12 ayrı denklem çözülerek aylık ortalama saatlik gerçek su miktarlarına (g) 
erişilmiş, ayların 15. gününe karşılık gelen bu değerler grafiğe ait oldukları bölgeler dikkate alınarak 
işaretlenmiş ve bu noktalar birleştirilerek en uygun değişim eğrisi elde edilmiştir. Aylık ortalama gerçek 
su miktarı (G) ise; 
 

GY = gY . z [gr/m2] (6) 
 

GB = gB BB . z [gr/m2] (7) 
 
bağlantısı ile belirlenebilir. 
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Burada; z bir aylık zaman aralığını saat biriminde göstermektedir. gY ve gB ise yoğuşan, buharlaşan 
aylık ortalama saatlik su miktarları (gr / m h) dır. Şekil 5, her il için dış duvar elemanında yoğuşan, 
buharlaşan gerçek su miktarlarının değişimleri ve en uygun değişim eğrilerini göstermektedir. 

B

2

 
ZONGULDAK 
 

EDİRNE 
 

 
 
ELAZIĞ 
 

SİVAS 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 5. Dış duvar elemanında yoğuşan ve buharlaşan gerçek su miktarlarının aylık değişimleri ve en    
uygun değişim eğrisi. 
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3.1.5. Değerlendirme 
 
Dış duvarın ısıl ve buhar akım grafikleri illere bağlı olarak değerlendirildiğinde, Antalya ilinde 
uygulanması düşünülen duvarda yoğuşmanın olmadığı, en uygun değişim eğrisi yardımı ile gerçek su 
miktarlarının hesaplanması sonucunda ise Manisa ilinde uygulanması düşünülen duvara ait değişim 
eğrisinin yoğuşma bölgesinde yer almadığı görülmüştür. Bu nedenle Antalya ve Manisa ili duvarları 
daha sonra uygulanması düşünülen işlemler için kapsam dışı bırakılmıştır. 
 
 
3.1.6. Yoğuşan ve Buharlaşan Suyun Malzemenin Isı İletkenliğine Etkisi 
 
Yoğuşma dönemi sonunda yapı elemanı kesitinde ortaya çıkan suyun, nemlenme olasılığı kuvvetli 
tabaka veya tabakaların ısı iletkenliğini etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle yoğuşma kontrolü 
hesaplarında yapı elemanı kesitinde biriken toplam yoğuşma suyunun belirlenen bir değeri aşmaması 
ve buharlaşma dönemi sonunda da bu suyun elemanı tamamıyla terk etmesi istenir. Açık gözenekli ısı 
tutucuların yer aldığı elemanlarda her türlü su oluşumu zararlıdır. Nemlenme tabaka veya tabakaların 
yoğunluk (Y) ve ısı iletkenliğinin artması sonucu elemanın ısı tutuculuğu ve ısı geçirgenlik direnci 
önemli ölçüde azalmaktadır. Bu nedenle yapı elemanlarının nemlenmiş tabaka veya tabakalarının yaş 
ısı iletkenlik katsayıları (λYAŞ), ve buna bağlı olarak elemanın yaş ısı geçirgenlik direnci (1/ΛYAŞ) 
belirlenerek yoğuşma, buharlaşma sürelerinin bulunabilmesinde bu değerlerden yararlanılmıştır. 
 
Seçilen dış duvarda, yoğuşma, ısı yalıtım malzemesinin dış düzleminde olmuştur. Düzlemsel yoğuşma 
durumunda yoğuşma düzleminin her iki yanındaki malzemeler açık gözenekli olduğu için suyun bu 
malzemelere eşit ve homojen dağıldığı varsayımından hareket edilerek hesaplamalar yapılmıştır. Şekil 
6, kabul edilen bu su dağılımını göstermektedir. Islanan tabakalar, ısı yalıtım malzemesi ve dolu 
klinker tuğladır. Burada, malzemelerin farklı su emicilikleri, kılcal iletimleri ve higroskopik su emicilikleri 
dikkate alınmamıştır. 

 
 
Şekil 6. Düzlemsel yoğuşma durumunda yoğuşma suyunun düzleme komşu her iki tabakaya dağılışı. 
 
Eleman, kullanım sırasında laboratuvar koşulları içinde olmadığı için yaş ısı iletkenlik katsayısı 
hesaplanırken, yoğuşma suyunun getirdiği artış ısı iletkenlik hesap değerine (λHES) ilave edilmiştir. 
 
Malzemenin yoğuşma döneminde barındıracağı nem miktarı ağırlığa (ısı yalıtım malzemeleri, organik 
malzemeler) veya hacime (inorganik malzemeler) göre hesap edilir [6], [7], [12 ], [15]: 
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Ağırlığa göre; 
 

λYAŞ = λHES (1+
Zg
100 · 

Z
Zpg ) (W/mK) (8) 

 
Hacıma göre; 
 

λYAŞ = λHES (1+
Zv
100 · 

Z
Zpv ) (W/mK) (9) 

 
Burada;  Z  (%) :Kuru durumdaki ısı iletkenlik katsayısındaki toplam artış 
  Zp  (%) :Pratik nem miktarı 
      Z/Zp  (%) :Pratik nemlilik oranına göre ısı iletkenlik katsayısındaki artış 
  λYAŞ   (W/mK) :Yaş ısı iletkenlik katsayısı 
  λHES   (W/mK) : Isı iletkenlik hesap değeri 
 
Suyun, ısı iletkenlik katsayısına etkilerini saptamada kullanılan fiziksel büyüklükler Tablo 5’ de 
gösterilmiştir: 
 
 
Tablo 5. Suyun, ısı iletkenlik katsayısına etkisini saptamada kullanılan fiziksel büyüklükler (DIN 

52612’ ye göre). 
 

 
 
(8) ve(9) bağıntıları yardımı ile buharlaşma suyundan etkilenen ısı iletkenlik katsayıları (λB) da 
hesaplanabilir.  
 
Yoğuşma suyundan etkilenen λYAŞ değeri, ağırlık veya hacime göre, yoğuşmanın geçerli olduğu 
aylarda toplanan suyun getirdiği artışları, λHES ve bunu takip eden her aya ait λYAŞ değerine ilave 
ederek (8) ve (9) bağıntıları yardımı ile hesaplanmıştır. Buharlaşma suyundan etkilenen λB değerleri 
ise yine aynı bağıntılar yardımı ile elde edilmiştir. Buharlaşma döneminde işlemler, buharlaşmanın 
başladığı ilk ay dikkate alınarak yapılmıştır. Buharlaşmanın geçerli olduğu aylarda, buharlaşan suyun 
λ değerini etkilemesi, yoğuşmanın olduğu en son aya ait λYAŞ değeri ile başlatılmış, buharlaşan suyun 
kesitten ayrılışı, hep bir önceki aya ait λ değerlerinden çıkarmak yolu ile belirlenmiştir. Buharlaşma 
dönemi içindeki aylara ait ısı iletkenlik katsayıları hesaplanırken, ısı iletkenliği hesap değerinden 
(λHES) daha küçük değerlere erişilmiştir. 
Bu çalışmada, 
 

λ < λHES  (10) 
 

değerine ulaşıldığı ay ve bundan sonra gelen aylar için λHES esas alınmıştır. 
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3.1.7. Elemanın Isı Geçirgenlik Direncinin Aylık Değişiminin Hesaplanması 
 
Seçilen dış duvarda ısı geçirgenlik direncinin ( 1/Λ) aylık değerleri, su emen tabakaların (polistiren sert 
köpük levha ve klinker tuğla) yoğuşma ve buharlaşma döneminde hesap edilen ısı iletkenlik 
katsayılarının, 
 

1
^ = 

d1
λ1

 +
d2
λ2

+ 
d3
λ3

  [m²K/W] (11) 

 
bağıntısında kullanılması ile elde edilmiştir. Burada 2. tabaka ısı yalıtımı, 3. tabaka ise klinker tuğladır. 
Isı iletkenlik katsayısının ve ısı geçirgenlik direncinin aylık değerleri, Tablo 6 da gösterilmiştir. 
 
Tablo 6. Isı iletkenlik katsayısının ve ısı geçirgenlik direncinin illere bağlı olarak aylık değerleri ile, 

yoğuşma, buharlaşma, adaptasyon süreleri 
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3.1.8. Sürelerin Belirlenmesi 
 
Yoğuşma ve buharlaşmanın hangi ayda başladığı ısı ve buhar akım grafikleri yardımı ile elde 
edilmiştir. Yoğuşma, buharlaşma suyunun, su emme özelliğine bağlı tabakaların ısı iletkenlik katsayısı 
ve dolayısıyla elemanın ısı geçirgenlik direncine yaptığı değişimler yardımı ile de buharlaşmanın hangi 
ay içinde sona erdiği belirlenmiştir. 
 
Buharlaşmanın son günü ile yoğuşmanın başladığı ilk gün ve yoğuşmanın son günü ile buharlaşmanın 
başladığı ilk gün arasında kalan devreler “adaptasyon süresi” dir. Adaptasyon sürelerinin belirlenmesi 
için aylık λ ve 1/Λ değerlerinden hareket edilmiştir. Tablo 6 incelendiğinde üç kritik devrenin söz 
konusu olduğu görülebilir. Buharlaşmanın bitip yoğuşmanın başladığı ay, yoğuşmanın bitip 
buharlaşmanın başladığı ay ve buharlaşmanın sona erip, yoğuşmanın başladığı ana kadar olan uzun 
bir ara devre. Bu en son durumda λHES ve (1/Λ)HES değerlerine ulaşılmış ve buharlaşma başlayana 
kadar da bu değerler korunmuştur. Diğer ilk iki durumda ise λ ve 1/Λ değerlerinde kayda değer bir 
değişimin olmadığı aralıklar görülmüştür. Bu nedenle bu aralıklar ve en son uzun ara devre 
adaptasyon süresi olarak kabul edilmiştir. İlk iki durumda süreleri saptamak için kritik ayın gününü 
belirlemede özel bir hesap yöntemi kullanılmıştır [6]. Tablo 6, elde edilen süreleri göstermektedir. İllere 
bağlı olarak toplam süreler saat biriminde Tablo 7 de verilmiştir. 
 
 
Tablo 7. Yoğuşma, buharlaşma, adaptasyon süreleri (saat olarak) 
 

İli Yoğuşma Buharlaşma Adaptasyon 
Antalya - - - 
Manisa - - - 
Zonguldak 1320 720 6720 
Edirne 2160 1296 5304 
Elazığ 3096 1392 4272 
Sivas 3504 2064 3192 

 
 
 
 
SONUÇ 
 
Sınırlayıcı dış yapı elemanlarının ısı kayıplarını en az düzeye indirecek şekilde boyutlandırılmasında 
yoğuşma ve buharlaşma süreleri de etkin rol oynamamaktadır. Bu boyutlandırmanın sağlıklı olarak 
yapılabilmesi için Ülkemiz iklimsel koşullarına uygun verilerin kullanılması gerekir. Her yapı elemanı 
fiziksel özelliklerine bağlı olarak aynı iklimsel koşullarda kullanılsa bile farklı yoğuşma ve buharlaşma 
sürelerine sahiptir. Bir yapı elemanı farklı iklimsel koşullarda da yine farklı sürelere sahiptir. 
 
Varılan sonuca göre; birbirinden farklı Coğrafya Bölgelerinin yer aldığı Ülkemizin tümü için sürelerle 
ilgili olarak tek bir değeri önermek doğru değildir. Yine TS 825’ deki derece gün bölgeleri için Tablo 7 
den de yararlanarak dış duvarlar için Tablo 8 de gösterilen değerler önerilmiştir. 
 
 
Tablo 8. Derece gün bölgeleri için önerilen süreler 
 

                                Süreler                        (saat)  Bölge 
Yoğuşma Buharlaşma 

1. Bölge 1440 720 
2. Bölge 2160 1440 
3. Bölge 3240 1440 
4. Bölge 3600 2160 
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