
Kuru duvar sistemleri ile tuğla duvarların 
yaşam döngüsü analizi kıyaslaması

Kuru Duvar Sistemlerinin
Çevresel Faydaları



Çalışma kapsamında değerlendirilen duvarlar

1 m2’lik duvar için analiz edilen 
çevresel paremetreler Birim Kuru Duvar 

Sistemi Tuğla Duvar

Küresel Isınma Potansiyeli 
(GWP)

kg CO2 
eşdeğeri/FU 6,9 26,1

Yenilenemeyen birincil enerji 
kaynaklarının toplam tüketimi
(Birincil enerji ve ham madde olarak 
kullanılan birincil enerji kaynakları)

MJ/FU 100,6 280,8

Net tatlı su tüketimi m3/FU
lt/FU

0,038
38

0,087
87

Toplam ağırlık kg/FU 17,9 135,6

Kuru duvar sistemi ve tuğla duvarın temel çevresel etkileri

Metal çerçeveli ve yalıtımlı
alçı levha bölme duvar

Detaylar: 12,5 mm Standart Alçı Levha, 
50 mm Duvar U ve Duvar C profilleriyle 
oluşturulan 600 mm aks aralıklı metal 
iskelete iki taraftan vidalanır. Arada 40 
mm mineral yün yalıtımı kullanılan ve 
toplam genişliği 75 mm olan sistem, 
derz bandı, vida, derz dolgu ve saten 
sıva kullanılarak bitirilir.

KURU DUVAR SİSTEMİ TUĞLA DUVAR

Alçı sıvalı tuğla duvar

Detaylar: 115 mm tuğla duvar üzerinde 
her iki tarafta alçı sıva vardır.

Kaynak: Bu broşür için, Andrew Norton (Renuables UK) tarafından Almanya’daki 
Saint-Gobain Rigips şirketi için hazırlanan çalışma kullanılmıştır. Malzemelerin üretildiği 
şirketlere veya ülkelere göre değerler farklılık gösterebilir. Daha detaylı bilgi için lütfen 
Rigips’e danışın.
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Tuğla duvar yerine kuru duvar sistemleri kullanmanın 
çevresel faydaları

6,9

26,1

280,8100,6

%74
daha az küresel

ısınma potansiyeli
(kg CO2 eşdeğeri/FU)

%64
daha az birincil
enerji tüketimi

(MJ/FU)

%87
daha hafif duvar sistemi 

(kg/FU)

%56 
daha az tatlı

su tüketimi (lt/FU) 

135,617,9

38 87

1 m2’lik duvar için, tuğla yerine alçı levha sistemlerinin 
kullanılmasıyla edilecek tasarruf:1m2
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Tuğla duvar yerine kuru duvar sistemleri kullanmanın 
bina ölçeğindeki çevresel faydaları

Araba ile dünyayı 22 kez dolaşmak 

Araba ile yapılacak 920.450 km’ye ya da
192 ton CO2 emisyonuna eşit

10.000 m2’lik bölme duvarı olan ortalama bir binada, 
tuğla duvar yerine alçı levha sistemlerinin kullanılmasıyla 
edilecek tasarruf:

294 tane filin ağırlığı
Kullanılacak 1176 tonluk malzemeye eşit

557.000 litre tatlı su

27.000 nüfuslu bir şehrin 24 saatlik 
elektrik kullanımı*
Malzeme üretiminde kullanılan 1864 GJ
enerjiye eşit
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* Almanya’daki ortalama kullanıma göre.



ÇALIŞMAYLA İLGİLİ BİLGİLER 

KISALTMALAR

LCA: Yaşam Döngüsü Analizi (Life Cycle Assessment)
EPD: Çevresel Ürün Beyanı (Environmental Product Declaration)
FU: Fonksiyonel Birim (Functional Unit)

STANDARTLAR

Bu çalışma, uluslararası LCA ve EPD standartları olan ISO 14040 
serisi ve EN 15804 referans alınarak oluşturulmuştur.

ÇALIŞMANIN KAPSAMI VE SİSTEM SINIRLARI 

Bu LCA, beşikten kapıya kadar olan yaşam döngüsü aşamalarını 
kapsar. Örneğin; ham madde tedariki, üretim yerine taşıma ile 
üretim ve şantiyedeki kurulumu kapsarken, şantiyedeki atıklar, 
şantiyeye nakliye, hizmet ömrü veya geri dönüşüm bu kapsamda 
yer almamaktadır.

BU LCA KARŞILAŞTIRMASINDA KULLANILAN     
FONKSİYONEL BİRİM (FU)

Sıva ile bitirilmiş yük taşımayan duvarların, 1 m2’lik temsili bölümüdür.

VERİ MODELLEME

Alçı levha sisteminin verileri, ürünlerin EPD sonuçlarından alınmıştır. 
Tuğla duvar için ise, Ecoinvent v2.2 verilerini içeren SimaPro v7.2 
kapsamındaki veritabanları veya kütüphaneler kullanılmıştır.
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ÖRNEK ÇALIŞMA: SKYLAND İSTANBUL

İstanbul’daki Skyland projesinin bölme duvarları için 4000 m2 Rigips
alçı levha bölme duvar sistemi kullanılmıştır.

Projede kullanılan bölme duvarların, bu LCA çalışmasında kullanılan sistem 
olduğu düşünüldüğünde, projede tuğla yerine alçı levha duvar kullanılması 
aşağıda görülecek tasarrufları sağlamıştır:

223.000 litre net tatlı su

Malzeme üretiminde kullanılan 
745.600 MJ enerji

77 ton CO2 emisyonu
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