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2013 yılı EPSDER faaliyetleri’nin ibra edildiği toplantılarda ağırlıklı olarak EPS ısı yalıtım
malzemesi kullanıcılarının haklarını güvence altına almak üzere başlatılan “Kalite Denetim Sistemi” (KDS), sektörümüze yeni bir pazar alanı yaratacak olan Geofoam ve TS EN
14933 (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI İÇİN ISIL YALITIM VE HAFİF AĞIRLIKLI
DOLGU MAMULLERİ - FABRİKASYONLA İMAL EDİLMİŞ GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN
(EPS) – ÖZELLİKLER) konuştuk, gelen eleştiri ve temennileri dinledik, 2013 yılında derneğimize üye olmuş yeni dernek üyelerimizle tanıştık ve henüz derneğimize üye olmayıp derneğimizi tanımaya ve aramıza katılmayı arzulayan değerli sektör temsilcileri ile
görüşme fırsatı bulduk.
Toplantılarımızın bir bölümünde de EPSDER’inde üyesi olduğu Avrupa EPS Üreticileri
Derneği (Eumeps) temsilcilerinden Eumeps’in bu sene içinde başlatmayı planladığı yeni
reklam kampanyası hakkında bilgi aldık. Bu kampanya ile EPS’in tüm dünyadaki imaj ve
marka gücünün arttırılmaya çalışılacağını öğrendik.
Yıl içinde de çeşitli vesilerle yapmaya çalıştığımız bu tür sektörel toplantılara 2014 yılında da yönetim kurulu olarak devam etmeye çalışacağız. Kimi zaman aramızda tatlı bir
rekabet yaşansa da ortak faydalarımız ve sektörümüzün gelişmesi açısından birbirimizi
tanımanın ve anlamanın en sağlıklı yolunun biraraya geldiğimiz bu zamanlar olduğunu
düşünüyorum.
Son dönemlerde yaşadığımız, gerek uluslararası mali gelişmeler, gerekse iç siyasetimizde yaşanan çalkantılar, 2014 yılında tüm sanayimizi ve inşaat sektörünü, bununla
birlikte EPS sanayinide etkileyecektir, bu dönemi daha rahat atlatabilmek için sektörümüzün, rekabetçi, alt yapısı sağlam, haksız rekabetle mücadele edebilir ve sektör sivil
toplum örgütleri ile işbirliği içinde olması, sektörümüzü yakından ilgilendiren kanun ve
tasarılarda birlik olarak hareket edebilmesi gerekmektedir.
Yeni dönemin ve birbirimizle irtibatta olmamızı sağlayan EPS HABER’in 2014 yılı bu ilk
sayısının hayırlı olmasını dilerim…
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GELECEĞİMİZ:
ENERJİ TASARRUFU

G

ündemin hızla değiştiği, kimi zaman takip bile
edilemediği günümüzde,
kronikleşmiş ve hızla değişen gündeme rağmen
önemini koruyan ve toplum bilincinin hızla daha da arttırılmasını
gerektiren en önemli konulardan biri olan
enerji tüketimi, gerek ekonomik gerekse
ekolojik yönüyle hayatımızın her anını etkilemektedir.
Ülkemizin refah düzeyinin en belirleyici
dinamiklerinden birisi olan enerji tüketimi, hızla değişen ekonomik, teknolojik ve
sosyal koşullara bağlı olarak esnek, etkin,
sonuç odaklı ve somut hedeflerle desteklenmiş politikalar çerçevesinde, belirlenen
hedeflere ulaşmak için yapılması zorunlu
eylemleri tespit edilmeli, kararlı bir şekilde
uygulanmalı ve sıkı bir şekilde denetlenmelidir. Enerji tüketiminin GSYH üzerindeki etkileri Türkiye gibi enerji tüketiminde
dışa bağımlılığı yüksek olan ülkelerde gerek bireylerin gerekse politika yapıcıların
üzerine düşen görevleri yapmalarını gerektirmektedir.
Enerji ürünleri ithalatının toplam ithalat içerisinde çok önemli yer tuttuğunu
gerçeği doğrultusunda “Türkiye’nin yurt
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dışına ödediği enerji faturasını azaltmak
amacıyla yeni gelir ve kurumlar vergisi
tasarısında enerji tasarrufunu teşvik edildiğinden önceki yazımızda değinmiştik.
Bu tasarıyla; ısı yalıtımı, enerji tasarrufu
sağlamak amacıyla yapılan harcamaları,
elde edilen kira gelirinden doğrudan indirilmesine imkân sağlanmaktadır. Bunun
yanı sıra yürürlükteki binalarda enerji per-

formansı yönetmeliği ile çevrenin korunmasını esas alınarak binalarda enerji performansı kriterlerini, uygulama esaslarını
belirtilmiştir.
Binanın mimari, mekanik ve elektrik projeleri ile diğer yasal düzenlemelerin yanında enerji ekonomisi açısından yönetmelikteki şartlara uygun değilse yapı ruhsatı

MAKALE

verilmeyecek olması, denetimin etkin bir
şekilde yapılması sonucunda çok büyük
katkı sağlayacak bir adımdır. Yönetmeliğin getirdiği en önemli değişikliklerden
biri de enerji kimlik belgesi uygulamasıdır. Bu belge, binanın enerji ihtiyacı, enerji
tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri
ile ısıtma-soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içermektedir. Enerji kimlik
belgesinin, mevcut binalarda 10 yıl içinde
temin edilmesi ve yeni binalarda yapı kullanma izin belgesi temin edebilmek için
bir zorunlu olması öngörülmüştür.
Bunun yanı sıra, yayınlanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ile enerji verimliliği;
enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa
bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması, enerji maliyetlerinin sürdürülebilir
kılınması, iklim değişikliği ile mücadelenin
etkinliğinin artırılması ve çevrenin korunması gibi ulusal stratejik hedefler çerçevesinde; kamu kesimi, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarının işbirliği ile enerji
üretimi ve iletiminden nihai tüketime kadarki bütün aşamalarda enerji verimliliğinin geliştirilmesi, bilinçsiz kullanımın ve
israfın önlenmesi amacıyla yapılması zorunlu eylemleri tespit etmek, ayrıca süreç
içinde kuruluşların yüklenecekleri sorumluluklar belirtilmiştir.

birim fosil yakıt tüketimini azaltmak, kara,
deniz ve demir yollarında toplu taşıma payını artırmak ve şehir içi ulaşımda gereksiz
yakıt sarfiyatını önlemek, kamu kesiminde
enerjiyi etkin ve verimli kullanmak ve kurumsal yapıları, kapasiteleri ve işbirliklerini güçlendirmek, ileri teknoloji kullanımını
ve bilinçlendirme etkinliklerini artırmak,
kamu dışında finansman ortamları oluşturmak için eylem planı hazırlanmıştır.
Böylece, mevcut kararlı politikaların yanında, enerji tasarrufunu özendirmek ve
enerji verimliliğini artırmak açısından oldukça etkili olabilecek bir tasarı gündeme
gelmiş bulunmaktadır. Enerji Bakanı Sayın
Taner Yıldız’ın “tasarruflu enerjiye vergi avantajının yolda olduğunu” ve “enerji
tasarrufuyla ilgili yatırımlar, bölgeye bakılmaksızın 5’inci bölge statüsünde olacak”
şeklindeki beyanları, bu konunun yakın
gelecekte daha da önem kazanarak gündemde olacağını göstermektedir. Bu sayede enerjiye yapılan yatırımların gümrük
vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği,

yatırım yeri tahsisi, faiz desteği gibi birçok
avantaj sağlanacaktır.
Gelişen Türkiye bir taraftan bunun için
gerekli olan enerji üretimini artırmaya
çalışırken, diğer taraftan üretilen bu enerjinin verimli kullanılmasına ilişkin projeleri tartışmaktadır. Bu gelişmeler, enerji
tasarrufunun ve verimliliğinin en önemli
araçlarından olan ısı yalıtımına olan ihtiyacı artıracaktır. Bu da sektör için yeni sorumluluklar getirdiği gibi, yeni fırsatlar da
yaratmaktadır.

Bu belge ile Sanayi ve Hizmetler sektörlerinde enerji yoğunluğunu ve enerji
kayıplarını azaltmak, binaların enerji taleplerini ve karbon emisyonlarını azaltmak, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu binaları
yaygınlaştırmak, enerji verimli ürünlerin
piyasa dönüşümünü sağlamak, elektrik
üretim, iletim ve dağıtımında verimliliği
artırmak, enerji kayıplarını ve zararlı çevre
emisyonlarını azaltmak, motorlu taşıtların
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EPS Tesislerinde
Alınması Gereken
Emniyet Tedbirleri
Mehmet PARLAK,
INEOS Styrenics Kimyasal Ürünler
Turkiye ve Balkanlar Bolge Müdürü
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HAMMADDE KABUL VE DEPOLAMA
Söz konusu Tehlikeler: Pentan alevlenebilirliği,
yanabilir malzeme ve ürünler, Pentan’dan kaynaklanan sağlık tehlikesi, zeminde kayganlaşmaya
neden olabilecek boncuk taneleri.
Bu bölümde alınması gereken emniyet tedbirleri
şunlardır:
• Tesisin geri kalanından Yangın Duvarı ile ayrılmış, araç girişine uygun özel depolama alanı,
• Yük boşaltmak için gelen kamyonun en az 15
dakika havalandırıldıktan sonra ürün tahliyesine başlanmalı,

1 saat açık tutularak havalandırıldıktan sonra
tahliye islemine başlanmalı,
• Mümkünse oktabinler üst üste konulmamalı (konulacaksa da en fazla 2 adet üst üste
konulmalı) ve oktabin kümeleri arasında rahat
bir şekilde insan ve forklift geçecek şekilde
boşluklar bırakılmalı,
• Herhangibir ürün dökülmesine karşı etrafta
gerekli ekipmanlar bulundurulmalı,
• Depolama alanında yanabilir – tutuşabilir (tahta palet, karton) hiçbir madde bulunmamalıdır.

• Yine konteyner içinde gelen hammaddenin
boşaltılmadan önce konteyner kapakları en az

ŞİŞİRME VE KALIPLAMA – BLOKLAMA
Sözkonusu Tehlikeler: Pentan alevlenebilirliği,
yanabilir malzeme ve ürünler, Pentan’dan kaynaklanan sağlık tehlikesi ve zeminde kayganlaşmaya
neden olabilecek boncuk taneleri.
Bu bölümde alınması gereken emniyet tedbirleri
şunlardır:
• Proses sahası özellikle zemin seviyesinde çok
iyi havalandırılmalı ve Pentan seviyesi düzenli
olarak takip edilmelidir,
• Ön şişirme ya da diğer enjeksiyon makinalarından dışarı çıkan gazlar toplanmalı, mümkünse geri kazanılmalı, yakılmalı veya dışarıya
verilmelidir,
• Hammadde ya da şişirilmiş boncukların içinden
geçtiği hortum ya da borular iletken malzemeden yapılmalı ve topraklanmalıdır,
8
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• Acil durumlarda makinaları durdurma butonu
uygun yerlere konulmalı ve makina bakımı ile
kalıp değişikliklerine dair prosedürler hazırlanmalı,
• Proses sahası düzenli ve temiz olmalı, kırma/
hurda malzeme ile diğer yanabilir ve tutuşabilir
malzemelerden arındırılmış olmalı,
• Rahat bir çalışma ortamı için ses seviyesi 85
dB’in altında olmalı. Fazla gürültü çıkaran
makinaların operatörleri için kulak koruyucuları
temin edilmelidir,
• Özellikle şişirilmiş boncukların taşındığı borularla ilgili kıvrımlar çok keskin olmamalı kıvrım
çapı boru çapının en az 6 katı kadar olmalıdır.

2
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3

OLGUNLAŞMA SİLOLARI
Sözkonusu Tehlikeler: Pentan alevlenebilirliği,
yanabilir malzeme ve ürünler, Pentan’dan
kaynaklanan sağlık tehlikeleri.
Alınması gereken emniyet tedbirleri:
• Silo bölgesi mümkünse ana binanın dışında
bulunmalı veya diğer operasyonlardan Yangın
Duvarı ile ayrılmalıdır.
• Silo bölgesi özellikle zemin seviyesinde çok iyi
havalandırılmalıdır.
• Gerektiğinde ilave klima / havalandırma sistemi
tesis edilmelidir.
• Tesisdeki yangın alarm sistemi ve klima düze-

neği ile irtibatlandırılmış Pentan dedektörleri
yerleştirilmelidir.
• Silo malzemesi açık gözenekli ise havalandırma
ünitesi dokuma bezden yapılmalı ve topraklanarak elektriksel olarak iletken şeritler üzerine
oturtulmalıdır. Yanyana bulunan silolar ile şişirilmiş boncukların iletildiği borular Topraklanma suretiyle birbirleriyle irtibatlandırılmalıdır.
• Şişirilmiş boncuklar hatlardan maksimum 8 m/s
hızla iletilmeli ve toz oluşumu önlenmelidir.
• Silo bölgesi toz ve şişirilmiş boncuk tanelerinden arındırılmış olmalı ve orada yanabilir hiçbir
malzeme bulunmamalıdır.

İKİNCİL PROSESLER

(LEVHA KESME, ŞEKİLLENDİRME - SÖVE VE HURDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ)

Sözkonusu Tehlikeler: Pentan alevlenebilirliği,
yanabilir malzeme ve ürünler, toz alevlenme riski,
sıcak telle kesme sırasında ortaya çıkan gaz zehirlenmesi.
Alınması gereken emniyet tedbirleri:
• Sıcak telle kesme ya da şekillendirme (söve)
ünitesi tesisteki diğer bölgelerden Yangın
Duvarı ile ayrılmalıdır.
• Saha iyice havalandırılmalı ve sıcak telle kesim
esnasında ortaya çıkan gaz ya da duman
davlumbaz sistemi ile toplanmak suretiyle tesis
dışında bırakılmalıdır.
• Kesim için mümkünse sıcak tel yerine titreşimli
tel kullanılmalıdır.

5
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• Bu bölge temiz ve düzenli olmalı, toz, hurda
malzeme (kırma) ve diğer yanabilir malzemelerden arındırılmış olmalıdır.

4

• Kesme ve kırma esnasında ortaya çıkan toz
ve gazlar (duman) toplanarak dışarı atılmalı
ve burada çalışan operatörler toz maskesi
kullanmalıdır.
• Tüm ekipmanlar üzerine manual olarak çalıştırabilen emniyet durdurma butonları uygun
yerlere konulmalıdır.
• Kesim sonrası nihai mamuller derhal başka
bir depolama alanına sevk edilmeli ve hurda
malzemeler (kırma) ayrı bir bölümde muhafaza
edilmelidir.

ÇEVRE DÜZENİ
Söz Konusu Tehlikeler: EPS Tesislerinde çıkan
yangınların en önemli sebeplerinden birisi de
etrafin (gerek tesis icin gerekse binaların dışarısı)
gerektiği gibi derli toplu yani düzenli olmamasıdir.
Burada kastedilen şeyler sunlardır.

• Çalışma sahasında yeme, içme ve sigara içilmesine asla izin verilmemeli ve işçilere gerekli
kişisel koruyucu ekipmanlar (baret, gözlük, bot
ve tulum) sağlanmalıdır.

• Zeminde dökülmüş herhangi bir sıvı ya da
şişirilmemis EPS boncukları bulunmamalıdır.
Çünkü düzgün ve temiz olmayan yüzeylerde
insanlar kayarak düşebilirler.

• Hammaddenin forkliftle taşınması sırasında
dökulme meydana gelmesi durumunda zemin
derhal temizlenmeli ve bunu yapacak alet ve
ekipmanlar uygun bir yerde hazır bulundurulmalıdır.

• Yine tüm çalışma bölgesinde kullanılmayan
malzemelere (Tahta paletler, Bos Oktabinler ya
da Bigbag’ler), Oktabinlerin içindeki PE astarlar
asla bulundurulmamalıdır.

• Acil durumlar için mevzuata uygun ilk yardım
malzemeleri kolaylıkla erişilebilecek yerlerde
hazır bulundurulmalı ve bu konuda personele
gerekli eğitim verilmelidir.
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RÖPORTAJ

EPSDER YÖNETİM KURULU
2. BAŞKANI

FARUK TİRİTOĞLU ile
SEKTÖR RÖPORTAJI

E

PSDER’İN 2013 YILI FAALİYETLERİ HAKKINDA
BİLGİ VERİR MİSİNİZ? SİZCE 2014 YILINDA
ÖNCELİKLİ İLGİLENİLMESİ GEREKEN SEKTÖR
KONULARI NELERDİR?

2013 Yılında EPSDER olarak öncelikle KDS sistemini başlatmakla beraber üyelerimizin daha kaliteli ve uygun
malzeme üretimi yapması için yönlendirmeye ve teşvik etmeye;
bununla doğru orantılı olarak da piyasada haksız rekabeti önlemeye çalıştık. Bunun dışında ÇEVKAK olarak akredite çalışmalarımızı hızlandırıp laboratuvarımızı güçlendirip hocamız Pr. Dr. İbrahim Uzun ‘un da yoğun çabalarıyla derneğimiz için daha sistemli
ve sağlam temellere dayalı bir yapı oluşturduk. Bunun sonucunda
derneğimizin daha iyi mali değerlere sahip olmasına gayret ettik.
2014 için ise öncelikle ilgilenilmesi gereken sektör konuları sizin
de bildiğiniz üzere; KDS uygulamasının devamlılığı, enerji verimliliğinin önemi, ısı yalıtım sektörünün özellikle EPS üreticilerinin
sisteme uygun ve daha iyi çalışmasını sağlamaktır. Bakanlık seviyesinde, yangın yönetmeliği ve TS825’teki yanlış bilinen konuları
düzenlemek. Ayrıca şu anda üzerinde çalışılan asmolen ve dolgu
malzemesi konusundaki belirsizliklerin çözümlenmesi ve bir düzene oturtulması gerekmektedir.
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UYGULAMAYA SOKULAN KALİTE DENETİM SİSTEMİ HAKKINDA
DÜŞÜNCENİZ NEDİR? HAKSIZ REKABETİ ÖNLEME AÇISINDAN
SEKTÖRE FAYDASI OLACAĞINA İNANIYOR MUSUNUZ ?
KDS uygulamasının faydalarını mutlaka görmekteyiz. Tabiki bu
durum bizim gibi sayılı ve işini düzgün yapan firmalar için geçerli.
KDS ‘ye dahil olmak kendi içimizde yapmış olduğumuz denetimler doğrultusunda bu belgeye sahip olanlar için artı bir imaj ve
isim oluşturmaktadır. Ancak; haksız rekabeti önleme açısından
düşünürsek Türkiye’de bulunan 130 civarında EPS üreticisinin sadece 56 tanesi derneğimiz üyesidir.
Diğer firmaların KDS ‘nin önemini anlamaları için öncelikle
mantalitelerini değiştirmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere halen
yanar ürün üretilmekte ve kullanılmakta, düşük DNS malzemeler piyasaya sürülmektedir. Derneğimiz bünyesinde bu firmalara
bir yaptırım uygulayamamaktayız. Sonuç olarak resmi makamlara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptığımız veya yapacağımız
şikayetler genel anlamda EPS sektörü’nün tümünü kapsayacağı
için, kamuoyunda EPS’nin imajına zarar verebilecektir. Bu durum
bir yerde bizi çıkmaza sokmaktadır. Sonuç olarak dernek bünyesinde haksız rekabeti önleyebiliriz, ancak bu uygulamayı daha
geniş bir alana yaymak zorundayız. Tüm üye firmalarımızın en

RÖPORTAJ

kısa sürede belgelerini almalarını arzu etmekteyiz. Aynı zamanda
denetim sisteminin verimli olarak çalışması adına kontrol ve takip
ekiplerini oluşturmamızda fayda vardır. Zaman içerisinde yapılan
denetimler doğrultusunda uygunluk görülmediği takdirde belgenin geri alınması çift etkili olarak hem üreticiyi hem de tüketiciyi
korumuş olacaktır.

ve uygunsuz olmakla beraber sektörümüzün adının kötüye çıkmasına sebep olmaktadır.

EPS SEKTÖRÜNDE SİZCE EN ÖNEMLİ SORUNLAR NELERDİR?
BUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK DÜŞÜNCE VE ÖNERİLERİNİZ
NELERDİR ?

Sektör üyelerimizin öncelikle kendilerine ve ürettikleri ürüne,
daha sonra da diğer sektör üyelerine saygı eksikliği mevcuttur.
Kendine inanmayan ve saygı duymayan bir sektörde sorunların
bitmeyeceği aşikardır.

EPS sektöründeki en önemli sorun öncelikle üreticilerin kullanması gereken hammaddeyi kullanmamaları ve sisteme uygun
ürün üretmemeleridir. Halen yanar tip hammadde kullanarak minimum DNS’ye ulaşma gayreti içindeler.
Bu bir bütün olup; hammadde satıcısından son tüketiciye kadar
olan süreci kapsamaktadır. Diğer bir sorun ise yüksek maliyetler;
maliyetler açısından baktığımızda maliyetin % 70 gibi bir kısmını
hammadde gideri kapsamaktadır. Hammaddenin döviz bazlı olması Türkiye gibi hassas ekonomilerde sıkıntılar doğurmaktadır.
Sonuç olarak maliyeti düşürmek adına yapılan üretimler kalitesiz

Bunun sebebi gerekli pazar araştırması ve fizibilite çalışması
yapmadan sektöre giren, sektöre girdikten sonra finansman sıkıntısı çeken firmaların olmasıdır.

Çözüm; kalite, sistem ve iyi ve kapsamlı pazar araştırması ve
denetimden geçmektedir.
SİZCE ISI YALITIM BİLİNCİ ÜLKEMİZDE NE DURUMDA? ISI
YALITIM BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ HUSUSUNDA EPSDER
TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN EYLEMLER HAKKINDA
GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ NELERDİR ?
Isı yalıtım bilinci ülkemizde maalesef ki tam anlamıyla gelişmemiş durumdadır. Ülkemizde enerji tüketimi çok fazla olup;

“Çözüm, kalite, sistem, iyi ve kapsamlı pazar
araştırması ve denetimden geçmektedir.”
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‘’Kendisine ve ürününe saygısı olan her firmanın
derneğimize üye olacağına inanmaktayım.’’
ülke ekonomisine yükü mali değerler açısından bakıldığında çok
yüksektir. Hem çevre hemde ekonomik açıdan toplumumuzun bu
konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. EPSDER olarak bu bilincin geliştirilmesi adına bayiler, inşaat firmaları ile, uygulamacılarla
eğitimler seminerler düzenlenebilir. Eğitimler ve kurslar arttırılabilir. Ayrıca ÇEVKAK vasıtası ile her ay yayınlamakta olduğumuz
dergimizle elimizdeki bütün teknik verileri ve bilgileri maksimum
düzeyde paylaşmamız gerekmektedir. Yapılan bu toplantıların ve
seminerlerin yurt dışı bağlantılı olması ve daha fazla yaygınlaştırılması hususu önemlidir.
Son zamanlarda oluşan köpük, styropor vs. pek çok isimle anılan EPS için; dünya genelinde plastik sektörünün başında olan
Eumeps kuruluşu yeni bir çalışma içerisindedir. EPS nin dünya
genelinde pek çok isimle ve kötü bir imajla anılmasını engellemek adına, AIRPOP markası olarak hem sağlıklı, hem de % 98 i
hava olan, pek çok sektörde kullanılabilecek bir ürün olduğunu
dünyaya tanıtmak için çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmaların sonucunu önümüzdeki yaz aylarında görebileceğiz. Ürünlerimizde
kullanabileceğimiz AIRPOP markasının da etkisi ile dünyadaki ve
ülkemizdeki bilincin daha da gelişeceğini düşünüyorum.
EPSDER ÜYELİĞİ SEKTÖR AÇISINDAN NEDEN GEREKLİDİR.
DERNEĞE HENÜZ ÜYE OLMAYAN FİRMALARA NELER
SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?
EPSDER üyeliği sektör açısından bakıldığında; sektörümüzdeki
yaşanan gelişmelerden haberdar olmak, teknik bilgilere kısa zamanda ulaşabilmek, makine üreten dernek üyelerimiz vasıtası ile
yeni teknolojilerden uzak kalmamak adına önemlidir. Ayrıca diğer
ısı yalıtım ürünleri üreten rakip sektörlerin yaptığı veya yapabileceği suçlamalar veya lobicilik hamleleri karşısında haksız rekabeti
önlemek adına tek başına değil de bir bütün olarak ekip ruhuyla
karşı durabilmek ve çözüm üretebilmek açısından da önemlidir.
Son 1,5 yılda yaşanan diğer sektörlerin bel altı saldırılarını örnek
verirsek daha güçlü bir bütün oluşturabilir ve daha sağlam bir
savunma yapabiliriz.
Kendisine ve ürününe saygısı olan her firmanın derneğimize üye
olacağına inanmaktayım.
Üye olmayan firmalara söyleyebileceğimiz sözler eğer ki, bir
bütün olmak, çözüm üretmek, saygın bir duruş sergilemek, sanayimizin ve sektörümüzün Türkiye Ekonomisi’ndeki gelişmesinde
pay sahibi olmak istiyorlarsa ve kalite peşinde iseler derneğimize
üye olmalarını tavsiye ederim.
BİR EPS MAMÜL ÜRETİCİSİ OLARAK AKREDİTE ISI
YALITIM LABORATUVARI, ÇEVRE ENERJİ VERİMLİLİK
KURULU VE İKTİSADİ İŞLETMESİ (ÇEVKAK) HAKKINDA NE
14
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DÜŞÜNÜYORSUNUZ ?
ÇEVKAK sektörümüz açısından büyük bir kazanım olup; uluslararası standartlarda deney ve kontrol yapabilen bir kuruluştur.
Üretici firmaların kendi bünyesinde yapamadığı deneylerde devreye girerek daha hızlı hizmet sunmaktadır. Kontrollü ve sistemli
üretimlerde, üretici ve tüketici adına üzerine düşeni fazlasıyla yapabilecek ve bizlere büyük faydaları dokunacaktır.
Bence EPSDER’in en önemli projelerinden ÇEVKAK ve KDS birbirini tamamlamaktadır. Ayrıca ÇEVKAK’ın tarafsız ve bağımsız
olması da büyük bir kazançtır.
2014 YILI İÇİN İNŞAAT, ISI YALITIM VE EPS SEKTÖRÜ AÇISINDAN BEKLENTİ VE TAHMİNLERİNİZ NELERDİR?
2014 yılı inşaat sektörü açısından bakıldığında yeni projeler,
kentsel dönüşüm hamleleri doğrultusunda yine hareketliliğini
koruyacaktır. Ancak piyasalardaki daralma, arz talep aralığının
artması, seçim dönemi olması olumsuz etkileyebilir. Sermayesi
güçlü olan, pazarda kendini kanıtlamış firmalar açısından bir sorun çıkmamakla beraber, küçük ölçekli firmaların sıkıntı yaşaması
muhtemeldir. 2017’ye kadar mecburi tutulan yalıtım zorunluluğunun da etkisiyle, yapılan doğru uygulamalar sonucun da elde edilen olumlu sonuçlar ve tasarruflar doğrultusunda ısı yalıtım bilinci
daha da artacaktır. Ve tabi ki artan bilinçle beraber EPS sektörünün de canlılığını koruyacağını söyleyebiliriz. Ayrıca EPS sadece
inşaat sektöründe kullanılmadığından, her alanda kullanım imkanı olduğundan dolayıda, hem sektör olarak hemde sanayi olarak
gelişmesini ve büyümesini sürdürecektir.
EPS ÜRETİMİNE GİRMEK İSTEYEN FİRMALARA
TAVSİYELERİNİZ NELERDİR?
Öncelikle çok detaylı bir fizibilite çalışması yapmaları gerekmektedir. Kurulum aşamasında çok büyük paralar istemeyen bir
yatırım olmakla beraber, kurulumdan sonraki 6 ay önemli bir süreçtir. Alınan hammaddenin peşin ve döviz riskli alınması, satılan ürünlerin 5-6 ay vadeli satışı ekstra bir finansman ve işletme
maliyeti ortaya çıkarmaktadır. Olması gereken para bu süreç için
gereklidir. EPS tesisi kuran veya kuracak olan firmalar bu dönemi
mutlaka göz önünde bulundurmak zorundadırlar. 15 yıl öncesine
kadar Türkiye’de 15-20 civarında tesis varken şu anda 130 civarında olup, bunların ancak 70-80 e yakını gerçek anlamda çalışabilmektedir. Pazar payı çok daralmıştır. Bu sebeple fizibilite önem
kazanmaktadır. Doğru ekip doğru malzeme ve yeterli miktarda
sermayeyi bir araya getirmek mecburiyetindedirler.
Araştırılmadan ve hızlı bir şekilde kurulan firmaların akıbeti maalesef ki hüsran olmaktadır.
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Hüseyin UĞURLU
Kurtz GmbH Almanya

EPS’nin Yapı Sektöründe

Duvar Kalıp Elemanı Olarak Kullanımı
(ICF-Insulated Concrete Form)

Y

apı sektöründe büyük
oranda yalıtım malzemesi
olarak kullanılan EPS`nin,
duvar kalıp elemanı veya
sektörde tabir edildiği
adıyla “ICF“ (Insulated
Concrete Form) sisteminin, bina yapımındaki kullanım oranı özellikle batı ülkelerinde gün geçtikçe artmaktadır. Isı yalıtımını
mükemmelleştiren, hatta “passive haus“
tabir edilen binalarda ısıtmaya gerek kalmaksızın sıfır enerji sarfiyatlı bina yapımına uygun olan ICF sistemini konstrüksiyonları itibariyle 3 ana gruba ayırmak
mümkündür.
1.
2.
3.

EPS köprülü
Metal köprülü
Plastik köprülü

Binaların statik ve diğer spesifikasyonları göz önünde bulundurularak yapılan
analizleriden sonra, bu üç sistemden en
uygun olanı tercih edilir. Örneğin deprem
bölgesinde inşa edilmekte olan binalarda,
genellikle metal köprülü veya plastik köprülü olan sistemler tercih edilmelidir.

2.
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EPS köprülü

3.

Depreme dayanıklı bina yapımına
elverişli olması,

4.

Yüksek ses yalıtım özelliklerini sağlaması,

5.
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6.

Sınırsız mimari tasarıma olanak
sunması,

7.

Şantiyede kullanılan yardımcı ünitelerin en aza indirilmesi,

8.

Bıçak veya el testeresi gibi basit
kesicilerle, uzunluk ayarları, kablo
veya boru kanallarının açılmasına
imkan sunması,

9.

İç ve dış duvarların düz olmasından
dolayı, sıva tasarrufu sağlaması,

Plastik köprülü

ICF Sisteminin sunduğu avantajları genel
ana hatları ile şöyle sıralayabiliriz:
1.

mesine yardımcı olması,

Metal köprülü

Yüksek ısı yalıtım özelliğinin yanında, hiç bir ısı kaybının olmadığı sıfır
enerji sarfiyatlı “passive haus” bina
yapımına uygun olması,
Çok katlı bina yapmaya elverişli olması,
İnşaat süresinin azaltılması ve dolayısıyla inşaat maliyetinin düşürül-

10. Aşağıdaki tabloda da belirtildiği
gibi, muadil yapı elemanlarına kıyasla bina yükünü kat be kat azaltıyor olması.

100 m² lik duvar yapımında
kullanılan tuğla türleri ve ağırlıkları :
Silikat bazlı tuğla

35.000 kg

Gözenekli tuğla

30.000 kg

ICF tuğla

800 kg
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TRC Yalıtım Genel Müdürü
Fehrebi Terece, yaptığı açıklamada, ısı yalıtımının ısıtma ve soğutma giderlerini
azaltması ile ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını
söyledi.

T

ürkiye’de hızlı ekonomik büyüme, sanayileşme, artan teknoloji
kullanımı ve nüfus artışı
ile birlikte enerji kullanımının her geçen gün
arttığını ifade eden Terece, Enerji kaynaklarımızın yeterli olmadığını ve ihtiyacımızın yüzde 75’inin ithalatla karşılandığını
belirterek; İthalatın ve çeşitli tipteki enerji
santralleri’nin gereksinimini azaltmak için,
yapılacak ısı yalıtımı ile çok daha çevreci
ve ekonomik bir çözüm sağlanacağını belirtti.
Isı yalıtımı bulunmayan 16 milyon binaya
yalıtım yapılması halinde 2 nükleer santralin üreteceği enerji kadar tasarruf edilebileneceğini ve bununda yılda yaklaşık 9
milyar dolar tasarruf sağlayacağını söyleyen Terece “Türkiyede tasarrufun geleceği
yalıtımdır. Enerjide bağımlılıktan kurtulmak, nükleer enerji santral gereksinimini
azaltmak, çevreci ve ekonomik olmak için
binalarımıza yalıtım yapmak zorundayız.
Ülkemizde ısı yalıtımı bulunmayan bina
oranı neredeyse yüzde 85’i bulmaktadır.
Bu binalara ısı yalıtımı yapılırsa yılda 9
milyar dolar tasarruf etmiş oluruz.” dedi.
“Yalıtımın Geleceği için ‘TRC Yalıtımı’
kurduk”

“Türkiye’de Tasarrufun
Geleceği Yalıtımdır”
Yalıtımının önemine vurgu yapan ve
sektörü’de bu nedenle seçtiklerini söyleyen Terece; “Yalıtım sektöründe üretim
yapmayı seçerken, yalıtımın dünya ekonomisindeki yerini ve geleceğini iyi analiz
ettik. Dünya yalıtım işini çözmüş, enerjiyi
korumanın onu üretmekten daha ekonomik ve daha avantajlı olduğunu görmüş ve
alanda girişimlerde bulunmuş.
Biz Türkiye’deki bu gereksinimi bir fırsat
alarak değerlendirerek 2010 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Batman ili Organize Sanayi Bölgesi’nde “TRC Yalıtım”
adıyla tesisimizi kurduk. Toplam 28 Bin
500 metrekare alana kurulu ve yıllık 440
bin metreküp kapasiteli fabrikamızda; EPS
’den (Expanded polystyren Foam-Genleştirilmiş Polistiren Sert Köpük) , beyaz ısı
yalıtım levhası, karbonlu ısı yalıtım levhası,
board, blok ve asmolen üretmekteyiz.
“Yalıtım uzmanlık ister’’ sloganımızla,
ürün kalitesine, toplumun ihtiyaçlarına,
satış sonrası hizmete, doğaya karşı sorumluluklarımıza, ülke ekonomisine ve istihdamına kadar tüm alanlarla hassasiyetle ilgilenmekteyiz ve bu anlamda TS EN
13163 normlarında üretim yapmaktayız.
Ayrıca sektöre bağlı olarak 2014 Haziran
ayında geniş ürün yelpazesiyle 2 bin 500
metrekare alanda yıllık 220 bin ton kapa-

siteli yapı kimyasalları tesisimiz faaliyete
girecektir.” dedi

“Isı yalıtımı
sağlığınızı,
cebinizi ve
dünyayı korur’’
Isı yalıtımının bir de sağlık ve çevre boyutu olduğunu söyleyen Fehrebi Terece,
Isı yalıtımı ile yalıtımsız binalarda ısı transferi sonucunda oluşan, küflenme, rutubet
ve mantar oluşumunun engellendiğini ve
nemden kaynaklanan hastalıkların önlediğini ifade etti.
Türkiye’de yalıtımın öneminin tam anlamıyla oturmadığını ifade eden Terece,
şunları kaydetti:
“Fosil yakıt tüketiminde dünyada 13. sırada yer almaktayız, doğru ısı yalıtımıyla
atmosfere yayılan karbondioksit’i azaltabilir ve harcanan parayı yalıtımla geri
kazanabiliriz. Geleceğe sağlıklı, kaynakları tükenmemiş ve kirlenmemiş bir dünya
bırakmak elimizde, bunun için Isı yalıtımı
son derece önem arz etmektedir. Yalıtım
masraf değil, geleceğe yatırımdır.”
EPS HABER • MART 2014
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Prof. Dr. İbrahim UZUN
ÇEVKAK

Gözenekli Malzemelerde
Isı Geçişini Etkileyen Faktörler
Yoğunluk, Su Emme, Su Buharı Geçirgenliği

I

sı yalıtım malzemelerinin
en öne çıkan özellikleri
gözenekliliktir. Gözenekli
malzeme içerisinde hava
boşluklarının olduğu ve
bu boşluklardan dolayı
yoğunlukları düşük malzemelerdir. Ancak yoğunlukları düşük malzeme tanımı
özelikler açısından da birbirlerine yakın
olduğu anlamını taşımaz. Yalıtım malzemelerinde yoğunluk değeri 10 kg/m3
değerinden 100 kg/m3 değerlerine kadar
çıkabilmektedir. Kullanım yer ve amaçlarına göre yoğunluklar ve buna bağlı olarak
gözeneklilik oranları değişebilmektedir.
Genelde malzemelerin ısı geçirgenliği içerisindeki hava boşlukları sayesinde azalır.
Durgun hava, ısı enerjisini en az geçiren
ortamlardan birisidir. EPS, XPS, Taş yünü
Camyünü gibi ürünlerin gözeneklilik oranları %95’lerin üzerindedir. EPS için bu fon
%98 değerlerine kadar çıkmaktadır. Hatta
yanlış bir kullanımla gözenekli yapı malzemeleri bile bazen yalıtım malzemesi
olarak tanımlanabilmektedir. Yapı ve yalıtım malzemeleri açısından bakıldığında aynı gözenekliliğe sahip malzemeler
bile gözenek dışı ana dokuları nedeniyle
çok değişik fiziksel ve mekanik özellikler
gösterebilmektedirler. Bunların dışındaki
ısıl iletkenliği en çok etkileyen parametre
18
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malzemenin su emmesidir. Bilindiği üzere
başta dış duvarlar olmak üzere malzemeler değişik mevsimlerde değişik iklim şartlarına maruz kalmaktadırlar. Bu çerçevede
ortam nemi ve kış şartlarında dış ortamdan geçebilen suyun malzeme tarafından
emilmesi çok olası bir durumdur.

Gözeneklilik
Ancak gözeneklerin büyüklüğü ve aşırı
gözeneklilik ısıl ışınım ve ısı taşımı etkileri
nedeniyle her zaman ısıl iletkenliği olumlu yönde etkilemeyebilir. Bu durum EPS
(Expanded Polystyren Foam) için olduğu
kadar diğer yalıtım malzemelerinden bazıları için de geçerlidir. Bu çalışmada farklı
yoğunluktaki birkaç EPS ürün için mikro
fotoğraflar kullanılarak gözenekliliğe bağlı
olarak ve gözeneklilik ile ters orantılı olan
yoğunluğun artmasına karşın ısıl iletkenliğin çok küçük değerlerde de olsa düşmesi
açıklanmaya çalışılmıştır.
Gözenekliliğin artması bilindiği üzere
malzeme yoğunluğunu da etkilemektedir. Aslında ilk bakışta malzemenin boşluk
dışındaki ana yapısı ısıl iletkenliği havaya
göre oldukça yüksek değerlerdedir. Yo-

ğunluk arttığında birim hacim içerisinde
bu ana yapı malzemesi miktarı oransal
olarak artacağından ısıl iletkenliğin artması beklenebilir. Araştırmaların ışığında
gözenek yapısının yoğunluk değişiminde
yapısal nasıl bir değişim gösterdiği değerlendirilebilir. Gözenek yapısını belirleyebilmek için günümüz şartlarında çok
büyütülmüş ve çok açıklayıcı fotoğraflarla
gözenekleri göstermek mümkün olabilmektedir.

Şekil 1. Gözenekli bir yapı malzemesi
(gazbeton) ve Yalıtım Malzemesi (EPS)
iç yapısının farklı büyütme oranlarındaki
fotoğrafları

Genelde yapı malzemelerindeki gözeneklilik agrega ile çok bağlantılı olmakla
birlikte büyük boşluklar ve aralarında yoğun ana malzeme bağlantıları söz konusudur. Yalıtım malzemelerindeki gözenekler
ise lifler arası boşluk veya küçük baloncuklar şeklinde açık veya kapalı boşluklardan oluşurlar.

MAKALE

Su Emme Oranı
Malzemenin suya doymuş ağırlığı (ms)
ile kuru ağırlığı (mk) arasındaki farkın kuru
ağırlığına oranının yüzde olarak ifadesi
yüzde su emme oranı (s) olarak tanımlanmaktadır.

Şekil 2. Gözenekli bir yapı malzemesinin ısıl
iletkenliğinin yoğunlukla değişimi.

Şekil 5. Yapı malzemelerinde gözenek ile
yoğunluk arasındaki ilişki.

Yoğunluk

Şekil 3. Gözenekli bir yalıtım malzemesi olan
EPS ısıl iletkenliğinin yoğunlukla değişimi.

Yapı malzemelerindeki gözenek yapısında çoğu zaman bir rastgelelik söz konusu
iken yalıtım malzemelerinde çoğu zaman
bir düzenlilik gözlemlenmektedir. Bu durum gözenek boyutlarının küçüklüğü ve
üretim teknolojileriyle ilgilidir.
Gözenekli malzemelerin çoğunda gözle
görülen bir kısmında da gözle görülmeyen
boşluklar söz konusudur. Bunların kapalı,
açık ya da kılcal gözenekler olması durumuna göre hem ısıl iletkenlik, hem nem
transferi hem de su emme değerleri değişmektedir. Genelde açık ve kılcal gözenekler su emme değerlerini önemli ölçüde
etkilemektedir.

Yapı malzemelerinde genelde gözenek
miktarı artıkça beklenildiği şekilde yoğunlukları ve ısıl iletkenlikleri düşer. Bu durum yalıtım malzemeleri özellikle EPS için
farklılık göstermektedir. EPS malzemenin
ısıl iletkenliği belli bir yoğunluk değer
(30-40kg/m3) aralığına kadar yoğunluk
arttıkça ısıl iletkenlik düşmektedir. Bu EPS
malzemede etkin bir şekilde gözlemlenmektedir. Bu çok önemli ve ayırt edici bir
durumdur. Uygulayıcı mukavemet istenen
bir çok durumda, özellikle zemin uygulamalarında, ısıl iletkenlik değerlerinde taviz
vermeden EPS kullanabilmektedir.
Boşluklar dahil
bütün hacim

V, m3

Boşluksuz dolu
hacim

Vd, m3

Malzemenin
Boşluk Hacmi

Malzeme kütlesi

Kompasite,
k

ve kılcal gözenekler.

Isı yalıtım
malzemesi

Hacimce su emme
oranı (%)

Mineral
yünler
(EN13162)

Sadece kısmi daldırma
ile deney yapılıyor.
Kısmi daldırma ile uzun
süreli su emme değeri ≤
3kg/m2

EPS (EN
13163)

Kısmi daldırma ile uzun
süreli su emme değeri,
≤ 0.5 kg/m2

Tam daldırma ile uzun
süreli su emme değeri,

m, kg

%1 - %5

XPS (EN
13164)
Porozite,
p

Şekil 4. Gözenekli bir malzemede açık kapalı

Vb, m

3

Mineral Yünleri, açık gözenekleri sebebiyle, özel olarak tedbir alınmaz ise, su
emmeleri çok yüksek malzemelerdir. Kapalı gözenekleri sebebiyle EPS ve XPS’in
su emmeleri küçüktür. Yalıtım malzemelerinde EPS bu açıdan mükemmele yakın bir
malzemedir. EPS her yoğunlukta yalıtım
malzemesi olarak önemli bir buhar, su ve
ısıl direnç gösteren önemli bir ısı malzemedir.

Malzemenin içerisindeki boşluk hacminin malzemenin tüm hacmine
oranıdır.
Malzemenin içerisindeki dolu kısmının
hacminin malzemenin
tüm hacmine oranıdır.

Tam daldırma ile uzun
süreli su emme değeri,
%0.7 –%3

Su Geçirimliliği
Malzemenin bir basınç farkı etkisiyle
suyu bir taraftan diğer tarafa geçirme
yeteneğine geçirimlilik denir. Bu özellik,
belirtilen koşullarda birim alandan, birim
zamanda geçen su miktarı ile tanımlanır
ve geçirimlilik (permeabilite) katsayısı ile
ifade edilir. P, F ve E büyüklükleri aynı kalEPS HABER • MART 2014
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MAKALE

dıkça bir cisimden geçen su miktarı K ile
orantılıdır.
Su basıncı

P, m

Suyun geçtiği cismin
kalınlığı

e, m

Cismin kesit alanı
Geçen su miktarı

Su geçirimlilik katsayısı

F, m2

q, m3/sn

K, m/sn

Şekil 6. Suyun basınç altında su
geçirimliliğinin şekilsel gösterimi.

Bir taş yapılı malzemenin kılcallık özelliğini
saptamak için prizma şeklindeki numunenin önce kuru ağırlığı tartılır, sonra suyun
yüzüne değecek şekilde kaba yerleştirilir.
Belirli zaman aralıklarında yapılan ağırlık
ölçümleri ile emilen su miktarı bulunur.

Şekil 7. Suyun kılcallık (Kapillarity) ve basınç
altında yapılara girmesi veya engellenmesi.

Buhar geçirgenliği
Belirli bir sıcaklıktaki doymuş havanın
basıncına doymuş buhar basıncı adı verilir. Değişik koşullarda iki farklı hacim
arasındaki buhar basıncı da farklı değerler verir. Sıcaklık derecelerine bağlı olarak
farklı değerler gösteren buhar basıncı,
yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir
akım oluşturur. Bu buhar basıncı sonucu
malzemelerin, bünyelerinden buhar akımı
geçirmelerine difüzyon denir. Malzemede
oluşan yoğuşma (buharın su haline dönüşmesi) malzeme yüzeyinde terleme ve
20
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bünyesinde gizli yoğuşma (kondansasyon) şeklinde kendini gösterir. Yapı fiziği
açısından bu olay sıcaklık ve nemin yoğun
olduğu bölgelerde gerekli önlemler alınmadığı takdirde önemli sorunlar yaratabilir. Bu açıdan yalıtım malzemelerinin ve
yapı malzemelerinin uyumlu kullanımı bu
açıdan çok önemlidir. Yapının rahatlıkla
nefes almasını, iç konforu, malzemenin
buhar geçirgenlik özelliği sağlar.

olduğundan dışardan yalıtım uygulamaları için uygun değildir; Mineral Yünlerinin
buhar direnci ise genelde çok düşük olduğundan içerden yalıtım uygulamaları için
uygun değildir. Su buharı difüzyon direnci
faktörü çok fazla parametreyle ilgilidir. Sıcaklık, ısı taşınım / iletim katsayısı, malzeme kalınlığı, yüzeyi alanı, su buharı doyma
basıncı, su buharı kısmi basıncı, Yapı malzemesi özgül buhar direnci, Bağıl nem gibi
sıralanabilir.

Su buharı difüzyon direnci
Birim kalınlıktaki malzemenin su buharı
geçişine gösterdiği direncin, aynı kalınlıktaki hava tabakasının su buharı geçişine
gösterdiği dirence oranıdır. Bir başka deyişle havanın Su Buharı Difüzyon Direnci
(µ) değerini 1 olarak alırsak, ele alınan
malzemenin aynı kalınlıktaki havaya kıyasla kaç kat daha fazla buhar geçişi direnci gösterdiğini veren değerdir. Su buharı
difüzyon direnci çok yüksek olması durumunda, dışarıdan mantolamada yoğuşma
problemi, düşük olması durumunda, bünyede nem tutumu sonucunda, ısı yalıtım
değerinde düşme sorunu yaşanabilir.
Gaz beton, bims gibi gözenekli bir yapı
elemanı olması nedeniyle iyi ve düşük
bir buhar geçirgenlik direnci göstermekte olup, yoğunluğuna bağlı olarak buhar
geçirgenliği direnç faktörü µ=5-10 arasında değişmektedir. Ancak yapı malzemelerinin bu özelliği kış şartlarında negatif
sıcaklığın hakim olduğu bölgelerde kullanımı durumunda malzemede oluşabilecek
donma çözülme sonucu malzemeye ciddi
zararlar verebilmekte ve ısı geçirgenliğini
aşırı derecede artırabilmektedir.
Yalıtım
Malzemesi

Su buharı
Direnç Değeri, μ

EPS

20 - 100

Mineral yünleri

1

XPS

Bims

Gaz Beton

Su Buharı Difüzyon Direnci (µ) değerinin önemle üzerinde durulmasının önemli
bir sebebi piyasadaki hemen bütün yalıtım malzemeleri içlerine hapsettikleri gaz
sayesinde yalıtım özelliği kazanırlar. Bu
boşluklar gaz, hava ve su buharıdır. Bu nedenle ısı yalıtımı temelinde yalıtım malzemesi içerisinde hapsedilerek durgun hale
getirilmiş boşluğun ısıl iletkenlik değerine
sağladığı yalıtım özelliğidir. Yalıtım malzemesinin bu özelliklerini iyileştirmek için
Ar-Ge çalışması yapan üreticiler yeni nesil
yalıtım malzemelerinin üretiminde nanoteknoloji, mikro gözenekli dokular, vakum
teknolojileri ve özel gaz dolgular gibi teknikler geliştirmeye çalışmaktadırlar

Şekil 8. Yalıtım ve yapı malzemeleri farklı
amaçlı malzemelerdir.

50 - 300
5 - 10
5 - 10

Dışarıdan yalıtım uygulamalarında ısı
yalıtım malzemesinin su buharı direnci
düşük, içerden yalıtım uygulamalarında
yüksek olmalıdır. EPS’in buhar direnci yoğunlukla istenilen aralıklarda değişebildiği
için, hem dışardan hem içerden ısı yalıtım
uygulamaları için uygun seçenekleri sunmaktadır. XPS’in direnci genelde yüksek

Şekil 9. Yalıtım malzemelerinin yapı
malzemelerinden bazıları ile karşılaştırma.

TEKNİK

ÇEVKAK
TS EN 14933 Kapsamında CE
belgelendirmesine başladı
ÇEVKAK onaylanmış kuruluş olarak ‘’TS EN 14933 (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI İÇİN ISIL YALITIM VE HAFİF AĞIRLIKLI DOLGU MAMULLERİ - FABRİKASYONLA İMAL EDİLMİŞ GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN(EPS) – ÖZELLİKLER) kapsamında CE
belgelendirmesi yapmaya başladı.
EPS’nin İnşaat Mühendisliğinde Hafif Ağırlıklı Dolgu
Malzemesi olarak kullanımı dünyada karayolları inşaatları, kör kalıp uygulamaları, döşeme sistemleri, tesisat
gizlenmesi, temellerde sismik yüklerin azaltılması gibi çok geniş
mühendislik alanlarını kapsamaktadır.
Avrupa Birliği, Yapı Malzemeleri Direktifi yerine 305/2011 sayılı Yapı
Malzemeleri Yönetmeliğini (CPR) hazırlamış ve 24 Nisan 2011’de yürürlüğe koymuştu. Bu yönetmelikteki, yapı işlerinin temel gerekleri
ve yapı malzemelerinin temel karakteristikleri, performans beyanı
ve CE işaretlemesi, imalâtçı, ithalâtçı, dağıtıcı veya yetkili temsilci
yükümlülükleri, uyumlaştırılmış teknik şartnameler, basitleştirilmiş
prosedürler ve piyasa gözetim ve denetimine ilişkin maddeler, 1
Temmuz 2013 tarihi itibariyle zorunlu uygulamaya girdi. Ülkemizde’
de yeni kullanım alanlarının farkındalığı ile bu standart kapsamında
firmaların belgelendirme ihtiyacı doğdu ve bu çalışma ile ÇEVKAK
çok önemli bir görevi yerine getirmiş ve üreticilerin belgelendirme
ihtiyacını karşılamış olmuştur.
Konu ile ilgili olarak şu ana kadar 39 firma ön başvuru yapmıştır ve 11.03.2014 tarihinde 28938 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
(MGH/2014-16) numaralı tebliğ sonrası firmalara Ürün Tipinin Tespiti
Raporu verilmeye başlanmıştır. Bu raporu alan firmalar, Performans
Beyanlarını hazırlamanın ve ürün etiketinde standardın 4.2 maddesinde belirtilen beyanları vermesinin ardından ürünlerinin üzerinde
ve ambalajlarında CE işaretlemesini kullanabileceklerdir. Geofoam
projeleri kapsamında da kullanılacak olan 24 kg/m3 ve üzeri
yoğunluklu EPS blokların da
belgelendirilmesi işlemine Nisan ayı içerisinde başlanacaktır.

EPS HABER • MART 2014

21

HABER

KDS Sertifikalı Firmalar
ATERMİT ENDÜSTRİ ve TİC. A.Ş.
www.atermit.com
ARPOL AMBALAJ ISI YALITIM VE
PETROL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
www.arpol.com.tr
AUSTROTHERM YALITIM
MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
www.austrotherm.com.tr
BASAŞ AMBALAJ YALITIM SAN. A.Ş.
www.basas.com.tr

BC YAPI MALZ. NAK. İNŞ. İÇ ve DIŞ
TİC. LTD.ŞTİ.
www.bcyapi.com.tr

4 EPSDER ÜYESİ FİRMA DAHA

KDS SERTİFİKASI ALDI
ARPOL LTD. ŞTİ. • TEKNOPANEL A.Ş. • ORCAN A.Ş. • SENA YAPI LTD. ŞTİ.

BETEK BOYA KİMYA ve SAN. A.Ş.
www.betek.com.tr
EGE-POL YALITIM AMBALAJ
TİC. LTD. ŞTİ.
www.ege-pol.com
GROFEN İLERİ YAPI TEKNOLOJİLERİ
SAN. TİC. A.Ş.
www.grofen.com

E

PSDER & ÇEVKAK işbirliği
ile yürütülen kalite denetleme sisteminde, numune alımı ve deneylerin yapılması
tüm hızıyla devam ederken
sistemin daha aktif bir faaliyete dönüşmesi amacıyla
KDS Yönergesinde aşağıdaki değişiklikler
yapılmıştır;
• Bir uygunsuzluk sonrasında, belirtilen
süre içerisinde, uygunsuzluk konusunda
düzeltici faaliyet yapılması ve ÇEVKAK’a
raporlanması istenir.
• İki uygunsuzluk sonunda ÇEVKAK’a
raporlanan herhangi bir bilgi yok ise
üçüncü numune beklenmeksizin firma
numuneleri ile ilgili EPSDER’in Haysiyet
Divanı’na iletilir. Düzeltici faaliyet uygulanır ise üçüncü numune aranır.
Bu değişiklikler sayesinde firmalar ile
daha sağlıklı bir şekilde iletişim kurularak
düzeltici faaliyetlerinin de sayısının artırılması hedeflenmektedir.
22
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KDS kapsamında şu ana kadar ÇEVKAK,
toplamda 58 ayrı firmanın 155 adet farklı
numunesine ulaşmış ve teste tabii tutmuştur. Yapılan testler sonucunda uygunsuzluğu bulunmayan 20 firma bulunurken,
uygunsuzluğu bulunan firmalara toplamda otuz sekiz (38) adet uygunsuzluk yazısı ulaştırılmıştır. Kaliteli, standartlara ve
yönetmeliklere uygun üretim yapan ve
haklı rekabet yolunda tüketicilere ürünlerini ulaştıran firmaları korumak, doğruya
yönlendirmek amacıyla yapılan KDS çalışmalarında uygunsuzluğu bulunan 8 adet
firma ile düzeltici çalışmalar yapılmıştır.
Numunelerine ulaşılan, TS EN 13163 ZA
Eki’nde belirtilen deneyleri sağlıklı bir şekilde yapan, CE işaretleme adımlarını yerine getiren firmaların başarıyla var olduğu
sistemde ÇEVKAK’ın en önemli amacı numune toplama ağını geliştirerek daha fazla firmanın numunesine ulaşmaktır.

IGLOTEK ISI YALITIM SİSTEMLERİ
SAN. TİC. A.Ş.
www.ıgloo.com.tr
PANELSAN ÇATI VE CEPHE SİS. SAN.
TİC. A.Ş.
www.panelsan.com
ORCAN A.Ş.
www.orcangroup.com
SENA YAPI END. MAM. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ
www.senayapi.com.tr
TEKNOPANEL ÇATI VE CEPHE
PANELLERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.
www.teknopanel.com.tr
TİRİTOĞLU MİM. MÜH. KONUT YAPI
İNŞ. MALZ. YALITIM SAN. ve TİC. A.Ş.
www.tipor.com.tr
TRC YALITIM
www.trcyalitim.com

TANITIM

Mutlu ŞENOCAK, Kurtz Gmbh
MTL Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.

EPS Yalıtım Levhası Üretiminde
Devrimin Adı; “KURTZ Panel Foamer”

K

urulduğu 1779 yılından
beri, 235 senedir sanayinin çeşitli dallarında
faaliyet gösteren KURTZ
GmbH, her zaman olduğu
gibi yine sektörüne öncülük etme bilinciyle yepyeni bir teknolojiye
imza attı. “EPS Yalıtım Levhası Üretiminde Devrim” sloganıyla tanıtımı yapılan
ve “Panel Foamer” olarak adlandırılan bu
yeni üretim teknolojisi, EPS yalıtım levhası
üretiminde bilinen tüm ezberleri bozmaya aday. Bu sistem, şu ana kadar bilinen
en ekonomik EPS yalıtım levhası üretim
yöntemi olan blok üretiminden çok daha
pratik ve daha ekonomik bir üretim teknolojisidir. Blok üretim yönteminden farklı
olarak, devasa tesislere ve kalabalık üretim kadrolarına ihtiyaç duyulmaksızın, çok
daha küçük tesisler ve birkaç kişilik üretim
kadrosuyla nihai tüketim noktasına daha
yakın olma fırsatı sunan bu yöntemde,
devasa blok stoklama sahalarına gerek
duyulmuyor. “Panel Foamer” ile istenen
kalınlık, desen ve bini kombinasyonunda
üretilebilen EPS yalıtım levhaları, herhangi
bir ara stoklama prosesine gerek duyulmaksızın doğrudan paketlenip sevkiyata
hazır hale gelebiliyor. Bu sayede blok ara
stoklama, levha kesim, ıskarta temizleme
ve kırma gibi meşakkatli ve yoğun emek
26
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gerektiren operasyonlara gerek kalmıyor.
Peki böyle bir geliştirmeye neden ihtiyaç duyuldu? Bu sorunun cevabı aslında
aşağıdaki grafikte gizli. Avrupa Birliği
Ülkeleri’nde yapılan bir çalışmaya göre,
toplam enerji kullanımının yaklaşık %40’ı
konutların ısıtılmasında - soğutulmasında
harcanıyor. İster daha fazla konfor talebiyle olsun, isterse de iklim değişimi sebebiyle olsun her geçen gün bu ihtiyaç artıyor.
Konutlarımızın ısıtılması-soğutulması için
yaptığımız bu masrafı azaltmanın yegâne
yolu ise; evlerimizi, işyerlerimizi, okullarımızı, sosyal tesislerimizi daha iyi yalıtmaktan geçiyor. Daha iyi yalıtım elde edebilmek için ise, mutlaka daha nitelikli yalıtım
malzemeleri kullanmak zarureti doğuyor.
Piyasadaki nihai kullanıcı daha nitelikli,
kaliteli ve ekonomik yalıtım malzemesi
talep ediyorken, EPS üreticileri bu talebe hangi yöntemlerle karşılık verecekler?
Aslında “Panel Foamer” işte bu sorunun
cevabını ararken ortaya çıkmış bir teknoloji. Blok yöntemiyle üretilme olanağı bulunmayan özelliklerdeki yalıtım levhalarını,
“Panel Foamer”la üretmek artık mümkün.
Arzulanan kalınlıktaki levhaları, istenen
ölçüler ve formattaki binili levhaları, sıva
tutunma kabiliyetini arttırmak maksadıy-

la istenen sırt desenine sahip levhaları
ve istenirse üreticinin logosunu yüzeyine
basabileceği levhaları “Panel Foamer” ile
üretmek çok kolay ve pratik.
Yukarıda sıralanan niteliklerdeki yalıtım
levhalarını “Panel Foamer” ile üretirken,
blok üretim prosesinde olduğu gibi birbirinden ayrı 11 adımlık üretim prosesini
izlemek ve bu kadar fazla elleçleme yapmak yerine, sadece 6 adımdan oluşan bir
üretim prosesini izlemek kafi. EPS yalıtım
levhası üretimini neredeyse yarı yarıya kolaylaştıran ve pratikleştiren bu teknolojinin
getirdiği avantajları kısacık özetleyecek
olursak;
• Blok üretim yönteminden farklı olarak,
blok yarı mamulü için stok sahalarına ve
kesim sahalarına ihtiyaç olmadığından,
devasa üretim tesisleri kurmaya gerek
yoktur. Zira makinadan çıkan levhalar, nihai tüketicinin istediği ölçü, kalınlık, bini
tipi ve desendedir.
• Makinadan çıkan levhalar doğrudan
paketlenip nihai tüketiciye sevk edilmeye
hazır hale geldiğinden, blok kesmek, kesimden çıkan hurdayı ayıklayıp toplamak,
toplanan bu hurdayı kırıp geri dönüşümünü sağlamak, bu geri dönüştürülmüş ham-

TANITIM

olan buharın yaklaşık %60’ı kalıp ve buhar kamarasının ısıtılması için kullanılıyor.
“Panel Foamer”ın ekonomik olmasının temelinde, kalıp ısıtılması için yapılan işte bu
sarfiyatın neredeyse tamamının ortadan
kaldırılması yatıyor.

mayan binili, desenli, çift renkli (karbon
takviyeli levhaları güneş ışığından korumak için, üst katmanı beyaz EPS’den
üretilir) yalıtım levhalarını üretmek “Panel
Foamer” ile çok kolay.

maddeyi tozdan arındırıp ürüne katmak
gibi çok meşakkatli, zahmetli ve maliyetli
operasyonların hiç birine gerek yoktur.

Peki “Panel Foamer”in çalışması nasıl
bir tekniğe dayanmaktadır? Aşağıdaki
grafikte görüleceği üzere, EPS üretim prosesinin en önemli maliyet kalemlerinden

• Blok prosesine kıyasla tam 5 adımlık üretim prosesi devre dışı kaldığından,
normal şartlarda bu proseslerde ihtiyaç
duyulan işgücüne gerek kalmamakta, dolayısıyla kalabalık üretim kadroları yerine
birkaç kişiden oluşan kadrolarla tüm tesisi
işletebilmek mümkün olabilmektedir.

Çevrim Süresi (sn)

Bu teknolojide ısınan bir kütle olmadığı
için, soğutulma ihtiyacı da yoktur. O nedenle “Panel Foamer”da kalıp soğutma
suyuna ihtiyaç olmadığı gibi, kalıp soğuma süresinden de tasarruf edilebilmektedir. Kendine has dolum yöntemi, çok özel
kalıp teknolojisi, üstün makina nitelikleri
ve KURTZ’a has i-Steps, i-Drive gibi proses teknolojilerinin bir araya gelmesiyle
mucizevi bir çevrim süresi ortaya çıkmaktadır. “Panel Foamer” ile 1200x600x100
mm ölçülerindeki 2 gözlü bir kalıpta karbon takviyeli yalıtım levhasını üretmek
sadece 30 sn...
Aşağıdaki tabloda, “Panel Foamer” ile
konvansiyonel EPS enjeksiyon yöntemlerinin kıyaslaması görülmektedir.

• Blok üretim yönteminde mümkün ol-

Kıstas

Şöyle düşünelim; konvansiyonel EPS enjeksiyon prosesindeki 2 gözlü bir yalıtım
levhası kalıbı ve kamarasının kütle toplamı kabaca 1.000 kg’dır. Proses gereği, bu
metal kütlesini her çevrim tekrarlamak
şartıyla takriben 120 Co’ye ısıtıp, çevrim
sonunda ise 70 Co’ye soğuturuz. Diğer bir
deyişle, her çevrim 50 Co bir ∆t yaratmak
zorundayız. Termodinamiğin temel yasalarına göre, söz konusu 1.000 kg’lık metal
kütleyi ısıtmak için harcayacağımız enerji
miktarı Q=m.c.∆t formülüyle hesaplanacağına göre, ısıtmamız gereken kütleyi ne
kadar azaltırsak, harcayacağımız enerji o
nispette azalacaktır. “Panel Foamer”ın
“sihri” işte burada saklıdır. Sahip olduğu
çok özel kalıp teknolojisi sayesinde, “Panel Foamer”da ısıtılması gereken toplam
metal kütlesi 100 kg’lara kadar düşürülebilmektedir. İşte bu özelliği sayesinde
buhar sarfiyatları drastik bir biçimde azalmaktadır.

Kurtz Panel Foamer
600x1200x100 mm

Kurtz Eco-LTH
Enjeksiyon Makinası
600x1200x100 mm

Standart EPS Enjeksiyon
Makinaları
600x1200x100 mm

25 - 30 sn

65 sn

90 sn

2

2

2

Üretim kapasitesi (m³/yıl)

120.000 m³/yıl

55.000 m³/yıl

40.000 m³/yıl

Üretim kapasitesi (m2/yıl)

1.200.000 m2/yıl

550.000 m2/yıl

400.000 m2/yıl

Kalıp göz sayısı
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ÜYELERİMİZ

EPS Mamül Üretici Üyelerimiz
ANKARA

PANELSAN ÇATI ve ÇEPHE SİS. SAN. TİC. A.Ş.
Turgut Özal Bulv. Maşlak İş Merk. No: 20/14 İskitler / ANKARA
Tel : 0312 342 03 82
Faks : 0312 342 03 80
info@panelsan.com
www.panelsan.com
TİRİTOĞLU MİM. MÜH. KONUT YAPI İNŞ. MALZ.
YALITIM PRO. SAN. LTD. ŞTİ.
Demirciler Sit.2.Cd.No:6 Siteler-Ankara
Tel : 0312 864 06 50
Faks : 0312 351 22 73
info@tipor.com.tr
www.tipor.com.tr

ANTALYA

ANTPOR İNŞ. TURZ. İNŞ. MALZ. PAZ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım 24.Cd. No:28 Antalya
Tel : 0242 258 12 98
Faks : 0242 258 00 63
info@antpor.com
www.antpor.com
BAŞERGÜN BOYA VE KİM.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.
Org. San. Böl. 2.Etap 23.Cd.No:5 Döşemealtı / Antalya
Tel : 0242 258 16 30
Faks : 0242 258 16 09
m.ergun@cubo.com.tr
www.cubo.com.tr
KAR-YAPI TASARIM KARTONPİYER İNŞ. İML. TURZ. TAŞ.SAN.
TİC. A.Ş.
Organize San. Böl. 2.Kısım 24.Cad. No:6 Döşemealtı/Antalya
Tel : 0242 258 17 58
Faks : 0242 258 17 59
mustafa@karsis.com.tr
www.kar-yapi.com

AYDIN

EGE-POL YALT.AMB.TİC.LTD.ŞTİ.
Ata Mh. Havaalanı Bulvarı Astim 3.Cd. No: 2 Aydın
Tel : 0256 231 03 03
Faks : 0256 231 03 00
ege-pol@ege-pol.com
www.ege-pol.com

BARTIN

YAZLAR PAZARLAMA BETON VE PET. ÜRÜNLERİ
SAN. TİC. A.Ş.
Terkehaliller Mevkii / Bartın
Tel : 0378 264 55 55
Faks : 0378 264 51 76
info@yp.com.tr
www.yp.com.tr

BATMAN

TRC YALITIM
OSB 1.Cadde No:17 / Batman
Tel : 0488 213 19 19
Faks : 0488 213 19 21
info@trcyalitim.com
www.trcyalitim.com

BURSA

DİLEKPOR SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Vakıfköy Cd. No:196 Yıldırım / Bursa
Tel : 0224 353 08 69
Faks : 0224 353 08 91
muhasebe@dilekpor.com.tr
www.dilekpor.com.tr
EPSA YALITIM VE AMBALAJ ÜRÜNLERİ
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Barakfakih Sanayi Bölgesi 22.Cd. No:10 Kestel/Bursa
Tel : 0224 384 10 20
Faks : 0224 384 15 00
info@epsa.com.tr
www.epsa.com.tr

ÇORUM

DENİZ YALITIM VE KONUT SİS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Cengiz Topel Cad. No:108 Çorum
Tel : 0364 225 58 23
Faks : 0364 225 58 23
ysivri@denizyalitim.com.tr
www.denizyalitim.com.tr
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HİTİT YALITIM VE YAPI MALZ. LTD. ŞTİ.
Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. No: 6 Çorum
Tel : 0364 254 95 50
Faks : 0364 254 95 57
info@hitityalitim.com
www.hitityalitim.com

ELAZIĞ

ED STRAFOR VE YAPI MALZ.SAN. VE TİC. A.Ş.
OSB 3. Kısım 24.Yol No: 3 Elazığ
Tel : 0424 255 57 34
Faks : 0424 255 57 35
info@redboard.com.tr
www.redboard.com.tr
GÜÇ POR İNŞ. ve İNŞ. MALZ.ENJ. MAD. ORM. ÜRN. NAK.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
OSB 3. Kısım 30. Yol No:12 Elazığ
Tel : 0424 2555522
Faks : 0424 2555532
gucpanel@gucpanel.com
www.gucpanel.com
TRAPEZ YALT. İNŞ. MUH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Organize San. Bölg. 3. Kısım 23. Yol Elazığ
Tel : 0424 255 14 44
Faks : 0424 255 14 72
info@megaboard.com.tr
www.megaboard.com.tr

ESKİŞEHİR

ÇETİN GRUP ENERJİ ÜRT.SİST.BİL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
KOBİ Org. San. Böl. 104.Cd. No:11 Eskişehir
Tel : 0222 236 90 55
Faks : 0222 236 90 45
hikmet@cetingrup.com.tr
www.cetingrup.com.tr
ISITAŞ SOBA YALITIM İNŞ. TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize San. Bölgesi 6. Cadde No: 4 Eskişehir
Tel : 0222 236 01 63-64
Faks : 0222 236 06 58
isitas@isitas.com.tr
www.isitas.com.tr

İSTANBUL

AUSTROTHERM YALITIM MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Orhan Veli Kanık Cd. Yakut Sk. Eryılmaz Plaza
No: 3 K:5 Kavacık/İstanbul
Tel : 0216 404 10 90
Faks : 0216 404 10 99
turkiye@austrotherm.com.tr
www.austrotherm.com.tr
BASAŞ AMBALAJ VE YALITIM SANAYİ A.Ş.
Karayolları Mh. 648. Sk. No: 22 Küçükköy G.O.Paşa/İstanbul
Tel : 0212 617 27 50 (4 Hat)
Faks : 0212 617 06 33
info@basas.com.tr
www.basas.com.tr
BC YAPI MALZ. NAK. İNŞ İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
Koşuyolu Mh. Mahmut Yesari Sk. No: 59 Koşuyolu/İstanbul
Tel : 0216 325 30 43
Faks : 0216 327 01 79
info@bcyapi.com.tr
www.bcyapi.com.tr
BİRSAN YALITIM VE AMB. SAN. TİC. A.Ş.
İsmetpaşa Cad. No: 3 Kağıthane/İstanbul
Tel : 0212 294 11 00
Faks : 0212 294 11 01
birsan@birsanpor.com.tr
www.birsanpor.com.tr
FİKSKİM PAZARLAMA A.Ş.
Tuzla Dericiler Organize Sanayi Sitesi 3.Yol H-21 Tuzla/İstanbul
Tel : 0216 394 88 00
Faks : 0216 394 88 08
info@fixkim.net
www.fixkim.net
GÖKKUŞAĞI YAPI SİST.İNŞ.TAAH.SAN.TİC. LTD.ŞTİ.
Demirciler Sistesi 10.Yol No: 72 Zeytinburnu/İstanbul
Tel : 0212 679 36 36
Faks : 0212 679 36 38
info@gys.com.tr
www.gys.com.tr

HEKİM YAPI ENDÜSTRİ SAN. TİC. A.Ş.
Güzelyalı Mah. İstasyon Cad. Egemen Sok. No:11 34903
Pendik/İstanbul
Tel: 0216 493 04 93
Faks : 0216 494 28 22
info@hekimpor.com
www.hekimpor.com
IGLOTEK ISI YALITIM SİS.SAN.TİC.A.Ş.
Beylikdüzü Osb Bakır Ve Pirinç San Sit Mustafa Kurdoğlu Cad.
No:14 Beylikdüzü-İstanbul
Tel : 0212 875 88 55
Faks : 0212 428 62 85
danisma@fixa.com.tr
www.igloo.com.tr
ORCAN A.Ş.
Aydınlı Mh.Aydınlık Cd.No:68 Tuzla / İstanbul
Tel : 0216 393 15 57
Tel : 0216 393 11 72
orcan@orcangroup.com
www.orcangroup.com
ÖZKAR STRAFOR SAN. LTD. ŞTİ.
Merkez Mah. Çukurçeşme Cd. No: 69
Gaziosmanpaşa / İstanbul
Tel : 0212 545 55 61
Faks : 0212 545 45 56
info@ozkarstrafor.com.tr
www.ozkarstrafor.com.tr
PAYER AMBALAJ YALT. KUYUM. VE GIDA
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Şeyhli Mah. Kiram Sok. No:6 Pendik / İstanbul
Tel : 0216 378 21 33
Faks : 0216 378 18 67
payer@doruk.net.tr
www.payerambalaj.com
SENA YAPI END. MAM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Beylikdüzü Birlik San. Sit. 2. Cd. No: 5
Beylikdüzü/İstanbul
Tel : 0212 876 93 95
Faks : 0212 876 93 98
info@senapor.com.tr
www.senapor.com.tr
YÖN YAPI MÜH. MİM. İNŞAAT TAAH. SAN.
VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Anadolu Mah. Eski Edirne Cad. No: 1304
Aarnavutköy-istanbul
Tel : 0212 597 87 34
Faks : 0212 597 87 35
bilgi@yonyapi.com.tr
www.isolion.com.tr

KAYSERİ

ARPOL AMBALAJ VE ISI YALITIM PET. ÜRÜN.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Kayseri Org.San.Böl.19. Cd. No: 9
Melikgazi / Kayseri
Tel : 0352 321 28 66
Faks : 0352 321 28 65
kadirorhanari1@hotmail.com
www.arpol.com.tr
AYMET BOYA MOB.SAN.TİC.A.Ş.
O.S.B. İnecik Mh.Sazyolu Cd. No:200
Melihgazi /Kayseri
Tel : 0352 322 21 00
Faks : 0352 322 21 03
info@aymetgrup.com.tr
www.aymetgrup.com.tr
STROTON YALITIM A. Ş.
Mimarsinan Organize San. Böl. 19. Cad. No: 31
Melikgazi/Kayseri
Tel : 0352 241 25 25
Faks : 0352 241 19 19
www.stroton.com.tr
pbi@pbizolasyon.com

KIRIKKALE

GROFEN İLERİ YAPI TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Kayseri Karayolu 8. Km Rafineri Köprüsü Yanı
No: 2 Hasandede / Kırıkkale
Tel : 0318 266 91 00
Faks : 0318 266 91 03

ÜYELERİMİZ

info@grofen.com
www.grofen.com

info@imamoglucivi.com
www.imamoglucivi.com

KOCAELİ

SİVAS

AKPOR YALITIM MALZ. ÜRETİM VE PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Dilovası O.S.B 3. Kısım Seyhan Cad. No:1
Gebze/Kocaeli
Tel : 0262 7591742
Fax : 0262 7591254
info@akpor.com.tr
www.akpor.com.tr
ATERMİT ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
Barış Mah. 1805/4 Sok No:14 Gebze/Kocaeli
Tel : 0262 641 79 71
Tel : 0262 641 79 70
atermit@atermit.com
www.atermit.com
BETEK BOYA A.Ş.
Gebze Org. San. Böl. Tembelova Alanı 3200.Sk.
No: 3206 Gebze/Kocaeli
Tel : 0262 678 30 80
Tel : 0262 678 30 88
tuketici_danisma@betek.com.tr
www.betek.com.tr
SÜNPOR ISI YALITIM PLS. İNŞ. TİC. NAK. LTD. ŞTİ.
Pelitli Köyü Ayaz Sok. No:49 Gebze –Kocaeli
Tel : 0262 7513848
Faks : 0262 7513849
info@sunpor.com.tr
www.sunpor.com.tr
YAPISER ÇATI ve CEPHE SAN.TİC. A.Ş.
Şekerpınar Mh. Süleyman Demirel Cd. No:4 Çayırova/Kocaeli
Tel : 0262 658 08 80
Faks : 0262 658 97 56
info@yapiser.com
www.yapiser.com

MANİSA

BLOKSAN - STYROSAN EPS ÜRÜNLERİ YALITIM VE
AMBALAJ SANAYİ
Ankara -İzmir Asfaltı Üzeri Koşukırı
Mevkii PK. 18 Turgutlu/Manisa
Tel : 0236 313 13 16
Faks : 0236 313 44 03
bloksan@bloksan.com.tr
www.styrosan.com.tr
BSS BORAY İNŞ.ELEK.TUR.YAZILIM MAK.SAN.TİC.A.Ş
M.O.S.B. Mustafa Çapra Cd.No:11 Manisa
Tel : 0236 213 00 84
Faks : 0232 213 00 86
info@bssstrafor.com
www.bssstrafor.com

MERSİN

TEKNO PANEL ÇATI VE CEPHE PANELLERİ
ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.
MTOSB 7. Cad. No:10 PK: 33443 Huzurkent Tarsus/Mersin
Tel : 0324 676 47 47
Faks : 0324 676 47 48
info@teknopanel.com.tr
www.teknopanel.com.tr

ORDU

PP YALITIM İNŞ. YAPI MLZ. NAK. AMB. SAN. TİC. A.Ş.
Karacaömer Köyü Poyraz Mevkii Köy Sk. No:4-1-A Ordu
Tel : 0452 237 02 15
Faks : 0452 237 02 16
info@poytherm.com
www.poytherm.com

SAMSUN

EKOTERM STYRPOR AMB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Yeni Cami Mh. O.S.B. 2.Cd. No: 15 Kavak/Samsun
Tel : 0362 741 52 50
Faks : 0362 741 52 99
ekotermeko@gmail.com
www.ekoterm.com.tr

SİNOP

İMAMOĞLU ÇİVİ Tel SAN.TİC.A.Ş
Hükümet Cad. No: 20 Boyabat/Sinop
Tel : 0368 315 16 16
Faks : 0368 315 01 68

SERİCAM TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
1. Org. San.Böl. 80. Yıl Bulv. No:8 / Sivas
Tel : 0346 218 14 26
Faks : 0346 218 14 24
info@seripol.com.tr
www.seripol.com.tr

YOZGAT

İZOSİS YALITIM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.
Sorgun Karayolu 25.km Dişli Mevkii / YOZGAT
Tel: 0354 435 93 34
Faks: 0354 435 93 35
izosis@hotmail.com
www.izosis.com.tr

EPS Makina Üreticisi Üyelerimiz
İSTANBUL

AKKAYA EPS DIŞ TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ
UMUT AKKAYA VE ORTAĞI
A.S.B. 116 Ada 17 Pr, No: 116 Velimeşe-Çorlu/Tekirdağ
Tel :+ 90 282 691 12 75
Fax :+90 282 691 12 78
info@akkaya-akkaya.com
www.akkaya-akkaya.com

EPS Hammadde İthalatçısı Üyelerimiz
İSTANBUL

PALMERS ULUSLARARASI TİC.VE KİMYA LTD. ŞTİ.
Cemil Topuzlu Cad. No: 26 D: 2
Çiftehavuzlar-Kadıköy/İSTANBUL
Tel : 0216 449 95 17
Faks : 0216 338 61 92
erkan.korkmaz@palmerschemical.com
www.palmerschemical.com
POLİSAN KİMYA SAN. A.Ş.
İçerenköy Mh.Ali Nihat Tarlan Cd. No: 86 Ataşehir/İstanbul
Tel : 0216 578 56 00
Faks : 0216 577 66 11
www.polisankimya.com.tr
TRICON ENERGY LTD.
Büyükdere Cd.Maya Akar Center
No:102 K:19 D:74-75 Esentepe/İstanbul
Tel : 0212 216 31 00
Faks : 0212 216 45 25
tugbat@triconenergy.com
www.triconenergy.com
VİSTA KİMYA POLİMER PETROL VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
Acarlar İş Mrk.B Blok Kat:4 Kavacık
Beykoz / İstanbul
Tel : 0216 331 11 41
Faks : 0216 331 11 45
info@vistakimya.com.tr
www.vistakimya.com.tr

KURTZ GMBH (MTL MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.)
Cenk Koray Cd.Akasya03 Kentvilla02
No: 9/A Giriş Kat Bahçeşehir/İstanbul
Tel : 0212 669 01 14
Faks : 0212 669 01 15
msenocak@mtlmakina.com.tr
www.mtlmakina.com.tr

İZMİR

EGE PROSES EPS KÖPÜK MAK. KALIP İML.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İ.T.O.B O.S.B. 10025 Sk.No:21 Tekeli-Menderes/İzmir
Tel : 0232 799 00 41
Faks : 0232 799 00 31
info@egeproses.com
www.egeproses.com

EPS Hammadde Üreticisi Üyelerimiz
İSTANBUL

BASF TÜRK KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Mete Plaza Değirmenyolu Cd.Huzur Hoca Sk. No. 84 K. 9-17
İçerenköy/İstanbul
Tel : 0216 570 34 00
Faks : 0216 570 37 79
sevgul.keskin@basf.com
www.basf.com.tr
INEOS STYRENICS KİM. ÜRÜN. LTD. ŞTİ.
İnönü Cd. No: 83/A Seylan İş Mrk. Kozyatağı/İstanbul
Tel : 0216 369 23 22
Faks : 0216 369 23 44
mehmet.parlak@ineosstyrenics.com
www.ineosstyrenics.com

İZMİR

RAVAGO PETROKİMYA A.Ş.
Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Apt.No:12/902
Alcancak/İzmir
Tel : 0232 464 82 83
Faks : 0232 464 81 91
info@eastchem.com.tr
www.eastchem.com.tr
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MAKALE

Firmamıza Sorulan Sorular Üzerine,
Sahada Görülen Eksikliklerin
Kaleme Alınması
Nizametttin KURAR,
TİRİTOĞLU A.Ş
Satış Temsilcisi

M

antolama uygulaması ne
kadar basit bir işlem gibi
görünse de kendi içerisinde detay ve uygulama tekniklerine dayalı
bir sistemdir. Sadece iyi
malzeme veya iyi usta doğru bir uygulamanın göstergesi değildir. Mantolama
doğru malzemenin, doğru ekiple, doğru
uygulanması hâlinde iyi bir sonuç verebilir.
Buradan da anlaşılacağı gibi sadece iyi
malzeme almanız, binalarınızda isteğiniz
kalite ve sonuca ulaşacağınız anlamına
gelmemektedir.
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Bu durumda devreye tecrübe ve deneyim gitmektedir.
Öncelikle kullanılacak ısı yalıtım plakaları
cephede şaşırtmalı olarak döşenmeli ve
plakaların birleşim derzleri aynı hizada olmalıdır. Aksi taktirde şaşırtmalı döşenmeyen plakalar, bir süre sonra metre karede
oluşacak kütle ağırlığının eşit olarak yayılmamasından dolayı, yüzeylerde kopma
riskleri taşıyacak ve kopmalar olacaktır.
Kullanılan ısı yalıtım plakalarının yüzeye
yapıştırılma esnasında yapıştırma harcı
miktarının çok dikkatli ayarlanması gerekmektedir. Günümüzde yeni yapılan
binalarda kaba sıvasız
mantolama uygulamaları yapılmaktadır. Bu
tür uygulamalarda ısı
yalıtım plakalarının kaplama malzemesi mantığı
ile dış cephede mastar
görevini yerine getirmesi beklenmektedir.
Uygulama sırasında eksik miktarda yapıştırma
harcı kullanılması da
yüzey
bozukluklarına
yol açmaktadır. Unutulmamalıdır ki, ısı yalıtım

plakaları kaplama malzemesi değildir. Bu
plakaların görevi binalarınızda ısı iletkenliği sağlanmasıdır. Kaplama malzemesi
olmadığından dolayıda, üzeri kaplanarak
koruma altına alınması gerekmektedir.
Dübelleme sistemi de uygulamada
önemli bir yere sahiptir. Metre karede 6
adet dübel kullanılarak plakalar tespit edilerek sabitlenmelidir. Rastgele sabitlenen
dübeller taşıyıcılık görevini tam olarak yapamayacağından dolayı plakalarda düşmeler olabilir.
Önemli detaylardan biri de cephede yapılacak sıvanın kalınlığı ve kullanılacak filenin kalitesidir. Kullanılan filenin mutlaka
sıva arasında kalmasına dikkat edilmelidir.
Ayrıca bina köşeleri, fileli köşe profili, pencere merkezlerinin de mutlaka düz köşe
profilleri ile dönülerek kapatılmalıdır.
Mantolama uygulaması kaliteli ürünün
yanı sıra, gerçekten profesyonel bir ekip
çalışması gerekmektedir. Sektörümüzün
adının kirlenmemesi ve bina sahiplerinin
doğru kişi ve firmalar ile çalışması adına,
sizlere tecrübe ve birikimlerimin bir kısmını paylaşmak istedim. Gayem; bulunduğumuz sektörde doğru uygulamaların yapılması ve müşteri memnuniyetidir.

İNCELEME

Alpaslan GÜNYOL,
RAVAGO Petrokimya Üretim A.Ş. /
Eastchem
İş Geliştirme & Teknik Servis Mühendisi

Eps Prosesinde “Pentan”
Kaynaklı Yangın Ve Patlama Risk
Değerlendirmesi

T

aşıma, depolama ve proses aşamalarında ortaya
çıkabilecek en önemli güvenlik riski, EPS’nin
alevlenebilir
özelliğidir.
Bu duruma tanecikler içerisinde bulunan genleşme
ajanı, Pentan’a bağlı olarak ortaya çıkan
alevlenebilir buharlar kaynak gösterilebilmektedir. Pentan hammaddeye bağlı
olarak, tanecik içerisinde % 3 - % 8 oranında konsantrasyon içerebilir.Pentan, -50
C° alevlenme noktasına ve 34 C° - 36 C°
arasında kaynama noktasına sahiptir. Pentan buharları renksiz ve bağıl yoğunluğu
havanın yaklaşık 2.5 katı olup havadan
ağırdır. Alevlenme aralığı, havadaki konsantrasyonuna göre, alt patlama sınırı %
1.4 ile üst patlama sınırı % 8.3 arasındadır.
Pentan buharının havadan ağır olması sebebiyle, alçak ve çukur alanlar ile sürekli
havalandırmanın gerçekleşmediği merdiven boşlukları, silo vb. kapalı alanlarda
birikim yapabilmektedir.
Tipik bir genleşme ajanı olarak Pentan,
stok aşamasından başlayarak nakliyat ve
hatta son ürünün üretimi sonrası dinlendirme aşaması da dahil olmak üzere her
an açığa çıkabilmektedir. Pentan buharının elektrik ekipmanları, statik elektrik
deşarjları ile kesme ve kaynak gibi sıcak
çalışma gerçekleştirilen olası tutuşma
34
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alanlarında birikmesi halinde ise potansiyel yangı riski meydana gelmektedir. Bu
sebepledir ki, EPS prosesinin her aşaması
irdelenerek, potansiyel yangın riskleri değerlendirilmelidir.

Özetlemek gerekirse,
• Pentan, sıcaklığı 285 C° geçen herhangi bir yüzey ile temasta bulunduğu zaman tutuşabilecektir,
• EPS hammaddesinin kullanıldığı ve
stoklandığı yerlerde sigara içmek kesinlikle yasak olmalıdır,
• Ortamda her an yanıcı Pentan gazı oluşabilir. Bu sebeple tüm elektrik tesisatı,
soğutma fanları ve tesisteki tüm ekipmanlar Pentan gazına karşın patlayıcı
ortamlarda kullanılabilecek türden ExProof özellikte seçilmelidir,
• Geçici olarak kullanılan ısıtma istemleri, geçici elektrik kabloları ve portatif elektrik ekipmanları Pentan gazının
tutuşmasına sebep olabilir. Pentan
gazının açığa çıkabileceği noktalarda
mutlaka gaz algılayıcı sistemler ile konsantrasyon ölçümleri yapılmalıdır,
• Statik elektrik riski kesinlikle göz ardı
edilmemeli, ekipmanların ve hatların

sürekli topraklaması gerçekleştirilmeli,
rutin kontroller gerçekleştirilerek statik
elektrik riskinin kontrolü sağlanmalıdır,
• Pentan kaynaklı oluşabilecek riskler
değerlendirildiğinde, üretimi esnasında “Alev Geciktirici” içeren ürünler ile
içermeyen ürünler arasında herhangi
bir fark bulunmamaktadır.

Hammadde Teslimatı:
Hammadde boşaltımı öncesinde tedarikçinizden temin ettiğiniz “Güvenlik Bilgi
Form”unda bulunan ve güvenli boşaltım
için verilmiş talimatları mutlaka gözden
geçiriniz.
• Sigara içmek mutlaka yasak olmalı ve
diğer alev kaynaklarının boşaltım alanında uzak durması sağlanmalıdır,
• Hammadde boşaltımı, havalandırmanın
iyi olduğu ortamlarda gerçekleştirilmeli ve boşaltım öncesinde bir müddet
konteynırın kapakları açık bekletilerek
konteynırın havalanması sağlanmalıdır.

Depolama:
Pentan, depolama esnasında açığa çıkabilmekte olup, aşağıdaki faktörleri mutlaka gözden geçiriniz.

İNCELEME

Bitmiş Ürünler:

• EPS hammaddesini iyi havalandırılmış
alanlarda saklayınız,

Prosesi tamamlanmış, bitmiş ürünlerde
de Pentan salınımı ortaya çıkabilmektedir.

• Saklama ortamındaki hava değişim
miktarını, aşağıdaki basit formülden
tespit edebilirsiniz. Özellikle taban seviyesinde havalandırma kullanınız,
• Saatlik Hava Değişim Miktarı =
(2
x (Ton olarak Hammadde Miktarı)) /
(Metreküp olarak Depolama Hacmi),
• Eğer yukarıdaki formüle göre sonuç 6
ve altında çıkarsa, genel havalandırma
kullanabilirsiniz.

Ön-Genleştirme:
EPS prosesinde, Pentan buharının en
fazla açığa çıktığı alanların başında gelmektedir. Pentan, buhar ile karışım halinde açığa çıkarak tutuşma riskini azaltsa bile, atık riski de değerlendirildiğinde,
Pentan/Buhar karışımı mutlaka atmosfere
vent edilmelidir.

• Metal siloların tamamının topraklamasının gerçekleştirildiğinden emin olunuz.

Taşıma Hatları:
Tanecikler kuru olduğu zaman risk daha
fazla olup, statik elektrik kaynaklı ciddi bir
yangın riski olduğunu unutmayınız. Bu sebeple;
• Fleksi bağlantılar da olmak üzere, tüm
bağlantı parçaları topraklanmalı ve
topraklama bağlantılarında süreklilik
sağlanmalıdır,
• İşletme içerisinde ürünün transferi,
mümkün olan en düşük hızda gerçekleştirilmelidir.

Kalıplama ve Blok Sahası:

Dinlendirme Siloları:
Gerçekleştirilen testlerde, özellikle dinlendirme silolarının bulunduğu alanlarda,
patlayıcı karışımlar oluşabilmektedir. Bu
sebeple,
• Tedarikçinizden temin ettiğiniz güvenlik bilgi formunu gözden geçiriniz,
• Pentan gazı algılayan gaz detektörü temin ediniz ve kullanınız,
• Tedarikçinizden temin ettiğiniz güvenlik bilgi formunu gözden geçiriniz.
Pentan’ı alt patlama limitinin (LEL)
altında tutabilmek için havalandırma
gerçekleştiriniz,

Buhar ile gerçekleştirilen bu aşamada
yangın ve patlama riski minimize edilmektedir. Buna rağmen, kalıplamadan sonra
blok kurutulmakta ve bir miktar Pentan
açığa çıkarmaktadır. Bu sebeple, blok bekletme alanında, taban seviyesinde genel
havalandırma gerçekleştirilmelidir.
(Hava değişim miktarını belirlemek için
daha önce belirtilen formülü kullanabilirsiniz)

Kesme ve Şekillendirme:
Sıcak tel ile yapılan kesimler, EPS işletmelerinde, büyük oranda yangın riskinin
ortaya çıktığı aşamalarından bir tanesi
olarak görülmektedir. Bu sebeple;
• Kesme tellerini cebri havalandırma ile
soğutunuz,

• Silo ortamında, taban seviyesinde havalandırma yapınız,

• Blok taşıma ile tel kesim sistemi arasında mutlaka otomasyon sistemi bulunmalıdır. Blok taşıma sisteminin herhangi bir nedenden durması ile kesme
tellerine sağlanan enerji kesilmelidir,

• Kumaş silolar değerlendirildiğinde,
doğal lifli veya topraklanmış yapılarda
yalıtkan kumaşlar kullanınız,

• Elektriksel yaşanabilecek hataları önceden tespit etmek için düzenli kontrolleri gerçekleştiriniz,

• Metal siloların sağlam ve patlamaya
karşın emniyet unsurlarını içeren özellikte seçiniz,

• Karbon dioksit ve kuru kimyevi tozlu
yangın söndürücü bulundurarak personeli kullanımları konusunda eğitiniz,
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• Bitmiş ürünlerin stoklandığı alanları da
yangın riski oluşturabilecek alanlar olarak tanımlayınız,
• Bitmiş ürün depolama alanında yapılacak sıcak çalışmalar (kaynak,kesme)
yakından takip ederek kontrol altında
tutunuz,
• Diğer yanıcı olabilecek malzemeleri
uzakta depolayınız,
• Kalıplaması tamamlanan ürünleri iyi
havalandırılmış alanlarda saklayınız.

Geri Dönüşüm:
Geri dönüşüm öncesinde de yanıcı buharlar ortaya çıkabilmektedir. Kırma olarak değerlendirilecek malzemeleri iyi havalandırılmış alanlarda depolayınız.

Sıcak Çalışma:
Enerji kaynakları ile, kesme ve taşlama
da dahil işletmede gerçekleştirilen tüm
sıcak çalışma işleri tutuşmaya sebep olabilir. Aynı zamanda, sıcak çalışmanın tamamlanmasına rağmen, ortaya çıkmış
olan ısı benzer şekilde tutuşmaya sebep
olabilmektedir ki sıcak çalışma sonrasında
1 saat, bu alanın gözlenmesi önerilmektedir.
• Özellikle Pentan’ın açığa çıkabileceği
bölümlerde, sıcak çalışma gerektiren
işleri izne tabii olarak gerçekleştiriniz.
Gerekli görülmesi durumunda portatif
havalandırma sağlayınız veya Pentan
gaz ölçümü gerçekleştiriniz,
• Sıcak işlerin gerçekleştirileceği alanlar,
olası bir yangının büyümesine sebep
olmayacak şekilde düzenlenmelidir.
Yukarıda belirtilmiş tüm bu önlemler
alınmasına rağmen işletmelerde arda kalan riskler olabilir. Bu sebeple, yangın ve
patlama riskleri daha etkin bir şekilde her
işletmeye özel değerlendirilmelidir. Acil
Durum Eylem Planı ile Patlayıcı Ortam
Sınıflandırılması gerçekleştirilmeli ve ilgili
personele gerekli eğitimler verilmelidir.
Kaynak:
1.Health and Safety Executive
“http://www.hse.gov.uk/“
2.Workplace Health and Safety Quennsland
“http://www.deir.qld.gov.au/workplace/“

MAKALE

Yrd. Doç. Dr. A. Tolga ÖZER
Okan Üniversitesi Mühendislik
Mimarlık Fakültesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Onur AKAY
Okan Üniversitesi Mühendislik
Mimarlık Fakültesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü

EPS-Blok Geofoam’un
Şev İyileştirmesinde Kullanılması

Ş

ev stabilitesinin tayini Geoteknik Mühendisliğinin
ana uğraş konularından
bir tanesidir. Doğal ya da
inşa edilmiş bir şevin duraylılığını etkileyen birçok
faktör mevcuttur. Dik şev ve yamaç eğimleri, şevi oluşturan doğal zeminin düşük
kayma mukavemeti, zayıf yerel zeminden
oluşan temel koşulları ve depremler şev
duraylılığını etkileyen ana etkenler olarak sıralanmaktadırlar. Bunlara ek olarak,
araştırmalar göstermiştir ki sızıntı suları ve
oluşturdukları boşluk suyu basınçları şevlerin duraylılığını etkileyen bir diğer ana
etkendirler. Delikli ve çatlaklı yer altı su
boruları, sulama, kar ve buzların erimesi,
yağışlar, yeraltı drenaj sisteminin tıkanması ve yüzeye yakın kuyuların kapatılması
gibi aktivitelerin şevde dengede bulunan
yer altı suyunun yükselmesine sebebiyet
verdikleri bilinmektedir. Araştırmalar, boşluk suyu basınçlarındaki artışları doğal yamaçlarda gözlemlenen heyelanların başlıca sebebi olarak ortaya koymaktadırlar.
Herhangi bir şev ıslahı projesinin tasarımı yapılmadan önce, şevin yıkılmasına se38
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bebiyet veren mekanizmaların ortaya çıkartılmasının gerekliliği birçok araştırmacı
tarafından önemle vurgulanmıştır. Saha
ve laboratuar çalışmaları sonucunda elde
edilen yerel zemin koşullarının fiziksel ve
mekanik özellikleri ve yeraltı su seviyesinin mevsimsel değişimi gibi bilgiler bir
şev ıslahı projesinin ana omurgasını teşkil
etmektedirler. Şevlerin duraylılığının yitirilmesini tetikleyen faktörlerin çeşitliliği,
ıslah projeleri için pek çok iyileştirme tekniklerinin doğmasına sebebiyet vermiştir.
Literatürde geleneksel ıslah metotları dört
ana başlık altında incelenmiştir: mekanik
iyileştirme teknikleri, toprak işi teknikleri,
erozyon kontrol teknikleri ve biomühendislik teknikleri.
Bu geleneksel iyileştirme yöntemlerine ek olarak, bazı araştırmacılar şevlerin
yıkılmasına sebebiyet veren kuvvetlerin
azaltılarak şev duraylılığının arttırılması
prensibini ortaya koymuşlardır. Bu amaçla, günümüzde mühendisler ponza taşı,
kırpık lastikler, genleştirilmiş polistren köpük (EPS) geofoam (geofoam blok), artık
lastik balyaları ve ahşap yongaları gibi
malzemeleri kullanmaktadırlar. Geçmiş

çalışmalar, geofoam bloğun bu hafif dolgu
malzemeleri arasında mukavemet/yoğunluk oranının en fazla olduğunu göstermiştir. Bu özelliğine ilave olarak, dayanıklılığı
ve arazide kolay inşa edilmesi sayesinde
geofoam bloklar inşaat mühendisliği uygulamalarında yaygınlıkla kullanılmaya başlanmıştır. Geofoam blok ilk defa
1972’de Norveç’te ve daha sonra Japonya,
Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri
gibi ülkelerde birçok otoyol projesinde
hafif yol dolgusu olarak kullanılmıştır. Son
yıllarda ise Yunanistan ve Sırbistan gibi
Avrupa ülkelerinde de hafif otoyol dolgusu olarak kullanımına başlandığı bilinmektedir. Geofoam blokların şev stabilitesi uygulamalarında kullanılmaya başlanması ilk
olarak 1980’li yıllarda Japonya’da ve daha
sonra 2000’li yılların başından itibaren
Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşmiştir.
Geofoam bloklar şev stabilitesi ve ıslahında yaygın olarak kullanılmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk
resmi şartname ancak 2011 yılında yayınlanmıştır (“National Cooperative Highway
Research Program (NCHRP)” destekli Pro-
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je No. 24-11 (02) ). Bu şartnamede, geo-foam blok şev sistemlerinin göçme analizleri
kavramsal çerçevede incelenerek tasarım
adımları ortaya konmuştur. Burada önemle belirtmek gerekir ki, söz konusu şartname, geofoam blok şev sistemlerinin
bir kalıcı yeraltı drenaj sistemi ile beraber
tasarlanması prensibine dayanarak hazırlanmıştır. Başka bir deyişle, boşluk suyu
basınçlarının hiçbir şekilde oluşmaması
gerekmektedir.
Bu
şartnameye göre yerleştirilmesi
zorunlu
olan yeraltı drenaj
sistemi sızma sularının geofoam blokların en alt tabakasının
üzerine çıkmasına izin
vermeyecektir. Bazı
durumlarda, geofoam bloklar ile doğal
şev arasında düşey
drenaj sistemleri de

uygulanabilmektedir. Drenaj sistemi sayesinde şev sistemini devirmeye çalışacak
olan hidrostatik basınç kuvvetleri ihmal
edilmiş olunur. Bu şartname kapsamında,
Colorado eyaleti 160 yolunda, New York
eyaleti 23A yolunda, Wisconsin eyaleti
Trunk Otoyolu A’da ve Alabama Eyaleti SR
44 yolunda meydana gelen şev stabilitesi problemleri incelenmiştir. Bu projelerin
geofoam kullanılarak ıslah edilmeleri ile

ilgili teknik detayların ve saha imalat fotoğraflarının yer aldığı geniş bir arşiv de
sunulmuştur. Bu arşivden örnek proje resimleri aşağıda sunulmuştur.

Ülkemizde Yapılan Çalışmalar:
Şev stabilitesinde geofoam blok kullanımına yönelik olarak Amerika Birleşik
Devletleri’nde hazırlanmış olan şartname
kalıcı drenaj sistemini zorunlu kılmasına
rağmen, bu drenaj sistemlerinin hatalı
dizayn edilmeleri ya da arazide periyodik bakımlarının yapılmaması neticesinde
işlevlerini yitirebilecekleri bilinmektedir.
Bunun sonucunda, yeraltı su seviyesi geofoam blokların üzerinde yükselebilir ve
geofoam blok sisteminin hidrostatik yükler altında kaymasına sebebiyet verebilir. Bu koşullar altında geofoam blokların
davranışları dünyada ilk defa Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Laboratuarlarında ölçekli fiziksel şev modelleri kullanılarak incelenmiştir. Bu amaçla bir zemin
kutusu imal edilmiş ve fiziksel model deneyleri çeşitli boşluk suyu basınçları altında yapılmıştır. Bu çalışmalarda, geofoam
blok şev sistemlerinin sızma kuvvetleri altında davranışları detaylıca incelenmiş ve
hidrostatik kayma ve şev göçmesine karşı
stabilitesini artırıcı geofoam blok montaj
şekilleri üzerinde durulmuştur. 2012 yılından itibaren yürütülmekte olan çalışmaların sonuçları ve analizleri aşağıda listelenen üç ayrı bilimsel makalede bulunabilir.
Özer, A. T., Akay, O., Fox, G. A., Bartlett,
S. F. Arellano, D. (2014). A new method
for remediation of sandy slopes susceptible to seepage flow using EPS-block
geofoam. Geotextiles and Geomembranes, 42, 166-180. doi: 10.1016/j.geotexmem.2014.01.003.
Akay, O., Özer, A. T., Fox, G. A., Bartlett,
S. F. Arellano, D. (2013) . Behavior of sandy
slopes remediated by EPS-Block geofoam
under seepage flow. Geotextiles and Geomembranes, 37, 81-98. doi:10.1016/j.geotexmem.2013.02.005.
Akay, O., Özer, A. T., and Fox, G., (2012) .
Experimental investigation of failure mechanism of Expanded Polystyrene block
geofoam slope system under seepage.
5th European Geosynthetics Congress,
Valencia, Spain, September 16-19, 2012,
Volume 4 – Soil Improvement and Reinforcement, pp. 13-17.
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EPSDER ve İstanbul Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesi İşbirliği

İ

stanbul Üniversitesi’nin
önderliğinde ilk defa
düzenlenen ve geleneksel olmasını dilediğimiz
“Kedi ve Köpek Evi” projesi, minik dostlarımızın
kış aylarında soğuklarda donarak ölmesinin engellenmesi adına 22 Aralık 2013 tarihinde Avcılar Kampüsü’nde gerçekleşti.
Tüm halka açık olan etkinlik öncesinde
katılımcılardan 1 paket ısı yalıtım malzemesi, suya dayanıklı bant ve mukavva
kutular getirmeleri istendi. Sosyal medya
üzerinden yayılan haberler EPSDER yetkilileri tarafından da fark edildi ve etkinlik
sahipleri ile iletişime geçerek KDS ve rutin
deneyler sonucunda depomuzda kalan ısı
yalıtım levhalarını kendileriyle paylaşmaya
hazır olduğumuzu bildirdik. Etkinlik
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sorumlusu Sn. Esra Doğu’nun aracılığı ve
İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO)
başkanı ve İ.Ü. Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi olan Sn. Prof. Dr. Arslan’ın
yardımlarıyla levhalar dernek binasından
kampüse taşındı ve heyecanla etkinlik
günü beklendi.
22 Aralık 2013 günü yaklaşık otuz kişilik
bir ekip soğuk havaya rağmen toplandı

ve bizi orada da yalnız bırakmayan küçük dostlarımız için bütün gün EPS kullanılarak evler yaptı. Belediye çalışanlarınca toplanmaması adına üzerine etiket
yerleştirilen evler kampüsün ve bölgenin
kedi ve köpek nüfusunun fazla olan kısımlarına yerleştirildi. Etkinlik sonunda keyifli
bir gün geçiren katılımcılar fikir birliği ile
bunu her kış düzenli olarak tekrarlanmasını istediler.

Bu güzel günün her dakikasında emeği
geçen Sn. Dekan Prof. Dr. Halil Güneş’e,
Veteriner Hekimliği ve Deontoloji Ana
Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Altan
Armutak’a, İVHO Başkanı Sn. Prof. Dr. Murat Arslan’a ve her an bizler ile iletişimde
olan etkinlik sorumlusu Sn. Esra Doğu’ya
teşekkürlerimizi sunar, daha çok katılımcı
ile “Kedi ve Köpek Evi” gibi nice güzel işlere de imza atmalarını dileriz.
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DUYURU

“EPS-BLOK Geofoam ve İnşaat
Mühendisliğindeki Kullanım Alanları”
Seminer Konusu: EPS-Blok Geofoam’un uluslararası inşaat projelerdeki uygulama teknolojisinin tanıtımını kapsayacaktır. EPS-Blok
Geofoam 1972 yılında bir otoyol projesinde hafif dolgu malzemesi olarak dünyada ilk defa Norveç’de uygulanmıştır. Malzemenin 40 yılı
aşkın kanıtlanmış proje performanslarından örnekler verilecektir.

Eğitmen: Dr. Steven F. Bartlett, Ph.D., P.E. bartlett@civil.utah.edu
http://www.civil.utah.edu/bartlett
Department of Civil and Environmental Engineering
University of Utah, Salt Lake City, UT
Dr. Steven Bartlett 1992 yılında Brigham Young University İnşaat Mühendisliği Bölümü
Zemin Mekaniği Ana Bilim dalında doktorasını tamamlamıştır. Westinghouse, WoodwardClyde Consultants ve Utah Karayolları (UDOT) Araştırma Bölümünde çalıştıktan sonra
2000 yılında University of Utah İnşaat Mühendisliği Bölümüne katılmıştır. 1997-2001
yılları arasında 27 kilometrelik kısmı yeniden inşa edilen I-15 Otoyolu inşaatı sırasında
başlayan EPS-Blok geofoam’un kullanımına yönelik 15 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır.
EPS-Blok geofoam’un uygulamalarına Filipinler, Norveç ve Çin’de de devam etmektedir.
Dr. Steven F. Bartlett’in EPS-Blok Geofoam sitesi:
http://www.civil.utah.edu/~bartlett/Geofoam/
Kimler Katılabilir:
•

Mühendislik-müşavirlik firmaları

•

Akademisyenler

•

Karayolu-demiryolu projelerinde faaliyet gösteren yüklenici firmalar

•

Kamu kurum ve kuruluşlarından görevliler

Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenecek olan 6. Ulusal Geosentetikler Kongresi Kapsamında 30 Mayıs 2014 tarihinde davetli konuşmacı
olarak Steven Bartlett EPS-Blok Geofoam ve İnşaat Mühendisliğindeki Kullanım Alanları ile ilgili konuşma yapacaktır.
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EPSDER 2014 Yılı Olağan

Mali Genel Kurul ve
Sektör Toplantısı

E

PSDER 2014 Yılı Olağan
Mali Genel Kurul ve Geniş
Katılımlı Sektör toplantısı
28.02.2014 - 01.03.2014
tarihlerinde Porto Bello
Hotel Antalya‘da yapıldı.

Toplantı’nın 1. Günü yapılan Mali Genel
Kurulda ilk olarak Divan Kurulu Seçildi,
Başkanlığını Ege-Pol firmasından Sn. Mahmut Çağlayan’ın yaptığı kurulda üye olarakda Austrotherm firmasından Sn. Özgür
Kaan Alioğlu ve Tiritoğlu firmasından Sn.
Gökçe Gencer bulundu, kendilerine burdan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Toplantıda 2013 yılı yönetim kurulu faaliyet
raporu, bilançolar, gelir-gider tabloları ve
denetim kurulu faaliyet raporu toplantıya
katılan dernek üyelerince ibra edildi, sonrasında 2014 yılı tahmini bütçe görüşmeleri yapılarak yeni bütçe kabul edildi.
Sektörel gelişme ve sorunların da konuşulduğu toplantıda üyeler söz alarak görüş ve temennilerini paylaştılar. EPS Mamul Üreticilerinin kaliteli ve standartlara
uygun ürün üretmeleri ve EPS ısı yalıtım
malzemesi kullanıcılarının haklarını gü46
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vence altına almak üzere başlatılan Kalite
Denetim Sistemi’ninde konuşulduğu toplantıda üyeler sistem hakkındaki görüş ve
düşüncelerini paylaştılar.
EPSDER yönetim kurulu başkanı Sn.
Ümit Güneş’de toplantı esnasında aktüel
gündem konularımız olan Geofoam, KDS
ve TS EN 14933 hakkında bilgi verdi ve katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Sn.
Güneş konuşmasında Geofoam ile ilgili
teknik şartname hazırlığının devam ettiğini, Geofoam’ın, sektör için büyük potansiyeli olduğunu ve sektöre kazandırılması
için çalışmaya devam edileceğini söyledi.
Ayrıca KDS denetimlerinde süreç içersinde kendisini düzeltmeyen firmaların uygunsuzlarının EPSDER Haysiyet Divanında
değerlendirileceğini söyledi.
Toplantının bitimini takiben akredite laboratuvar Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite
Kurulu İktisadi İşletmesi (ÇEVKAK) adına
söz alan ÇEVKAK Ar-Ge Danışmanı Prof.
Dr. Sn. İbrahim Uzun 2013 Mart ayında
başlanan, Kalite Denetim Sistemi (KDS)
hakkında ve TS EN 14933 (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI İÇİN ISIL

YALITIM VE HAFİF AĞIRLIKLI DOLGU
MAMULLERİ - FABRİKASYONLA İMAL
EDİLMİŞ GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN
(EPS) – ÖZELLİKLER) ile ilgili bilgi verdi
ÇEVKAK’ın Onaylanmış Kuruluş kapsamındaki atamasının beklendiğini sonrasında bu standart ile ilgili başvuru yapan
firmalara CE belgelendirmesi yapılacağını
söyledi. Toplantılara Tricon Energy, Kurtz
GmbH, Eastchem ve Protek Profil firmaları
sponsor olup destek verdi Sponsor firmalardan Tricon Energy ve Kurtz GmbH genel kurul sonrasında sunum yaptılar.
Tricon Energy’den Sn. Tuğba TOK (EPS &
PS ürün müdürü (EMEA& CIS) ) konuşmasında özetle şunları söyledi ‘’ Tricon Energy
10 senedir Istanbulda ofisi olan Houston
Texas merkezli kurulmuş bir Amerikan firmasıdır. Kurulduğu günden bu yana büyük
ilerlemeler kaydetmiş, 4 ofis 40 calışandan bugün 30 ofis 300 çalışanı ile petrokimyevi malzemelerin ticaretini yapan dev
bir firma haline gelmiştir. Yeni servis yeni
pazarlar ve ürünler geliştirerek büyük bir
pazar payına sahip olmustur. istihdam alaninda genclere verdiği fırsatlar ile dikkat
çeken Tricon Energy, dünyada büyümenin

Isı Yalıtımında, Ambalajda ve Dekoratif Ürünlerde

İdeal Malzeme EPS
EPS SANAYİ DERNEĞİ ÜYELERİ (EPSDER-PÜD)

AKKAYA MAKİNA www.akkaya-akkaya.com • AKPOR YALITIM www.akpor.com.tr • ANTPOR www.antpor.com • ARPOL AMBALAJ www.arpol.com.tr
ATERMİT www.atermit.com • AUSTROTHERM www.austrotherm.com.tr • AYMET BOYA MOB. SAN. TİC. A.Ş. www.aymetgrup.com.tr
BASAŞ A.Ş. www.basas.com.tr • BAŞERGÜN www.basergun.com.tr • BASF TÜRK www.basf.com.tr BC YAPI www.bcyapi.com.tr • BETEK BOYA www.betek.com.tr
BİRSAN YALITIM ve AMB. A.Ş. www.birsanpor.com.tr • BLOKSAN A.Ş. www.styrosan.com.tr • BSS BORAY A.Ş. www.bssstrafor.com
ÇETİN GRUP ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. www.cetingrup.com.tr • DENİZ YALITIM www.denizyalitim.com • DİLEKPOR www.dilekpor.com.tr
DOĞAN YALITIM SAN. TİC. A.Ş. www.doganyalitim.com.tr • EASTCHEM www.eastchem.com.tr • ED STRAFOR A.Ş. www.redboard.com.tr
EGE PROSES MAKİNA www.egeproses.com • EGE-POL www.ege-pol.com • EKOTERM STRAFOR www.ekoterm.com.tr • EPSA YALITIM www.epsa.com.tr
FİXKİM PAZARLAMA A.Ş. www.fixkim.net • GÖKKUŞAĞI YAPI www.gys.com.t• GÜÇ POR www.gucpanel.com • GROFEN www.grofen.com
HEKİM YAPI A.Ş. www.hekimpor.com • HİTİT YALITIM www.hitityalitim.com• IGLOTEK ISI YALITIM A.Ş. www.igloo.com.tr • INEOS NOVA www.ineos-nova.com
ISITAŞ YALITIM www.isitas.com.tr • İMAMOĞLU A.Ş. www.imamoglucivi.com • İZOSİS YALITIM LTD. ŞTİ. www.izosis.com.tr • KARPOL A.Ş. www.karsis.com.tr
KURTZ GmbH www.mtlmakina.com.tr • ORCAN A.Ş. www.orcangroup.com • ÖZKAR STRAFOR www.ozkarstrafor.com.tr • P.P. YALITIM A.Ş. www.poytherm.com
PALMERS LTD. ŞTİ. www.palmerschemical.com • PANELSAN A.Ş. www.panelsan.com • PAYER AMBALAJ www.payerambalaj.com
POLİSAN KİMYA www.polisankimya.com.tr • SENA YAPI www.senapor.com.tr • SERİCAM TİC. SAN. LTD. ŞTİ. www.seripol.com.tr
SUNPOR YALITIM www.sunpor.com.tr • STROTON YALITIM A.Ş www.stroton.com.tr • TEKNOPANEL www.teknopanel.com.tr
TİRİTOĞLU LTD. ŞTİ. www.tipor.com.tr • TRAPEZ YALITIM LTD. ŞTİ. www.megaboard.com.tr • TRC YALITIM www.trcyalitim.com
TRICON ENERGY www.triconenergy.com • VİSTA KİMYA www.vistakimya.com.tr • YAPISER ÇATI ve CEPHE KAP. MALZ. İNŞ. SAN. TİC. www.yapiser.com
YAZLAR A.Ş. www.yp.com.tr • YÖN YAPI LTD. ŞTİ. www.yonyapi.com.tr

Tümsan San. Sit. 2. Kısım B Blok No: 5
Başakşehir / İSTANBUL
Tel: 0212. 486 29 53 -54
Faks: 0212 486 29 52
E-Posta: info@epsder.org.tr

www.epsder.org.tr

European
Manufactures
of Expanded
Polystyrene
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yatırım yapılacak genç beyinler sayesinde
olacağını düşünmektedir.
Global düşünüp lokal hareket etme felsefesine dayanarak tüm müşterilerine satış öncesi ve sonrası gereken her desteği
sağlamayı ilke edinen firmamız EPS Lambdapor malzemesinde 2009’da Sunpor ile
başlattığı isbirligini daha da guclendirerek
sektoründe adindan daha soz edilecek
bir firma haline gelmistir. Son 2 senedir
Türkiye’yi model alarak Eps ürünün tüm
dünyaya aynı sistemle kopyalanması üzerine alt yapı çalışmalarına başlanmış ve
güçlü bir satış ekibi yaratılmıştır. Türkiye
sizlerin de verdiği destek sayesinde Sunpor grafit takviyeli Lambdapor malzemesinde Avrupa’da 2. en büyük pazar payına
sahip ülkesi haline gelmiştir. 2014 ve yakın
süreçteki ilave kapasite yatırımları ile daha
hızlı / kuvvetli aynı zamanda uzun vadede
daha kalıcı yeni pazarlar yaratma hedefindeyiz. Tricon Energy bu yüzden sizlere teşekkür etmeyi bir borç bilir ve sektöre her
turlu desteği vermeye hazırdır. ‘’
Kurtz GmbH’ın Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Makedonya ülkeleri distribütörü ve aynı zamanda MTL Makina San.
ve Tic. Ltd. Şti. sahibi Sn. Mutlu ŞENOCAK
yaptığı sunumda, EPS yalıtım levhası üretiminde çok özel bir üretim teknolojisinden bahsetti. “EPS Yalıtım Levhası Üretiminde Devrim” sloganıyla tanıttığı Panel
Foamer’ı, bilinen ezberleri bozmaya aday
yepyeni bir üretim teknolojisi olduğunun
altını çizdi. Bu sistemin şu ana kadar bilinen ve uygulanan en ekonomik EPS
yalıtım levhası üretimi olan blok üretim
yönteminden daha ekonomik bir üretim
48
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tekniği olduğunu da vurgulayan Şenocak
sözlerini şöyle sürdürdü;
Blok üretim yönteminden farklı olarak,
devasa tesislere ve kalabalık üretim kadrolarına ihtiyaç duyulmadan çok daha küçük
EPS tesisleri ve birkaç kişilik üretim kadrosuyla nihai tüketim noktasına daha yakın
olma fırsatı sunan bu yöntemde, devasa
blok stoklama hacimlerine gerek duyulmuyor. Panel Foamer ile istenen kalınlık,
desen ve bini kombinasyonunda üretilebilen EPS yalıtım levhaları, herhangi bir ara
stoklama prosesine gerek duyulmaksınız
doğrudan paketlenip sevkiyata hazır hale
gelebilmektedir. Bu sayede blok ara stoklama, levha kesim, ıskarta temizleme ve
kırma gibi meşakkatli emek yoğun operasyonlara gerek kalmamaktadır. 60x120
cm ölçülerinde yalıtım levhası üreten bir
Panel Foamer, yılda ortalama 1.200.000
m2 üretim kapasitesine sahip olup, 3 adet
panel foamer ile orta kapasiteli bir blok
tesisinin üretebileceği EPS yalıtım levhası, daha ekonomik olarak ve zahmetsizce
üretilebilmektedir. EPS mamul üreticilerinin büyük ilgi gösterdiği bu sunum sonrası
1. Gün toplantısı sonlandırıldı. 2. gün saat
10.00 da başlayan toplantıya davetlimiz
olarak katılan ve EPSDER’inde üyesi olduğu Avrupa EPS Üreticileri Derneği Eu-

meps temsilcisi Mrs. Annete Schaefer ve
reklam firması Ogilvy&Mather temsilcisi
Mrs. Jorinde Gressner Eumeps’in bu sene
içinde başlatmayı planladığı yeni reklam
kampanyası hakkında Sn. Emin Özgür’ün
tercümanlığı eşliğinde bilgi verdiler, buna
göre EPS’in kamuoyundaki algısının dahada iyileştirilmeye çalışılacağını söylediler.
Başta EPS’in her ülkede farklı olarak adlandırılması (Styrofoam, Styropor, Felizol,
Köpük, Polystyrene, Afrolex, Isover, Foam,
Esferovite, Porexpan, Hungarocell, EPS,
Espuma, Strafor v.b) üzerinde durulacağını ve yeni adın airpop olarak belirlendiği
bilgisini verdiler ve bu adla yakında büyük
bir kampanyaya başlanacağını buna görede afiş ve görsel çalışmaların hazırlandığını, bu kampanyaya katılacak ulusal EPS
derneklerinin sorumluluğu ve organizasyonunda çalışmalardan tüm sanayicilerin
faydalanacağını söylediler. Toplantı esnasında EPS’in çevre dostu olduğunu gösteren kısa film katılımcılardan büyük ilgi
gördü.
Sunum sonrası sona eren toplantı’nın
sektörümüze hayırlı olmasını diliyor, tüm
katılımcılara teşekkür ediyoruz.

