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Konu 11 
BORULARIN YALITIMI 

Pratik Egzersiz -4:  Verilen örnek uygulama ile çalışma 

Aşağıda, boru biçimindeki kaplamasız mineral yünlerle yapılan uygulama aşamalı olarak 
anlatılmıştır. Bu uygulamayı kendi okulunuzda veya evinizde gerekli malzemeleri temin ederek 
uygulayınız. 
 
 

ARAÇLAR&MATERYELLER 

• Camyünü veya Taşyünü’nden imal edilmiş boru biçiminde ısı yalıtım malzemesi 

• Maket bıçağı 

• Galvaniz tel 

• Plastik kayış 

• Çelik kayış 

• Plastik kaplama malzemesi 

• Plastik perçin 

• Plastik dirsek 

• Plastik bant 

• Perçin veya çivi 

 
Adım 1: Bu uygulamalarda kullanılan camyünü veya taşyününden imal edilmiş olan 

boru biçimindeki ısı yalıtım malzemesinin boruya kolay şekilde geçirilebilmesi için 
ortasında yarıklar bulunmaktadır. Uygulama yalıtım malzemesinin dış tarafına 
kaplama yapılması ile sonlanır. Uygulamanın yapılabilmesi için hem yalıtılacak boru 
hem de yalıtım malzemesinin en az 10°C’de olması gereklidir. Bu sebeple yalıtım 
malzemesinin ortam sıcaklıǧına uyum saǧlaması için belli bir süre dinlendirilmesi 
gereklidir. 

 
Adım 2: Yalıtım malzemesi üzerinde bulunan boyuna yarıklar vasıtasıyla boruya 

geçirilip sıkıştırılarak dış çapa baǧlı olarak galvaniz teller, plastik kayışlar veya çelik 
kayışlar ile en fazla 300 mm aralıkla baǧlanır. Enine baǧlantılarda; yalıtımlı borunun dış 
çapının 500mm’nin altında olması durumunda galvaniz teller, dış çapın 500mm’nin 
üzerinde olduǧu durumlarda ise plastik veya çelik kayışlar kullanılır. Gerekli olan 
yalıtım kalınlıǧına iki kat uygulamanın yapılarak ulaşılması durumunda ek yerlerinin 
şaşırtılmasına dikkat edilmelidir. Tek kat yapılan uygulamalarda ek yerinin borunun alt 
kısımlarına gelmesine özen gösterilmelidir. 

 

  
  

 

 

 

Prefabrik yalıtım malzemeleri ile uygulama 

1) 300 mm’den küçük olmalıdır 

2) Enine baǧlantılar 

-Dış çap < 500 mm ise galvaniz tel 

-Dış çap S 500 mm ise çelik kayış 

3) Dış çap 
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Adım 3: Dirsekler borunun çapı (D) ve dirseǧin yarıçapı (R)’ye baǧlı olarak boru 
biçimindeki ısı yalıtım malzemesinden tek bir parça veya birkaç parçanın kesilmesi ve 
her parçanın en az bir tel ile baǧlanması suretiyle yalıtılır. Dirsek yarıçapı boru çapının 
2 katına eşit veya daha küçük ise 45°lik bir ara parça ile dirsekler yalıtılabilir. Dirsek 
yarıçapının boru çapının 3 katı olması durumunda 30°lik iki ara parça, 5 katı olması 
durumunda 22,5°lik üç ara parça ile dirseklerin yalıtımı tamamlanır. 

 

 
Prefabrik yalıtım malzemeleri ile dirsek yalıtımı 

 
Adım 4: Yalıtım uygulaması malzemenin üzerine son kaplamanın yapılması ile 

tamamlanır. Yalıtım uygulamasının üzerine plastik kaplama yapılması durumunda 
plastik kaplama dış çevreden yaklaşık 25mm fazla olacak şekilde kesilerek hazırlanır. 
Kaplamanın boru etrafına sarıldıktan sonra plastik perçinler vasıtasıyla yalıtım 
malzemesine sabitlenir. Dirsekler, önceden hazırlanmış plastik dirsek parçaları ile 
kaplanır. Enine baǧlantılar plastik bant ile yapıştırılır. Boru kısımlarının bitişleri, 
bitirme elemanları ile kapatılır. Bitirme elemanı bandı, bitişin etrafında sarılır ve 
perçin/çivi ile sabitlenir. 

 

 
Yalıtım malzemesinin üzerine son kat kaplama uygulanması 

 

 

 

 


