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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Soğuk iklim bölgelerinde kar yağışının fazla olması ve kar örtüsünün yeryüzünde uzun 

süre kalması buzla ilgili problemleri de beraberinde getirmektedir. Yağan karın soğuk 

hava sebebiyle eriyememesi ve donması sonucunda buzlanmalar meydana 

gelmektedir. Buzlanma dendiğinde ilk olarak akla yollarda meydana gelen 

buzlanmalar gelmektedir ve bu buzlanmalar için farklı çözüm önerileri mevcuttur. Bir 

diğer buzlanma türü de binaların çatılarında meydana gelmektedir. Özellikle yoğun 

kar yağışlı geçen 2022 kış aylarında okulumuz gibi pek çok binada oluşan sarkıtların, 

havanın ısınmasıyla birlikte çatıdan koparak yere düşmesi maddi hasarların yanı sıra 

çok sayıda can kayıplarına da sebep olmaktadır. Buzlanmalara karşı mücadele 

yöntemleri buzlanmayı önleme ve buzlanmayı giderme şeklinde iki başlıkta 

toplanabilir. Buzlanmanın önlenmesi birincil derecede öneme sahiptir. Buzlanma 

önlenebilirse, buzlanmadan kaynaklı problemlerin de büyük ölçüde önüne geçilebilir.  

Projemiz buzlanma ve buz sarkıtlarının oluşmasına sebep olan faktörleri ele alıp 

bunların oluşumunu önleme amacı taşımaktadır. Mevcut şartlarda kullanılan bazı 

yöntemler mevcuttur. Ancak bu projenin özgün tarafı endüstriyel bir ham madde olan 

iletken boya yardımıyla yapılmasıdır. Oluklara en yakın kiremitin altına sürülebilecek 

ya da şerit bant şeklinde hazırlanıp çatıya yerleştirilecek olan boya üzerinde 

oluşturulan direnç yardımıyla buradan geçen akımdan ısı elde edilecektir. Öncelikle 

temin edilecek hammaddenin analizi yapılacaktır. İletkenlik değeri değiştirildikten 

sonra kalınlık ve uzunluk hesaplamaları, uygulama yüzeyine göre hazırlanacak enerji 

kartı tasarımı ve güvenlik testleri sonrasında sistem kullanıma hazır hale gelecektir.  

Çıkış noktası çatılarda buzlanmanın önlenmesi olmasına rağmen yapılan çalışmalarda 

projenin günlük hayatta pek çok alana entegre edebilir olduğu görülmektedir. Soğuk 

kış şartlarında  afet bölgelerindeki ya da askeri ekipman saklanan çadırların ısıtılması, 

hayvan barınaklarının soğuktan muhafaza edilmesi, rüzgar güllerinin kanatlarında ve 

yollarda oluşabilecek buzlanmanın önüne geçilmesi, seramiklere ve benzeri yüzeylere 

uygulanarak iç mekan ısıtmada kullanılması gibi pek çok amaca hizmet etmektedir. 

Bu bağlamda nihai kullanıcılarımız AFAD, kış aylarının uzun ve sert geçtiği 

bölgelerdeki kar birikimi ve buzlanmanın doğurduğu tehlikelerden muzdarip tüm 

resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra sivil halk, Türk Silahlı Kuvvetleri, Karayolları 

Genel Müdürlüğü gibi oldukça geniş bir kitledir.    

 

                                                   
                  Şekil 1. Kiremit yüzeyine uygulama                               Şekil 2. Seramik tabanına uygulama    
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2. Problem Durumunun Tanımlanması 

 

Az eğimli veya eğimsiz düz (teras) çatılara yağan karın eriyerek tahliye olması uzun 

sürmektedir. Bu sebeple fazla yağış alan bölgelerde yağan yağmur ve karın tahliyesini 

kolaylaştırmak için daha çok eğimli çatılar tercih edilmektedir. Ancak çatı eğimi her 

ne kadar üzerine gelen yağmur, kar tahliyesini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için 

tercih edilse de soğuk hava koşullarından dolayı eriyemeyen karlar çatı üzerinde 

tabakalar halinde donmakta, buzun uyguladığı yüksek yük, çatı çıtasının sarkmasına 

neden olmakta ve bunun sonucunda tüm binanın çerçevesi zayıflamaktadır. Havaların 

yumuşaması ve ısınması ile birlikte alttan ve üstten eriyerek harekete geçen buz 

kütleleri çatıdan koparak düşmekte; düştüğü yerde ise araçlara ve insanlara zarar 

vererek maddi hasarlı, yaralanma ve hatta ölümlere sebebiyet veren kazalara neden 

olmaktadırlar. Aynı zamanda saçaklarda oluşan buzlanmalar da ciddi birer risk 

faktörüdür. Bizim için projenin yapılmasını gerekli kılan esas sebep ise okul binasında 

oluşan kar birikimi ve saçaklardaki sarkıtların öğrenciler için oluşturduğu risklerdir. 

Karın temizlenmesi kısmında ise itfaiye erleri, belediye çalışanlarının maruz kaldığı 

tehlikeler ve iş yüklerindeki artış yadsınamayacak kadar fazladır.  

 

                    
                        Şekil 3.İtfaiye personelinin kara müdahalesi                 Şekil 4. Çatıda biriken yoğun kar kütlesi 

Yukarıda bahsi geçen tüm tehlikeler buzlanma ile mücadelede önleme çalışmalarının 

önemini ortaya koymaktadır. Günümüzde önleme çalışmalarında teknik ve kimyasal 

bazı yöntemler kullanılmaktadır. Soğuk kurşun kablolar ile yapılan teknik önleme 

çalışmalarında sistemin en büyük dezavantajı kabloların sınırlı uzunlukta olmasıdır. 

Kimyasallar, çözücü ve solüsyonlar ile yapılan önleme yönteminde ise kimyasalların 

depolama ihtiyaçları ve çevreye zararlarının göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir. Bu malzemelerden özellikle tuz kullanımı, çatı yüzeyine zarar 

vermekte ve yüzeyde aşınmalara neden olmaktadır. Bu noktada projemiz önleme 

çalışmalarına yeni bir soluk getirmektedir. 

                                            
                            Şekil 5.Kablolu çatı ısıtma sistemi                                       Şekil 6. Buz çözücü teknik tuz 
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3. Çözüm  

 

Yağan karın çatılardan tahliyesinin zor olması, oluşan buzlanma ile mücadelenin 

maddi ve manevi hasarları düşünüldüğünde yapılması gereken ilk adımın önleme 

çalışmaları olduğu görülmektedir. Projemizde önleme amaçlı bir rezistans sistemi 

kurarak yağan karın birikmeden tahliye edilmesini hedeflenmiştir. Bu noktada var olan 

tüm yöntemler araştırılmış, eksiklikleri tespit edilmiştir. Bu eksiklik ve sınırlılıkları 

barındırmayan yeni sistemimizde araçların arka camlarında yer alan rezistansların 

çalışma prensipleri temel alınmıştır. Öncelikle piyasadan satın alınan iletken boyanın 

kullanıma hazır hale getirilebilmesi için gerekli testler yapılmıştır. Kullanım 

aşamasına getirilen direnci belirlenmiş boya yüzeyine verilen şebeke geriliminin 

voltajını regüle eden(düzenleyen)aynı zamanda da doğrultma yapan bir güç kaynağı 

kullanılmıştır. Daha sonrasında ısı ve güvenlik testleri de yapılan sistem kullanıma 

hazır hale getirilmiştir. Yapılan testler sırasında seramik gibi farklı yüzeylerde de 

denemeler yapılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Kullanım alanlarının 

çeşitlendirilebileceği görülmüştür. 

            
                         Şekil 7 Proje şeması 

 

4. Yöntem 

 

Sıvı NANO KARBON TERMAL kaplama malzeme;boya kıvamında çeşitli 

malzemeler üzerine iki bakır veya aliminyum parelel iletken bantlar arasına 

uygulanarak, düşük gerilim ve yüksek akım ile tahrik edildiğinde veya beslendiğinde 

ısınmaktadır. Boyaya uygulanan çeşitli katkı maddeleri ilavesiyle fiziki ve kimyevi 

özellikleri değiştirilmekte ve kullanım esnekliği sayesinde pek çok alanda 

kullanılabilmektedir. 

Projemizdeki uygulama alanı çatı yüzeyleridir. Burada boyalı alan yüzeyinde oluşacak 

ısı ile kar birikimin ve buzlanmanın önüne geçilmesi planlanmıştır. 
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4.1. Boyanın Elde Edilmesi 

 

 İletken boyaların her iletkende olduğu gibi bir direnci vardır. Bu direnç değeri,        

gereksinime göre ayarlanabilir olduğunda ısıtma amacıyla kullanılabilmektedir. 

Elektrik akımının karesi ile direncin çarpımı bize bir güç verecektir. Bu güç bizim 

sistemimizde ısı enerjisine dönüştürülecektir. 

 

4.1.1. İletken Boyaların Analizi 

 

 Piyasada satılan iletken boyalardan numuneler alınır 

 Numuneler kesiti ve uzunluğu belli olan bir tüp veya kalınlığı ve genişliği belli 

           olan bir lama arasına konulur. 

 Kesit yüzeyi ve uzunluğu belli olan iletkenin direnci ölçülür. 

 Daha sonra öz direnç katsayısı bulunur. 

 

4.1.2. İletkenlik Değerinin Değiştirilmesi 

 

 Özdirenci belli olan boya içine iletkenliği düşük olan yani direnci yüksek olan 

malzemeler karıştırılır. Örneğin seramik tozu, kömür tozu gibi. 

  Homojen şekilde karıştırılan ürünler ilk adımdaki gibi yeniden direnç 

testlerine sokulur. 

  Dirençleri belirlenen ürünler artık yüzeye sürülerek fırına verilir ve kurutulur. 

  Kuru haldeki dirençleri ölçülür. 

 Bu ölçümleme işlemlerinde iki veya daha fazla elektriksel değeri ölçen bir test 

aracı olan kalibreli multimetre  kullanılmaktadır . 

 

          4.1.3. Kalınlık, Genişlik ve Uzunluk Hesaplamaları 

 

 Bu aşamadan sonra öz direnci hesaplanmış olan akışkan bir boya 

           formülümüz elde edilmiş olacaktır. 

 Bu boyaların nereye ne kadar uygulanacağı konusunda elektriksel hesaplar 

            yapılacaktır. 

 Örneğin 10 m uzunluğundaki bir yere bu boya uygulanacaksa güç 

            hesabından gidilerek gerilim ve akım üzerinden kaç Ohm direnç olması 

            gerektiği ortaya çıkacaktır. 

 

          4.2. Sistemin Kurulması 

 

Resimlerde iletken boya uygulanmış ve direnç testleri yapılmış kiremite, 48 V AC 

gerilim uyguladıktan sonra oluşan 160 derecelik ısı gözlenmektedir. Ölçülen akım 

11Amperdir.(Voltaj ve  direnç değerleri üzerinde yapılacak değişikliklere bağlı olarak 

elde edilecek sıcaklık , joule değeri açısından artma ya da azalma göstermektedir.) 
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          Şekil 9                                                                                                 Şekil 10 

           

                         

                                  
                  Şekil 11                                                                                  Şekil 12. İletken boya sürülmüş yüzeye ait veriler   
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220 V AC şebeke geriliminin voltajını düşürmek için doğrultma ve regüle(düzenleme) 

etme devrelerinin bir arada olduğu 24 V DC/10 amper bir güç kaynağı(power supply) 

seçilecektir. Kullanılacak güç kaynağının seçimi, sistemin ihtiyaç duyduğu değerde, 

özgül direnci belli olan yüke akım formülü uygulanarak yapılmaktadır. Bizim 

uygulama yaptığımız kiremit için 24 V DC/10 amper yeterli olmuştur. Bu işlemden 

sonra voltaj istenen seviyeye düşürülerek, insan hayatı için tehlike oluşturacak gerilim 

seviyesi önlenmiş olmaktadır.  

İstenirse sisteme eklenecek bir adet ısı kontrol cihazı(termostat) ve sıcaklık sensörü 

PT100 ile sistemin sürekli enerji akımına maruz kalması engellenerek tasarruf 

sağlanabilmektedir. 

Projenin geliştirilebilir özelliklerinden biri de seçmiş olduğumuz güç kaynağına ilave 

edilecek akü grupları yardımıyla kesintisiz bir besleme yapılabilmesidir. 

 

                                                  

   
                 Şekil 13. Güç Kaynağı                     Şekil 14. Isı kontrol cihazı (termostat)                 Şekil 15.Sıcaklık sensörü          

          

                 Şekil 16. Sistem şeması 
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       4.3.  Güvenlik Testleri 

 Uygulama sonrası iletken boyaya enerji verilir. Termal kamera ile sıcaklık 

            değeri ölçülür. 

 Sıcaklık dağılımı gözlemlenir. 

 Enerji giriş ısılarına bakılır 

 İzolasyon testleri yapılır 

 Kesici aletlerle çizilme testleri yapılır 

 

        4.4. Isı Testleri 

 

 Sisteme verilen enerji her 1 dakikada bir ölçümlenerek 60 dakikada 60 adet 

            veri kaydedilir. Verilerde akım-gerilim-sıcaklık bilgileri olur. 

 Yüzey ısıları ölçüleceği için mutlaka ısınan yüzey havalandırılarak ısı 

            dışarıya atılmalıdır. 

 Enerji ve ısı miktarı ile ilgili  elde ettiğimiz veriler  oluşturulur. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Problem durumun tanımlanması kısmında belirtilen tüm tehlikeler bize göstermiştir ki 

kar ve buzlanma ile yapılacak mücadelenin en önemli basamağı önleme çalışmalarıdır. 

Bu çalışmalar teknik, kimyasal ve mekanik olmak üzere gruplandırılabilir. 

Teknik açıdan, farklı elektrikli ısıtma kablolarının kullanımının zor olduğu kabul 

edilebilir. Kurulumları, yalnızca uzmanlar tarafından yapılabilecek sistemin kendisi de 

oldukça yüksek bir elektrik enerjisi tüketimine sahiptir. Ek olarak, sistemin servis 

verilebilirliğinin periyodik olarak profesyoneller tarafından denetlenmesi ve izlenmesi 

gerekmektedir. Kablo boylarının sınırlılığı ve döşeme zorluğu da eklendiğinde 

caydırıcılığı yüksektir.  

Kar tabakası ve sarkıt oluştuktan sonra yapılan teknik ve mekanik yıkımların da çatı 

zemininde ve temizleyen kişi için oluşturacağı riskler düşünülürse önleme 

çalışmalarında alternatif çözüm gerekliliği kabul edilebilir bir gerçek halini alır. İşte 

bu noktada yüksek elektrik enerjisi tüketimini aza indiren ve sınırlılıklar içermeyen 

iletken boya ile yapılan projemiz, piyasadaki aynı amaca hizmet eden emsallerinden  

farklı olarak öne çıkmaktadır.  

Yeni nesil endüstriyel bir ham madde olan boya yardımıyla elektrik enerjisini ısı 

enerjisine çevirirken aynı sırada kızılötesi bir ışınım yapmaktadır. Uzun dalga olarak 

adlandırılan bu ışınım canlı ve objelerin yüzeysel temas yöntemiyle ısınmalarından 

farklı olarak içsel ve sağlıklı bir ısınma sağlar. Geleneksel rezistans ısıtıcıların aksine 

oldukça ekonomik olan projemiz, sadece çatılarda değil yenilenebilir enerji kaynağı 

olan rüzgar güllerin kanatlarındaki buzlanmayı önleme gibi pek çok alanda 

kullanılabilir niteliktedir. Tüm bunlar projemizin özgün değerini ortaya koymaktadır.  
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6. Uygulanabilirlik  

 

 İnsanlık yararına olan projemizin ticari bir ürün olarak hayat geçirilmesi, hem iç 

pazara hem de dış pazara pazarlanmasında ülkemize sağlayacağı yararlar oldukça 

fazladır. Uygulamanın çatı yüzeyi ile sınırlı kalmaması, karayollarındaki buzlanma 

ile mücadele, çadır bezine yapılacak uygulama ile ısınma sağlanması, rüzgar 

güllerinin kanatlarının buzdan arıtılmsı gibi kullanım alanlarının olması sebebiyle 

AFAD, Türk Silahlı Kuvvetleri, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi pek çok  resmi 

kurum tarafından da tercih edilebileceğini düşündüğümüz projemiz prototip olarak 

başarılı bir sonuç elde etmiştir. Ticari ürün olarak piyasaya sürüldüğünde  

kullanılacak kabloların ısınması, boyanın bağlantı yerlerinde kaymalar, boya 

yüzeyinin sudan ve nemden etkilenmesi gibi  bazı riskler taşımaktadır.  Ancak bu 

riskler uygun kablo kullanımı ve doğru bağlantı yapılarak ortadan 

kaldırılabilmektedir. Kullanım kolaylığı, elektrik tasarrufu sağlaması, risk 

faktörlerinin düşük olması ürünümüzün üretilebilir, hayata geçirilebilir olmasını 

mümkün kılmaktadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin temelinin dayandığı iletken boyalar, endüstriyel bir ham madde olarak 

piyasada çeşitli miktarlarda satılmaktadır. Kullanılacak yüzeye göre boya miktarı da 

değişmektedir. Bu sebeple projemizin temel maliyetini belirleyen boya miktarı için net 

bir rakam verilememektedir. Rakamlar net olmamakla(değişen euro kuru sebebiyle) 

birlikte 1 metrekarelik yüzeyde kullanılan boyanın fiyatı 100 TL olarak 

hesaplanmıştır. Yine aynı alan için çeşitli kombinasyonlara(yalıtım) bağlı olarak 

fiyatta değişiklikler yaşanabilmektedir.  

 Piyasadaki benzer ürün fiyatları araştırıldığında benzer ürünün sadece kurulum-

montaj ücretinin 4500-5000 TL civarında olduğu görülmüştür. Sistemde kullanılacak 

olukların  cm olarak değişen fiyatları, sıcaklık sensörünün varlığı, kaç adet bağlantı 

buatı kullanılacağı gibi durumlara göre artan yada azalan maliyetlerle 

karşılaşılmaktadır. 

 

 

 

 

MALZEME ADI MİKTAR TAHMİNİ FİYAT 

İletken Boya 1 metrekare için 100 TL 

Power supply(güç kaynağı) 1 adet 650 TL 

Termostat 1 adet 89 TL 

Sensör(PT100) 1 adet 75 TL 

 Kablo 8 mm 2 metre 40 TL 

TOPLAM  369 TL 

Tablo 1.Maliyet Hesabı 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Çatı yüzeyinde kar ve buzlanmayı önleme amacı ile yürütmeye başladığımız 

projemizin ana hedef kitlesi bu birikme ve buzlanmanın olumsuz etkilerine maruz 

kalan, özellikle okullar olmak üzere tüm resmi kurumlar ile sivil halk olarak 

belirtilebilmektedir. Çalışmalar sırasında seramik ve kiremit uygulamalarında başarılı 

sonuçlar elde edilmiştir. Ancak afet bölgelerindeki ya da askeri ekipman saklanan 

çadırların ısıtılması, hayvan barınaklarının soğuktan muhafaza edilmesi, rüzgar 

güllerinin kanatlarında ve yollarda oluşabilecek buzlanmanın önüne geçilmesi, 

seramiklere ve benzeri yüzeylere uygulanarak iç mekan ısıtma amacıyla kullanılması 

vb. gibi pek çok alanda da yapılacak çalışmaların olumlu yanıt vereceği 

öngörülmektedir. Bu sebeple hedef kitlemiz Türk Silahlı Kuvvetleri, Karayolları 

Genel Müdürlüğü, belediyeler, yenilenebilir enerji (rüzgar) şirketleri olarak 

genişletilebilir. 

9. Riskler 

Proje sistem kurulumu aşamasında dikkat edilecek hususlar gözden kaçırılmadığı 

sürece kullanım esnasında büyük riskler taşımamaktadır.  

Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımında kullanılan kablolar, görevleri itibari ile 

kritik bir role sahiptirler. Kabloların yüksek kapasitede ve ömürlerinden ödün 

vermeden uzun yıllar kullanılabilmeleri son derece önemli bir husustur. Sistemimizde 

yüksek akım çeken kabloların ısınmaması ve uzun ömürlü olması için uygun kalınlıkta  

halojensiz yanmaz kablolar tercih edilmelidir.  

İletkenler arasındaki bir hava boşluğundan akan yüksek akımlı kesintisiz elektrik 

deşarjına ark denir. Boya bağlantı yerlerinde kayma olması ya da hareket etmesi 

durumunda ark oluşumu gözlemlenebilir. Patlama ve yangınla sonuçlanabilen bu 

İŞ TANIMI Şubat,2021 Mart,2022  Nisan,2022 Mayıs,2022 Haziran,2022 

Literatür Taraması      

VerilerinToplanması,Analiz Edilmesi      

Tasarımın Yapılması      

Malzeme Temini      

Montajın Tamamlanması      

Prototipin Hazırlanması ve Test 

Edilmesi 

     

PDR Raporunun Yazımı       

Tablo 2. İş takvimi 
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durumun önüne geçilmesi için sistem kurulumunun ardından güvenlik testlerinin iyi 

yapılması gerekmektedir. Ticari bir ürün olarak seri üretime geçilmesi durumunda 

kullanım alanlarına göre şerit bantlar ya da paneller(alçıpan yüzeyine uygulama) 

şeklinde hazırlanarak kayma riski ortadan kaldırılabilir. 

Boya yüzeyinin sudan ve nemden etkilenme olasılığı mevcuttur. Boya yüzeyine 

yapılacak epoksi kaplama ile  bu durumun önüne geçmek mümkündür. Aynı şekilde 

sistemin enerji girişlerinin de su ve nemden etkilenmemesi amacıyla bu alanların 

yalıtımında izolasyon malzemesi olarak mikanit levha ve elektrik izolasyon 

malzemelerinin kullanımı gerekmektedir. Riskler; 

1. Kullanılan kabloların ısınması 

2. Boya birleşim yerlerinde kaymaya bağlı ark oluşumu 

3. Boya yüzeyi, enerji girişlerinin sudan ve nemden etkilenmesi şeklindedir. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
           ETKİ 

OLASILIK 

1 

ÇOK 

HAFİF 

2 

HAFİF 

3 

ORTA 

4 

CİDDİ 

5 

ÇOK CİDDİ 

1 

ÇOK 

KÜÇÜK 

     

2  

KÜÇÜK 
 Uygun kalınlıkta, 

halojensiz yanmaz 

kablolar tercih 

edilmelidir. 

Boya yüzeyi epoksi ile 

kaplama yapılır,enerji 

girişleri elektrik 

izolasyon malzemeleri 

ile yalıtılır. 

 Sistem kurulumunun 

ardından güvenlik ve ısı 

testlerinin iyi yapılması 

gerekmektedir. 

3 

ORTA 
     

4YÜKSEK      

5   ÇOK 

YÜKSEK 

     

Tablo 3.Proje olasılık-etki matrisi 
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