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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Birçok şehirde her gün binlerce vatandaşın kullandığı cadde ve sokaklarda bulunan 

yüksek binaların çatılarında biriken kar kütleleri ve buz sarkıtlarının, hava değişimlerinin 

etkisi (ısı kaybı) ile birlikte yere dengesizce düşmeye başlaması tehlikeleri de beraberinde 

getiriyor. 

Buz sarkıtlardan korunmak için yayalar kaldırım dışına çıkıp, caddelerde 

yürüyeceklerdir. Araç trafiği engellenecek, Trafik kazaları meydana gelecektir. Yayaların 

sarkıt zararlarından korunması için belediyeler ve ifaiye ekiplerinin, sarkıtları kazma, kürek 

veya uzun çubuklarla düşürmesi gerekmektedir. 

Tespit ettiğimiz sorunumuz, çatıda biriken karların ve oluşan buz sarkıtlarının sokaktaki 

insanların veya araçların üzerine günün bilinmeyen bir vaktinde aniden düşmesidir. Bir diğer 

sorun ise aşırı yağan karın çatı üzerinde birikmesi ve çatı ve olukların zarar görmesidir. 

 

   
 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Ülkemizin daha çok yüksek bölgelerinde ve dünyanın birçok ülkesinde yoğun süren 

kar yağışlarının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında biriken kar 

kütleleri ve oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor. Soğuk havalarda erime ve donma 

çevriminin günlerce yinelenmesiyle çatıların üstünde buz tabakaları oluşmaktadır. Bu buz 

saçaklarda sarkıtları oluşturmaktadır. Sert ve sivri cisimler oldukları için insanların 

yaralanmasına hatta daha ağır sonuçlarla karşılaşmalarına neden olabilir. Çoğu zaman 

vatandaşlar evlerinin camından sarkıtları düşürmeye çalışmaktadır. Bu durumda da sarkıtları 

düşürmeye çalışırken, kendini bekleyen tehlikenin farkında değildir. Dengesini kaybedip 

düşebilecek ya da kafasına buz kütlesi düşebilecektir.  
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3. Çözüm  

Soruna çözüm önerimiz, kamu binalarının veya  merkezi ısıtma sistemlerine sahip 

tüm binaların bacalarından çıkan gazı (sıcak hava buharını) kullanarak çatılardaki kar 

kütlelerini ve buz sarkıtlarını eriterek tehlikeli hale gelen sorunu ortadan kaldırmaktır. 

Ayrıca sistemimiz bacadan çıkacak atıl gazı kullanarak enerji tasarrufu da sağlamış 

olacaktır. 

Yapacağımız projeden kar yağışı fazla olan şehirlerde yaşayan tüm insanlar 

faydalanabilecek. 

Çatı oluklarında ve borularda devamlı su akışını sağlamak, kışın meydana gelen 

donmaları ve donma sebebiyle oluşan boru çatlamalarını önlemek, binayı kış mevsiminin 

olumsuz etkilerinden korumak için kar ve buz eritme sistemlerini çatılara uygulatabiliriz. 

Çatılarda oluşan hasarın telafisi oldukça maliyetli ve zahmetli bir iştir. 

Ayrıca buzlanma olursa, sarkıtlar aşağı düşüp araçlara ve kişilere de zarar verebilir. 

Tüm bu zararların önüne geçmek için gerekli olan oluk ısıtma ve kar eritme sistemleri, çatı 

kenarlarında, oluklarda, tahliye borularında, hem konutlarda ve kamu binalarında hem de 

tarihi, ticari her türlü binada rahatlıkla kullanılabilmektedir. 

 

4. Yöntem 

 

Merkezi ısıtma sistemlerinin bacasından çıkan  

Yoğuşmalı cihazlarda 80℃,  

üflemeli cihazlarda 180 ℃,  

kömürlü kazanlarda 250 ℃ derecedeki sıcak su buharı ile bacanın içine koyacağımız 

serpantin borunun içindeki suyu ısıtarak bir pompa yardımıyla sıcak suyu çatının altından 

döşeyeceğimiz serpantin borularla gezdirerek yayacağız. 

Bacanın çapına göre serpantin borunun boyutunu ayarlayacağız. Bacalardaki borular 

zehirli gazların çıkışını etkilemeyeceğinden dolayı zehirlenme gibi sıkıntılar ortaya 

çıkmayacak. 
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Isı yalıtımı ve soğutma konseptinin vazgeçilmezi serpantin sistemi bugün için sanayi ve 

endüstrinin kullandığı en önemli formüldür.Çünkü içerisinden geçen sıvı veya gaz halindeki 

her şeyi ya istenilen düzeyde soğutuyor veya istenilen düzeyde ısıya ulaşılmasını sağlıyor.  

Serpantin ısıtılan veya soğutulan akışkanların, soğuk veya sıcak yüzeyle temas 

alanını artırmak amacıyla kullanılır.  

Ağırlıklı olarak ısı akışını yaygınlaştırmak amacıyla kullanılan bir ekipman olarak 

tanımlanır.  

Her bölgede yıl içinde yağan kar miktarına ve sıcaklığa orantılı olarak tüm çatıya ya 

da sadece çatı oluklarına serpantin borularını döşeyebiliriz.Örneğin Afyondaki binalarda 

çatının sadece oluklarını ısıtarak problemi çözerken Erzurumda ise tüm çatıyı ısıtmalıyız. 

Buradaki amacımız maliyeti gözle görülebilir şekilde düşürmek. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Kar Buz Eritme (Kar Eritme, Buz Eritme, Don Koruma ) sitemleri, tüm dünyada, kar 

ve buzla mücadele için üretilmiş ekipmanların, komplike bir şekilde çalıştığı bir sistemlerdir. 

Bu sistemler ya mevcut bir ısıtma sistemine (Kazan, Kombi, Isıtıcı Cihaz ) bağlanarak sulu 

yerden ısıtma sistemi ile ya da elektrikli ısıtıcı kablolar ile otomasyonlu bir şekilde 

yapılabilir. 

 

Değişiklik olarak projemizin daha önce oluşturulmuş diğer sistemlerden farkı ise 

elektrik ya da kazandan ısıtma kullanmak yerine merkezi sisteme sahip binalarda ya da kamu 

binalarındaki bacalardan çıkan ve atıl durumda bulunan yüksek sıcaklıktaki gazı kullanarak 

çatıda biriken kar kütlerini ve buz sarkıtlarını eritmeye karar verdik. Bu sayede enerji 

tasarrufu sağlamış oluyoruz. 

 

Çatılarda çıkan gazın sıcaklığı binada kullanılan yakıta göre değişkenlik 

göstermektedir. Bacadan çıkan sıcaklık derecesine göre  sıcak su buharı ile bacanın içine 

koyacağımız serpantin borunun içindeki suyu ısıtarak bir pompa yardımıyla sıcak suyu 

çatının altından ya da oluklara  döşeyeceğimiz serpantin borularla çatı ve olukların ısınmasını 

sağlayarak sarkıtların ve kar kütlelerinin oluşmasını engelleyeceğiz. 

 

Sunacağımız çözüm önerisi ile birlikte birçok şehirde her gün binlerce vatandaşın 

kullandığı cadde ve sokaklarda bulunan yüksek binaların çatılarında biriken kar kütleleri ve 

buz sarkıtlarının, hava değişimlerinin etkisi (ısı kaybı) ile birlikte yere dengesizce düşmesini 

ve insanların yaralanmasına hatta daha ağır sonuçlarla karşılaşmalarını engellemeyi 

hedefliyoruz. 

Ayrıca buz sarkıtlardan korunmak için yayalar kaldırım dışına çıkıp, caddelerde 

yürümeleri, araç trafiğini engellemeleri, Trafik kazalarının meydana gelmesi önlemeye 

çalıştığımız diğer hedeflerimizdendir. 

Erittiğimiz kardan oluşan suları oluklardan geçirerek bina içindeki su deposuna 

ulaştırıp suları biriktiriyoruz. 

Yaz mevsiminde ise depodaki suyu bahçe çiçek sulamasında kullanmayı 

hedefliyoruz. 
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6. Uygulanabilirlik  

 

Proje fikrinin hayata nasıl geçirileceği ve mevcut şartlar altında projenin ticari bir 

ürüne dönüştürülebilir olup olmadığı hakkında Muş-Alparslan Üniversitesindeki; 

Dr. Ömer ARSLAN ve Dr. Özgür DEMİR ‘den ısı tekniği, korunması ve yayılması 

hakkında , 

Dr. Abdülhakim ZEYBEK’ten binaya serpantin boru döşenmesi hakkında , 

Prof Dr. Bülen ÖZDALYAN’dan ise Boruların dizimi ve mesafeleri hakkında 

görüştük. 

 

Çözümü daraltmak için Muş – Makine Mühendisleri Odası ve Muş – Aykoç 

Mimarlıktan  Mimar Kadir AYKOÇ ve Mimar Recep ÇELİK ile projemizi görüştük. 

Kar yağışının fazla olduğu illerde serpantin borularının tüm çatıya ve oluklara 

döşenmesini, kar yağış miktarı nispeten daha az olan illerde ise çatı uçlarına ve oluklarına 

serpantin borusunun döşenmesinin proje maliyeti açısından faydalı olabileceği sonucuna 

vardık 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

                   Fazla yağış alan Doğu Anadolu Bölgesi için 20m x 30m olan bir çatıda 
 

Sıra BAŞLIK AÇIKLAMA Miktar Birim BİRİM  

FİYAT 

FİYAT 

1.1 

1.2 

Malzemeler Serpantin Boruları - S235JR 

(21,3x2,6)mm 

Serpantin Boruları - S235JR 

(21,3x2,6)mm 

950 
 

35 

metre 
 

metre 

40 ₺/mt 
 

40 ₺/mt 

38.000 
1400 

₺ 
₺ 

2.1 

2.2 

İmalat Yatay Serpantin Borusu 

Dikey Spiral Serpantin Borusu 
15 
1 

sıra 
adet 

2000₺ 
2000₺ 

30.000 
2.000 

₺ 
₺ 

3.1 Montaj Yatay Serpantin Borusu 

Genel Montaj 
15 
1 

sıra 
adet 

1000₺ 
2000₺ 

15000 
2.000 

₺ 
₺ 

4 Tesisat Pompa ve Armatürleri 

Tesisat Montajı 
Asgari 
Asgari 

adet 
adet 

1000₺ 
3000₺ 

10.000 
3000 

₺ 
₺ 

5 Nakliye İmalat ürünlerinin nakliyesi 1 kamyon 10000₺ 10000 ₺ 

 TOPLAM  111.400 ₺ 

KDV % 18  20.052 ₺ 

GENEL TOPLAM  131.452 ₺ 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Yapacağımız projeden kar yağışı fazla olan şehirlerde yaşayan tüm insanlar 

faydalanabilecek. 

 

Çatı oluklarında ve borularda devamlı su akışını sağlamak, kışın meydana gelen 

donmaları ve donma sebebiyle oluşan boru çatlamalarını önlemek, binayı kış mevsiminin 

olumsuz etkilerinden korumak için kar ve buz eritme sistemlerini çatılara uygulatabiliriz. 

Çatılarda oluşan hasarın telafisi oldukça maliyetli ve zahmetli bir iştir. 

 

Ayrıca buzlanma olursa, sarkıtlar aşağı düşüp araçlara ve kişilere de zarar verebilir. 

Tüm bu zararların önüne geçmek için gerekli olan oluk ısıtma ve kar eritme sistemleri, çatı 

kenarlarında, oluklarda, tahliye borularında, hem konutlarda ve kamu binalarında hem de 

tarihi, ticari her türlü binada rahatlıkla kullanılabilmektedir. 

 

 

 

 

9. Riskler 

Sistemde olukların serpantin boru ile temas etmemesi durumunda oluklar donar, 

zarar görür .Uygulamada karşılaşabileceğimiz kısıtlamalardan bir tanesi sistemin kurulacağı 

çatının düz olması. 

Projemiz daha çok beşik tipi çatılarda faydalı olacaktır ki özellikle bol yağış alan 

bölgelerde daha dik ve az detayla çözümlenmektedir bu sayede yağmursuyu, kar yapı 

yüzeyinden hızlıca uzaklaşıp zeminle buluşmaktadır. 

Sistemin kış ayı boyunca (merkezi ısıtma sisteminin aktif olması)çalışması 

gerekmektedir. Eğer sistem sürekli çalışmaz ise çatıdaki karlar ve oluklar donar ve 

çözülmeleri güçleşir. 

Projemiz uygulanabilirlik açısından kullanışlıdır. 

Bir diğer kısıtlama projenin yapılması planlanan illerde sanayinin gelişmemiş 

olmasının etkisiyle serpantin boru üreticilerinin bulunmamasıdır. 

Bu nedenle boruların çatıya kurulması için ödenecek nakliye ve işçilerin konaklaması 

maliyeti arttıran unsurlardandır. 

Projenin genel maliyetinin fazla olması ve okulumuzun bütçesini yetersiz olması 

nedeni ile projeyi uygulamaya koyamadık 
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10. Kaynaklar  

https://rsrenerji.com/serpantin/ 

https://www.safakkazan.com/serpantin-imalati/ 

https://www.alfaenerji.com/urunler/1233/spiral-sargili-serpantin/ 

https://perpamakine.com/wp/serpantin/ 

https://www.gtserpantin.com/haber/2/serpantin_nedir_modelleri_nelerdir 

 

Buharlaştırmalı Soğutucularda Serpantin İle Hava Giriş Açıklığı Arasındaki Bölgede 

Isı Ve Kütle Transferinin Deneysel Olarak İncelenmesi 

Arif ÖZGÜR, Hilmi BAYRAKÇI, Mehmet KUNDUZ, (2013), Gazi Üniversitesi 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, 2009 

 

İklimlendirme Sistemlerinde Dış Hava Sıcaklığının Soğutucu Serpantin Kapasitesine 

Ve Ekserji Kaybına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi 

Erhan ÖZEK, Ali KILIÇARSLAN 

11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi – 17/20 Nisan 2013/İzmir 

 

https://www.havalandirmaci.net 

https://www.tesisat.org 

https://piping-tools.net 

http://www.konukisi.com 

https://www.isiformrezistans.com 

https://www.nuhaymuhendislik.com 

 


