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Kapsam 

 

Bu standart, yapı elemanlarının ve sanayide kullanılan benzer malzemelerin laboratuvarda kararlı durum ısı iletim özelliklerinin 

tayininde uyulması gereken asgari kuralları ve donanım tasarım prensiplerini kapsar. Bununla birlikte, uyulması gereken teknik 

özellikler ve büyüklükler, uygulama şartlarına göre değişeceğinden, belirli bir tasarım özellikle hedef alınmamaktadır. 

 

Bu standart, ayrıca donanımı, ölçme tekniğini ve gerekli olan veri raporlama ile ilgili bilgiler 

vermektedir. Özel bileşenler, örneğin pencereler, bu standartta verilmeyen özel süreçlere gerek göstermektedir. Ayrıca, nem 

iletimi veya yeniden dağıtım yoluyla oluşan ısı debisinin etkilerinin ölçülmesi de, bu standardın dışında tutulmuş, ancak, deney 

sonuçları ve doğruluğu ile ilgisi nedeni ile nem iletiminin muhtemel etkileri, donanımın çalışması ve tasarımıyla ilgili hususlar 

olarak dikkate alınmıştır. Ölçülmesi gereken özellikler, ısıl iletim faktörü ve ısıl dirençtir. Standart da iki alternatif metot 

verilmektedir; bunlar, kalibre edilmiş sıcak kutu ve mahfazalı sıcak kutu metotlarıdır. Her iki metot da, duvarlar gibi düşey 

konumda kullanılan deney numuneleri ve tavan ve döşeme gibi yatay konumda kullanılan deney numunelerine uygulanmaya 

uygundur. Donanım, gerçek boyutlarıyla deney numunelerinin değerlendirilmesine imkân verecek büyüklükte olabilir.  

 

Bu metotlar, temelde büyük, homojen olmayan deney numuneleri için tasarlanmış olmakla birlikte, şüphesiz homojen deney 

numunelerinin değerlendirilmesinde de kullanılabilir. Bu değerlendirmeler kalibrasyon ve doğrulama işlemleri için gerekmektedir.  

 

Bu standarda uygun olarak homojen deney numuneleri deneyden geçirilirken, tecrübeler, doğruluğun genellikle ± % 5 sınırları 

içinde gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, her bir donanımın doğruluğu, donanımı kullanarak ölçme 

yapılacak değer alanını kapsayan ısıl iletkenlikteki deney numunelerine atıfta bulunarak tahmin edilmelidir. 

 

Homojen olmayan deney numuneleri için doğruluğun tahmini çok daha karmaşık olup, deneyden geçirilecek homojen olmayan 

belirli tiplerdeki ısı akım mekanizmasının ayrıntılı bir analizinin yapılmasını gerektirir. Söz konusu analizler, bu standardın 

kapsamına alınmamıştır. Metot, deney sırasında deney numunesi içinde oluşan kütle transferinin ölçülmesini sağlamamaktadır. 
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Kalibre edilmiş ve mahfazalı sıcak kutu 

Laboratuvarımız bu deney yönteminden              
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